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 + שמשה"רוא תואצות אל םא ,םצעב םיחמצה לכ םה המ

 לָמְגָה .הדש-תבונתו םחיר תא םיחרפה ונתי שמשה | םוח תחת
 . ירפ השעתו

 (היצאסווווטוא ססתס) םיִריעָש-תֶהָל ערזב דוחיבו ,ללכב םיערזב ,
 ונא  םיאב םא ןכלו  ,הָרְפַּה ' שמשה-חכ לש םולב רצוא ןופצ =

 סיסע = ונידיב | םילעמ  ונא ,התיצמה תא םירועש-תתלמ איצוהל
 זכרתה וליאכ וב רשאו ול החב .בהו עבצ .רשא ,םשובמו ינחור
 חלמבו רישדהלמב.-רפושמו לבותמה ,ץ ל-מ-ו י ב הזו - .שמשה"ריא
 , תירופסופדתיצמוח

 ונוקת .תא ץלאמויבב אצומ ףפורַהְו הלוחה ףוגה
 . ונממ .רוזמ .ההוגו

 .הנימב  תדחוימו תרחבומ םירועש- תתלמ יושע ץֶלאמויִּב 4 2
 ןפואב -- דחוימ ןפואב .השענ םירועשה לודינ | = 2 0

 רשא | ,ינויחה חכה ותוא : םיערזכ .רמשנו .רצאנ | ורי:לעש ,הז
 . תואפרמהו :תוממהמה הינרקב שמשה םהילע העיפשה

 :ףוגה תאקוחל- אוה ץֶלאַמְויְּב לש ותָלּועָּפ רקיע
 תא ןיזמ  ץלאמויב

 ,םדה תא רָפשְמ ,רועה החתמ םיאתה-תטיש תאו םיבצעה:תמוש <
 ןוזמה  אהיש ירכ ,לוכעה תא ןקתמ ,םידירשה"הנבמ תא קזחמ <>

 לש תירקיעה ותלוגס םלואו . ןובָאיתה תא לידגמו ,ףונב לבקתמ
 תא ונממ .קיחרמו ףוגה רשל תא אוה ןָשדָמש ,הזב איה ץלאמויב =

 .תואירבל ךכ:לכ הקיזמה ,תלוספה =

 ראשש תעב הב :ץלאמויבל תערונ הריתי הלעמ
 רבלמ = , םייתוכאלמה .הלכלכה ד יעמ 7/7777

 רומעל לכו רובצה בור ןואו דאמ רקי םריחמ ,ףונל םה םיקיזמש

 -לעש ,הֶמירבמו הניזמ ,הפי הלוגס קזחוה רבכ ץלמויב הנה ,םהב <
 85 ארטיל %|8 לש הפ :שפנ לבל הושה רבר איה הריחמ יפ
 .ר 1,50--ארטיל 18/4 לשו ,,פוק-

 יב ,רורב םידיעמ םיליחו םיאפור לש םיבָתכמ יפלא
 הסונמו הקודב הלונכ אוה ץלאמויב :

 ,ףוגה ןויפרל "ה םר-רסוחל ,תפפור םיבצע-תטישל
 ,ףוגה לובלכ תלדגהלו ןורגה:רחנל ,לועישל  ,הריתי תופיע

 ,תוריהמב םנתיאל םיבשו ץלאמויבב םנוקת םיאצומ םיִדְלְיַה
 ץלאמויב יכ ןעי = ,חכ:יצימא ,םישענו םיאירבמ \
 םישנל ,תומצעהו - םיבצעה-תטיש  קוזח לע רשי ןפואב עיפשמ

 , תוכיאב ורפשמו תומכב ןָבְלְמ תא ץלאמויב הבדמ  תוקינימ

 לע םג לקנב לבקתמו םעוט ךחל ראמ םיענ ץֶלאמויְּב
 תבורעתב םג ולבקל רשפא .רתויב .םיקנופמה

 ,ןילישבת ינימ ראשו ןואילוב ,קרמ ,הֶאאקאק ,הָה , בל

 . תואופרה:ינפחמו תואקיתפַאה לכב ושרד .
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 רות יג. 5 שה ד יוס ב יי ו ו - יו ריוקיו ירקרק ריר ויולי

 הז , קילאיב כ עידומ :הזב םוחהו  השמחכ

 ןואו "ןיקשירוב .שו ל ינ .ח, סופדה תיבב ףתתשהל לרחש
 תופתתשהב חתפנ הז תחת ,"ןיקשירוב .ש, ד"היבל תוכיש .םוש ול

 ימ ,"הירומ סופר, םשב שדח 5"דיב אסידואב קילאיב ,נ ה

 וילא תונפל אופא הצורש

 !הז סרדא

 יפ לע אקוד הנפי -- הספדה ינינעב

 (פ'קמעלש) "ם 5 ע ה, לע .םימתוח לנקמ השרווב . "ךיממסןק 80018 .4 888 076608 1001%,, 

 רנזיוט םייח השמ | רמ

 5 סמ6א88 1



 11 א ב, 19-065₪ המטה 1

 9 חונה

 וימימב לולצתו לודגה הישנה .םי לא הלפנ תחא הנש דוע
 .+.ףוס -םהל ןיאש

 ,המכסה וילע האבש :,אמלעב .ןמיס אלא הניא .הנשה תפוקת
 רוצעל .םדא ינב ולגרוה ןכ יפ לע  ףאו + םויל 'םוי .ןוב המ ירהש

 בושחלו הלק .הרימע דומעל ,הנשה תאצ תעל םתצורמכ  דחא עגר
 ילבל הכלהש הנשה םהל הפיסוה המו .הנהנ המ + רמאל :,םנובשח
 תושרח ףסכ:תודוקנ .הקרזו חצמב שדח .ץורח הצרח :רשאו :הוע בוש
 1רעשב

 .. .וננובשח תא: םיבשוחו וז .הלק- הדימע/ .םידמוע ונא םגו =
 רחא .ןמזו רחא :םוי שי .ונל ; ונא .ונהנש תפוקת "איה .וז"אל םנמא
 םג םיפלא תונשכ הז .יולת ונלש ןובשחהו השענ המ לבא . ןמיסל
 תא םיבשוח ונא הנש לכב םימעפ םימעפו .םירחא לש םנובשחב
 ןמל .דימת . ונתאמ .הבגנה  סמה הז : ןה .-- , הנשמדסמ . וננובשח
 . . .םירחא. לש .םנובשהב .יולת השענ ,וננובשחש .םויה -ותוא

 ןיה םישקבמו .הרבעש :הנשח יפלכ :ונינפ תא. ונא  םיכפוה
 המכו = אוחי בולע = המכ< ןובשחהו % לש | לכה-ךסו : >ןובשחו
 !יאוה יבילעמ

 בורו ּונינב .בור וירופא תיבב שובחימש םוקמב ,הפוריא חרומב
 הנש :,קוברדא ,הנשה ךשמב 'תועושי, ושענ אל  ,ונמע "לש ונינמ
 םירוסיו .השק = לבס תנש = ,הרצו רעצ ,תנש \ םש 'ונל .התיהי'וז
 םיבוקרמלו = םיציבקשירופל  העשה | תקחשמ = היסורב " , םישק
 הנורחאה הוקתה בל לכ ברקמ הקספ יארו וזכ העשבו  ,םהירבחלו
 ךשמב הכלממה תמוד" ונל הזמר םירחא ."םיזמר,  .וניתווכז תבחרהל

 הלטנ  ,םידוהי  םידי-לת .לבקל אבצה תימדקא לע .הרסא . הנשה
 ,ברעמה יבלפב תובטסמיזה ןוטלשב ףתתשהל תוכוה תא :ונתאמ
 החונמ םוי וניאש , ןושארה .םויב הרומג- החונמ תֶבּוח ונילע הליטה
 רועו ,ןילופב. .םירעה ןומלשב וניתויכז ,תא .ליבגהל .תָרמוא ,ונל
 ,תוהחא םירע הבְרהו .בויק  שוריג ..ונל הזמר הלאכ "םיזמר, דועג
 'וכו = רפסה .יתבמ . לארשי .יריעצ .:תקחרה  ,הרכוב .ידוהי .שורוג
 ,:הרבעש הנשב, םֶה םג.ולֶח

 ךשמב : הפסותנ: ,םידוהי .יפלא תואמל ינועה .רוכ ;היצילנבו
 קסע . תריסמ 5 .תונשיה .תורצה 0 הלודג "השדח הרצ .הנשה |

0% 

 תורמוחה ולח

 1 6-2ע0י 188808, 1911 2.

 םידוהי /םינזומ יפלא לש םמחל הממ  רבשנ| תובלמל תואקשמה
 וללה | םיללמואהו  םיבולעהל וחטבוהש | תופיה תוחטבהה לכו
 "הביקהו ההמכה שפנהש ,אמלעב | תוחטבה קֶר ,ןבומכ | ,וראשנ
 ירוהיה תאמ = הניזמה קסע לטינ . ןהמ תואלמתמ ןניא הבערה
 ירישעה = ,םינלופה םיליצאהו  םיפרגהל ןתינו םיינעהו  םילדה
 וודא " :ושרד וז "הבוט, רכשבו .הבר הדובעבו תוזוחאב ,תודשב
 ימיב = תונמהל וניהי לבל ,םידוהיה תאמ .עינפמב םונלופה ץראה
 ' םודוהיה םע לע  ,הנשה ףוסב  ץראב התיהש ,תיללבה .הריפסה
 ןיא םהל םגש | ,םמצע לע וזירכוו  םינלופה  םע לע ונָמַיש אלא
 צמ | .םיללובתמה = םידוהיהו ,םינלופה לש וזמ  ץוח תרחא ןושל
 ונהנ ינש רצמ 'תדה יקיזחמ,ו םיאצילגה םירוימדאהו 'רחא
 לילה | ךלי = לבל םעה תא וריהזהו. םינלופה לש וז םתשיררל
 : תשירדל  םידגנתמה ,"םיבירחמהו םיסרהמה, ,םינויצה תצע ירחא
 0 , םינלופה

 ,הקירמאמ

 רא| אישנל ו תויצטופדה 0 ופיעוה ונמע ינבמ

 םיטנרגימא .ועבש ."רבכ-| םיקנעיה : הלשממה | ירבחלו :תירבה
 יבורטה = ,ברעמה תופנב קר אל םהל םירצימ םה ירהו םכרצ
 וטסבלג לע  וליפאו 0 חרזמה תופנב םג אלא ,ןיסולכואב

 ושל םידוהי .םידדונ  .וחרכוה םשמ  םגּו .תורזגהו
 / ,הכותמ .התוא האיקה רשא ץיראה לא ,םבקע לע

 וז ץראב ,הילגנאב םג הרבעש הנשב 0 הסינכה תרצ
 "חבשב תופיה תורוסמה רודל רודמ תורסמנו תומייק ןיירע
 :בל תוטב .טלקמ תושעהל הילגנא הצור .ןיידעו = ,תוערה
 יתועד ילגרל םחרכ לעב םהיתוצרא תא  בוזעל | םיחרכומש
 ות לא " םולקל הצור הילגנא ןיא לבא  .םיטילופה םהישעמו
 תואב םרעב סמלוע | ךשחש םידוהי םיטנרגימאו-- םיאטוחו .םיעשופ
 ,םשמ םיחדנ םהש , תוצראה

 שיטנאל | .טעמב .הממדו טקש תנש הנשה התיח הינמרנב
 וובע אל .רקבבו "הלשכנ,  .תיביטברסנוקה. הנלפמהש :אלא רוע אלו
 יכ ::,תאזה הגלפמה לש  ימשרה  הנותע = עידוה רחא
 מ 'ארחא ארטסה, '.תושר םא יכ .הבוח התעמ 'הניא םידוהיב
 ותה ..זכרמהו .הלשממהו ,הינמרגב"  םינורחאה םימיב חכ
 < םימרקומד"לאיצופה לע .ורשקש המחלמב :ושכע םידורט

 א 4 2



 םינמרגהל  וררצ .םיכצה = ,םהלש תא ושע םינושה

 לכה == ,םידוהיה .תאמ םבוח תא .ובג רחי םתשלשו * ,םינלופהל
 תומ לע ולבאתה : םהלש תא םה םג ושע 'םילודגה, םידוהיהו . גוהנכ >>

 לכה כ"ג =--  ,'וכו ןורכז תוא ול רימעהל םפסכמ ונתנ + ,רגואול-
 . גוהנב

 ,תומשיטנאה התשפ היִגנואב <
 ןינמל .ףרטצהל  םישנל וריתח -- תפרצב | ,םהינרפצ =

 ,תודהיה לש הלוק עמשנ אל 'וכו דנלוהב .,הילטיאב
 3 הנה

 ,וז ץראב ..לארשי ירא לע .הנוכב ונא םיחסופו 5

 לע הדחוימ הפקשה) םיטוטרש

 ,ושענש םידחא םירבר ויה :שפנ קופס <

 ןנושלש  ,ןהיזח .ךותב ןהל . םימטמוטמ

 םולבניליל תמ .הרבעש הנשב . ונל .ודבא .תולודג .תודבאו

 .תָכְלַשַה לַעְו .תוריפה לע

 ונתורפסל התיה רוצבו סונכ תנש הרבעש הנשה

 +רחא רפפל הדגא ירבד

 + הלש אונסכא לע הרוח הרותה
 .ןשיה ינפמ אצוה שדחה

 : ולא םורבדכ תונווחאה םונשה רשעב היתופילחו הכלהמ 'ת
 . *ףיסאה, ימי ועיגה וישכעו---ףלח "ץוקה. ,רבע

 שחרתה ואש , עודיה ביבאה | ותוא .אוה אלה --- 'ביבאה,

 דל הלו לב.

 ,ןבלה ריינה ובגהלע רוגע ןייצל .תדעורה ודו תא חלשש ,רליו רלו לכ

 / ₪ רצ

 ריתהל תרשכומ העשה יאש ירה * ,םתמחלמב םיחילצמ םה ןיאו
 םידמועה ,םימשיטנאה לש םהידיו םהיפ לעמ םירוסאה תא ירמנל
 .םהב ךרוצ היהיש העש לכבו תע: לכב 'תרשל, םינמוזמו .םינכומ

 םימואלה חכ יאב .הנשה ךשמב םולכ שדחתנ אל הירטסואב
 < .םהינשו

 תא וארה "םילרביל,ה ולופאו
 השורקל

 --קרמנדב . ונעדוימ אגוראי לש ולוק עמשנ היה .הינמורב ..הלפתלו <
 יבמופב דגנתהל זיעה יכ לע .ואסכ לעמ םבר תא םיסנרפה ודורוה
 ,ץייוושב ,היברסו הירגלובב . תובורעת יאושנלו .תורופא תולכאמל

 אלו הניק אל

 הוקתה ץרא
 לש הנובשחו ל ןובשחל הטורפו הטורפ לכ תפרטצמ ,היחתה|
 השלש םינשב ורמופל ןיאו ויטרפל טרופמ .תויהל ךירצ לארשי ץרא

 הנשה תפוקתל לארשי ץירא ינינע
 ידכ ןיא לארשי ץרא לש לכה-ךסב םג .םלואו .,(אבה ,רמונב .אובת

 םירבדה םהמ םיבורמ לבא
 , םינוגה םניאש םישעמ םג ויה לבא :, םינוגה םישעמ ויה ,ושעג אלש |

 ,תחנ הרבעש הנשה ונתוא העיבשה אל .יארו .היקרומבו
 םיגשומה 'לובקבו תועדה ךוסכס תעשב :אוה.ךב םלוע .לש וגהנ

 תובלש | ,תונושמה| תוירבה ןתוא לכ ןהיקרפמו  ןהירוחמ .םואצוי :
 םראה ותואו םראב תלבוט

 םירבדה תא האור ןניע :ןיאו ןנוצרל אלש םגו ןנוצרל ןהיפמ ותונ
 ,םלועמ היה אל רשא תא םהב תאצומ איהש אלא ,םהש  ומכ-
 ירה ,ןהיקרסו .ןהירוחמ תאצל ולא תוירב לש ןתעש העיגהש ןווכמו

 ,..תעגמ ןרי התיהש המכ דע תונויצל הלקתו הער ומרגש אוה ןיד =

 לש הנש |, תורבעה ,

 , םיריעצו םינקז , םונוש םירפוס תוריצי תאצוה לש , "תולודג תוקיתוילביב,
 טונכ לש ןמדוקה ומוקמב ורוצבו יטוו .ןותע תושרחתה לש ,  םידחוימ םוצבקב

 ןיוצל םולוכי = , הל .תופוקת םיבשחמו ונתורפסל "חול, םועבוקה הלא
 ךככ "בובאה,

 השענו ל
 ,ונמלועל זא .ודרי לשל לש תותכ המכו המכ ,דחוימ סג םויו םז\ לכב דנינו

 ו רבד ותואל הנוממ |, רחא ךאלמ דימ --- , וננחמב .דלונש

 ! בותכ ! ול רמואו ותוא הכמ ,  םירפופה-תסק / ודיל טושומ ,דבג לע  דמוע

 א ןוילג

 ,גרובצניג ןורבה תמ ',ליבג ךורנה תמ  ,יקסניול תמ/ ,ריפש תמ
 םבל לכב םירוסמ ויהש ,םינוגה םיריעצ ותמ ,גנילטיווס .דרולה תמ
 םמדק םמע תדובעל םמצע תא םיניכמ םה רועבו םמעל םשפנ לכבו
 ובלש םיטעומה רחא ."םוראה בלצה, דסימ  ,ןאנוד  ירנה תמ .תומה
 עדי .אוה ןול .רצ .היה ונתרצב םגו םדא לכל הבהא תמאב אלמ היה
 היה רשא בולוארק תמ בל לכב הילא רוסמ היהו תונויצה תא רוכהו
 ,םידוהיה ונל השענה לועב רבזנשב עקרקב וינפ תא שובכל .ערוו

 . "ריצקה, היה לודג

 . הרבעש הנשהל עגונב ונא ןננובשחו וגניד .רוצק והז

 ףקשנ שואיה ןיאו ונשאר תא םירירומ | ונא ןיא תאז לכבו
 הרבעש הנשה ונל האיבהש הרצהו רעצה 2 לע ;ונינוע .ךותמ
 ,םעה ברקב חורה תיחת הקספ אל וז הנשב םג יכ ,הרכהה הסכת
 ,ויכרצו םמע תרצ תא שוחל ובש תונוש תוצראב תובבל הברה יכ
 יכ. יםמע תדובעלו םמע לובגל םימולע תוחכ הנשה םג :ובש יכ
 ,תובבלה תא ןקתל --םיטעומ- םג | ולו --- םישעמ הנשה םג  ושענ
 התפש תא תויחהל  ,הירוזפ תומוקמ לכב המואה חור תא רדועל

 היתונש ןובשח תא הל בישהלו הצרא הומשנ תא םמוקל  .התוברתו
 ,.איה .היתופוקתו

 - קימוארבא | ומזה ירחא

 ,םירפס-רפומדילדנמ לש תבש - - +התיה .ימ לש תבש
 ,הזה ..לודגה- רובכה לכל .הכז רשא לארשו :ירפוסב .ןושארה .אוה
 וליפא היה םא :,ונהימת  ,םעדנח תומד ול .התיה תמאבש לבוי 0

 רבעש עובשב .ךכו אל רשא תוצראה .תחאב .דחא ילארשי ןות
 הברהב . םלש בלב רובכו הכרב ול לצא אל רשאו ץיבומרבא 0
 . ילדנמ גח תא ונגח ,,ץראל ץוחב םגו היפורב םג  ,תורייעו םירע
 בור | ,םירבעה םירפוסה לכ הגיגחב ופתתשה המצע הסידואב

 לש :ותיב תותלרו .ירבעה רובצה לש םינקסעה ןמ הברהו תודסומה
 רתוי :םיפוצר םידחא םימי ותבש אלו וחנ אל  לבויה ןתח
 לבק .הכרב לש | םיבתכמו = תומרגלט תואמ ש מחו ףלאמ

 ווחל טבוצו ורעש לע קילחמו וילע בצג , רבד ותואל הנוממ ,ינש ךאלמ רימ
 ותואל הנוממ אוה ףאו ,ישילש ךאלמ אב זאו !ןורשכ :ול רמואו הכהאב
 ועיברה ךאלמה אב זאו ."המילבורפה, תודא-לע ורבד תא עומשהו .,רבד
 , רבה ותואל םינוממ םלוכו , םיבאלמה תותכ לכ ואב זאו , יששהו ישימחהו
 םחיתורויג לא םהישאר םיגוכרמ םלוכו ,םיבתוכה םידליה יכג לע םודמוע םלוכו
 לע (ויח םיפקשמ ילעב םהה םוכאלמה) םהיפקשמ תויכוכז דעב  םיציצמו
 םובהלתמ םלוכו --- ,,תצק םימוקעו תצק םיקוחמ םורלי | יגויצ * , םהינווצ
 ! תפו לש ותופיפי |!מילכורפ !ןורשכ :והער לא ךאלמ םירבדמו םיאלפתמו

 [ ןיסובלוב | היגולוכיספ !ףתרמה תרוש ! תולכתסה ! תוונוליה ! םש ילהא
 :,+] םירשב:תדמח ! תוננער | תורידב | טחמ לש ץקוע ! םיקנע:חכ ! תוקישנ

 תוגורשכה תחיטצ ימי .,"ןטק םלוע,הו "הפוצה, ימי , ביבאה ימי םומוהו
 [ ןבומכ , תירבעה ןושלה  ."פיכ לש םינולמ,ה תאצוהו  םיסרוקנוקח  תעיכקו
 םידמועה וימומ , תירבעה תורפסה לחנ ,ןטקה לחנה .הבחרהנו הרשעתה

 ,דבד ותואל םינוממה ,םיכאלמה ורמע רבכ רקובה תויהבו הליל:ןיב ושגרהנ

 וילג לעו ותצורמ ףטש לע ואלפתהו םהיפקשמ תויכוכז דעב וטיבהו ותפש לע
 ימרז םה אלה --- !םימרז : והער לא ךאלמ ורמאו והתפו , זוע לכב םיכמה
 ,םחה ביבאה ימיב ונלצא םימרוז ויהש ,  םיעודוה תורפסה

 לע םוו לכב זירכמו וא רמוע "הפוצ,ה .רֶאמ הבר איהַה תעב הנוכתהו
 ץוצינה לעו ץיצי רשא שרחה ןורשכה לע --- רחמ רלוי רשא שדחה .ןוטיליפה
 ךותב השוע אוה ףא *ןטק םלועה,ו .  תורפפה שיטפ תחתמ זתוי רשא שרחה
 הלמה . ףטח יפל השרח הדיחו השהח הלמ -- םוי לכב תושרח ארובו ולש

 ל
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 ,םירמוא .הלוגה תוצופת 5 במ םימיה םתואב ץיבומרבא

 תא ליכת  רשא .הדחוימ תרבוח איצוהל םידיתע הגיגחה יכרועש

 לבויה .ןתח  דובכל ורמאנו ובתכנש םימואנהו .םירמאמה רח במ
 יכ | ,דועת וז תרבוחש המודמכ .ול .וחלשנש תוכרבה לכ תאו
 רשא ,םידוהי ןהב שיש ,הלוגה .תונפ ןרפסמב ןה תוטעמ
 תויהל הכוש הזל =- ןתדותו ןהכרב תא --- ןנורוד תא ורגש אל
 םינכ לודגה ונורשכ חכב הל דימעהלו השדחה ונתורפסל אבסו בא
 . םינב נבו

 םגו הגינחהל | תונכהה :תמאה לע תודוהל  ונא םיבייחו
 ןורשכ םהל שיש הגיגחה יכרוע לע יריעה אל המצע הגינחה רודס
 םישנאלו םידסומל וחלשנש תונמזהה וליפא | .םינרדס לש דחוימ
 תומוקמ תצקבו ,הגוגחה םוי ברעב וחלשנ הגינחב קלח תחקל םונוש

 ,אסידואב רשא "לודגה קסופה, םג . הגיגחה .רחאל תונמזהה ולבקתנ
 אוה םג -- ,בלה רוהרה לכ לעו םיתפש יוטיב לכ לע הנוממה
 וב שי הזבש אשמו  .הגינחה יכרוע לש םאשמו םחרט לע .ףסונ
 לכבו .םיסונמו םיחמומ םינררס לש םהידי תא וליפא תופרל ידכ
 ילדנמ גח תא הירוזפ תוצרא  לכב הלוגה לכ טעמכ הגנח .תאז
 ,הרובחבש לורגלו ןקול הלודנו דובכ .הנתנו

 רע, :לודגה אבסה לש לודנה דכנה ,קילאיב רמא הפי
 ותורפסל קר הלודגו דוככ ןתונ ירבעה .םעה היה הזה םויה
 םעה ןתנ הוה םויה .םימש תאריו הרות ירברב הקסעש ,הקיתעה
 תקסועה .,השדחה ותורפסל םג הלודגו רובכ הנושארב ירבעה
 ותורפסב ירבעה םעה ה דו ה הזה םויה . םייחה יכרצו םייחה ינינעב
 + .."השדחה

 ,וארשכ וחמש יאדו רמעמ ותואב ויהש םיבורמה םינויצהו
 ייפע .קר אל ינויצ ולכ .אוה ,תירבעה תורפסה גח ,ילדנמ גח הנהו
 . ימינפה .ונכת יפ לע ,ותוהמ יפ לע םג םא\\יכ ,תינוציחה ותרוצ
 ןתח רובכל .הכרענש הדועסה תעשב וארקנ .תוטעמ תומרגלט קר
 תוטעמה תומרגלטה ןתוא םג לבא .וארקנ אל לודגה ןבורו : ,לבויה
 וליחתהשכו , תוינויצ .תואחסונו תוונויצ תוכרב .תואלמ ויה :וארקנש
 םא .תונויצ תיבה לכ אלמתנ רימ הפ לעבש תוכרבהו םימואנה
 תרבוחב םסרפל הגיגחה יכרוע םידיתעש ,םירמואה  ירבד :ונמאי

 יכ ,זא עדוי ירה ,לבויה ןתחל וחלשנש  תוכרבה לכ תא .הדחוימ
 .ןה םינויצ לשמ וללה תוכרבה תיצחממ רתוי

 ;ורמאיו םינויצה ואבי אמש , תילוגרמ רמ .ששח אושל םלואו
 "נא  םיעדוי, = :ןיקשיסוא בישה הפי = ,אוה ינויצ ילדנמ םג יכ
 \" רצי  תינויצ הרכה . ךותמ אלשו ינויצ ונניאש םירפס-רכומדילדנמב
 .' ותדובע לבא . ויתוילגרמ יזורח תא זרהו תולודגה ויתוריצי תא

 אלש התשענ םא וליפאו  ,הלוכ איה :תינויצ הרובע ילרנמ לש
 ריידה .םנ .רמא - הפיו  ..,"תונןיצה םשל אלו תינויצ הרכה .ךותמ
 בול''ר :וכלה  ןכיהל  ,עדוי .ךניא ,ילדנמ יר התא, .: ברפלמיה
 ,ןויצל ןושארל ואב רבכ םתצק :עדוי ינאו  ,וירבחו ףלש רמלמה
 םה > ךררה .עצמאב | ןיידע - םירתונהו .'וכו הוקה חתפל ,הרדגל
 - ..יטשל .אובל םידיתע םה םגש אלא ,םידמוע

 | התיהש ,הזה ןושארה | ונתורפס גחב ,ילדנמ לש ולבוו גחב
 "  םוקמ | תונויצה סופתה אלש היה רשפא יא ,םעהגח תומר ול
 . = ותבישו  םעה חור תיחת אל םא ,תונויצה איה .המ ירהש ,שארב
 ו + + ומצעל
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 ,לודג דפומל יהיו חתפתה , רפס"תיב ותלחתב היהש ,"לאלצב,
 - .םירחוימ ךכ  ,הדחוימ תונוצח הרוצ ול שיש םשכו , תשרח תיב .ןיעמ
 . .םינושה תועוצקמב םידכועה םישנאה לכ ,םיימינפה וייח םג םתנוכתב םה
 היפולמ ןאכל ואבו וצבקנש , םידליהו םישנה ,םישנאה לכ ,לאלצבב
 -  החפשמ אלא םניא לב =- ,םרפמו הירוסמ ,לארשי ץראמ ,ןמיתמ
 = ;םידבועל שודקו רקי .הזה םשה , "לאלצב .תחפשמ,---.הלודג תחא
 הלודגה החפשמה לכ יבא אוה ץש רוסיפורפהו . םירומלו םידימלתל

 .40 רמונ ע''ש "םלועח,, 'יע (*

 השדחה הדיחהו , "תירוב, םוקמב תשמשמה ,"ןובס, תלמ איה אלה השרחה
 רפופה תחפשמ:םש לש תוביתה ישאר רבד-לע האלפנה הדיחה איה אלה
 לכה . "ןטק םלועה,ו *הפוצה, ידומע לע םינווחאה םימיב הלגנש |, שדחה
 . בובאה ימוב םיוחה , םדא:ונב גהנמכ

 תירכע םיבתוכה םידליה רפסמ ,הכחרתנו הרשעתה  ,ןבומכ ,חירבעה תורפסה
 "הפוצה, תא םיארוקה , םימותחה רפטמ ,רשע השמחלו הרשעל עוגה רבכ זא
 תוררועתה , םיפלאלו תואמל עיגה טעטכו רתוי דוע הברתה ,'ןטק םלועה, תאו

 השענו שחרתמ דחוימ טנ היה םויו םוי לכב |. םויל םוימ זא הלדג תובבלה
 ביבסמ תודקור , ונמלועל וא תודרוי םוכאלמ לש תותכ המכו המכ , וניניעל

 , ביבאה ימי גהנמכ לכה --- ! שודק 1 שודק ! שורק | : וזל וז תורמואו ונתורפסל

 םוי בשגל לדחה יכ המח תור , ביבא דומעו םלועל אל --- םלזאו
 תפוקת הלדחו --  תונלואה לעמ םירשונ  ולוחתי יכ  םינצנה יחרפ , רחא
 + המוקמב ץוק תפוקת האבו ביבאח

 , תורפסה תא .ונלצא | םיכתוכה , םידליה ורגבתנ ,האב ץיקה תפוקתו
 לע םינויצ תושועה , םיריה , םהינפ לע החלגתנו הצבצב םפשו ןקז תמיהחו

 =שטשוטמו קוחמ בתכ דוע היה אל כתכהו , דוע ודער אל ריינה יבג
 תא ערויו ומוקמ ריכמה םע , זע פע---םישיתהו ,םישית ושענ םיידגה , תויתואה
 .חגנל ול םינרקו וכרע

 אוה ףא "ןטק םלועה,ו ,ונמלועמ קלתסנ 4 "הפוצ,הו --- .םהה .םימוב

 ומווקתוו םירכע םינותע ויחי םלועל אל ןה . קתתשנו . וינש רפסמ| תא איצוה
 םייחח,ו = "ןמוה, תומי , ץיקח .הומי ועיגהו --- .לדח ביבאה [ץראה ינפ לע

9%" 

1 ₪ 

 + םלמעב הכר. ואר רבכו וערו .רבכו ושרח רבסש |

 אוהו .ןתביתונשל עיגהש םדא-ןב הארמכ וחארמ םהה םימיב "ןמוה,ו , "עבטהו

 מוב ,תורליה ימיב  ,םינפל היה רשא לכ תא דימשהלו דיה:תקזחב רוקעל רמוא

 תא ,הנדעה תאו ךורה תא ,םיחרפה תאו הצילמה תא : םינושארה בובאה
 ויש בע וגל ןיא---ונא ! םולטב םירבד לאו קונפ לא ,  שפנה:תאשמ תאו ןויזחה
 םישוע ונא ןיא םישוע ונאש המ לכו . ושלל ונחכבש המ לכ אלא תושעל
 " םוחרפב םיקפתפמ םניא םעה ינומהו ,םעה ינו מ ה תכוטל , םעה תבוטל אלא

 םלועב םתוא םילכוא םרא"ינבש , ה ו רי פ ל םיקוקז ולה --- םירפצ ףוצפצבו
 ו : הזה

 וליאכ .תוריפה ימי םה אלה , םפקתו םחכ םצעב ץיקח ימי וליחתה זאו
 ןיידע לומתאש ,  םיריעצה םירפוסה םתוא לכ לע רחא הלילב הרבע םיפשכ:חור
 םתמוק הפיקוהו טהיתפש .לעמ םמאי בלח התחמו  ,תודליה לטב םילבוט ויה
 וחג חכו םהיניעב ,זועה תאו םבלב ץמואה תא הסינכהו םהופתכ הכיחרהו
 .יהבה לעו תונורשכה לע םדוק םינוממ ויהש ,םיכאלמה םתוא , םיכאלמהו . םהל
 . .םעטמ וגמג , תורופ ןסז עוגהשכ , וישכע --- , הניבשה"תארשהו .ןויזחהו  רישה
 .'תוכה , םיריעצה םירפופה ןמ .רחאו דחא לכ יבג:לע דומעל הנוילעה החגשהה

 % וי תומוקמה ראש לעו הנוילעה ותפש לעו ורטנפ לעו ויתל לע

 1 ! לדג :1ל רמולו  ,סהב תומצל התע:הז  ןליחתה םפשהו
 וומוקה וקפרזנו םיפתכה .ובחרתהו םומפשה \ולרגו םינקוה ןלדג ןא

 תושעל םהירי .ורמלו םמא בלח וקני רוע לומתאש הלא . םישית ושענ םיירג
 אה רבד לע םויה .ובתכ == ןכלה רויגה יבג לע  .םיקוחמו = םימוקע םינווצ
 :ןטרא יונכ לוק == .לוקהו .  חכה רבד  לעו הרובגה רבד לע , םדה רכר :לעו

 .םהינפל הראשג] אל וישכע
/ % 5 

% 



 לכל תפומ תושמשמ ותדובעל ותוריסמו 'החפשמה יבא, לש וצרמ .תאזז
 םדאו להנמ ,הרומ .רותב ותוא םירוקומ לכה . דסומב ותא םיאצמנה |

 רובבל "דחוימ  .ןומופ :ורבח :םינמותה :.וילעופו \ ווכינחל גאודה
 ּודלונש .םירלי הברהל רבכ ןתינ .'לאלצב, םשה * ,ץש :רופופורפז
 ,יילאלצב תחפשמ, .ברקב

 לעפתמו בהלתמ ץש 'ה ,חורה תוממורתה דימת תררוש יילאלצב ,ב
 ילעופ . ותא םידבועה .לכל םג ותובהלתה תא רוסמל עדוי אוהו דימ

 ינחור קופס הפ םילבקמ םהש ינפמ  ,םקלחב .םוחמש  .לאלצב+ <
 ולבקי .וילעופש ,תשרח .תיב םלועב .דוע .שי :םא ,  ינקפוסמ . לוד
 ררושש בוטה סחיה . "לאלצב, .ילעופ םילבקמש , ינחורה ןוזמה .ותוא
 לכ .בלבש :תובהלתההו :.הפומל :"הבחה ה םירומה ןוב

 םיקיתממה . , םישודק .םיעגר :"לאלצב,, ילעופל. םיקיפפמ .רחאו ד
 אוה הפ ,ויתורצ .תא לעופה חכוש ןאכ = . םילדה םהייח תא

 ורחא בש .לעופהשכ :תולענ תופיאשו .םישחח  תושנר  אלמת
 אוה ירה ,הקיעמה ותביבס לאו רצה :וררח לא  ,התיבה ותקוב
 .וב ןייטצמ "לאלצב,ש םמורמה חורה ןמ הברה ותנפ לא ותא איב

 לבא ."לאלצב,ב הדיבעה תא םירמוג ברעב תועש .שמחב

 דימלל  ודעונש ,םירועשה לא אובל .ביוחמ ,תירבעה . .הפשה
 שיא םילדבנה םידימלתה לכ .תא רחאל ךירצ הזה דומלה .הפשה =

 .דחא ימואל :רובצ םתושעלו תחא הפש םלוכל תתל ,ותפשב .וחערמ = :

 קפשה תא" קר "לאלצב,.ירועשב םידמלמ- התע דעש ,רעמצהל
 :תעירי ,ןובשח .ןוגכ -,םירחא םידומלב :םג .קוסעל היה ךורצ .

 רוחיב =, ראמ :םישורד הלאה םירומלה = , לארשי ימי .ורבדו:עבטה
 ודמל אלו רפס תיב .לכ .ורקב אל םירימלתה ןמ .עוהי רפסמש .םוז
 .םולכ דו

 לש .םידימלתה םיקסוע -חבו ., תולמעתה .םג .העבקנ "לאלצב,ב
 יסור ריעצ תחא .הרושב תתוארל םיענ -, ברע = תונושה תוצובקה
 םידנבו שוכרת .שוָבל יררפס | ,תוכורא תואפ לעב ינמות ,חלונמ

 ,הזל שי .ךרע .המ יכו ,ךורא ליעמ שובלה ימלשוריו ה חסו

 ; םרא נב = גחנמכ - לכה = . םירצוקה  ןיב: .דומעל .-- הנטק תחא < 8

 7 ויה 7 ללב 0% הפ ו וראשנש ,םיטעמה . הגה

 תורפסה תא זא הקיברה הנטק תחא | הֶער קרו .םוסרפ ילעבו | ח
 תאו "עבטהו םייחה, תאו "ןמזה, תא  םיארוקה ,םימותחה רפסמ

 פוש זא העיגה אל ,הכב םעפו הכב םעפ ומלעתנו ולגתנש <,

 םימי ודמעיו שמשה חוות

 רתויב םיטונה ,תומולחה ילעב , ףיסאה ימי םג םה ,ועיגה ויתסה יל

 עיגח רבכ םגמאה : םבל לא "םיבצעתמו םישירחמ 0

 . םלב א < ,דימלתו .דימלת = ןיב ךכ לכ הלירכמ תינוצחה הרוצהש
 ..חכהו ,םלכ תא .רחאמ דחא שגר + טעמתמו  לרבהה ךלוח .המינפ
 לש התעפשהמ- רוי הלודג ותעפשה : , ןיעה ןמ ' יומסה . הזה דחאמה
 ,הלודבמה .תינוצחה הרוצה

 םג  הדחוימ .תרמזת שי" ,תרמזת םהל .ורדפ  םידימלתה
 הרובעה רפג והחא ,ברעבו .הלהקמ דוע שי הז דבלמ  .תודימלתל
 םיקסוע- הפ" .םייחו "הימה  לאלצב רצח * תאלמתמ * ,םידומלהו
 לוק ו "הניננ דומלב .תחא הצובק תקסוע הנפב םש  ,תולמעתהב
 הימהה .לכב* לכא ,  ןואה תא .םימרוצ דחא ןוגנל םיפרטצמ םניאש
 וזיא= שי = ;העודי  הנוכו .הרטמ שי 1% תולודגה \ איבוברעהו
 . הדחוימ .הינומרה

 םהל שי .םתלכשהל םג םינאוד וילעופו לאלצב ידימלת
 תואירק .תורדסמ תונוש תוצובק . דומללו  תומלתשהל :הרוגא

 תאזה = הדוגאה > .תואירקו תואצרה .יפשנ ךורעל :תודמועו .ןמצעל
 הרוצ שיבלל  הקיפסה 4 םרמ = דועו שרחכ הו  הדסונ  .תומ ל
 רבח 'לכ , ןילמונ תרזעל הדוגא םג הדסונ ןורחאה ןמזב . העובק
 ןתונ יילאלצב,  .ותרבשממ םיעודי םיזוחא  תפתושמה .הפוקל םינכמ
 הרזעלו "  תואולהל | רעוימ  ףסכהו  ;עודי  םוכס 'הפוקל אוה םג

 : םידימלתל

 'ה .ןימזמ ; "לאלצב,ב . הדובעל םיעגונה  םיבושח םונינעב
 'ה .בשוח ושבע ..םהב | ךלמנו הצעומל . תועוצקמה ילהנמ תא .ץש
 ץש 'ה םלואו ,םידימלתה ירחבנ תא םג הלא תוצעומב ףת ושל ץש

 תיבָב י עורו . ןמז ורבע 'רבכש ו קר וז, תוכז .תתל הצור
 םישנא = ואיבי אלש :,רקזהל | ךירצ  ירהש ..ץש 'ה ] קרצו ..,רפסה
 ,םהב תואיקבו- העידו םהל ןיאש םינינעב וברעתיו םירז

 םהמ | ;שפנ .800  תב--רבכ איה  הלודנ "לאלצב תחפשמ,
 ₪5 .םיתרשמו >;םירזוע- >;םירומ = ,שפנ --65/  םולעופו :םידימלת

 : הז ןפואב | םילעופהו. םידימלתה :םיק 0 תועיצקמה .יפ% ..שפנ
 :תוארחתה : תכאלמב ;םישנ ₪ יקסוע = םיחיטשה | תדובעב

 תשזחנב ,81 ץעב | ,םישנא 1 1 תורענ 4% (88ע088)

 ב :,םיריעצ 1% רויצב :,תולעופ עשתו םילעופ רשע השלש

 ה דהלזהדל הוו: |>?ן דחק קיח דלל ולהתחיל לדה ללאה הלל היידלה הקו לה ההלנהאלהו לקולו לר הרדי כ

+ 

 :ביבה, לש .הנש ..תירבעה ונתורפסל התיה .תוריפ תנש הרבעש הנשה
 םויפ לש ,םידחוימ םיצבוק ךותל םירפוסה תוריצי סינכ לש ,"הלודגה הקיתויל
 ףא ושע ,תובצעל רתויב םיטונה הָלא - , ונלש .תומולחה- ילעב | . "'הדגאה  רפס,
 םש .וארקו דחא ןיבוק םלוכ .ואוצוהו רחא  קדנזפל "םלוכ .ונמרזנו  םהלש תא 'םה
 .''תבלש ,, == :ץבוקל

 + ובל ירוהרהמ קר אוה-ךורב-שודקה לש ומלועב האור דחאו רחא לב
 + 'תבלשה,, תא אלא ויתסה תומיב םיאור םניא .וללחו / םהיניעל, ''ףיסא, , ולה

 וגיקזה רבכ" , םמא/| בלח = וקנו דוע 'םושלששי ולא < ,םמצע - םירפוסהו
 'ללפתמ ראו רחא לב ו ומלועל שיא-שיא זצופגו . נרופתנו סויה
 וז .תיוז-ןרקב  רמוע = הוו .ללפתמו וו תיוז-ןרקב  דמוע .הז = . תוריחיב .ותלפת
 םהל ןיא דחא ןוזחו םהיניב ןיא רשקו . וריבחל שוא םהל ןוא רבדו . ללפתמו

 , םימיה אלה .  םימסרופמ 'םלוב | , םינקז .םלוב . דוע .הנניא תחא \ שפנ-תאשמו
 , תבלשה ימיו ."תוריפ,ןה ימי , גל םה ףופאה ימי הלאה

 | םמא בלח תא וקני דוע הנש רשע :ינפלש :,וללה םינקזה לע יוה

 ל ןשיה תא 0 ה הומעל :תע . תש תושעל תע -- ימי
 הרותה תא. רוזחהלו  תלפונה | הכוסה .תא \ םיקהלו םיעועה םירצבמה

 ףיסאה - תע = . ןשיה | ינפס שדחה = תא = איצוהל | תע /' . הלש .אינסכא



 םישנא -8 העיבצב = ,םירענ 4
 : .םה םנובשה לע "ילאלצב,ב

 .עשת ינב :םה ילאלצב,בש 'םיריעצ רתויה םילעופהו םידומלתה
 םידליל רפס . תיבב .םֶריכי םמוקמו ידמ .רתוי  ןיידע .םה םיכר .וללה
 םישמח ןב אוה לאלצבבש ןקו .רתויה.לעופה .,הרובע לש דסומב אלו
 תוארחתה. תוקלחמב םידבוע. רתויב .ךרה ..לינה ינב :,הנש שמחו
 תקלחמב .,תודלי קר תודבוע הלאה .תוקלחמה .יתשב ..םיחימשהו
 -שלש תונבמ רתוי .ןניאש ..תודלי = בור. ייפע . תודבוע . תוארחתה

 םירבוע --ןמלצו :רגנ--םישנא ינשו

 םנ .,18---10- תונב .ןה .םיחיטשה .תוקלחמב .תודבועה ,בורו . ,הרשע
 יבגל םטועמב םילטב .םהש :אלא ,םידלי םידבוע םירחא תועוצקמב
 ,םיתמאה םילעופה

 וילעופו לאלצב .ירימלת .םיקלחתמ .םקיג .יפל

 א ה

 ו 1] 1 1%
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 ד ו ן הפ

 םילבקמ םידימלתה ןיא :הנושארה הנשבש = ,נוהנ לאלצבב
 םרכשו ,חיורהל םידימלתה םיליחתמ ךליאו הינשה הנשה ןמ :.רכש
 הינשה .הנשב  םימלשמ  ללכ | ךרדב =. םתדיקשו \ םנורשכב .יולת
 תוקלחמהב ..הלועו רכשה ךלוה הז :ירחאו = ,שדוחב :קנרפ .15- 2
 םילעופה .ןמ .םירחאל רכש  םילעמ תשוחנבו.ףסכב ,ץעב .תורובעל
 םילודג םילעופ םיוצמ ולא .תוקלחמבש ינפמ ,הנושארה הנשב םג
 תא ועריש : הלאכ .םג. שיו א ,רהמ  םתכאלמ :תא 'דומלל: םילגוסמה
 ..תוארחתה  תקלחמב אוה| תוחפ :רתויה רכשה  .םדוקמ  םתכאלמ
 ,שדוחב :קנרפ 15 .וישכע אוה וז הקלחמב .לודג  רתויה רכשה
 הלעי .אל אוה לבא: ,רכשה :םג הלעי הזה .עוצקמה תוחתפתה 'םע
 תקלחמב | לודג -רתויה רפשה ,שדוחב .קנרפ םירשעו השמחמ .יותויל

 השק :תאזה .הדובעל " עגונב :םנּו ' ,שדוחב .קנרפ/ 80 אוה- םיחיטשה =
 עבקנש "ןושארה .'אוה הזה עוצקמה = ,רוע * הלעי רבשהש :תווקל

 הרובעב .תוקסועש .תודימלת שי =. חתופמ .רתויה םג אוהו :סאלצבנב |
 .ןתכאלמ - תא :בטיה תועדוי .ןהו "ילאלצב.ה/ רסוה .תושארמ
 ,שדוחב ירפ 85 דע וז הקלחמב ןמזה  ךלמב תולעהל היהי רשפא |

 תוינעה :םילשורי תונבל לודג  ךרע ול שי הזכש "רכש 'םג "לבא
 ואל 'שדוחב קנרפ 85 -. 80 ,םילשוריבש : םירחוימה םייחה יאנהבו
 אוה הז .םוכס הינע :תימלשורי - החפשמ .יבגל .םה .אתרטוז .אתלימ
 רכשה תא .התיחמל הל שוררש הממ --- 'רתוי 'דוע ילואו -ריטצחה

 ץעבו .ףסכב  ,תשוחנב = תודובעל  תוקלחמב םימלשמ 'לודג : רחויה
 לעופ .שי .ץעה = תקלחמב .(תונומת חותפ ,תיז יצע ילכ :,תורגפמ)
 רחא -= ףסכה תקלחממ ,שרוחב 'רפ 100: ורכשב לבקמש \ דחא |
 60 :אוה  לודג רתויה רכשה תשוחנה .תקלחמבו \ 'רפ 50 .לבקמה

 . שדוחב קנרפ
 אלבטה ונ5 ןתת יילאלצב,ב רכשה :תרמ רבד לע רורב גשומ

 . הינשה <

 םידבוע תוארחתה תקלחמבש ,ליעל רמאנש המל הריתס ןאכ שי *( 
 לב רפסמשו ,31 -- ץעה תקלחמב , 95 -- םוחיטשה תקלחמב ,שוא 8

 ןלהל. םג .שי .הריתס  תצק .  שיא 3 "הלוע = -- רגנה .דבלמ -- .םידבועה |
 ל :

 יילוא

 ב
 ו 5 = |

 4 5] 45[89[8| רכש ילב םידבוע
 0 8 : 4 || "רפ 15 . הע רכש

 9 = 5 5 15 ל 'רפ 16---50 רכש

 |-= 8] 27[8[--| 'רפ ₪91--80 רכש

 8| 1 38|[-| 1|-| 'רפ 81--40 רכש

 2 3 ₪ 1[ -- | ירפ 41-50 רכש

 |- 5 -.][--| 'רךפ 51--60 רכש

 |=[ - = | 'רפ 61--ל0 רכש
 4 | 1 - = ןירפ 51--100 רכש

 ומשרד יב שב עב דב רו דרו ל דב מממ

 םידימלתה .בורש ,תוארל רשפא * תישילשה אלבמה | י'פע
 "לאלצב,ב םירכוע םתיצחמ טעמכ,ילאלצב,ב םה םישרח םדועםילעופהו
 םירימלתה | רפסמ | לודגל ןמיס | הזב תוארל . ןיא \ ,הנשמ תוחפ
 ילאלצב,ל | םיסנכנה ןמ 6 קלחש | ינפמ = ,הנשב | הנש | ידמ
 םינשב יוצמ הוה רברה היה דוחיב | .ירמגל רפומה תא םיבווע
 מ לכ לש וכרעו רכשה םוכס . ררבוהש םדוק . ,תונושארה

 + עוצקמו

 .'ג אלבט

 6 ה ו | 6 ו

 146 ו 359 ו הנשמ .תוחפ

 8 4 | |םינש יב רע הנשמ
 41--[-- 5 םינש 8

 ו9 | םינש 8-4

 948 0 5 | פג ןפ[8| ה''ס

 וארמ | :םינוש . םידוהי יסופטב "לאלצב,  רישע .המכ רע

 ןיעמ .םיאצומ . ונחנא .הזה .רפומב .,'הו..'ד. תואלבטה
 .תופש עש הב םישמתשמ "לאלצב,  ,ידימלת 8
 ,ןוגר'ז .:ןה..תויוצמ  רתויה
 ה ;ומלת 88 םג "לאלצבב, שיש .הדבועה הארמ תירבעה

0 
 , ...םתיבב .םג .תירבע .םירברמה

 ,ראלבט

 הפשה
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 ; שיאַפ6 ילאלצב, ילעופ ןיב םיאצמנ תוחפשמ ילעבו םיאושנ = = = =
 םילבקמ הקלחמב םידבועה בורש ינפמו .ףסכב םידבועה 80--םהמ |

 תיחמל .הזה רכשה קיפסמ ירה ,שדוחב קנרפ 40--50 םרבשב \.
 םידבוע םהידלי םגש ,םידחא שי תוחפשמה ילעב ןיב :. החפשמה

 ףדוע הזיא םג םמצעל ריאשהל םיקיפסמ וללה .םיחיורמו ."לאלצב,ב >>
 .םרכשמ ןטק \

 םינמיתה ברקכ .ןלוכ טעמב ןה תונטק  םינמיתה תוחפשמ
 תאוה הדבועל . ותמ .םהידלי לכש תובא וא םינב יכושח /הברה שי <
 םינמיתה ברקב קר א5 היוצמ איהש ינפמ ,בל םישל היה :ךירצ

 .לארשי ץראבש םינמיתה לכ ברקב םג םא יכ ."לאלצב,ב םידבועה
 ץראב  "םידלול למ, םהל  ןיאש : ,םירמוא "םינטשפה,  םינמיתה

 ,ללכו :ללכ .ןויקנב. םירהמנ  םניא ,םה םישלח םינמיתה = . לארש'
 ןמיתב לבא ..דאמ ער אוה םנוזמו םינשב תוכר םישנ םהל םיאשונ 0

 םיתמ 'םהידלי ןיא תאז לכבו ,םיער .רתוי םיאנתב  דוע  םייח םה,
 םידבועה םינמיתה ןיב. .לארשי ץראבכ* ,ךכ:לכ .ארונ רפסמב 'םש"
 םינטקה םהידלי תא םתא איבהל ואריש , הלאכ םג שי .ילאלצב,ב

 .ןמיתב םורואשהו

 םהומכו ,תוחפשמ ילעב 16 שי םירזועהו םירומה .ברקב |
 תורוגש תונוש תופשו תונוש תוצראמ י'אל ואב םידימלתהו .םילעופכ =

 םתוא תרחאמה תירכעה הפשה תא םמצעל ולגס םה םגו- ,םהופב
 . תחא החפשמל םלוכ הא השועו םידימלתהו .םילעופה םע |

 תילצה הזה רצקה ןמזה ךשמבו ,םינש שמח הז םייק "לאלצב,
 ,ורפוה תישארמ : רבכ לודג היה ירפומה וכרע  ,הברה תושעל /

 םיירמחה | םייחה .תוחתפתהב םג .בושה םוקמ ול רצבמ .אוה ושבעו
 םה רשא םתדובעמ םיסנרפתמ ןוגה רפסמב :םישנא ..םילשורי לש

 ןהמ שיו ,לארשי ץראב תודובע עבוק "לאלצב,, .ילאלצב,ב םידבוע =
 תורובעה ..םידליו םישנ ,םישנא הברה קיפעהל | תודיתעה הלאכ
 הנלכות ןתצקו ןהילעב תא סנרפל הנלכות ןהצק 'לאלצב, עבוקש

 םיבר םימי ,תורחא תודובעב .תוקסועה ., תובר תוחפשמל. רזעל תויז
 ילאלצב, אב הנהו ,לארשי ץראב תיתיב הישעת תעיבקי לע ונמ

 תתל ףאוש ילאלצב, לבא  ,ישחומ ןפואב הז ונמולח תא ונל רתופו
 ,הסנרפו הרובע לע קר- ונמלח | .ונמלח רשאמ רתוי = דוע :ונל
 .ימואל לאידיא לש הגונו יפוי רוע ףיפומ ילאלצב |
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 ,םידוהיה ררושמ :גורפ היה הפוצר הנש

 א ןוילנ

 ."גּורפ ןועמָש
 ותרובעל םישלשה תנש לבוי תא גוחל הפ ונפסאנ ונלוכ

 לכב עידוה ימצע ררושמהש יפדלעדףא ,גורפ ןועמש לש תימויפה
 ומעט תא םיעדוי ונא ןיא .וז ןיעב הנינחל אוה .ברסמ יכ ,ףקות
 ,שיגרמו עדוי גורפ תא ריכמה לכ םלואו ,הז בוריס לש וקומינו
 אלא ,תאזה לבויה-תנינח ןמ רטפתה הריתי תונתונע ךותמ אל יכ
 ...ךכ תושעל ותוא ועינה ,רתויב םיקומעו םיבושח ,םירחא ,םימעט

 ותער תא לבקל ונייה םיחרכומ ונחנאו --הכ םאו הכ םא
 .ונוצר .תושעלו

 ונררושמל ףשנ שידקה ילבל---רתול ונלוכי אל דחא רבד לע קרו
 וויזמ תונהילו וב לכתפהלו ותריש םלוע  ךותל סנכה ילבל ,ימואלה
 הרישה תעפוה תעשב םעפ לכב םינהנ | ונייחש םשכ ,וישבע םג
 .תאזה

 בלל רקיו אוה בורק .רבדל דאמ לקנ ,רחא דצמ ,נורפ לע
 םינשה תורשע ינב ,וניריעצו תידוהיה היצנגילטניאה בל --- ונלוכ
 שגר ררועל ידכ וב שי = ,ומצעל אוהשכ | ,גורפ םשה . תונורחאה
 ,רתויב הלודג התיה היסור ידוהי לע ותריש תעפשה .ונבלב קזח
 ,םיעדוי ונניאש םג שי ונחנאו ,ונשפנב םויה דע דעור ויריש דה
 רהוזבו ןחב הראומה ,תוננער ןיעמ .תאזה חורה ונילע הרבע ןיאמ
 ,וירוש  יהי:לע  ונשפנב תררועתמ  ,םיחכשנהו םיקוחרה םימולעה
 םיעוגעג תושגר ונב םיררועמו ךכ:לב ונבל םימעפמ ויה םתעשבש
 , הוקתו

 םישלש ךשמב  ,גורפ לע רברל השק  ,ינשה רצמ ,םלואו
 תוהוקה-רפס םה וירושו

 םישלש ךשמב וז הנידמב וניחא לע ורבעש ,תואקתפרהה .תליגמו
 לכב .עורל : םהומכ ויה אל טעמכש ,םימיה ךשמב ,הלאה הנשה
 לע ואבו  ושגרתה | תוינערופו  םירופי .הברהש תע  ,ונתולג  ןמז
 ,רוע וריבהל ןיאש דע ,יונש תילכת וחור תאו ותוא ונָשו לארשי
 תשרפ לע ההותו םמוש  דמע וב רוסיה דע שערנ ולוכש תע
 ,שדח .לרונלו םישדח םימיל .הכחמו הפוצ ;םיכרד

 םיכירצ ונחרכ לע .ירה | ,נורפ לע רברל ונחנא .םיאב םאו
 ,הלאה הנשה םישלשב ונל ועריאש ,תוערואמב םג  עוננל .ונא
 ,וירישב יח ןורכז םהל רימעה נורפש ,תוערואמה םתואב

 םהילע ונירבדו  ,רתויב םה םיטושפ :גורפ לש .וייח .תוללות
 ,םהילע דומעל ונל היה רשפאש ,םיינוציח תוערואמ ..םיטעמ ויהי
 ;רתויב  ונל תובושחה . ,םיימינפה וייח תופילחו ,םהב ןיא טעמכ
 +.ויבתכ ךותמ ונל תופקשנ

 ,ןוסרח ךלפב רשא תידוחי הינולוקב רלונ גורפ ןועמש
 תישאר תא .םידוהי םירכא לש החפשמל ,טוק יבורבובב
 ודועב = .חינולוק . התואבש  םיליחתמל .רפסדתיבב לבק .ותלכשה

 + ןופרחב הרעההבר, לצא רלבל רותב תרשל םנכנ רענ
 לש .ותורליב החמשהו הבוטה ימי ויח םיטעמ ,הארנה יפכ

 ךייצמ > ,תיסורו  תידוהי .ןושלב .ובתכנש .םינושה וירישב ..ןטייפה
 ,ירבעה רליה לש ותודלי ימי תא םירוחש םיעבצב ררושמה :ונל
 ,וייח ימי לכ לע. ,תופיעו באכ .לש םתוח ,םמתוח תא םיעיבטמה

 ,םיריהבה םימיה --- ונתודלי .יהא
 ,םינרק וציפי םירחא םימעלש
 ? םיריפסה רואכ ,,תשקה הנונכ
 ונינזא וביהרה --- שרעה יריש המ

 תורפסל .הרבחה תקלחמב , ,אנדורוהב יתאשנש , םואנה רוציק (*
 / יל .עיש רבמיבוג 6 טויכ , תידוחיה
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 א ןוילנ

 ...הבוטה תודליב םיברעה תעל
 ,, \+ הבישבו הנקזב הנרכזנ המב

 (*., ,חורב םינקזו םינשב םיריעצ
 וירישש םוקמב |, גרוברטפל  אובל והוארק םלע  ותויהב

 םהלהל היה ךירצ הבר תע  ..םיבר יניע  םהילע ובסה .םינושארה
 רנופה תרבח לש התולדתשהבש רע ,גרוברטפב הבישיה .תוכז דעב
 ,וז .תוכז ול הנתינ םיפורה םירפוסל

 -םלעה בלב < וריאשה גרוברטפב םייחהש ,םימשרה תא
 -לע ובתכנש ,םיריש לש המלש הרוש ךותמ/םיאור ונא ,ררושמה
 , שפנ-ץוצרו ףיע ותדלומ םוקמל  רזח  ררושמה ..םהה םימיב ודי
 :רמואו ,ול .רקיה ,ר.פ ינ ד ה רהנ לא :הנופ והירהו

 -- .ינוע-ןב .איבמ ךל .ןורחאה רכשאה
 ,,.םיברועמ 'םדב ויתועמר  תלובש
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 םיללבה פו
 גלשה ץראב ...ריתאבה הָבָנ לש

 םיארונ .תוחורו רעסה תרגתב |
 ,יתבפש תועמר בר" ,יתחנאנ הבר תע
 ...ןיעה תועמר םש עלס לע ולפנ ךא

 העיגה אל ןיידע . גרוברטפב גורפ יח תונורחאה םינשה דע
 ,םירוסיה .םתוא לעמ , םייחה םתוא לעמ הכסמה תא םירהל העשה
 םיראבמה : ,םירוסיה .םתוא  ,םידוהיה ררושמ לש ולרוגב : ולעש
 :הנש רשע ינפל ורמאנש ,ןטייפה ירבד תא

 ,הנש םיעברא ןבכ .ינא ירה
 .. הנה רע .יתיכו אל בומ דחא םוילו

 ןוגיה ררושמל ,ןנוקמל גורפ תא .בושחל ונלצא איה הלבק י
 ורונכש = ,"ומעל רש אל החמש לש דחא ריש וליפאש,  ,ימואלה
 ,תחשב הלובט וב .הלמו הלמ לכ, : עובק דחא ןומופ קר  עדוי
 ררושמ. לעכ גורפ לע .םירבדמ | ."תחצנ הביאבו בואכמבו םעזב
 וחכ ןיאש ,םילודגה .םירבקהו  םילודגה תונורכזה ררושמ ,רבעה
 החמש לע תונויזח תוזחל ,םינפ* היהש רשואל ןורכז .ביצהל, אלא
 ,יילפרע םיפטועה ,םינומדק םימי הוחמב תוארל ,רבקל הלבוהש

 הולבק וילע םיבתוכה לכ טעמכש | ,גורפ תריש לש וז הרדנה
 לש  יטויפה ויפא תא ונל תראתמ איה ירה הללכב ,דחא הפ
 התואמו ,םינומשה תונש .תישארב העיפוה ותרישש ,הז ונררושמ
 הירלקפסאכ ונל תדמוע איה ירה ,הנש םישלש ךשמב ,ךליאו תע
 דוד .רונככ, ונל תשמשמו  ,םידוהיה .ייח  םיפקשנ הכותמש ,הריאמ
 ,"ותגות רה עימשמו םעה ןוגי לע וילאמ ןגנמה

 ועיגהש תע ,הפוקתב הב הָלֶה גורפ לש הנושארה ותעפוה
 ידוהי ישאר לעו איהה תעב ,היסור ידוהיל םישקו םיער םימו
 הפוס הללוחתה ,רירחמ ןיאבו החונמב םיבר םימי ובשיש ,היסור
 העועזו הכובמו הכר המוהמו הלהב םעה בלב האיבהש ,הארונ
 בשילו ץראב וישרש חולשל ותוקת לאל המשו דוסיה דע וויח תא
 שערנ זא ,םידודנו תופידרו לוטלמ לש םיכר םימי ירחא הולשב
 ,הפרחהו באבה שגר ךותב ,ארונה ושואי ךותב טבלתהו םעה
 אושל שקבמו ץצורתמו טבלתמ ,העושול הוקת ןיאבו םינוא ןיאב
 , ובצממ אצומו .ךרד

 הרושב .ןיעב ,המרקה  ןיעב אלא .התיה אל איהה .הפוסה
 ואבו ושגרתהש ,הנממ תיארונו תולודג .,תורחא תופוסל הנושאר
 םואתפ:עתפלו .הנושארה התיה .איהש אלא ,לארשי לע ךכדרחא
 דוע התהכ אלו םעה חומ .זא םטמוט אל  ןיידע -- הללוחתה

 , ןאלפאק בקעי  םיגרת (** =

 7 ו < םלועה <

 האבש ,הכמו הכמ לכ .ךכיפלו ,הפרחהו באכה תשגרה ,ותשנרה
 וכות .לא .רדח .ןובלעו ןובלע לכו ,רתויב .תשגרומ התיה .וולע
 , ,הלוב ושפנ תא עזעזו

 ולא וירישב ..גורפ לש םינושארה ויריש ועיפוה םהה םימיב
 ,עקרק לש ןנער חיר ףדנו םילולטו םיבחר תודש תמישנ השגרוה
 " יחתימ לעמו ותניגנמ תא דמל םירעיבו תודשב ..ותדלומדרפכ חיר
 הברעה | קחיומכו תורשה .בחרמכ םישפח, | ,ויריש וכפתשה .ורונכ
 ומע תודגאו .שדוקה-יבתכמ | תונויזח .האלמ  שפנב = ,"ןירוח-ינב
 אצי ,הריבכהו הרדחנה הילביבה תפשמ עפשומ ולוכ  ,תוקיתעה
 תא בזע  ,רהוז-תומולחו  הוקת .אלמ .ולוכ , וכררל  ררושמה:םלעה
 ,"'םיכפמ .רימזה .תרישכ ויה וביבא ימי, םוקמב  ,ותרלומ-תודש
 תומולחה םלועמ הקזחב רעסנ ררושמהו .םיטעומ םימי ויה אל םלואו
 הריעה םידוהיה ויחא ייחבש הארונה \ תואיצמה = .רהוזה-תונויזחו
 ! -תופט וצצמ ,, ,ותא .איבהש ,ודשלו ויתוחכ לכ תאו ,תוירזכאב ותוא
 0 ,י'תשגרתמהי הרצהו .ןוגיה ,הקולעה ץוצמכ  ,תופמ

 -- הרזומ .השדח הבאר ךא ...
 == הבחר לכתמו םימ הקומע הבאר

 - ,..הרדח יבל לא תובבל יפלאמ
 ,התוא הליערהו והריש ךותל הכסמנ הרמ הפט
 רלעפש , םינושארה םימשרה םה המ ל רישל היה לוכי המ לע

 : + ררושמה-םלעה לש ושפנ לע
 , ,םיללוע יכב .ןשע  תאשמ
 0 ...תוערפ ,תוקירש ,הדעה קוחצ
 ,., הללק ;ףודג  ,תולותב תוחנא
 ,תיהָמִא יה ,טישנ תוקעצ
 ,דרוט ףלר ,ךשוח ,הרק
 ,ןויַצ ברש ,ףרוח תרעס
 ..:תומ תמיא ,בער תפרח
 ,+, ןויזח םת אל ,םת אל רוע

 " ,ובלמ .םריסהלו הלא, לכ תא חוכשל הואתה ררושמהש שי
 תאשל ,הבהאו רשוא לע .רישב חותפל, ,הזה ןוגיה לכמ קחרתהל
 ,החכוה לוק דימת תועמוש :ויגזא םלואו ...'םותדתונויזחל ושפנ תא
 : תושק .רבדמ לוק

 + םיעמשנ תולוק ןיא ,תמלאנ עודמ
 ? הכשח ,רבש רפה 4 זובה אוה טעמה
 ,םיעגפה ,םיבואכמה לֶאו
 ,םירבשה תקעוו ,ןיעה תועמדו
 ,בצעו םידודנו החנאה תאזו
 םירבעה לכמ םיפטושה  ,םימוהה
 % בצקו תילכת ילבל ,םיכ

 תופטוש = תועמד- רוקמל ררושמה היהש ,ןאכ שי אלפ יכו
 ןוכנ ּולוכ ,םינרבקה-רופלו תֶא .וידיב זחואה ,ןרבקל ,רוצעמ ילב
 \ , ,.+"םירבק .רופחלו תורכל, קר

 :התדובע לש הנשה םישלש ךשמב ,ךליאו אוהה ןמזה ןמו
 הרצ | לכו = ,ומע | לרוגל ןמאנ ןנוקמ גורפ ןועמש היה  ,תיטויפה
 < ,ותרושב דימה .תעמשנ התיה הלוקדתב -- ויחא לע האבש הרצו
 הלכי אל ,ומע לרוג לע רש הבש ,וז ותרישו . םיעגפה"תריש
 .,רימולע ימיב ררושמה ראתש ,הנומתה התואש יפל ,תרחא תויהל
 -= לש הנומת

 ,ררוט ףלר ,ךשוח ,הרק
 ,תועמד :ילחנ .ירהנ

 -- +, תומ תמיא ,בער .תפרח
 + ,, םויה דע ונלצא איה תמיק ןיידע המצע וז .הנומת

 < הפוקתב , גורפ היה .דבלב ןוגיחו שואיה ררושמ אל םלואו



 ,םייוודהו  םיפוחסה ויחא בלב .וחרפש הב תושדח וקח

 : ,ררושמה' לש רעה ובלב .םג .ןדה שש
 5ש .הז רצב .םג .עוגנל תאזה הרצקה ונתריקסב . ונא םיצור |

 םיצור =; בל .וילא ומש אל טעמכ - וישכע .רעש  ,תוטוופה | א

 .גורפ לש הוקתהו היחתה .יריש לע  דומעל .ונא
 הרכהה = הליחתה : םינומשה תונש לש = תוערואמה ירחחא

 םימיה = ,םהה = םימיה .  הופור יהוהי םרקב ..ררועתהל

 תוהוגנו ויה .שרח רהוז  יכופנ :וליאכ- ,תימואל  .היחתק םינושאר

 יבוטמו םידוהיה יריעצמ םיברו םהה םימיב .,םהילע םיפחרמ .ךחע

 םיבש >;התויב :םירעהו רתויב : םיאנה הלא ,ונלש היצנגילטנ

 םחלהל ,ותדובעל .םנואו םחכ שידקהל וע ץפחבו ןמאנ בלב

 וב: ונימאה .רשא .,הלא לכ .םעה לא ואב .זא ,וריתעו וי

 תא .עימשה :אל דוע .יכ ,דיתעל .וב םונופצ .םיבר  תוחכ רוע

 םיינעה, = ויה | םיאבה :ןיב = םונושארהו .םלועל .ןורחאה 0

 םלוכ ,רואה תדובעב םיצולח .תויהל םינוכנ  םלוכ , מ

 ,םבלב  זא ורזח לארשי יריעצ .היחתה שא םעב תיצהל םופאוש

 רש רשא .,םירבדה .לע= ,המהח ירוהרה ! ךותמ ,הפרחו .באכ

 .: םררושמ |
 הירכנ העמד לע ,םירחא תחמש לע
 ךתארקל ,ךניעלו .. ...:תגנוק ...ףֶרבוש
 . ...הימוד -- ךרישו , , , ךיחא  ,ךיחא
 ..+! ךתפש לע הללק .ןיא ,הלפת ןיא

 :לטכו הזה אגה\ שדחה רודה ינבמ  ךחא היה גורפ .ןועמש =
 ךרב ךאיה .,רכז. תובר םינש רובעכ .ותריש םהק התיה היחת
 ! 2! תוההיב תובשנמה | ,תושדחה .תוחורה לע | 0 ה

 .םכמולח ןוששב יתמדק
 / < = ,ריתררוע .יתריש תניגנב

 ןושארה םכנוינה טטרו | =
 (* ., ..ויתכרב םייחו הגונכ > 
 : םמעל םירוענה ינב תביש לע גורפ רש 2

 ,םילגר  תוריהמו םיניע תוריהבו

 םיניע חתפב . . ,ךלָּפַה לש םג
 ,תדמע. רבואכ ,ימע  ,הז עודמ-
 + תרהוה .ץראל ,הביש שאר ,ךשארו
 -- ךינוע אנ חקפו + ףנה .דומלנ א
 ..,.ךינב .ואבו ופפאתה .בובסמ

 ,המועזה הננעו םימערה תימהלו
 --המוצע האירקל ,השודקה האירקל
 ,הכשחו .הקוצ :ףועמ ,הכפהה ךותמ
 ,הבלו המוק ,הָבְלַח שישי םע
 ! הכלו  המוק |
 רפוס ..ירבה .יפל ,הרהמב .השענ .הניגנמה תיולב הוה
 םימסרופמ . רתויה םירישה = דחאל  ,איהה הפוקתה' 'י

 הנחמ .לכב הזה  רישה רבעש , דע םיטעומ םימי
 ורש םיהוענח ינב  .םהיתובשומב תוחדנה תונפה לכל רז
 ,החיהפהו היחתה ןונמה ,הזה אלפנה רישה תא תובז
 . םינדיעו ןדיע .הז .םירוהיה ייחב עמשנ אל

 יריש ולעפש ,םשורה ר'ע רפסמ | גרובזנוג <
 ,, םהה  .םימוב םיומנגולמניאח ו

 גורפ

 השק,

2% 
 וא .ייטעיווסזארוה \ לש: .ונוולג- .תעפוהל, =. ..ליאוהה ןמוב םירוענה
 ויה = ,גורפ לש ויהיש | וספדנ. .םהבש ,יידָאְחפָאוו,ה לש ותרבוח
 ויה  םיבתכמההאשונ . תא - םידקהל . ירב .שוקלמ לאכ .זא .םיכחמ
 תובר .תועש * םיבשוי- ,"תידוהיה  הטסזפה,. לש החתפל םימיכשמ
 תא . , םיתעה-יבתכמ \ תלבקל = חוהדרצוקב .םיניתממו רצה הרהחב
 " ףרושמה = ייח = לעו  ;,תפילעב - םיננשמ ויה -ריעצה ררושמה .ירוש
 ':  םילויטבו .תוגיגחב< ,.תונוש :תודגא- םירפסמ :ויה- ותוישוא .לעו ומצע

 אנדואש,| ;םירישה ינפמ םחוקה .ראוטריפירה .לכ החדנ .ריעל .ץוחמ
 ."םילגר .תוריהמו -םיגיע .תוריהב,ו .ייישפנ תא

 0 רובר ריעמ

₪ 

 .ןהב .בקעי

 : .םוחְיפת

 .תיממע הרוסמ

 ..הָחיִתּפ
 םיִמָיַה ןמ השעמ-רופס ,יִעְר ,הָרְפַסַאו יל ועמש

 ..;רוע .ובושי. א5 המה -- םיִמָי ויָה .,ויָד .ר

 ,.ירועב ..םֶּמ .ןק] יפמ יתעמש הז הָשָעִמ רּופס
 7 ,דוע היי אל .אּוח -- ןִקָז הָיַח ,םיִמָּת דלי

 + םֶתומלחו .םייח :םייח ,וייח-תהישו רוד) .רוד

 ..//םיה לֶא םיפלוה :םיִלָחְנה לכ: רבוע לפה

 == ,וניתובא .ּובשי  וילע , לחנה .תפש לע :אָנ הָבָשְנ

 +, ;םיה לֶא 'ךלוה אּודָשכ .,טוכנ וילג לומלמ .בישקנ

. 
 ,א

 .רדנה

 :היפהפו-תכ :ריִבְגַלְו ץראב ריבג היה היה
 < ,םיתבו ריִבְג ותואל ויה ,תוכא יפכנ ,םיּבַר םיִסכנ
 תורַצְתַו תויִנִחַו ,תובוחר ינש ,הָמּוח-יִתָּב
 07 6.176 שטו םסיִתְרָשִמּו ול ויה
 \\ויקסש לַצְב הָתְסִח .הָּנָטְקח ריִעָה יִצָח דע

 ,ורָשע יהוו .ץֶרָא לָכּב עדו: ,ץופנ .ורספ .יִהָנ
 ו | ,הָנָש יִדְמ לדג ךלוה
 ,הנש למ .םידירק לֶא נור הפ לֶא םג ,יִדְורְּב לא םּ

 םידיריה ןמ- רוח הָיָה ,רֶחוסְו .אָּב הֶז .ריִבְג הָיָה
 , תורקי תיל םיִנָבַאו םיִטיִשְכַת םע
 ,הָתֶאְר אל ןיע , יִשָמ ,םיִאְָּפ"ֶאלְּ ,המקַרְו דב

 7 ,ןּוממיתוררצ הָלֶא לָּכ לע
 ,הָניִדְמה יִרְפְט לָּכ תיִב אָצויִו אָב הָ ריִבָ הָיָה
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 א ןוילג

 ,ונָחְלְש לע .םיִכְמּוס ּויָה םיִלָרְנג ,םיצירפו

 ,ריזחהל אלש תנִמ לע ריוחחל תָנָמ לע םיול

 . םיִדְבְִ םידמוע ונפל

 ,ורשע-דובְכו :ּונואּג לָּכ לע ,דחָי ויַתְורָצּוא לכ לע א

 ,דַחי םַלּכ דגנפ לוקש ,ותֶא הָיִה דַחֶא רצוא

 --ורשע-דובכו ונואג לב שאר הָתִיַה תחא הזוג הָדָמַח |

 .הָדיִחיַה :תַּבַה ,יִל'הּוה

 וח תֶא יִמ :תורָמוא ּויָה תויִרבַה כו
 ,חֶאְר אל אוח הָפָי ּהרענ

 , םיִמָּת גְלָש-םיִנָפהְו הָלְיל-יִניִע ,הליל-תורעש
 חב ריח גל

 = חַאְר אל יִלה

 ,הקותמה וז תועיִנְצהְו רּוצעָה הזה ןָחַהְו

 יּךֶאְלמיתְסיִט םִא יפ הז ןיא--ףלהמה הָו .ְּלַחַהְ
 ,קחצ אּוהָשכ ,רֶבִד אוהשכ .ןידעה הזה הָפַהְ

 ! םֶב הָכְּו םּוק--רקפָה ינפ-לע םיִבָפָשְנ ופייִרְנִד ,הָמּוד

 ,הָרָשְּכ לאְרש י-תב ינוע .,םיניעַה לפה לע ףַא

 +. םִיְניִעָב .הָמָשִגִהְ
 ,םיִמָחְרַה-רוקְמּו םתדרצוא ,הָרָשְּ לאְרְשיזתב -תַמְשְנ
 ,תורוחָשה יל'הוח יִניעְּב הָרוא הָניִפְצְהְו הָחְר

 ,תושמש עַבָשְכ הָרָהְנ הָפְקתְב הָתְלנְשבּ

 , םֶלּועָה לכ ּהָמִע רה הָיפִיִמּו חָהְנמּ

 ,היפי .ינפמ לוטה שוב

 תופצְלְו יִאְרְּב זֶא םיִּבל הָמְצְע איִה ילהומ .השוב

 קפל הל בטח .התְמטנ לא הניע לא
 הָוצְמ לָּכ לַע הָריִפְקִמּו ןוילע לֶא םע הָהיַה הָמיִמַּת

 = םיִרָהְצְו רקּב ,בֶרַע הָחְלְפְת הלל

 ,הָתְלְפָת הָלְלַפְתִ ֶשְּכ הָניִכְשה דובב אל ּהררח

 , תו:פה לכב ופרפר  םיִשיִרָחו םיִרוהמ םיִבְָרִּ
 וָתיַפַתּכ לע ורמת ,וצפכ ,הָשאַרֶל לעמ ּובבס

 וטקל ןכ תויְלְגְרַמְְ .היפעפע דינ לכ ורמש

 . : , ָהיפְמ .תויִתְואָה תא

 ,תָּבַש בֶרִע יִדִמ ּודְלונ - ,םיבּורּכ םיִנש .םירוחצ םיִבּורכ
 תור יִנָש איה ףא יליהוח ּהָמָא ריהלע קלרה ידמ
 =, תונטק ףסכ-תורוטמ יִתְשב
 ,תֶלָבִת יִשָמ ירושק םַע השובל הָרּוחַצ תָבַש-תַלַמְש
 ,םּולָשְו רוא .ערול דר ,רוחַצ בּורְכְל .ּהָמְצע הָמּוד

 " \  תובח ללָחַב ופתְר ,תֶרשק-יכאלמ ןיבו
 ,םֶלְִּמ הרה ,היח תמש ילו הְַָה
 ּ .םֶלְכַמ הָלַהְו הרע

 7 , " ו < םלועה <

 ,םיִּוהְרַה יִריִל אָב הָיַה הֶאְר ךא יל'חוח ימּ
 ,לפַה וקְלִחְּב = ילהוח ,הָשֶאְּפִּב םִנְו הב המ
 = .+הָרָתְרִה ילהוה המ
 . .1םיִעְרי לפה  חָואָ ,הָריִעְצ הָרַעַנ יִשָחְר ערי ימ

 .הָלא ומָכְָל הָקיִתָש הָפָי :לפה םיִמיִּכְסמש אלא

 הָמָאְל וז הָביִר הָאְב "הַמְל םיעְדָוי לפה :לשַמ

 האב ברע .יִפִנּ לע ,הָבָשְח-יִצִח םע ,בֶרֶע
 ,הָּנָה "יִלָּבַמ ,רֶמא יִלְּבִמ הָראָוצ לע הקפרחמו
 9 תובָרוצ ,תוברוצ ָהיִתְפְשו
 , םיִרָדָח יִרְדַחְל וז הָחְרּ הָמְלָשב םַג םיִעְדוי לפה

 ב הב ןוץ ו פרשה :בוה בפ אשבל
 ל תּומיִמְרעְבּו ,קבט תספק ,ותְספק תֶא איצומ אּוהָשּכ

 הָמְלְשַבּ ... ּהָּב שקונ ,שקונ
 היִרָחִא הָסְנְ שכל ,לּודג קחצ תַּבַה הקחצ

 . . .תוחְרוז ,תוחרוז היפו רָבָּד ּהָל הָטַאְל ּהָמִא
 הָלָהְּבַה וז-חמ :הָרְמֶא ,הָּתֶא הָמָא ףא הקחצ
 ה ,םיקְחש העיקרמ םָא תק ,הָוקתְ םָאירָשאָמּ

 .הָחְצִמ לע תַּבַל ּהָל הָקשְנ

 ,הָבַש הָתְיִבַה יל'הוח .ץיק ברע ,בֶרְע יח
 .הָבּוט הֶתְמְדְק םֶא-תַכְרִב - "ישאר-תֶרָשט , ל םולש
 | ,רּבִד הפס אלו יואָמַא :ּהָמָא לֶא יִל'הוה הַדַרַח
 ./ץפק ילע , , רחש בלב, = יּיִרְסְחַת המ ,יתב .ףל המ
 == "!רוחש בֶלָּכ <. ,ילָע חבנ

 ,הָצְרֶא םיִמָטּפ שלש קרי  ,םירָבדִה תֶא אָּמָא הָעְמָש
 :העְר מור תַשְרְגְמַּכ הָּתְב יִנּפ לע הָפְלוח הָּפִּ
 אבי עי לָּכ ,עֶר לָּכ :,ךְל אבל הָיָה דיִתַעְש ל,

 .הָעְַר שחר 'יִמ לָּב לעו לאְרְשי לש םֶחיִאְנוש לע

 5 ינוע לַמָחמ , יתד ל

 :;ןֶתְלשה לֶא קונית בֶשוהְּכ הָתַּב בָשותו ןִכ הָרְּבִּ
 :בֶלִ הָגְזומ הָיִנשהְו השאר הַפָמול תחא הָדָ
 : "ו יניעְושיא ,ירופצ , ית,
 " ,הָאְּ לַע ןואילָּבַמ הָחְנַצ , תועיִמנ יִּתַש יִלהְּוַח הָעְמְ
 \ השאר דַבָּכ תיִטְבָאַכְו שש ליל הָתְנַצ ּהָדָי

 = הָבָ קפתנ הלל ,הֶטַאַה ראְמ לְַלְִַו
 +תיּבַה לָּכ טעו לָח -- םיִתְרַשְמַה לָכ ואביו
 וביבשיו = רטילש = יִנָש -  אָפורָה .תֶא ּוליִהְבַה שיח
 ,חָעָצָ לע הָפְלַעְתמַה

 אָפְרמיִמפ .הָתוא ּוקֶשָה ,חקרה תיּב לא ּורָהִמ



 הָעְציִמ אמ ! ּהָהֶא ףא - תושָבְסִת ּהָל פיִלַחְ

 ,הָרָרָי יִל'הּוַח דוע אל

 ,הֶל ץּוחַמּו ץראה ןמ ,םיִרוסָפורֶפ .םיִחְמּומ םיִאָפּור
 ,ּורקָת יִל'הְּוה תלָחמ ,הָצָפומְל ודעונ םוי םוי

 הָפּורֶא ּהָל אצמל ואל

 הדב הנ הְָלחְנ רזוע בר יב תיִּב ל |
 ,הָרּוחָש הָמָמְּד ,הֶרּוחַש הֶגָאִה םיִמלֶאָה לָּכ תֶא הֶאְלִמ =

 "םיִאְרּונַה םימָיה זא םפְזיִבָעְּ תולעבו ==

 -- לאְרְשִי תונְּבַשַמ לָּכ לע

 = הָנָאְד דוע אל :ךָשח-הְנָשִמ רוע בר ריבה תיּב ְּךשֶח

 ,תָצְלְפִמּב ולְלְחְּב טַש , םֶלְעְּבְרַח ,ןִּברָחילְבַא
 .רָפְסְל ל5 אָכְר אפרו
 ,וליעוה .אל הָלא לכ םג -- ֶּבַר הָקָדָצ ,הַלְפִתּו םוצי תי

 .הנצש-תורג יקילרה אְוש :םיִרָבְק לע םנ וחָטתַה יאוש
 ללה םילה ארק סלב לע מ ומ =

 .ערקְל .ןידהירז ער ,ועקת םג רפושַּב אש

 .תורוגַא י"ח דַעְּב.-  יל'הְיח -- הָלוחַל םש ּופיסוי

 ,וביבס ךןוע בר .רֶבְכ בב תיִשָמָח יִדְּכ ונודמ .םג

 = ,טָפְתַיְִוִדְכ דע הְָכְבְּב ֶאָה הרה
 ,הֶלוח הָשּונָא יל'הח .!הָאּופְר ןיִא !הָעּושי ןיא
 ,הָנוא רצוא לע רמש יד קר הָיָה םיִאָּפּורָה לָמעו

 , ליִלָּכ םאָתַּפ ףֶדִנְ לב

 ,םעפה אָּב תוכְסְיגַח ּותָעְב אלכו רקו רז
 ,םיִנָכְקְמַה םיִרוהה לַע וכרדכ אל ףַלָח םגְּףא |

 .בוטיפוי :גע .לָכ יִלְּבִמּו הָקְמְש יִלְּבִמּו רוא ילבמ

 ,םיִמָהָדַנ .ומְכּו םֶה ּועָּת םיִלְלִ ינשכ הֶלְילְו םויש |

 הפ תנו תציע רק מכ ָצְ ולְבָ
 .הָמָה םויח ,םויַח דוע .יִּכ ,םיִהָמַת ,ומק רק לבב
 :רעע .בב חָש .ּוכְבְל םע הָפָש לָבְבּו הלל םוי

 מט הָפחַתּפָאַלְּב ...םֶא ,םייחּב דוק יל יִמ ,ול המ |
 + תולילח לָכְָו םיִמָיַה לָּכ יִתְלמַע ומלּו הָזהַמְל /

 ! תועָמְ דירוי ירבק לע מ יבש תֶא חי יִמ
 "- - = יתיחיטוח קת

 :רדנ רדנ רוע בר הּכ :הָעּומָש הָרְבָע דָחֶא םויָבּ

 יּוְּליַחְַא יִתיִּבְדוה לָּכ - ּונָצְמַאַא יל
 ..(אבי רוע)

."% 
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 א ןוילג

 .ץרפ אל ה

[ 
 .םֶסּוג לש ויתושארמל

 ,רוא הטוע ךאלמ ,ןדעה-ןג שמשמ שגנ .םיברעה דחא תונפל
 תובוראמ תחא לא ,םיכאלמה ראשכ ,הלעתי ,ודובכ אסכמ לצאנ
 תעקושה שמשה = לא הגאדב ושאר תא איצוהו ,הנחתפיו ,םימשה
 ( : לאשיו

 ,. ?ונלש לביל לצא עמשנ המ ,תא העדוי אמש ,המח --
 ,םולכ תערוי הניא ;הקתושו תעקוש המחהו
 הבוראה תא רוגסיו ,םינפל הממדב ושאר תא ךאלמה  סינכהו

 ,.רתוי רוע חוה בוצע ומוקמל בשיו
 % , ךאלמה ובל לא בצענ םנחל אלו
 םימעפ שלש , םימורמב  לביל לוק עמשנ םויב םימעפ שלש

 ארוק אוהשכ ,ולש יירחא,הו ..., ותלפתב תומלוע שיערמ אוה םויב
 ,רלוסו דעור ,םיעוקרה .תעבש לכב דלוסו ךעור = ,ייעמש, תא
 ,אסכה םודה לע  ץצופתמו ,דובכה אםכ | ינפל לפנתמו
 ירפצ ןומהכ םיטוהו םילצלצמו .םישחור ףסכ ירגרג ןומהל ררופתמ'
 םיפרשנו | ,וכותק םיכשמנו בהלה לא םיפאושו םיעגעגתמה ,ץיק
 ..הבהא ירוסי לש םינונעת .ךותמ וב

 ,תירהש תלפתב לביל לש ולוק עמשנ רקובב םויה רועו
 : רמא ובלב ךא ,ךאלמה אלפתהו , רדענ החנמה תעשבו

 חכשו  הלודג .הוצמב לביל היה  .דורט .םא כ ,תאז ןיא --
 םויה הנהו . בירעמב תורשע-הנומש יתש ללפתיו  ,החנמ ללפתהל
 ,לביל = לוק  ,ולוק ךא .ולע .לארשי תוצופת לכמ תולפתהו הנופ
 ןמ  רמזדילכ  ,ותריש המגפנ  ,םלועה הלפת המנפנו ,עמשנ אל
 -- םוד םלאנ ןושאר רונכ לש רתימ : קתתשנ הלהקמבש םיחבושמה
 ... אלמה ובל לא בצעתה

 ,םירתסמב םיאולכה .םיללצהלו ,תעקוש הימורב שמשהו
 תפש לע םירוצ  תורקנמ ולחזו ...םלועה שמאל תאצל תושר הנתנ
 םיפנע ,םינולא יכבס ןיבמ ,רכדמב תורעמו ןיחיש ,תורובמ ; םיה
 ,..ץראה ןיע תא תוסכלו .בושיה .ינפ לע טושפל ולעו ,תורעיב םילעו

 םע המונע הנבל .החכנ אצתו ,לילכ שמשה העקשו
 :תוסכ טאלב םירזושו םימקור םלכו ,םיצצונ םיבכוכ ינומה ,ינומה
 :הפיעה המדאהל הליל תוסכ ,םימסק

 ... הלילה תלשממ העינה ..המדא - ,ךתנש תא ימונ --
 עובט החצמ ץיצ לעש ,היחה םימורמב העקש שמשה .עוקשבו
 החצמבש ,היחה ינשה רבעמ התלע הנבקה םע דחיו ,"תמא, םתוחה
 ,"הנומא, םתוחה עובט

 ' טאלב וחתפנ םינשי םדא ינב תומשנ ינפלו ברעה תממדבו
 ,םינומה ,םינומה ןה תולועו--תופע .תופע תומשנהו ,םימשה ירעש
 ושע רשא לכ תא חותפה רפסב בותכל --- ןהילע לטומה תא תושעל
 ,ברעה רע רקבה ןמ

 םיפנכ ינומה ינומהו :..ףלקה יבג לע םיטרוש  םיסומלוקהו
 ןבוה \ ,גלשכ = תונבל ןטועימ :  םיפנכה | ןה תונושו ,.,  ,תוקישמ
 םללחבו ! םדמ תומודא םג .שיו - ,םימהכ תואלמ .םג שיו " ,תולפא
 ,הטרח  ,הלפת :  הלילק הימה  תטשפתמ  םיעיקרה .העבש לש
 ,...המודאו הרוחש המיאו דחפ ,הוקת .הבהא ,םיעונענ

 : לכה .המדנ םיאתפו

 לפרע הלועו .שלפתמ דובכה אסכ תחתש הריתחה ןמ
 ןיעמ רתתסמו. .,וב ףטעתמו ,אסכה  לפרעב  שבלתמו ,ךז



 1 : : 3 םלועה 4% | א ןוילנ

 הממד לוק עמשנ ,אסכה הא הסכמה ,לפרעהל תחתמו ...האור
 : הנויכ המוה לוק ,הקר

 ,לונ תא יתברחהש ,יל יובאו יואי
 ,ילכיה תא יתפרשש
 .ינב .תא ותילגהש
 ., .ידיחי ינב תא

 םימשה תא אלממו עיקרל עיקרמ םימחר לש טטר הבועו

 ,םימשה ימשו
 תמשנ הרצענ וליאכ  ,הקומע הממד המקו ,המדנ לנקהו

 ,השרח האירבל ףאושו הפצמו ,הכחמו דמוע לכהו ,םלועה

 -- -- השדח הרושבל ,הכרעמה  דודשל = ,םנל
 !רבגה ארק -- ארוק לוק .הלע תחתמו ,היהנ אל רבד ךא
 הרבע ,הטמל שלפתהו אסכה לעמ לפרעה שמ טאל טאלו

 ןתכאלמ תא ולכ  ,תינש והתפנ םימשה תובוראו ....ןוצר תעש
 ,יכבב ,הגאדב ;הדמח-יאב = ,הטמל תוחרופו  תורזוח ןהו  תומשנה
 םיאטאטמ | םיניוומ = םילק :םיכאלמ * םיפדרמ תומהמתמה תאו
 ,םירעשה .ךרד  :תומשנ  ,האלה  ,האלה ::רקי ינבא .םיצבושמ
 קפוד = ,םירעשב | שיקמ | לוק .עמשנ  תחתמו .. . תובוראה ךרד
 !ארובה  תדובעל | ,ומוק  ,םירשכ = ,םידוהי = ,ומוק :  תונולחב
 בותנ ,קד ליתפ םהאתה הרזמבו , ,היהה חצמב הנומאה םחוח ךערנו
 איצוהו ץרו: שמשה רוענ ךּבכְו ןינע בר םולחמ ומכו .רחשה תילעל
 . םיצצונתמה םיבכוכב .ןנובתהו .תובוראה .דעב תינש ושאר תא

 ערי רשא | ,םיבכוכ = ,םכב : ןיאה  ,םיבכ םהאש רע --
 ?ונלש לביל לצא .השענ המ | ,ול דיני .רשאו

 : םינפ תשובו נונעהמ חקלתה דחא בכוכו

 רעב םישמ ילבמ < ,יתרבע \ הריעה ךרד -- .הנע ! ינא --
 לע ..,.לטומ אוה ושרע לע ,ונלש לביל .אוה הלוח ,יתפקשה ונולח

 ובפהנ  ,ומכרכתה | וינפ .ךא ,גלשכ ןבלה ונקז דעור הכימשה ינ
 ...: ןוקריל

 םא " ךא = . ויריחנל  תחתמ  הצונ  ומש הנהו ,יתיאר הארו
 אלש ,יל  המודמכ ,.,יתרבע יכ = ,יתיאר אל .הצונה העעונתה
 -- ==  העעונתה

 ,...בכובה הבכו
 הובגהמ תושר לבק ילבמ :,ומצע תער לעו .ךאלמה זרדזהו

 היהת היופצדיתלב החמש ...לביל .תמשנ תא לבקל ץר = ,וילע =
 !ןרע-ןנה  יקירצל

 םהמ םילפונ אל ךא ,םפועמב םיכוה | םיכאלמה = םיריהמ
 !םיחוכעה  םג םפועמב

 ויתושארמל בשי רבכ  ,ססוגה ןתפמ לע ןרעה ןג שמש דומעכו
 . לילה רוחשכ -רוחש ךאלמ  ,רוכע .ךאלמ

 ! לביל .והז אלה .ךזה ךא"מה .האתשה %הפ ךל המ -
 . קוחצ ךותמ .הנבל .ןש רוכעה קרחו חמו --
 !ןדעה ןג שמש ונא --

 ...לואשב רשא םינטקה םילבחמה ןמ רחא---ינא ...דאמ םוענ --
 ! איה .ילש המשנה --
 'חריהמ לגר עקרוו  ,רועשה הנע == !קפסב לטומ הז --

 .לכחב רושק קש םשמ לגלגתיו הלוחה תטמל .תחתמ
 :קשב המ :ביטמו בוט ךאלמ ,אנ שחנ =-
 ...ןילפתו תילמ --

 ןיריתסמ = ןיא ;הטמה תחת סתוא םיחינמ ןיא -- תווצמ

 !הטנבה .,םיכוט :םישעמו

 עמשיו ,םודא קרב .ּוכותמ קרביו | ,רתויו ,קשב סטעביו

 , הפצרה יִנָּפ לע .םיללונתמ םימודא לוצלצ'

 . .םותיו הנמלא קשוע !הלזגו תואמר ,הכננ לש .ןוממ --
 !ולילאב ,ועננ ובהזב .,דדומתהו עעונתה--טבה :הלוחה לאו

 וונפ תא הסכמ ךזה .ךאלמהו ,ותטמ לע ךפהתמ  הלוחהו

 , . . .תשובמ תונוילעה 'ויפנכ יתשב
 עניו םירתה קרס דעבמ : רוא ןרק הצרפ | ענרה ותואבו

 ףרנ הלע לוקב ,תובורצ םיתפשבו ,הצחמל רועיו  ,ססוגה ףעפעב
 : לאש

 1 הפ ימ --
 !יתאב ךשפנ תא תחקל ,רוכעה הנע ,ונא --
 + ןאל --
 !םנהיגה לא --

 2 -- תינש ססוגה יניע ורגסנ דחפמו
 -- בוטה ךאלמה ארק -- הבושתב רוזח  ,הדותה --

 + ..ךבהז תא רקפה
 5 ,..עמש : ליחתמ ססונהו

 ופנכב :סכיו = ,ערה קחוצ -- ךיקפי אל ףא ,ללפתי --
 ...ונקבחיו .םסונה .ינפ תא הרוחשהו הדבכה

 ,. .םינפ תשובב וירוחאל .עתרנ .ריהבהו

 " = תונושל תקירש : המוהמ לואשבו חדונמ  הלפא .הליל תוצח
 "= תקנא ,םינעמ לש עורפ קוחצ ,םירעוב תפז ולג תימה ,שא
 .תקכאמכ תכתוח תקרוש האירקו ,תוילכ תוחלופ םהיתוקעצו םינועמ
 ! המוהמהו ןואשה תא .הרח

 : היה הז שנ רבו .., יק'נמחנל ץקה אב !םסוג יק'ינמחנ =
 היה םיקרפל ,םידי תליטנב לולז ,ןיגורפב אלש וינרפצ תא לטונ
 "תא .לבקל ונל = ךלי | ימו = חלשנ .ימ | תא == --- ללפתהל .חכוש

 ג ותמשנ
 . םיכפוש ,הרדק םיתפוש רבכו . ..ריעש הנע -- !ינא =

 .,'.םלענו ץר ריעשהו הרעבה תא םיריעבמ ,תפז הכותל
 . םיבוטה םג םהמ םילפונ אל ךא ,םיערה םפועמב םה םילק

 .. .םתוא תאשונ םימחרה תדמ ךא ,ונתאמ התוי םה םיקוחר
 .,יקינמחנ לש ותרוק לצב ריעשה אבשכש ,אופיא אלפי אל

 ' ,בוט ךאלמ ויתושארמל בשי .רבכ
 : !םסונה ינזאב שחול אוה םימוחנתו
 ,..תומה אוה דאמ בוט יכ ,תומה תא ,ןכסמ .ארית לא --

 ,+. םימלוע תחנל םירוסיו רעצמ רבעמה . רואל הלפאמ רשגה אוה

 :תוטהולה . ויניעו :,םיקלוד וינפ  ,עמוש ונניא .הלוחה לבא
 : .םילתכה ינפ לע תועות

 -/ :האתשמו עמוש ;חתפב דמוע .ערה ךאלמהו
 0 ?ירבח ,העוט ךניאה --

 :היה ןמחר יכ ,הנה ינחלש ןמחרה לא ,ריהבה הנע ,אל --
 ו . . .דימת רסח למוגו שיאה

 ...ןירכ -אלש השע וינרפצ תא לבא ---
 0 + + תפרוט היח לש אלו םדא ינרפצ ויה וינרפצ ---
 . ., לולז םידי . תליטנבו -=-
 < ../:םואמ קבר אל ויפכב ןהיה םיפכ יקנ ךא =-
 27 5 + ..החנמ ללפתהל "'חכש םימעפ .המכ לבא --
 םג ,ו5 חלסי ןמחרה בא .... םילבא תמחנב היה דורמ --

 לעמ .וגג ,תא ןקתל םג ,האר .םלעתה ירשבמ ,חכש ומצע תא
 תיראשו םשו ,שקב אל השא תבהא םג ,יאנפ ול היה אל ושארל
 עמד .תוחמל ,לד רוזעל היה וצפחו ועשי לכ | ,וירחא ריאשי אל
 +. בוענ .םותי רדועל ,הנמלא

 ,ןנעה :בע תא ערקיו קרב קירבהו ,רעס | ללוחתמ ץיוחבו
 0 + ונררועיו. ויפעפעב עגיו סוגה רדח לא רודהיו

. 



 | 1הפ ומ --

 ,אוה ,.עגענתמו .בגוע לוקב בוטה .ךאלמה הנע --- ,.ינא --- %
 -- -- מע .ךל .,ךירחא ינחלש ,הלעתי

 +. ?ןאל --
 .+ םימשה. לא... ןדעה ןג .לא --

 + המל -- |
 ! ךרכש לע אובל --
 .ןהעה = ןנב-. םויח.. ךיאו = . .. ןדע .ןג - ,םימש ..  רכש --

 +םימשב
 ..ןוצרו הולש לש םייח ,םיביט םויה --

 ,ןומסרפא ןמש םיחושמה .םהישארב .םהיתורטעו | =
 --- הניכשה ווזמ

 -- +םש השעא המ .ינאו --
 ,השעמב ךרוצ ןיא . המואמ השעת אל --

 םיבשוי םיקירצ
 םינהנו .םיבשוי

 :לב .ךרוצ .ןיא

 +.רקיע
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 -- =-וב רבודה ךאלמה לא
 םש שיה, ...יליבשב- םויח םניא הלאכ .םייח = ,ךאלמ ,אל ==

 שובחל .-- םילוח ,םמיקהל --- םילפונ +וילא שוחאו הרועל ארוק
 ו םשפנ בושהל- -םיבער ,םתוורל---םיאמצ 0%

 !ןיא ₪-

 ,ןכ ,םִא -- .
 ... םומעשב |

 תומיב - בלככ ..הכורא .-.ןושל .איצומו . ,עמוש ערה : .ךאלמה
 ..>.-ןזואל .ןזואמ .קחטצמו . ,םוחה

 !.שלשמו הנשמ  הלוחהו ., בוטה .. קתוש . הכובמבו
 ?םש השעא המ ינא ,םש השעא המ ינאו --
 ,טיבה םימשה :לאו ןולחה .לא-וינפ תא .בומה .ךאלמה .ךפהו

 ,הלטב. יוחב .:הצוה יניא = !+םש השעא ..המ

 ןנעה- בעו. .קוצמו..רצ- קר. ,בשק .ןיאו ..לוק .ןיאו --- חנעמ .שקבו 5
 + .< ןבאתמו .השקתמ

 : :ותכובמב .שמתשמ .עהה .- ךאלמהו
 + ןכסמ - ,ךלת .יתא .ילוא =-
 ? ןאל -
 לא .,םיענענה-. לא :,םיללמאה . לא ... .ךשפנ  תוא לא =

 ,םיחדנהו םידכואה לא ,םינענ :םניאו . םיקעוצה לא ..,םיפדרנ
 ךא < ;ךדי- רצקת .עישוהל ..םונהיגה -- לא ...םיפרשנה ,םועובמה

 -- == לבות .לוכי -- .רעצב ףתתשהל ,םמע  לובסל-
 ! ךלוה ינא ,יננה ,יננה --

 + <; םסוגה ארק
 .שפנ יחפב אצי .ךוהו

.-- 
 .ןולייב א

 .הָשיִנָּפַה
 .הדבכ הממד הררש רֶחְחב
 םימתכ . בה .ןמו הכראש | ותאירקמ | ןיירע :שנרנ היה דַלָפ

 ,ריואב ועת ,,תובוטרו תולודג .ויניע ,תוזרה וייחלב ולגתנ םימודא
 ,ויכרב לע תחנומ התיהש,הבעה תרבחמב ושמשמ תודעורה :םידיהו
 , תחרקדזוחאכ ולוכ .היה האר

 ,וימולע ער ךר אסב לע בשי ,ןחלשה לש .ינשה .ודצמ ,ותמועל

 וינפ,-ויה. ,ורבחל .הוגנב - . םיבצעה
 ,אספה :ןפוד לע .ךומסה ,אגהו

 תולחמל :אפור
 הפיה ושאר | םיולשו םיאירב הז לש
 ויניעב דלפ תא .םיעגהל- רקוס -.היהשכו  ,וירוחאל תצק לשפומ היה
 ,הטמל .הלעמלמ ,הובגמ .רקוס היה .,תורקה

 הטיסרבינואה תא.:םהינש :ובזעש םוימ ורבע םינש הנומשכ הז
 בוט םש ןמזה ךשמב ול-שכר ןייטש רידה . ויחא לעמ שיא ודרפנו

 ,ןיימש . רירה

 דוחיב . תורפסה לא .ומצע .תא .שידקה : דלפו .,םסרופמ אפור .לש
 םינשה .שלש .ךשמב בתכש ,ןורחאה : ןמורב ותוקת תא רלפ םש
 תא וינפל אורקל .טילחה = ,והבח תא בוש שגפנשכ = ..תונורחאה
 ולה .לש וטפשמל .הכחו :בשי = ,האירקה .רחאל  ;וישכעו .,הז .נמוה
 .קפוד בלב

 אצמנ הוה ,ןייטש תא -דלפ שגפנש העשמ ,םינורחאה םימיב
 םירז םישנא  :ווה  רבכ .םהינש | . םוענ .ותלבו :הנושמ- שפנ-בצמב
 ויהש-,םימיה .םתואב- ;דוע .קספנ .הנשיה .םתודידי .רשקו . הזל הז
 םה :םהינשש : ,ובלב .רלפ שח רבכ ,הטיסרבינואה  ידימלת םחינש
 היה. רתסנ- חכ הזיאש אלא : ,ירמגל.:םינוש תומלועמ םינוש :םישנא
 ינפמו  לגרהה - ינפמ .םא ::-ןויטש .תרבחב .אצמהל = זא- ותוא .ךשומ
 ושפנש םושמ :וא הזה .שיאב םיהושק ויה ותודלו תונורכומ . הברחש
 הל השקבמ התיה .תוקיפסו תוריתפ .דימת- האלמהו .העותה הכרה
 תועדהו .:ץימאה ,יפואה :לעב | ,ןייטש .לש- ותרבחב :תוסחו  ןעשמ
 םהילאמ וינפל- םיחתפנ :םויחה. .ירעשש שיא : תוקצומהו -תועובקה
 היה הז .םע .דחיבו .-. . המוח .ובלש :המ לקנב .לטונו  סנכנ -אוהו
 לש ותוישיא .ינפמ. תלטבתמ ותוישיאש .לע רירת ::רעטצמ: רלפ
 וררפנשכ .ותעפשה תחת .וימי:לכ אצמנ וחירהו ,ונממ .קזחה ורבח
 .ול..לקוחש .רלפ שח ,הזמ הז

 "טילשה | אוח.ןיוטשש ,בוש -דלפ  חכונ+| ,וישכע : םשנפהב

 ירוקב שבפנה : ,הז .בובזב ותעפשהב :ולוכ שבכנ מצע :אוהו =.וחורב
 תוסחיתה .וילא.סחיתהל  ןייטש ליחתה הנושארה העשה ןמ' . שיבבע
 ..התוי הוע וילע .ותעפשה הלדג .הז ידי  לעו = ,הלוח לא אפור
 תמאה התוא > ,באוכה - ובלב -.תמבלתמ - התיהש = ,רלפ- לש :-תמאה
 רתויו .התלותה.-רופהףועצש :תמאה ,םלועבש .תמא .לכב תקפקפמה
 הצוכתנ -.בלה יקמעל הל השרפ -- ,הסכמ איה הלגמ ,איהש הממ
 + תיארנו תקיודמו .הטושפ תמא ,ורבח לש תמאה ינפל ךרד התנפו

 יפמ ואציש . .טפשמ \ לכ = ,הלמ לב .שפתת ריב טעמכש ,ןיעל

 הרותכ ,הרומג ; תויאחובו .זועבו- ןוחמבב םירמאנ .ויה- ,ןוימש  רידה
 ובלב-הקושתה .הקוחתה הז םעטמ אקודו  .הירחא רהרהל .ןיאש
 " ,וילע וטפשמ תא עומשלו וקש .ןמורה תא ןינפל אורקל רלפ לש

 עגר לכ <>, וגרהל...הליחתה- ןייטש - לש .הכשוממה .ותקיתש
 --רוסאּכ-חור: רצוקב הכחמו .בשוי .אוהו ,העשב ויניעב ךשמנ
 .ולריג .לע .הצע-םיסכטמ .ויטפושש העשב ,וניר..רזנל

 ,ןחלשה לע וינפק רמעש ,ןייה- קובקב תא בירקה רלפ
 . תחא-תבב הלוכ :תא .עמגו .ומצעל .םוב :נזמ

 -= .,ןייטש -רידח ארק -- ,היתשב :טיעמהל ,ךל  יתצע --
 ,וישפע .התוש התאש ,תישילשה סוכה יהוז

 . תונלבסהיא . ועיבה :וינפו .תוחדוקה ויניע וב .ץעג -רלפ
 העשב | ,תוחפה .לכל  ,יתא  גהנתה ולבל ,ךל יתשקב --

 ,רמ .ךוחגב :וחנע --- .הלוח םע .אפורב ,וז

 ,ומוקממ .םק אוה ..הלק -קוחצדתב הפלח ןייטש רידה ינפ לע
 תחאה ודישכ ,הנהו - הנה ליטל  .ליחתהו  .ותמוק-אלמ  ףקרזה
 ,ונטב לע: תצצונה ,ונועש תרשרשב תשמשממ

 . ןייטש ר הח .ארק-.-.! יביבח .ילע  ליטמ .התא השק רבה --
 לא .רמאו .הנפו רדחה  עצמאב דמע הימוד לש :עגר ירחאו

 : ג שארדדבוכ .ךותמ .רלפ
 לכ תא .ךל ךיגהל םא- ,תעה .לָּכ .יתערב יתבשיתה \--



 הרקמב יארכ םאה ::יתבשח אל וא :ךלש -ןמורה רבד לע .תמאה
 םנשי :יכ ;ך5: עודי :יאדוב  +התולגל - וא .תמאה - לע \תוסכל הזבש
 ...אפור לכ .ביוחמ םהבש ,הלאכ םירקמ

 ןובלעו :באכ תואלמ- ויהש  ,רלפ יניעב םואתפ ושנפנ ויניע
 לויטל  ליחתהו = ורובד  עצמאב ןייטש  רידה  קיספה "ואו .. הברה
 ::תושק "וילא- רברו :רלפ :יפלכ. רמע :עגר- רובעב .. בוש

 ךל  תולגלו .ךנוצה  .תואלמק- בטומש :;הטלחה ידיל יתאב - =
 עיפוהל :,יתעד יפל :,ךירצ וניא ךלש מורה : המורעה תמאהי תא
 . סופרב

 וליאכ ,שח :אוה" .ונבאתנו -הלק -הדיער :ודער רלפ-ינפ- ירירש
 ותוא - המירהו: הדיהוה ושאר לע הפורגא תא הרירוה הקוח די
 :'רתוו :דוע - תונמאנ :תוינש 'תוכמ :ריטמהל :יהכ- ,םוש

 הוב :ןוכמ :ינא-: ןיא=:,ןייטש :רידה = ךושמה- -,הרואכל -- 
 יפל  ,הפי =ולע ונינבו = רופפה  תולשלתשה .ךנורשכ :תא .לטבל
 שפנה  יכבנל" התא :רדוח ::םויח אלמו.יאוה קזח" ןונגפה  םג- .ותער
 ,ןבתוכ.'לע :תודיעמה: ,תוקומעו :תורתפנ" 'תונפ . האורו ךיסופמ לש
 לע .ףאו =. קזח ןורשב לעב ,ןכ  .אוה ןורשכ לעבו לכתסמ םדאש
 גוסמ .תוריציה ל ללכבו וז .הרוצוש = ,ירבר לע :רזוח ינא ןכ יפ
 .סופדב עיפוהל תוכירצ :ןניא הז

 = .הלק הקספה ירחא ןויטש רירה .ףיסוה--+המל הז לכ --
 םה םילוח םישנא הז. ןמורב .תולעופה תושפנה לכ טעמבש םושמ
 - :?םטשנרב ,יל יהמודמכ 3 ומש המ- -ךלש ישארה רובגה . רתוי אלו
 והירה ,"תורודה לכ .באכו םלועה .רעצ, ובלכ ,אשונה שיאה :ותוא
 תא -- ךלש 'טסימיספה .  השק םיבצע :תלחמב הלוח שיא .יניעב
 האב השא ,הילוכנלמב הלוח 'שיא והירה -- יתחכש הז לש ומש
 ,ךלש הטרב התואו .הימולע  ימרב .התמש | ,ומאמ  השוריב ול
 הלוקו הייחל .תוסכמ .תומדמדא תורהבו  דימת = תוצצונ  היניעש
 חותנל , יתער .יפל ,איה  הקוקז--- "הריש  תכיתח, הלוכו \ ילקיזומ
 םא ...תוריעצ םישנל םימעפל םיצוחנה ,םיחותנה .םתואמ  ,הפוגב
 וכוה ןהבש ,תולחמה תומשב םג אורקל ינא לוכי  ,ךכב ךנוצר
 םיכסה ילמלאש ,יל ףורב  .ןהינמיסו ןהיתובס ךל .ראבלו  ,ךירובג
 לוכאל ,םידחא םיחרי םוירוטנפב אפרתהל ךלש | ישארה רובגה
 אוהש ;הביבסה התואמ  קחרתהלו הליגר העשב .ןשיל ,ותעב ומחל
 תא םג חכוש היה .זאו ,םדאה דחאכ היהו אירבה וא יכ ,הב :יח
 המיכסה = וליאו .םייחה 'םע םילשמ :היהו  ולש "םלועה .רעצ,
 :לכ תוצצונ היניע ויה אל זא יב  ,הפוגב חותנ תושעל וז הטרב

 תשגרתמ .התיה אל ' המצע  איהו ךכ:לכ דעוה .היה אל .הלוקו  ךכ
 תושגרה םתוא "לכ  ."םסק,ה .רפו--תומלענ ויה תורהבהו . ךכ"לכ
 םיבואכמה םתוא לכ ".ענר ןוב םיפלחתמה שפנה יבצמו םינושמה
 הלוח המשנ לע קר םיריעמ :,הל החונמ םינתונ םניאש ,ןירופיהו
 ןתחקל רשפאש המ לכ םייחה :ןמ חקול .אירבה םדאה , רתוי אלו
 אוהו .,הדמה ₪ רתוי שורדל ודעב תורצוע םייחה תקושתו תודח
 תובוטה | ויתויטנ .הב שיש המב \ קפתפמו  תואיצמה םע  בשחתמ
 אל = ,ןימוחתו ןלוב ןהל .שי -אירבה םדאה לש" תוערה םג כו
 המולעת ,הדיח לכה ,ןירותסמו האילפ ולצא לכה ,הלוחה םדאה .ןכ
 ,דרחו וב טסחמ | ,ארומבו טטרב .םלועה ינפל .אוה .דמוע :ןדוסו
 ער 'םא + וילע ותפקשהב .ינוציק דימת והירה--ער וא  אוה בוט םא
 ;םינוא:ןיא .םעכ ,וסעכב םר .ףופשל לגוסמ והירה--ויניעב 'אוה
 ותילכתל וייח תא .בירקהל הליחה םדאה ןוכנ !א--אוה בוט םאו
 ינא .ךכיפלו  ,ךלש :ןמורה  ירובנ  םה  הלאכ: םיסופט .ותלעותלו
 בותכל .םירפוס  םיאבש העשב = יניעב | רבדה | הנושמ יכ- ,רמוא
 םהיתושגרב תפומל .תויהל אלו אופר 'םינועטה .םישנא לע םינמור

 םירחא ויה זא ייכ = ,םוילמרונ םייח :ויח .ילמלאש ,םישנא .;םולוחה <
 ,ירמגל
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 ,םושח םהש מכ :אל ,תרחא : ולעפו .ובשח ,ושח :זא כ"

 ,אלפתמ ינא ךכיפלו ., ילמרוניוניאש םבצמב ,וישכע םילעופו םיבשוח
 םיסופטב תובר :םינש .לפטמו דבועו .בשוי ךומכ שיא האור .ינאשכ
 ,תובאוכה םהיתומשנב טטחל ידכ םיבורמ  תוחכ .עיקשמו וללה

 יפמ תאצויה הגה לכל .הרוצע המישנב :בישקהו  בשו רלפ
 +ורבח

 . ?רבהל .ףיסוהו :ותרגיסב שא  תיצה .ןייטש רירה
 הףופ. ירה הלא. לכלו יל  המל :'ןועטתו אובתש רשפא . --

 ינועש המ : לכו םויחב לכתסמו ינא ::טיבמ .םייחה :םה -ךכ \ ףוס
 :.וטטחיו .ורקניו .םירחא ואובי  .יכרד :יפל .רייצמ" נא םהב תזאור
 ,. ילכמו הרוש .לכמ נא .האורש ,אקע אד אלא .. תובסה תא ושקביו
 םהב התא האנתמש ,ךיסופט לש  םרעצב התא ףתתשמש ;תוא
 םדימעהל התא .ןווכתמש ,םדככמו םתוא התא .בהואש ,םהיתושנרבו
 "איה  ותבוח ירה = ,תמאב :הצור התא | הזב םאו + ,םוברל  תפומל

 סופדב עיפוהל .ףירצ :וניא 'ןמורהו :םה :םילוח ךיסופמ : ךל דיגהל
 , .הצוחה טיבהו .ןולחל שגנ :,וירבד :תא רמג :ןייטש  רירה
 - הרוכב .הממד התיה ,ררהב ויללצ תא .שורפל לחה .ךשוחה

 לתוכה : לע .םיללצה תא \ ודיערהו .וטטר היתונושלו שאה . השחל
 , ,רגנכש

 םושנאה ינש ינפ . הנהו הנה רדחב עסופ .ליחתה .ןייטש .רידה
 .רואב .וינפ תא ןיימש יפבש הרגיסה הריאה םיעגרל קרו ושמשטנ
 .םדמדא

 .ןומעפה .תא ץוחלל הצרו ריקל .שגנ' .ןייטש
 ," ,ומוקממ להבנ .םמורתהו לע ארק --- + הצור התא המ =-
 :רדחה- תא ריאהל :אוביש" ,תרשמל אורקל :ינא הצור =--
 :5וקב רלפ ארק ---זלצלצת לא ! ךרוצ ןיא :! ךרוצ ןיא --

 .'רזומ

 ךןיב תכשח תא םיבהוא םינמאהש ,יתחכש :. ךכ אהי --

 .גולגלו סוופ = וב עמשנש  ,ךוחגב ןייטש רידה | ארק --- . תושמשה

 ; ,דחאכ

 א אלמל:ינגה  ,רדחה תא .ריאהל אקוד התא הצור םִא - <
 0-60 , ךלפ ארק - = ;ףכיתי ךנוצר

 ולו עגר :וב רקס ושאר תא וילא הנפה :ןייטש :..דער :ולוק
 ..ויתועונת לכ תא 'ויניעב

 ." תרבחמה תא .הכותל קרזו .הריכה לא .ןוזפהב שגנ רלפ
 . .תבהלשה הב .וחאת .רשא' דע :הכחו \רמע

 .- רכרמ .וניאו .טיבמו רמוע  ,רדחב .רמוע :ראשנ :ןיומש
 ךשוחה לדג רהחבו תרבחמה .דבוכמ :המעוה הריכה .תבהלש

 ורבחמה לש םינוילעה םילעה ,  ןשע :הריכה  האלמתנ ףכית
 תה שא = תונושלו רחא-רחא ולשפוה ךכ  רחא  ,ובצו/ וריחשה
 0 הירבע  לכמ תרבחמה הרעב עגר :רובעב :םהב קקלל
 : ,תחאדתבב ררחה תא הריאהו הלדג

 שח | דחאה = .םמוה ודמעו .הריכה לא :וברק \ םירבחה ינש
 חהמע ינשהו ,שאה לע .ותוא וקרזו וכותמ ובל תא  ואוצוה ולואכ
 ,קעובה ריינה לע החונמב .טיבהו

 הרגיס | איצוה ןיימש 'רידה
 .תרעובה תרבהמה לע קרז .רורפנה

 ,ההיפה לע שחולו רוחש לג ראשנשכ
 : : הממדה

 + תצק לייטל אצנש רשפא .םח רדחב --
 0 / ,שפנ:ןויושב רלפ ארק --.בוט --
 ' םימשה | .םשנה | תוצב\ תא שיבוהו רק ותס חור בשנ ץוחב

 ילדהו והצקב רעובה הטמ ודיבו שיא רבע .םירדוקו םיכומנ .ויה
 , בוחרה .יסנפ תא :וב

 לחש ,הזב תצק ריחמ .תייהש תאז לבב .ינא .בשוח --

 או הב שא תיצה ,הינש

 ןווטש * קיספה



 ירה -- .םכולה-ךהדב . ןייטש - רידה ארק -- .שאח .לא .ןמורה תא
 .ותונשלו ודבעל :תייה-לוכי

 ,םמוח תא  ןנצו : וינפב בשנ ץוח לש וריוא ..השחה דלפ
 הלפנ  וליאכ :,המוד :.השע .רשא השעמה תא עדיו הכפתנ  זאו
 לע  והתריבעהו  םירונפב ותוא התכהש ,הכסמ ויניע לעמ םואתפ

 ענה .ודי .לע ךלוהה שיאל .הזע 'המטשמ הררועתנ -ובלב .ותער >>
 הפיצהש ,האנשה ךא : ,והבזעלו זובב וינפב :קוריל ותערב לע
 אצמהל דחוימ :גנוע שח רשא דע ,ךכילכ הלודג התיה .,ובל תא

 ובלב .ותוא אונשלו  ולוק תא עומשל  ,וינפב טיבהל  ,וידחי :ותא
 .תומ .תאנש

 וישבע רע .אצמהל היה לוכי ךיא ,ומצע לע .אלפתה רלפ
 --שואה .הז אלה +ודבכל היה לוכי ךיא .הזכ שיא לש ותעפשהב

 רוגח !הלמשכ :שורפו .רווחמו רורבו : ןבימ לכה ,ויניעב .טושפ לכה <
 םיקוח הביצמה ,הנוכנ המרגוהפבו וריב .הרמהדוקו עדמה ילכ :אוה
 .םייחה  תכלה = ,הכלה  תורוהל .אב .אוה ,םדאה: תמשנל ןולובנו
 ,קנחהל דע  םירצה | ,היקוחו היללכ םע .ןז .םודס .תטמ =-- עדמה
 =-;קושב הרוחפ םיהדומש החמה התואב םדאה .תמשג תא דרומה
 ! ולצא .אוה .ידיחי לשומ = <
 ;חשחמו ויהחא ררגנ דלפ תא .ןייטש רירה הארשכ %
 ור

 ףיסוה

 בטיח :אפרתהלו חונל ךיתצעי זא יכ .עמשת ילוקל ול -- .
 םצמבו ;דאמ = םיזגרנ ךיבצע * .תיתורפסה .ךתדובעל בושתש םֶרט"

 ם הנונתשת זאו ,אפרתת .ישממו םוק.רבד .ארבל .רשפאדיא :הזכ
 םירחא , ךירופס = ירובנ םג ויהי זאו  ,םייחה : לע = ךותופקשה
 ,ררמגל

 םירזגל ובל תא וכתח הלמו .הלמ לכ .ויתפש .ךשנ רלפ
 ורבח לש קלחה וראוצב זוחאל המוצע הואתמ דעור היה :' ולוכו-

 + וירופרפב תוארלו וקנחל ,וקנחלו
 תליכאו המהב לש בלח יניטע דיב שי תמאב םא !אפרתהל,

 אוה ןיא יזא - ,וירוסיו .ותודח .,ורעצו :ויתווקת -,ותוא תונשל הרשב
 וינפל םיחתופה = .ןירופיה | וילע .םיביבח .אפרתהל ללכ הצור
 םילוח ,םלועל םהילא רורחת אל םיאירבה: ןיעש = ,םיזונג  תומלוע
 לבה .יטופטפו תוקיר :םילמ ! םיילמרונ = יתלבו םיילמרונ : ,םיאירבו
 ,שגרדולדח םישנא :לש ,תואר-ירצקו :בל ימטמוטמ .לש .םהיתויפב
 םתוא לכ .םא .הרוהמה המשנה תא ותימה רבכ םיסגה םהיתופונבש <
 שפנ .לש םיארונה םיבואכמהו .תולודגה. תועיבתה  ,םיקזחה :םיעוזעזה =

 גרוע בל .לש ,ןורתפ תשקבמו תלאושו .הירופיב תבל .תסכרפמ
 ,הרימטה החנאהו  סומכה רעצה ותוא לכ םא ;לאל 'ללפתמו אמצו

 עצמאב תדמוע הניאש .המשנה התוא ,םדא לש ותמשנ םיליערמה =
 ינמיס .הלא לכ. םא -- תורשפו .םירותו לכ | תעדוי :הניאו ךרדה

 "! םילוחה םע  יקלח אהי - םה .הלחמ | ||
 .ותמישנ תא ריבכהו רלפ לש .ובל תא טבצ :ברוצ :באכ :
 תובר םינש ?  תרבחמה תא .ופרשב ,םואתפ וילע .רבע חור הזיא
 וידלי תא םאכ ,תורקי  םינבא :אשונכ ,וחור-ידלי תא .ובלב .אשנ

 לצא ותמשנו וחוה = ,ושפנ לכ תא ;םהב ןימאהו םבהא :,םבחא
 ,העותהו הרדובה ותמשנ. רעצ .דוהו ונוגי .יסיפר םהב קצי ,םהילע |

 הפלועמה הלודגה תמאהל הגירעו = ןיקד .ןימינ .םהיתובלב : ריעה
 העליע הריש לש םטרב םהיתושפנ תא  דיערה | ,דוס ילפר
 אב .עגר ןיב = הנהו -- הפי אל ןיע ןהב .רודחת אל  תוקושת
 םייחב ול ראשנ המ .הנב רשא ומלוע תא בירחהו .ומצע

 + םתלוז לכתב ול שי המ + םהירחא =
 בחטו  הקזחב .בשנ חורה .רשגה לא וברק םירבחה נש

 עצפנש םראכ ,ןייטש ירחא ררגנ אוה . דלפ לש ורשב

 א ךויל 8

 יטיבהו ףשגה לש לזרבה תכבש לע םמצע"  וכמת: םהינש
 .לפאו קומע  םוהתכ וארנו שער לוקב םימה ומהו וצר םש .הטמל

 .ךרדב הב לויטהמ ןייטש רידה בש םידחא םיעגר רובעכ
 .רלפ .ורבח םע ךלהש

 .ּוָּב לכתסהו ונועש תא איצוה ,םיפנפה דחא לא שגנ אוה
 ..הקילדהו ויפ  ךותל .הרגיס ץענ ךכדרחא

 ,תולעמה לע םמורתהו ולש ליטוהה לא עיגהשכ
 . בוש ואיצוהו .עגר דמע ,תלדה רוחב חתפמה

 רמא --- ."ערואמה  ד'ע .עידוהלו היצילופה לא רוסל ץוחנ
 ו , תומיענ:יא לש היועה .התארנ  וינפ לעו ובלב

 םירה ,ריעה :תיב ךרד רבע .היצילופהמ .בש העש יצח רובעכ
 .העש יצח .דוע לייטל .טילחהו ראומה ןועשב טיבה :,ויניע תא

 תא וב אצמו לעלע ,וסקנפ תא איצוה ורדח לא ובושב
 םימיב . בוהכל .ליחתהש | ,"השדחה תורפסב שפנה .תולחמ,  קרפה
 . ןורכזל ירלפ, םשה תא וב 'םשרו ,םינורחאה

 , ןודנול

 תא םש

 . ט''פרת

 . יקסניצשל בקעי

 ,תונוש תוצְרֶאּכ דַמָשַה

/! 

 ,םעה יניעב תצלפמ דימת .התויה לכ םעש ,"דמש, הלמה
 תובושח תורדש לש םיבצעה תא תורגל רבכ הקספש טעמכ
 ינפמ ,ןתוכיא 5שב אלא ןתומכ לשב אל תובושח --< ,ונתמואב
 םואתפ עתפל העועז וז הלמ- - ,ונייח ינינע לכ לע הבורמ ןתעפשהש
 ןומירהש דע ,ךכ לכ הלודג הדמב םיפרנהו םילשחנה .םתוא אקוד
 !ארשי ,.ךילע רמשה-תנכס : םידוהיה בוחרב הקעצ לוק

 תולודג .רתויה . לארשי  תולהקב . רמולכ  ,הניווב  ,ןילרבב
 תכלוהש ,תדה תרמה רבד לע תופסא םיפסאמ ,הפוריא ברעמבש
 םירכומה ,םיווזבה ."םיחרוב,ה .דגנ תוצרמנ תואהמ םיחומו ,תרבגתמו
 םיאב :וללה  תוזחמהו | .םישדע .ריזנ דעב םתמואו םתנומא תא
 י'םילרביק,ה :תובלב םג קח .ימואל שגר לש ותואיצמ לע םידיעמו
 :תונושלה לכב ונלש הסירפה  .תימואלה היחתב םימחולה ,םהה
 ונבוחרב ץרפש ,רמשה דגנ להקה תעד תא ררועמ תקסופ הניא
 םירמָאנש ,םורברה לכ .תא עומשל ןוא םיטמ ונאשכו .תוצראה לכב
 קומעה זובהו הזעה הֶאנשה ירבד ךותמ ירה ,הֶז ןינע לע םיבתכנו
 טטר לש. ,דחפו ארומ .לש המיענ וויא .םג ונינזא תמלוק םידגובל
 ,םעה .ותוא לש ולרוגק ,דיתעב ונלרוגל הסומכ .הנאדו רימט

 תומק תורעסו .תופוסו הנש םיפלאל בורק הז םיב תפרוטמ ותניפסש
 . העיבטהל םוי םוי הילע

 תודהיה | תונונתה .תכלוה | ,הב םירמוע ונאש  ,וז הפוקתב
 רמשהו  ,האלפנ .תוצירחב התלועפ .תא תלעופו תכלוה  ,תדמתמו
 הנורחאה .תוררחתשההו וז תונונתה לש ינוציקה היוטב .אלא וניא
 תוצראב םירדה .ונמע יקלח .  ימואלה .רבעה .לש קיעמה ולועמ
 תוקחרתמו תולדכנ תונוילעה .תוררשה .,ולאל ,ולא םירכנ םישענ תונוש
 ,תוללובתהה תישאר .יהוז---.תחא הנידמב ןהמע ררה .םעה בור לעמ
 .ירמנל הנחמה תביזע .,תדה תרמה---הפוסו

 לכ תא ורבחו ודנא הנש .האמ ינפל  דועש  ,םהה םירשקה
 > .תונורחאה .םינשה תאמב  ורתוה ,וירוזפ  תוצרא .לכב .םעה .יקלח
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 רנלוה ,קרמנר ,ץייווש  ,הילטיא ידוהי , ירמגל טעמבכ עקפ םחכו
 םניאו 'וכו תפרצ ,הינמהג  ,היסור ירוהי לע םיעיפשמ םניא 'וכו
 לורלדב םיעיגמ ויה . יאדו הילגנאו תפרצ ידוהי .םהמ םיעפשנ
 הלודגה האיציה האב אלמלא ,הילטיא ידוהי לש .םתגרדמל םחור
 םילדלודמהל הורו היחת תצק חרזמה ןמ היפנכב האיבמ התיה אלו
 םה  םיבורק :יכ 'ףא . ,הירגנואו הירטסוא  ,הינמרג ידוהי  ,וללה
 ול .םירז  רתויו .רתוי .תאז .לכב םישענ | ,לודגה  ידוהיה רובצל
 -= המצע הפוריא חרזמב .םגו .  קחרתהו ךולה .ונממ םיקחרתמו
 תורדשה .  םירורפ ם רורפ םעה ררופתמ --- היצילגבו היפורב
 , ןומהה .לעמ .תוקחרתמ --- .היזאוזרובהו היצנגילטניאה --- תונוילעה
 הביבסה לש .היתואהסונו .היסומנ ,היגהנמו התפש תא ןמצעל תולגסמ
 ,לודגה ץובקה .םע. ןתוא םירבחמ ויהש םיטוחה תא תוקתונו הרוה

 תא ורציש ,תובסה לע אל .רבדל םוקמה הפ אל םלואו
 ןיא - .ונממ .ונל- תופקשנה , תואצותה .לע .אלו .הזה ביצעמה :בצמה
 םנושלב  רמשה :תעונת .תא- ראתל .אלא הלא וניתומישרב ונתנוכ
 דאמ דע םימעפל איה  הרורב םירפסמ לש םנושל , םירפסמ לש
 ..תומלוע .תושיערמ תוצילממ רתוי איה .תנבומו

 ושמ  ,הניוו ריעה תומישרב .םיחתופ ונא
 רפסממ .הידמושמ רפסמ .הבורמ --- הפוריאבש לארשי תולהק לכב
 תעונת רבד לעש אלא דוע אלו .תורחא תולהקבש םידמושמה
 ךכיפלו : ,רתויב תוטרופמו .תוקיורמ תועירי ונל שי .הניווב רמשה
 תומישרמ רומלל רשפאשמ רתוי  הניוו תומישרמ  דומלל \ רשפא
 , .(* תורחא תולהק

 . תניווב םירמומה רפסמ ירה לכ תישאר

 1 לכה-ךס. | תונקנ םורב | תונשב
 = : קטו

2 | 94 ] 68 | 162 ]| 89 
7 | +15 ] 119 | 278, | 54 
85 | 314 | 267 | 581 | 116 
7 | 713 | 517 | 1930 | 246 
95 | 898 | 697 | 1595 | 305 
7 | 1156 ]| 944 | 2100 | 490 
029 | 1496 | 1188 | 2699 |. 595 
7 | 1658 | 1849 | 2995 ]| 599 
108 ---- ] ---- |.608. | 608 
 12103 507 0406 | | למחהס |

 רוי תודהיה תא ובזע תחאו הנש םיעברא ךשמב : ןכבו
 רוזחי םהמ עורי רפסמש ,הארנ ןלהל . םידוהי ףלא רשע:םינשמ
 ו אלבטב יוארכ ןנובתנ התע תעל לבא , תודהיה לא , בושיו
 ןימימ--אלבטבש | יעיברה  דומעה ונל הארמ לכ תישאר , ונינפלש
 רפסמשו תחא הנשל ףא קספ אל הרמהה לודג יכ ,לאמשל
 טעמכ תחאו הנש םיקעברא ךשמב לדנ םידמושמה
 עיגה (1875 )1868  תונושארה םינשה שמחב .םירשע יפ
 שמחבו םינשו  םישלשל קר םירמומה לש  עצוממה יתנשה . רפסמה
 יתנשה עצוממה רפסמה הלע (190%- .1908) תונורחאה  םינשהי

 הבושת ידכ םהב ןיא דבלב וללה םירפסמה םלוא ..תואמ ששל דע =
 םירמומה .לש .יוברה רפסמ הברתמו ךלוה המכב ,הלאשה לע

 היפרגומדל  ןותעה,,ב רקיעב .ונשמתשה הלא וניתומישר ךרוצל (*
 ר"'דה לש ורפסב ,"הירטסואב םירוהיה,, : רפסב | ,"םידוהי לש * הקיטסוטמפו
 ןילרבב םיאצויש םינוש םונוחריו םינועובשב םגו .,"רמשה  רבד לע, \ ;רטמז
 . הגיוובו

 םלועה 4

 = "תסחוימה : איהש
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 ןתוא ךשמב לדג :הניווב ירוהיה .בושיה .םג . ירהש ,:טיל'ח:היב
 ונל ןתת .תאזה הבושחה הלאשה לע הבושת ,הלודג הדמב םינשה
 , וז .הנטק אלבט

 :ךותב רחא רמומ הניווב היה בוריקב

 9 - 9 תונשב םירוהי 1200

 9 לול 0 +0
 ו-9 = = 2.00
 ו-8 ₪ 0 30/0

 םידוהיה רפסמ לא סחיב םירמומה רפסמ לדג תמאבש ירה
 1900 ברקב דחא רמומ הלחתב : השמח יפ קר הניווב םיאצמנה
 רוע אלו  .םידוהי 940/40 ברקב דחא רמומ ףוסבלו | ,םידוהי
 םינשה םירשעבש העשב , חמשמ רבד םג שי וז אלבטבש אלא
 טעמכ ידוחיה .בושיה לא סחיב םירמומה רפסמ לדג .תונושארה
 תצקמב תונורחאה םינשה םירשעב רמשה לודנ תחפנ ,השלש יפ
 5 | ,םינש יפמ תוחפ בושיה לא סחיב לדג םידמושמה 'רפסמו

 11495 ברקב ,הנוש ארה אלבטב ןייעל .בושנ םלואו
 ,508%- םישנו ,55.%%|, רמולכ ,6408- -םירכז ויה (* םירמומ
 ..םישנאה תא תוחירכמה תובסה ןה תובר.,הארנכ , 44.8 /; רמולכ
 רמש . יריל םישנה תא  תואיבמה  תובסה ןמ :תורהיה תא בוזעל

 םוש טעמב אב אל תובקנהו םירבזה לש הז יטנצורפ .םחיב
 " רפסמ היה תונושארה םינשה שמחב .םינשה ןתוא לכ ךשמב יונש
 רפסמהו ,44%/; דע .תובקנה רפסמ הלע ןכ ירחא ; 4% /, תובקנה
 ,תונורחאה םינשה דע רמועו עובק ראשנ הזה יפחיה

 ! ידול .תואיבמה .תוירקעה .תובפה ןה .המ | ,םילֶאוש ןנאשכ
 "=  תובורמו תוכבוסמ .הטלחומו הרורב הבנשת םיאצומ ונא ןיא ,רמש
 55 .יריל ןתוא  איבהל לכונש ידכ .ידמ  רתוי  תובסה ןה םינווגה
 " = םירמומה בור םה ימו .ימ- ,ונל.םיארמה םירפסמה םלואו .דחא
 "וא תונוילעה תוררשה ינב ,םינקז וא םיריעצ ,םיאושנ וא םיונפ
 " רתויה ךמשה תבסש ,םיחיכומ הלאה  םירפסמה --- ,תונותחתה
 "| פבקל ךכ לכ היוצמה | ,הפיאשה --- הירחאו ןיאושנה  םה תירקע
 = < תוגרדמב תולעל ירכ ,םייוגה .ןיב עמטהל ללכב :וא , תי,ירמ הרשמ
 5 . יתרבחה םלוסה

 , .לתוזו  ,םירמומה ןיב םיונפה רפסמ 5ודג המכ אנ הארנ .

 .רמשל ירקע םרוג םישמשמ ןיאושנהש ,תיאדו רתויה היארה

 םיטלחמה םירפסמה

 שש םינשה
 5 םיונפ

0 

 האמל םיזוחא

 םיונפ
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7 |[ 888 | 800 .| 74,8. 
 ו | 2181 | 58 לכה-ךס

 = בצמהו ..םה םיונפ םירמומה .יעבר תשלש טעמכש ירה
 : םונשה .רשעב .הנש םירשעמ רתוי ךשמב .טעמכ הנתשנ אל הוה
 " רפסמה דרי כ'חא ,?5,59₪ דע םיונפה רפסמ עיגה תונושארה
 "  הלעו .רזח .תונורחאה םינשה יתשב לבא ,,?8,5 |, דע הזה יסחיה
 ,,(?4,89|) האמל םיזוחא השמחו םיעבשל רע טעמכ םעפה רוע

 ." ,ונחסנה תא  רשאת םהיתונש יפל  םירמומה  תקולח .םג
 - :רמשה תעונתב ירקעה םרוגה םה ןיאושנהש

%- 

 , 5 , 1908 תנש ילב (*
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 ,--הנש 80--80 ינב 0 ליגש אופיא םיאור ונא

 םיזוחא העשתו םיעבראמ תוחפ אל :תודמשב הבורמה אוה

 םיעדוי ונאש םושמו ₪ םיזוחא םישמחמ רת וי .םגו .האמל

 הניוובש םידיהיה לכ רפסמ יבגל 56 <|, אלא םניא הזה ליגה ינבש

 ירה םסחימ יצחו םינש יפ  לודג דמשה יבגל םסחוש יחה 2

 םיעבראו םישלש ינב םיספות דמשב ינשה .םוקמה תא .ללכב הניו

 םינשה םתוא .לכ ךשמב דרי אל םהבש םידמושמה רפסמ--הנש =

 תחא םעפו ,ללכב םידמושמה רפסמ תמועל 51%| ןמ תוחפל ל

 .%8 |; דע םג הזה יסחיה רפסמה עיגה (1896--96)

 ,תונקזהו םינקזה ברקב תודמשה רפסמש  ,רברל בל םישל יואר

 רתויב תחאו הנש םירשע ךשמב לדג ,הנש םיעבראמ  םולודגה

 ועיגה אל דועש | ,תיריעצהו םיריעצה ברקב .., ךפיהלו ' , ₪96 ןמ

 ,9%-- ב תודמשה רפסמ תחפנ ,הנש םירשעל

 םיוצמ תורדשה ןמ וזא ברקב תערל ונל  בושח  דוחיב

 :ילטניאהש הארנ ףכית  איבנ רשא אלבטה ןמו ,  רתויב תודמשה

 ברקב .םגש אלא ,,הנושארה הרושב םוקמ םיספות םירישעהו .הוצננ =

 רפסמל --- תורטומה דוחיבו = = םירמומה םילוע תוכומנה  תוררשה >>

 ו בושח

 ו 0 םירכז מ

 םיזוחא רפפמה םיזוחא רפסמה תויפניר פה..ונימ

 האמל | טלחומה | האמל | טלחומה

 2/9 79| 8 446 |  תוישפח תוסנרפ ילעב
 )8 10 0 %5 םירומו .םידיקפ , / 4

 . בורל) .דומלב .םיקפוע =
 ד ה[ 18/7 | 358 ]| (םיטנדוטפ ,

 , םירחוס , םיטנקירבפ | .
 םונוממ , םירייטנאר |

 18 53] 9 649 ] רחסמ יהבב ל
 םילעופ ., הכאלמ ילעב |

 55.4 |("9218|] 1 867 | םיהרשמו
 2-5 גטו שנאה דיאנ |]| ןזכצצנר שאיבה האמ 2422 || קשב מתעבה לאש שמבב ) =הוט'חהה החד ה ב 2

 100,0 .ן("'385 [ 1000 |[ 5 לכה:ךס
 םינשב  םידמושמה תוהמ לע  ונתוא /הדימעמ וז \ אלבט :
 ,יוארכ .הב ןייענש איה .היוארו .,(1901---190) תונורחאה

 :ילטניאהש ,םיאור ונא תשאר .םירכזהל בל םישנ. הלחתמ
 םידמושמ הכותמ האיצומ 'וכו םירוגונס , םיחקוה ,םיאפור) .הוצננ |

 ,םידמושמה לכ  רפסממ .(88,% )|  עברה טעמכ -- לורג רפסמב <
 וניא .הנווו  ירוהי  ברקב ,היצנגילטניאה לש הרפסמש .,עודי רשאבו

 העבש יפ לודג ,רמשב הקלחש ,הזמ  אצוי ירה | ,5 9: .לע .הל

 ילעב לע .ףיסוהל רשפא ונתעד יפל םלואו ,ידוהיה בושיב הקלחמ =
 םיקסועה תא דוחיבו םירומהו םידיקפה תא םג תוילרבילה תוסנרפה

 יללבה .רפסמה ןמ וגתחפ 0 0 תוחפש ןהמ 0 + תורומ קר 0
 םועדוו םגוא , םושיה תומוקממ םיקחורמה ,םילודגה םיאודבה יטבש .בור לבא

 :ילטניאה .אקורש - ונל אצי .הז יפלו ..ריתעב םיטנגילטניאה ,דומלב
 הכותמ האיצומ , ולדגלו וכנחל , ןומהל תפומל .תויהל הילעש ,היצנג
 םיספות  ינשה . םוקמה תא ' . 4?%|, -- .םידמושמה- .תיצחמ  טעמכ
 רתוי רמולכ 38, 9%|, --- םיטנקירבפהו .םירחופה (ןניקפע םירכזב)
 בושיה \ יבגל 'םרפסמש  ,וילאמ | ןבומ :  םירמומה | לָכַמ ' שילשמ
 = - תוכומנה תוררשה ,שילשמ הכרה תוחפ אוה ללכב הניווב ידוהיה
 הניוו ידוהי יבגל םרפסמש --- םיתרשמהו םילעופה , תוכאלמה-ילעב
 --- רמשב ןורחאה םוקמה תא תוספות ,80%| דע עיגמ יארו
 ,199 קר

 ןיאושנהש הארנ .: םישנה ברקב םוסחיה םה ירמגל םירחא
 םיביטומ לש .םחכשו רמשל תירקעהו הנושארה :הבסה ןאכ 'םה
 .הרמה ידיל .תובורק םיכעפל םישנה תא .איבהל :ידכ לורג םיירמח
 לש ןקלחב  תולוע -55,4(  ן  תורמומה  תוצחממ רתוי  'ןכ הנה
 ,תוחפש < = דוחיב ., תוחפשו תותרשמ ., תולעופ =  תוכומנה .תוררשה
 - = דמשב" ןוגה = םוקמ \ תספות \ תיטננילטניאה. .השאה ! םג \ םלוא
 809: דע

 לע -- + הרוכבה טפשמ תא  םירמומה  םינתונ  תד וזיאל
 :רנינפלש אלבטה' הבושת ונל :תנהונ 'תאזה הלאשה

 8 תותר ;לע לע והפסנ
 םירפוכה לע [ = תורחא = = [תולוטקה ,תדה

 דה | = >ןהיחה וקר | םינשה
 45 | 5ק |[ 25( 58 | 5 | ₪
8 | | 
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 ,.תילוטקה | תדה לא ורבע םירמומה  תיצחממ רתווש ירה
 (תיטנטסטורפה תדה לא דוחיב)  תורחאה תותדה לא -- עברמ רתוו
 םלואו = .לכב .םירפוכה לע וחפסי 80% '| , ןמ .רחוי 'תצק קרו
 תרהלש , םיאור ונא זא ,רברה .תוחתפתה יטרפ לע. םידמוע ונאשכ
 הנש םירשע | ינפל : םירמומה וגיעב הנח .דבואו ךלוה  תילוטקה
 תונורחאה םינשבו  ,םירמומ 589)  ןמ / רתוי תוילומקה לא ורבע
 ןמ 'לכב םירפוכה .רפסמ , ךפיהלו ., 45, 4 9 דע הזה רפסמה דרו

 ,תוילוטקה .ןובשח לע לדג .הזב .אצויכ = .₪8, ל , דע
 םיטנטסטורפ .םישענש .םירמומה רפסמ

 ,(אפו ריע)

= 

 ;לֶאְרָשידְֶרֶאַמ םיִבָּתְכַמ
 ןבי

 העידי םואתפ עתפל .האב הנהו .ןרוחב םיזוהרה ררמ .לדח אל דע
 ;רתוו םוקמב ררמה ץרפ תאזה םעפב ,ונצרא תולובגב שדח .דרמ תודא לע

 ---םואודבה וממוקתה :הקותעה באומ תנידמב ,חלמה םי חרזמב --- ןגילא .בורק
 ירובצ .ףוג רותב תיקרוטה הלשממה ךותב שפוח ייח 'םייחח ,םידרונה םוברעה
 תררחב ,םיענכגנו דבלב םשה יפ לע קר הלשממה תא פה םיווכמ | ,דחוימ

 םהל ןיא לבא ,דמחמ שרוי רותב םהל שודק אוהש ,ןטלושה ינפל רוככ
 ,הלשממה םע ןתמו אשמ לכמ םה םיקחותמו םהוטבש ינונע אלא םמלועב
 טאל טאל קר ,אבצב םידבוע םניאו הלשממל םופמ םימלשמ םנוא וללה
 ?סועו עובק  םוקמב בשויה םע תגרדמל םירדונ בצממ םיאודבה םירבוע
 םישורדה םיפמה תא םג םלשמה םיאודבה ןיב טועמ ונשו ,המרא תרוכעב



 םיקלוח םה םהל ,םהילשומ םה םהלש םיכיישה ..םהילע . הלשממ לוע לכ
 םיטבשל םירדופמ םיא!דבה ,ם'עמשנ םה םהדוקפלו םיענכנ םֶה םהינפל ,רו:ב

 םיאודפה .לדוכמ רוכצב םועו:קה ,םיקוחכ םהל םישמשמ םהיגחנמ ,תוחפשמלו
 ,םה םהבו  רתווב םהל םירקוה םירכדה םה םניז ילכו םהיסוס , םינווזמ םלכ
 , םיראפתמ

 ךכיפלו ,םיאודנה לש םהיתויכוב הלשממה העגנ אל ןורחאה ןמזה דע
 םיצירע רתויה םינטלושה תלשממ תחת םג ישפה סע ,גהנמ םוגהונ ויה
 ,םהילא תושירדב אובל זיעה אל רימח:לורכע ןטלושה  וליפאו .  היקרותכש
 לוע תא  םהילע ליטהלו םואורכה תא דבעשל תלוכו לכ התוה אל הלשממל
 אל תאו דכלמ .םיבשותה ראש יבגל הכלממב . םיררושה םיררסהו םיקוחה

 ינב םימלשומכ |. םיאודבה תא רבעשל רתויב לודג ךהוצ הלשממה התאר

 תוכורמ וזש ,הוצמ: ןמחלמב | קלח םוחקול םיאודבה ויה תימלשומ הנידמ
 ריקוהל הלשממה הערי הזה רבדה תאו ..בוטד םּנַל ןוצרב ,היקדוטב ךכ:לכ

 םע תירימת העיגנב הלשממה תא איכה ןורראו ןכוה רב+ ,יוארכ וכירעהלו

 ץראב רובעל הכורצ התיהש , תוזא'גהה  לזרבה תלפמ :ןינב ירי :לע םיאודבה
 םיאודבהש ,םיאריתמ ויה .םיאודבה ץרו ב הלפמה םויקל וגאד בר ןמז ,םהידודנ
 ולפנחיו התוא וסרהיש ,הלפמה תא לוסל ונתי אלש ,םיבר םילושכמ ומושי
 ומכ ,טושפ  ןפואב הלסמה תלאש תא הרתפ הלשממה ךא ,םיעסונה לע
 ,םיטרפ - םישנא םושועש
 !םואוהבה יטבש ישארל עודי םוכס הנש לכב תמלשמ ההוה איה : םהילע
 ,הלשממל רובכ םרג אל הזה ןורהפה ,הלסיה לע סורמושה ןוהי םהש ידכ

 רחוי םיעצמא הל ןיה אלש ןמז לכ ,שורדה ןוחטכה תא הל ןחנ אוה לבא
 / + םותואנ .רתויו םיקזח

 בצמהל ץק םישל המְצעל תוציחנ התאר הלשממהו העשה העיגה הנהו
 לע הרימשה רעב םיאורבל ףסכ םלשלמ, לורחל הטילחת| יעבמ יהלבה  םדוקח
 ןיידע ררמל לפא , םיאורכה ןוכ הל ודג תורמרמתה ר'עה הזה רבדה , הלטמח
 הלקלקש ,רחוב הבושה הדבועהו , תחא הדבוע האב רשאכ קרו .איבה אל
 . ,ופקח לכב דרמה ץרפ , םיאורבה ןובו הלשממה ןיב םדוקה פחיה תא

 קשגה קורפל עגונב תושדחה הלשממה תושירדב הרוקמ תאזה הדבועה
 אבצה תרובעלו היתונידמ  יקלח לכב םוסמה םולשתל> , היחרזא לכ לעמ

 הלאה םישדחה םיקוחה תא םישגהל םרוק הלדתשה הלשממה , תיללכה
 תונידמב םג  םתוא עובקל האב איה ושכע| , תוררוסמ רתויה היתוגירטב

 םג תבשחנ הלאה .תונידמה ןיבו . תובוענ רתויהו .בושיהמ תוקוחר .רתויה
 . םיקזחו םיכורמ םיאודב יטכש הב םיבשויש ,קריק תנירמ

 יטבש ישאר תפסאל ארק (הקיתעה באומ ריק איה) קרוקב החפה

 הלשממה תאז תושרורש ומכ ,סקשנ תא ויסמיש םהמ שררו ולבהב םואודבה
 ,הנש יגפל רוע אצי קשנה קורפ רבד לע קוחה .היתונידמ יבשות לכמ ושכע
 ההומשגתהש יפ לע ףא ,  הינוריקמב תאזה השיררה לע הרתו אל הלשממה
 איה היכשוי םג ןחרכוה הינכלאב ררמה ירחא , דאמ השק חתיה איהה הנודמב
 + ןהוח ירהב םיזורדה תאמ  קשנה תא .חקול השפ:ימס ., םניז ילכ תא  רופמל
 אב הנהו ..לילג תוכשומו ירפכמ קשנה תרוסמ תא ושכע תשרוה הלשממה

 השורדה תא לעופל איצוהל .םה ףא כקשנ ת+ וקרפתיש םיאודבל םג חרכהה
 דחא יברע ףא אוצמל רשפא יכו .דאמ רע השק רבד אוה היקרוטג תאזה
 תורמל ,ושכע םג ןיוזמ ונואש , לארשי ץרא ירעב םיבשויה ,םיברעה ןמ
 רכוע םולכ וא ?הלאה םירעב הפיקת הלשממה ריו הנש הז לח רוסאהש

 תוירי הנעמשת אלש ,לארשי ץיראב אוהש םוקמ הזיאב דחא הליל ףא

 בושימ = םוקיחרה תומוקמכ = , ךכ בושיה תומוקמב םאו ? םיבורמו םוחדקאמ
 ,ףקוה לכב "שרדו הזל בל םש אל  קרוקב החפה  םלואו ! ןכש:לכ:אל
 ,םיאוחבה לש םהיתונעט ויה אושל ,הכלהכ קוחה תא ואלמי םיאודבהש

 םידדושה דחפו הנכוסמ הבינסב םידדוג םיבשווה

 . לעו  םמצע לע ןגהל םה  םיכירצש  ,ןוז .ילכ  ילב תויחל סהל רשפא יאש

 , םיכיושה , ןוחטכה דעב בורעת ,רשא הקזח הלשממ םהל ןואש ינפמ ,םשוכר

 ןרבדב םהמ דחאו ,הענכה תפשב רבדל םג ועדי אל , םישפחה רבדמה ינב

 .והמדק החפה אלא ,וברה תא איצוהל ןוכתנו ודי תא חלש החפה םע
 המרגש איה תאזה הגירההו , ךיישה תא גרהו תוריהמב וחרקא תא איצוה
 . םיאודבה דרמל

 תמקנ םוקנל וצפח םיאודכה/ .קריק תוביכס לכב ףכית טשפ דרמה
 רוע .לע לפנתה םיאורב לש לורג  הנחמ . הידיקפו הלשממב גורהה םהיחא

 גל רשא טעמה אבצה םע  החפה ,  םידיקפו  םילייח הברה זוב וגרהו ךלפה

 םילפנתמה ,םואורבה יריב הלפנ .הלוכ ריעהו ,בורקה רצְְמב רַצָּפהל חרכומ היה

 + םלועה <

 לָכב  םילגתמ ול*ה םיעָצפהו , םיעצפ אלמ היקרוט לש ינידמה הפוג לכ . ןוידע |

 | וזזבו תויונחה תא ופרש ,הלשממה ינינב לכ תא וסרה ,ריעה תא זכירחה
 גורהל אלא .היה אל  םיאודבר לש * םתנוכ רקיע לכ , םיבשוהה שוכר תא
 לע ןגהל םצפחב ןא הרקמב קרו ,םיטרפ םישנא אלו הלשממה ידיקפ תא

 ! םימלשומ םג םנשי םיעצפנהו :סיגורהה ןיב .םיבשותה ןמ םידחא וגרהנ :םשוכר

 קר + תוערפהמ ולבס אל ,,קריקב םיבשויה | , םיטעמה םורוהיה = , םירצונ םג

 =- ,הפוריאב ללכ תואיצמב ונניאש | , הזכ רזומ ןויזחל םוקמ שי היקרוטב
 * \ םילוטקה םירצונה . םוריחיה יתב לע םיערופה וחספי תוערפ לש ןמזבש

 . החפה תרזעל םילשוריכ םהישאר ירי לע ונפ םיפכור!תרואהו

 הנחמ לע . חלמה םו לש ותרזמב לודגח לבחה לכנ וטשפ | םיאויבה
 ! אבצה דקפמ ,השפ-ימפ ידימ םשפנ לע וטלמנש ,םיזוררה םג ןחפסנ םיאורבה
 ףרגלטה תא וכירחה םה : תונוש םירעב תוארונ תומש ושע רחי םלוכו , ןרורב
 ןיבו רככה ירע ןיב רוכחהו , לארשי ץרא לש החרזמב לודג חטש ינפ לע

 יתב תא ופושו לזרכה תלסמ תא ופרה םה . ירמגל קספנ םילשור'ו
 \-רגףה | ,קריכ לש החרזמב רטמוליק 40 ,ינארטוק

 !קריק לש הנופצב | רטמוליק 60  ,הבדמ  תזביבסב םגו ,םידיקפה תא

 ולא קר םייחב ןראשנ .!םיסמה תיבגב וקסעש , הלשממה ידיקפ תא וגרה

 יהלדה תובכרה תעיפנ .םשפנ לע וטלמנש ,  לזרכה תלסמו הלשממה יריקפמ
 תבכר הֶאב הנידס ריעמ , ןהילע םילפנחכו תובכרר אובל םיכהמ זוה םיאודבה
 וחקלנ - תבכרה דעב ןרצע םיאודבה ;הב ועפנ םירישעו הטסופה תא הליב והש

 ' קר סהל וריאשהו םיעסונה לש השוכר לכ תא וזזבו הלש ממה ףסכ לכ תא
 = םוששוח ,חלמה םי" לש וברעמכ תומוקמה לע םג םדחפ לפנ זא , םרועל םתנחכ

 לע םג ולפנתיו םורה רצמ וא ןדריה ךרד תמש סג ואובי םיאודבה יטבשש ויה
 ל + ןורבחו הזע , עבש ראב

 אבצ .ןושארה עג"ה ןמל התוצורח תאו החכ תא התארה הלשממה לבא

 ומצע אוהו ןרוחב ואבצ לש קלח ריאשה החפ:ימס , קשמרמו םילשורומ חלשנ
 "= ותעפוה * . קריקל םשמו ינארשוקל לורכה תלסמב  לודג הנחמ שארב אב
 . םיאודבה .ץרמנ םשור השע שיא ףלא םירשע ופסמב הנחמ לש תימואתפה

 , , רצבמב םימי הרשע רוגפ היהש , קרוקמ תחפה , םימשה תזחור לבל ורזפתג

 השוע אוהש ומכ , ץראה תא טיקשהל ומצע לע חקל החפדימסו , ואבצ םע אצי
 ,לורכה תל סמ תאו ףרגלטה תא ןקתל התיה הנושארה ותדובע ,ןרוחב תאז
 8 ,הרבע רבכ .חרזמב הנכסהו ,התשענ רבכ תאזה הדובעה

 ויה הלחתמ .,ןיידע םיעודי םניא = םיקזינהו תוגירהה רבדב  םיטרפה

 רפסמ הלוע = תונווחאה תועיריה יפ לע , םושנא תואמ תג'רה לע. םירפסמ

 % תונורחאה .תועיריה ןה תונוכנ םא , םיריקפ םבור , שיא םישמחל קר םיגורהה

 תנוכתמ = :תוקרוטב הלשממה | ,.טולחהל השק --- םיגורהה רפפמ ר"ע וללח
 יא" היקרוטב .תוניתעה | תועירי לע םגו ,תוערפה ךרע תא טועמהל ,  ןבומכ

 /  החפה בשומ םוקמב , .קריקל ךכהלכ .הכורקח ,  םילשוריב ; ךוטסל ןוירע רשפא

 רבד לע ועדי ןודנולב ,ילגנאה "סמויט,ה יד' לע קר דרמה רבד עדונ

 ,םירפוס .קריקל ואצי תעכ , םי*שוריל העומשה העיגהש םדוק םידחא םימי דרמה
 = " אצווה ,"שבתקומלא* לודגה ןותעהו . םירצממו היריפמ םייברע םינותע חכ-יאב

 רמתמ םיסרופמה רפופה ,וכרוע תאמ םירמאמ .תרוש ושכע סיפרמ  ,קשמדב
 2 + ("הוהבו רבעב  קריק,) קריקב בצמה לע ,  ילע---רדס--

 קשמר

 הנחה: |, תוביהנה
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 < םסובמ היקרוטב ינודמה בצמה ןיא המכ דע ,בוש ונל הארמ קריקב דרמה

 .שדחה .רדפה יהי לע ואב אל הלאה םיעצפה |, םנמא ,שדח םוקמב םעפ

 ןמוב ושכע לכא ,םדוק םג  םילגת מ ויהש ,םה םינשונ םיעצפ ; הלשממב

 היצוטיטסנוקה . ןיעל  םירכינו םיארנ ושענו רתויב וטלבתנ ,רובדהנ סופדה .שפוח

 הריב ןוידע הלע אל הברה ךא , הנירמה תוכמ תא אפרל הנוכתנ תיקרוטה
 הלשממהש קפס לכ ןיא .המלש האופר ידיל איבה אל עגרל עצפה תמלעה

 < וידע להנתמ מצע קוזיחה ןונע ךא ,דמעמ הל תשבוכו תקזחתמ השדחה

 . ןמכ ,  תיקרוטבש , אוה ןמיס  ןורחאה  ןמזבש תוירימתה תוערפה , םיתלצעב
 יברנאה - כצמכ ראשהל ה קושתה--- םדוקה שגרה יח ןיירע , הנורמו הנידמ- לכב
 וינכלאב .ןוהשמ ושכע -ןה .תולק לבא = , דוע וקפפ אל הינורקמב תוערפה

 .תאזה הגידמב .הלשממה כצמו  ,תמרוקה הלשממה  ימיכ םג .הפיסת התוה
 'ינמס) .הנותחתה לע .רימת הלשממה רי החיה ןמיתב .היהשמ רתוו זשכע קזח
 לבא | ,החונמ התיה ןרוחב .תונורק * םיתעל םדוק םג חב הנידמל ּוְה דרמ

 = ולבקיו = םיזוררה וענכו ושכע . הב תררוש תאזכ ההונמש הלשממל הל יוא
 / .ןוחטבה דבלכ ה-אשהה ךרדב קר אל | תינמיתועח הלשממה לוע תא םהילע

 ",.תלמה סי לש :ותרזמב סג תעכ וגהנוי .ןוחטבו רדס , קפס .ילב לגו .ןריחב



 ליפחלו הסיסת האלמה הנידמל ' אבצ  חולשמב  קפתסהל בוט ןיא לבא
 וז הנידמב גוהנל רצוכ תערל אוה רקיעה  ..םיממוקתמהו םיררומה לע המיא =

 תודגנתמה תונידמב  סינינעה | תא רדסל  תלוכיה השורד קול . ןוחצנה  ירָחא
 הדיקש תעכ .םישורד .תיקרוטה הלשממל . ללכב  יתבלממ רטשמ .לבלו הלשממל =

 םישדח םיקוח הל םישורד  רוחיבו , ץוח תומחלממ ישפח אבצז םוצע .ןוהו הכר
 "יא דחא = םויב ..םייחב = םיקוחה תא םישגהל םיערויה ,  תלובי-ילעב .םישנאו
 תושעל ידב .  רדופמ בצמ ותושעלו .יכרנאה םייחה .בצמ תא ךופהל רשפא
 לכו םיצוחנה םיעצמאה לכ הלשממל ווהי םא םג ,בר ןמז שורד  םינוקת
 השקש דע , היקרומב הלודג ךכ לכ איה  הבוזעה לבא .  םישורדה םיאנחה
 ןמיסה םה ,םינוש תומוקמב קספה ילב תוצרפתמש , תודירמה . םינוקתל 'תוכחל
 .רתלאל ילקירר יופר הנועטה , תיקרוטה הנידמה תלחמ לש קהבומ .רתויה =

 .היְלְנְנַאמ םיִבָתְכִמ
 וה

 ,םילגנאה לע ריבכ םשור ושעש ,ןו דנול לש החרזמב םיביצעמה םורקמה

 ירחא  ,םוי ןתואב , םידוהיה---רמולכ ,"םירגה, תלאש לע חוכיו שדחמ וררוע <

 ,תיסור ירוהי םה םידדושה יב ,.עירוהל הריבּה ינותע לב ףןרהחמ , ארונה חצרה

 םירמאמב דימ ואצי , "לוימ ילייד,ה רעו "סמיט,ה ןמל ,םיביטברסנוקה םינותעהו <

 הרקמהכ  השמתשה תיביטברסנוקה תינותעה :. ןודנולכ "םירג,ח דגנ לער םיאלמ =

 תיבל תוריחבהב החצנ התע הז רשא , תילרבילה הלשממה לע .לפנתהל הוה

 הליקהב ,:תילרבילה הלשממה רמולכ ,איה יכ , הילע הינורטב האכו ,םירחבנה |

 . רועה לש החרזמב םו ררושהו םיעשופה - המרג , "םירגה דגנ, קוחה תא
 לש ףוספסא .לפישטייחוו- יבשות לכ יב  ,טילחהלמ ושוב אל .םידחא םונותע =

 םיאכדנה וניחא תובל תא תאזה תונושלמה הזיגרה ךיא, רעשל לקנ , םה םיעשופ

 רשא םימחפה-תורפמב תוערואמה תא ןוידע .םה :םירכוז , ינודנולה ומיגה לש
 לע ודפנחה םילגנאה םילעופתש תע |, תורחא םינש ינפל ועריאש , סליוווב

 ,הילגנאב תוכומנה תורדשה תא עדויה לכו ..םורגופ ןיעב םהב ושעו נוח

 ררסנוקה : תיממעה .תוגותעה . תדענמנה .ןמ וניא וז הנידמב םורגופ וכ =, הדוו
 ןמ ובל תא חיסהל 'דכ ,הליחת חנוכב םורגהב  ןומהה תא התוסמ תובוטוב
 , וחורב יביטיברסנוקה = , לודגה  ןומההו ,סוכיטברסנוקה לש  הנורחאה הלפמה
 -לע שגרנו תוריחכ:  ותגלפמ החילצה | אל רשא לע תורמרמתה אלמ ותווהב

 , "ןברק. לכו  ,לכל .אוה 'רשכומ --- .,תונותעה תתפה ידו-לעו רושה השעמ ירו <
 , וב ותמח ךכשל וורוב לופו

 היה אל ירוהי תיכב תמ אצמנש רדושה יכ ,'עידוהל הלשממה הרחמ | אלמלא
 אלמלאו . םודוהיה תא םישאהל  ןוא = ךכיפלו =, ירצונ ימיל אלא , ידוהי ללב |

 האב החיה אל יארוב , לפשטיוהוו ירוהול תפקשנ הנכס יכ , הלשממה הרובה
 יבשות לש םתדב קורבל הילגנאב םיגהונ ןיאש ינפמ , תאזה תימשרה הערוההב .

 איבחל םואבשכ ולופא .תרחא 'הנומא ןבל" תחא .הנומא :ןב ןיב לידבהלז .ץראה
 אלא : , תברה .הליעוה אל הלשממה לש וז הערוה לבא ..ןינמב חנידמה ינב תא +

 הניכ  ןיעכ הב תתארש , תיביטברסנוקה תונותעה תא זיגרהל הפיפוה דוע

 תאוה הערוהה תא זרפמ .אל םידחא 'םיגותע . "היחה ינשמ ףרטה תא .לוצהל,
 הזו : , "םיגגה, .לע ןישלהלמ ולדח אל  ,הופיפרה רשא ולאו , ללכ םהיארוקל |

 תלאשב .םיגד .תולגנאה .ןילופרטמה לש. םולודגה  םינותעהש , תועוכש השלשב =
 תויצסנסה יפרור , םירמאמה יבתוכ כוה ,  םיסורה םודוהיה .תלאשבו "םורגח,

 רשפאו ןודנול לש .החרזמב וניחא ייח תא ללכ ועדי אל | ,"ףולב,ה וארובו |
 םבלמ םידוב םה ירהו , תוינערופל דימת ןכומה םוחתה ותואב םלועמ 'ויה אלש | 2

 םג אלא , טרפב| היפור .ידוהיל קר אל האנשה תא לידגהל םווארה ,סירבר |
 רפסמש = ,יבוטברסנוק .רחא .ןותע ,לשמל ., עידומ .ןכ .הנח .,.ללכב טוהוהוה לבל

 םוכהואו הרובעה תא םיאנוש לפושטויהוו ובשות .בור יב , ןוילומל עיגמ ויארוק
 םדא ךימימ תואר יכו : הומכ ןיאמ הבעתנ הלילע יהוז ירחו . הליזגו עצב קר

  ילפושטויהווה .ירוהיהכ ומחל רעב ךרפ:תדובע רבוע
 אלא ,רבלב התסהבו תונושלמב םוקפתסמ וללה םינוהעה :ןיא ,ןבומכ =

 תא רוסאוש ,  קוח םירחכנההתיכ :ינפל עיצת יכ  ,הלשממה תאמ םה" םישרוד =
 תא .אלמח. חלשממה יכ = , םידומ = םוטסימוטפואה  וליפאו =, ץץראל .םורגה.תסינכ

 , לפישטויהווב וניחאל- עיגה המ עלוי .ימו ,הצרי .--

 א ןוילנ
2 

 םוזגרנה , םיביטברסגוקה לש תובבלה תרעס תא טיק קשהל ידכ ,תאזה השירדה

 .קרפה .לע תודמנעה תורחא תולאש ירודלע יכה:ואלב ושכע

 תוהחיה 5ע 'תתע  ללזחתה
 לילב . תוארונ - הנייהתש רשפא ןיתואצוה

 , ריעה לש ימורי ה םיחתב גורה יסור  ודוהי ואצמ

 הנה ,התעשב וז הרצל היה יד אל םאו

 רשא , דחא ןוסא .דוע  תילגנאה

 הרבעש הנשה לש ןווחאה

 תחוצרהב ודשחנש ןימ יסור . םודוהו ינש הָוצ לופה הרסא םידחא םיטו רובעכו

 בושלו הפוח תא .תזכגל  םוקמ תיביטברסנוקה
 םידרושה יב , הרביעהל ףסינ ,הז ערואמ | , "ופשטוירוז ידוהי לע לפנתהלו

 שאה תא הבוה דוע , ןולנול תרזמב יריהי  זוכב טלקמ

 וא , לפישטייחו) ידוהיב אלא הגיא ושכע םינודנולה לש םתחיש לכ = .הרורמב

 , *תרזסה ןמ םיעשופה,  םינורחאה םימיב םתוא םיארוקש ומב

 םיאב ', לארשי םע לש חכ-יאבב רימת םירכדמה , םילודגה .''וניגיהנמ ו
 היסור ידוהי יכ ,םילגנאהל ראבל אלא ,הרעבה תא תובכל אל ושבע
 םיר שאמ הזבו--סתדלומ :ץהאב םהייח יאנת :י'ע קר ו לק ל קתג ו ותחש ג
 ריס = , םיעשופו םיתחשנ - םישנא :תמאב פה. ןודגול .חרומבש םידוהיה :יכ ןפה
 דמוע - .תינורנולה - ''וטיס,,ה לש .רעיימדדרול םיגפל היהש ימ ,  לעומס םוקרמ
 הסונכה קוחב רימחהל ץוחנ .,ריעה לש .החרזמב םועשופה וברש םושמש :, ןעוטו
 .ףוספסאה ינפב ץראה תא רוגסלו

 + םידוהיה = חכ"ָאב רותבו ידוהי רותב רבד הזה רככנה "גיהנמה ו
 ,"ונלש 'םידוהיה,, יכ (העומשה | תא | וציפהו | וזרדונ םינותעהש , ןבומ .אליממ
 ףוספסא םה ןודנול חרזמ יבשות יב ,םידומ םה ףא ,םילגנאה  םידוהיה רמולב
 לש  תאזה | הנוגמה  תוגהנתהה .וילע וניגי יכ יואר וניאש ,םיעשופ = לש
 שיאו'וד,,ה =, תילגנאה ' תודהיח לש  ימשרה .ןותעה תא  החירכה "וניגיהנמ,
 לע .םחוכוהלו .םושובכדורבד םהולא רבדלו םדגנ ףורח רמאמב תאצל ,/ילקינורכ

 + תאוה :הדינבה
 תסינכ = דגנ שדח :קוח  הלשממה עיצת | בורקב ; ושפע .רורב .דחא .רבד

 , םועשופהו םירדושה ויהי אל .שדחה קוחה : ידי לע .ולבסו רשא ולאו  ,םירגה
 הקוחו ..םיפדרנה וגיחא אלא ,קוחה לע רובעל ידב םמצעל ךרר ואצמי אוצמש
 תפקשנה ,הנכסה תא 0-7 ידב םולכ .ושעי אלש ,"םילגנאה,, םידוהיה לע

 לע רתויב םהל םואוגשה = , וללה  "חרזמההידוהי,, ,"םיפורה  םתנומא .יתאל,
 ,םינש שמח ינפל השעמ היה רבכו . תוללובתהה תלואג תא םה םיבכעמש

 םידוהיה וחיבוה | זא ,"םירגה לש קוחה ל רמוח הלשממה הפסאש תעב

 והשעתנו הנש  םישלש וא םירשע יינפל ןאכל ואבש)  וללה  "םילגנא,,ה

 / ...םמצע םולגנאה .ןמ- רתוי םה םילגנא כ :,(''ולגנַאתנוו,
 לע :ויתלאשו | וגלש = "םילודגה ,  רחא | םע יתנמרונ םידחא םימי ינפל

 ירבח לכו יונא יב ',זגרתהל ךל יא, :: יננע רשא תאזו . תאזה הלאשהל ופוחי

 הנודמ לכ .-בר רפסמב תאוה .ץראב .םיסור םידוהו תפינבל ונחנא םידגנתמ ימע
 לדגי =םאו = ,םידוהי לש םצמוצמו .עודי .רפסמ קר הכותב ןסבאל לכות הנידמו
 לכות אל הולגנא םג..תומשיטנא היצקאיר אובתש .אוה- חרכהה ןמ ,  הזה .רפסמה
 ונאו = .תימשיטגא  ץירא ףוסדףופ * השעתש ילב :ואדמ רתו: .םיבר .םידוהי לבלבל
 לידגהל ןיאש דע ךכ לכ .אוה לודג תאזה ץיראב . םידוהיה .רפסמ יכ ,םיבשוח
 תסינכ תא ליבגהל האבה ,הלשממה ידיב ךומתל .הבוחה וגילע ןכלו ....דוע
 , הילגנאל חרזמה תוצראמ בר רפסמכ םיאבה ,םירוהיה לש היצרגימאה . םירגה
 3 .'יםהילעו ונילע רבשו האוש איבת

 ,ויתונעטב הנשי תמא | תצק יב  ,שחבל ןיא .''גיחנמה,, ירבד, ןאב דע
 \תא םיבכעמ = ןורנול-חרזמ = יכשוי = םידוהיה ..הלוב אלו תמא ת צ ק קר לבא
 לש רומה  םסוחיל .ישארה םעטה והזו תירקיעה הנוכה יהוו- -תוללובתהה
 רבכ שי. רבהל  ןמיס ' ,רברל היאר ןיא םאו = . םייחרומה וניחאל ''ונילודג
 הכלממה 'לש היסימוקה , ינפל .ארקנ ' רלדא 'ר''דה יב ,ןורחאה .יבתכמב .יתעדוה
 !הומתל .ונל .ןוא <,תאזח הלאשה לע  תידוהיה .הפקשהה תא ראבל "ןיטונ ינינעל
 קוחה תאו .יאנגל .לארשיב ןיטוגה גהנמ תא שרד הזה | "ישארה ברה,, יכ

 יארובו ..חבשל-- ,ותלקלק . ינפמ .ותוא תונש ל. העיצמ המצעב הלשממהש ,ילגנאה
 םיגברה שרדמ תיבב = תונברה :תורפסהלו . דומלתל רוסיפורפ .םא ,אוה ער .ןמוס
 ,,ילקיגורב שיאו'ורה,,הב | אצוי ,דכ שאר-בשוי ומצעב  רלדא ר''דהש ,הילגנאב

 דנג .הכלה הרוה יב ,דכבנה ברהל תוארהל---ומצעב רלדא לש ןגרואהב---רמולב
 ר/'דה יכ = , וז הדבוע .םימש םש לולח אוה הז "וניד קספ,, יבו רומלתה יקוח

 ,קוח עיצת יכ  ,היפימוקהמ שוררל אב  ,הילגנאב .דלונ אל ומצע אוהש 0
 ושפנב ווע  ביהרמו = , ןיטיג  םירדסמה  ,"םירגה םינברה,, לע שנוע  ליטמה
 רמופ-תגרדמ לע תדמוע תירגנואה תודהיה יכ  ,דיעהל

 --קרבעה ןיטיגה קות םש ררוש ןיידעש ינפמ ראמ הכומנ
 "מובנת תובלב השובכח .האנשה לע::הדיעמ ,המצעל איהשכ ,וז הדבוע
 ר''רח =; . לעומס םוקרמ רמ-לש םימואג האסמ רתוי ןודגול חרזמ יבשוו ;וגוחאל
 ףיעת :היסימוקה / 'ותוחע .יב ןשארמ .עדי יארוב ,אוח חקפו שמולפדש * ,רלרא

 תונתעה האצמ ןאכ |. תאזה

 ואצמ שטידסנוהמ



 , םינבר "ךומסל, אלש

 והירה ןאכבש םוללובתמה = <

 -לעהףאו--הז = ירודלע .לחנו אל בר = דופכו םיבלענה םינברח ברקב האהמו שער
 ברה( -- שרוד :דלישטור = דרולח רשא לכ :תא יכ ,השע רשא תא השע ןכ-יפ
 ,ינברו = יסכודותרוא  ןגרוא אוהש ,הפ עיפומה ירבעה ןותעח  ...םייקמ לובה
 הניאש ,ןודנולב  תינוגר'זה .תונותעה- . ללוכה ברה דגג "הלבנ | םשב רמאמב אצי
 םינותעה = וליפאו = .. ודגנ םיפירח .םירמאמב ןכ םג האצי  ,ללכ "תינויצולוביר,,
 ועיבה םה  ףא  ,'לקינורכ שיאו'וד,,הו ייל שיאו'זד,,ה ,טילגנאה םידוהיח

 ךרועה \ ,ריבז = רמ. ונרבחו  ,ההיסימוקה ינפל ללוכה ברה לש וירבד לע םרעצ
 אוה םג .אציו קפאתהל לוכי אל ,"פוינ ילייד,, הלשממה ןותע לש יטילופה
 ,רלדא ר"דה דגנ תיבמופ האחמב

 םויה רע יכ , תעדל ךירצ ,הזה ןונעה .תובישח לכ תא .ןיבהל ירכ

 . לארשי תדכ ןיטיג ררפל ידוהי בר לע רפואה ,חילננאב קוח םוש" |יא הזה

 יב = , םיניוכה ימימ תירצונה הפקשההב םדופי םימייקה םיילגנאה ןיטיגח יקוח
 הברהל הער םרוג הזה קוחהש רחאמו ;םלועל רפות אל ןיאושנה תירב

 ןפואב ותונשל תילרבילה הלשממה הרמא ךכיפל , הפי םילוע םניאש , םיגווז

 רומג דוגינ תדגנתמ תאזה הלאשה לע תידיהיה הפקשההש ןויכו

 +... םימש םש שדקל יריהי כיל םיקמ ןאכ היח יוה
 תרזמ יבשוי  ,םיינעה םהיחאל  'םילגנא,ה

 , ינרדומ
 ,תירצונה הפקשההל

 םידוהיה לש םתאנשש אלא

 + הרושה תא הלקלק , ןודגול
 סעב סעוכ רלדא | ר"דהש :, םירמוא שי

 ,ויפ תא לאש ילבמ ' , םתדע ינבל ןיטיג םירדטמה , הילגנאב

 "םירגה, םינברה לע לודג
 ברה, ופ תא

 ופב שי תמא המכ |, עדוי יניא ",ולובג תא םיגיסמ םה הזבו | ,"ללוכה
 הלאכ | םויטסואזגיא םימעט ינפמ קר יכ , הזה ברהב רושחל ןיא ,  םירמזאה

 דלונ *ןטבמו הדילמ ילגנא,ה ' , רלרא ר"דה) "םירגה, םינברהל רצהל אב

 אב  תווטרפ תיבסמ אל (.רוטקוד ראותב רתכנ םשו גיצפוילכ ךנוחו רבונהב

 ויקומונו  וימעט- -רלרא ר'דה ,  םילגנאח יגועב לארשי ןור ךרע תא  ןיטקהל
 +תוללובחהה תלואג תא ,הלואגה תא םיככעמ "םירגה, םידוהיה : םה םירחא

 תודהיהש = , אוה .ןמיס לארשי תד יפ לע ןיטיג רדסמ .לארשי ברש מז" לכ
 ; *תולגנאתהה רעב העירפמ .היח תודהיו , *הילגנאב :תמוקו היח רוע

 םהמחלמו | , םישאיתמכ  םיטחולו םחכ = תיראש תא םירגוח םיללוכתמה

 < אל .לכא ,  בורה --- ןודנול .חרומ .ובשוי וגוחאו , טעוכה םה וב ., דואמ השק
 ףא ןיא יכ .,ונל .רצ אלא , ךכ:לכ-  הכיצעמ המעעל איהשכ , תאזה המחלמה

 + וגיתוכרעמ שארב .דומעוש , ונלשמ הפ רחא שיא

 הדכא ןןורחאה .יכתכמב .יתרכזהש ,הרנלדירפ .לאכימ .ר"רה .לש .ןתריטפ
 לודג = =, ןשוה .רודה .ימכחמ .דחא היה חונמה . תילגנאה .תודהיהל .אוה .הלורג

 החכתשנ אל ןיידעש ,הזל הברה . םרג אוה . םילעפ-בר שיאו המכחו הרוחב
 יאדוב םוקה זא יב ,וריב תורשפאה התיה ילמלא :. הילגנאב לארשימ הרוח
 , "םילגנאה, ונוחא הנחסמ םועורפמ .ורמע ןל םג לכא , םימכחו םינכר לש .רוד

 ךגחל וימי לכ חונמה לרתשה , הילגנאב םינכרל שרדמה תיב לש רוטקרודכ

 ,םמשל םיווארה םינ-רל םלדגלו לארשי תמכחו הרוחה יכרב לע וירומלת תא

 הרוקפ איצוה , הזה רדפומה .לש םוירוטרוקה שאר אוהש = ,רלדא ר"דה לבא
 םינש הזו ה ל "סרעטסינימ, = לדגל אלא

 אלב ., "העטסינ מ, \אלא ,רחא .ךמפומ כר ולו א הזה תיבח ןמ 'אצו אלש תובר
 והטלחה הלעפ תמכ דע ,רעשל לקנ .בר לש םולפיד אלבו הארוה תרתה
 תולגנאה תודהיה לעו 'טרפב הזה תיכב םיכונחה לע הערל ונלש "ףושיבח, .לש

 ןיעמ אלא = , םינבר .תויהל םידיתע םניא יכ ,.שארמ םוערוי  \.ידומלתה :.ללכב
 םאו ? הל תמל הרות --- ןאכ ןיא ןוונכר םאו ;  םתדעב םיהיבג םישמש

 !המכו המכ תחא לע 'גוגאניסה, ירבח --- אוה ץראה םע ומצע "רעטסינימה.
 / תמייק הרותהש ןמז לכ יכ * ;םהלש תירה:שוחב

 יעצמא ןאצמ = אל = , ךכיפלו * , לארשי 'םע = םג | םויקתי| תודהוה "םג .םיוקתתהה

 + החוחכתשהו הרותה לוטבט .תוללובחהל הפי

 ךכיפלו = ,תאוה " הטישה = דגנ וימי לכ" םחלנ : חזנמה רדנלרירפ- "רח

 וראשנש: ,הריתה יעדוי- , םינווחאה םידירשה , רתויב השק = ותרופע - החיה

 , םילָגנאה םינברה | ןוב ריחיהו ןושארה היה , הדנלרורפ

 תניוצמה .ותוישיאו .בוטה וגל ידי לע ,םה חונמה .לש ותלועפ ירפ , הילגנאב

 ןתמכתמ סהילע עיפשהל  ,ורפס תיבמ םיריעצ הזיא וירחא ךושמל | ןל הלע

 וישבע .תמייק .הרוהה ולא | וידימלת לש .ןטקה רפסמה לעו , וחורב | םלדגלו
 דלוריג ברה , חונמה ידימלתמ דחא |, הל תודיתע ונממו .תילגנאה תודהיהב

 יבמופב םחלהל אציש

 יו תרות 0 ןגהלו הר דא

 בתבש , םיברה וירפס ירי לע ומצעל םש הנק רדנלרירפ לאכימ ר"רה
 !|  "םוכןבגה = הרומ, תא קיתעה חינמה -,לארשי  תמכח לש םינוש תועוצקמב

 אוצוה םגו ארזע:ןכא םהרבא לע ךרעה-תכר היפרגונומ בחכ , תיפלק תילגנאל
 ינויצו תילגנא הקהעה םע היעשי רפס לע ארזע:ןבא לש שוריפה תא רואל

 "בר רפס בתכו ןורשכה כר. יפוסוליפ רקוח | רוהב ןייטצה חונמה
 ! אזה . םייתרחםיפוסוליפ תונויער אלמה | , "לארשי תד, םשב תוכואהו תומכה
 < ,  םירנעסימה = יפויזמ .הקונמו  הגומ | , ך"נח רואל = איצוהש | ,ןושארה היה
 = תיזנכשאב | םינוש = םינזחריבו = םינותעב 4 םיבר 4 םירמאמ בתכ | תאו = דבלמ
 תיתד היפוסיליפ >, הסדנה * ,היפוסוליפ לש * תועוצקמב םינדה ,  תילגנאבו
 , לארשי תמבחו

 0 הנש םועברא ,1888 תנשב היפורפב רשא ןישטיראי רועב דלונ חונמה

 = .ותנוהכ בזע םינש שלש ינפלו , הילגנאב םינברל שרדמ .תוב לש 'שאר .רותב .ןהכ
 == ול וקתמי .תמ= ,ןודנולל .ובוש ירחא" םירחא| תועובש רובעבו = , ויעפמל .ךליו

 1 \ ורפע

 + תומישרו

 ְ יבגר
 ; דמלמ ,ש ר'ד

 + א"ערתה תבט , ןודנול

 שש כ

 7 .תננויצב

 = ירבחל | הבושי = ןולרבב התיה .(שרחפ ןינמל) ראונאו שדוחל הנומשב
 "נוה .. תיללכה .תורדתפהה לש שרח תונקת רדפ ךורעל  התנמנש = , היסימוקה

 :, תולוגרמ , ןמיה ,  הקטנה - , ןמינורג - , ןאמדירפ , רמיהנרזב ה'ה דמעמ ותואב
 " | םתעד 'תווח תא 'ואיצמה םירחאה םירבחה .גרוכרוו  'פורפהו ק ורטש , קנומ
 . בתבב

 -רעוה ירבח תפסאל ועצוה .רכבש תורדתסהה .ררסב םינוקתה לכ לע .ונד
 "םוכירצה  םיפיעסה , היסימוקה ידיל אכש רמוחה לכב ונייע ,  לודגה לעופה

 עונקה תורדתסהל תודחוימה תודוגאה סחי ד"ע (א :םה דוחיב יונשו ןוקת

 ;"ןויצ ילעופ, לש * םהיתושירדו . םהותורעהל בל םשוחו = , ץראו . ץרא לכב
 / < תורעההל בל םשוהו ,היללכה תוודתפהה תגהנה יודס ד"ע (ב ;י"חרזמה,ו

 תועצה לש "ןורחאה חסונה --- , תיתנשה הדיעוה תעשב בונילצ ר"דה ריעהש
 ."טלעויה,ב םפרפתת היפימוקה

 , .גרוברוו רסיפורפה ,י"אכ בושיה .תרשכהל הרבחה לש הגהנהה שאר
 רמונב ספדות וז האצרה .הישעמו הרבחה .בצמ .ד"ע האצרה ןנל חלש

 ..אבה ."םלועה,
 0 7-7 ו

 .ינןיצ לש .תיתנשה הפסאה הלא םימיב התוה דנלוהכ - רשא .ןגניגורגב
 החותפה םואנב: חיכוה ר"ויה ו יצנהפ  ר"דה  .בשי השארבו , רגלוה

 ל בר לוח איה השוע םוקמ לכמ

 :הל :יוארש ותעד :תא :עיכה  ,םצמוצמה | פיהוה = רכח = , ןהכ בקעי 'ה
 \ םשש , רעה התואב אקור היהתש תוללכה תורדתפהה לש הגהנהה תכשלל
 דגנתו  םליבשבש םיקומינ אצומ ,ןהכ 'ה = , אוה ןיא םלואו ,אישנה בשוו
 " רעו ו'ע להנתהל הדוכעה הכירצ ותער יפל .. ןילרבל הגהגהה תכשל תרבעהל
 , המ ריגה תינויצה א ק יט + לו פ ה .ד"ע ..תחא .הערל םינווכמ וירבחש , לעופ
 ' לבא ,  לארשי ץראב אורב .ירבע זכרמב \ ונא הצור = : הלאה  םירבדה תא ןהכ

 3 וניניב היחי אלש ןמז לכ , הוקרזט תזנידמ לכל םידוהו תולעל ינא רגנתמ
 ורפהו תוכהלתהה לש ןנמז = . ןנתרטמל עיגנ אל עובק סכסה היקרומ תוכלמ
 ומכ רע רובעלו הרובעה לא תשגל  םוכורצ ונא | רכע רבכ רבלב הרנגפ
 ןואשל םוכירצ ונא .תוילארשיה תורחאה .תולודגה תויורדתסהה םע דחו רשפאש
 ,םש תועקרק תינקל .עגונב  .תורמוחהו = י"אל הפינכה = רוסיא ולטבי יכ ךכל
  ןוקיחו בושיה תרובע לע ןנתעפשה תא שורפל ןנילע םירחאה םע תחא העדב
 ,םולודג השעמה תשורחו הדש תרובע יקסע תצק םג רסול רשפא , ךונחה ןונע
 < רבה , םירחא תוע ןצקמב  םג םיחמומו םירנזניא ץראה לא ואבו םללגב רשא
 ."ץראבש ירבעה בושיל תלעוח אובו יארו הוה
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 ,וגל העירומ הירטסוא ברעמבש םינויצה זכרט רי. לעש ןועידומה חבשל

 העפמל אצת אריישה ,אריישב לארשי ץראל לויט לש העיפנ איה תררסמ וכ

 רפפמכ םירבח אוצמל העיסנה תא םירדסמה יריב הלעי םא 1011.  תנש םיבאב = =

 הגוגה החנה תוינאה תרבח תאמ לבקל םהל היהי רשפא ירה סתריישל ןוגה 0

 םירשב םילכאמה ויהי,אריישה עפת חבש , הינאה החתואב . עסמה .יסיטרב ריחממ (

 לבא ,טסאירטמ דחא םווב דחי לכא םירכחה לכ יב ,וילאמ ןבומ .רורהה רצ לע

 וזיאב בושלו הצריש המכ י"אב תוהשל אריישה ינבמ דחא לבל הנותנ תושרה

 םתמכסה תא ועיבה רבב לארשי ץראב ונל רשא םינויצה םידסומה . הצריש ךרד

 תא תרדפמה הכשלה| לש הסירראה --- .רשפאה לככ אריישה תרזעל אובל

 ארויב לארטנעצ סעשיטסינויצ ,9 רמונ עטארטשנעקריט , וא ןעיוו : איה .העיפנה

 2 : + ךיירטסעטסעוז .רופ

 םימוכסה[ופסאנ סרגנוקל .ג"יה .תנש .ךשמב .: ונל םיכתוכ ה ב ט לו פ מ /

 45 הכרעהה ח"ע | , 'בור 80 םילקש ,ק"הקה 'טל 'בוה .תואמ שמחב : ולה

 טל .,/בור 25 יקסניול ש"עש םוירנמסה 'מל | , בור 150 צ"וח דעו .'טל ,בור

 החלש הדונאה . 'בור 15 יבלפה רעוה 'צוהל  'בור 15 תיבוטרפואוקה הפוקה

 + גרובמהב םרגנוקל רחא ריצו .תיבלפה הדועוה לא םיריצ ינש  הנובשח לע

 אל |. רתויו 'סבא האמב הבטלופב לבקתנש = , "טעוופןארה, תצפהל בל םשוח

 , תירבע םיארוקה ןאכ םה םיטעמש םושמ , "םלועה, תצפהל ייוארכ בל םשוה =

 וארקנ[הנשה ךשמב .. ימוי ןותעל הרובבה טפשמ תא םינתונ םיטעמה םיארוקהו =

 גחה יטיב . דועונזגורפ ד"ע , קילאיב ד"ע ,  יעישתה סרגנוקה ד"ע : תואצרה

 + תונויצל היצטיגא התשעב
 לודגה סנכ'היבב "הירבע ,, הדוגאה הברע הכונחד ב :ק ם ב טיוו

 הדבאה ר"ע םידחא םירבד הלחת רבד רנילכ רמ .  הפי הגיגה עיראנאור |

 הכרע תא ררב כ''חאו ,גרובצניג ןורבה תומב ונתורפסו ונמעל .הדבאש הלודגה

 גה לש ותוהמו וכרע תא בורובז המ ראב וירחא . תירבעה .הפשה . תוהת לש

 תוברתלו  הפשל .תורדתפהה לש התובישח תא ראת וירבד  ףוסבו ,  םיכבמה

 ןינייש 'א רמ .רומאה ס/'נבהיב יאבגל ותדות תא .העיבמ .הדוגאה -- , תירבעה

 + ס''נכהיבב הגיגחה תא ררסל השרה יכ לע

 םישמחה = תדלוה גח תא םינויצה וגגח תבטב 'טב :יצו וע י אנוד

 תא לבויח ןתחל ןעיבה םופסאנה לכ . קנלב ףפוי רמ .ןקפעה ינויצה ונרבח לש

 וטילחהו הל הצוחו וריעב תונויצה תבוטל הצורחה ותרובע דעב הקומעה םתרות

 +בהוה רפסב ומש תא םושרל

 'א ק"שב : ונל םיבתוב אציגיוומ יה וה הההמו

 יכוטמ רהא הרצק .הלחמ ירחא תמ תבט כ"ז ארופש יבדרמ ףורב "ד
 םינויצה .אושנ לש ודיחי ונב | , ארופש יבדרמ ךורב רמ = ,םיריעצה ונונווצ =

 עבש ןב ותומב היה  חונמה | , אריפש והילא 'ר ירובדה ןקפעהו םוימוקמה =

 ךותמ ול האב | ותונויצו יביטקא ינויצ דבוע היה רבב .תאז לככו , הנש הרשע

 לכ .  תמיק-ןרקה תבוטל ותרובעב חונמה ןייטצה דוחיב . הנוכנו .הרורב הרבה

 לע רבב בבששב םג .הל  הרקי התיה ק"הקה 'טל לבקש הטורפו הטורפ

 ןינעתהלמ ,  קפפ אל ,תומהו םייחה" ןיכ  רפרפמ .היהו הנממ דרי אל .רשא .ןתטמ =
 ונמעל  ןמאנה ןבה ,הוה רבחה תדכא  .וילע .הבובח התיהש ון .הדובעב =

 חונמהל קלחל ואב םינויצה לכ | ..ונריעב תוכבלה לכ תא הביאכה , וישדקו

 רמו תירבע  ץראווש רמ  והודיפסה | חותפה ורבק לע > ..ןורחאה דובבה תא |
 םגְו בהוה רפסב ומש תא םושרל וטילחה םימוקמה = םינויצה * ;.תיסור .ןוזרפוא
 ! ךורב ורכז יהו  .ופוב תירבעה .היסנמוגב ומש לע  םוידנפומס .רמול =

 ולפב א"יב :ונל םיבתוכ קסגיוו ד מ [7ד ה ה-- 2
 ה"כה תנשב הרצק הלחמ ידחא תמ [ ל ספ כו ד ] 7 :

 היגרנאבו םילענ תונורשכב ןויטצה חונמה .יספו .בוד רמ םינויצה .יבוטמ רחא"וויחל =
 "םולגר ילוע,, םשב הרוגא דסי םיגורחאה םימיב ,  תינויצה = הדובעל תלול 5

 הז. ונויערו ,י"'אל דחא רבח הנשב הגש ידמ לרוג יפ לע חולשל איה התדועת ףשא

 רשע השמח עוטנל וטילחה םיימוקמה םינויצה , םיבר םישנא .תובלב .ךה אצמ
 !'ורפעל םולש . ומש לע .לצרה .רעוב םוצע |

; ₪ 

 לֶאְרְשְידֶץְרֶאְּב
 תלפמ רי לע, , לאערו+ קמעב הלופא .תמרא .לע םינשוקה ולבקתנ -

 , קשמרו הפוח :ןיב. לזרכה
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 א ןוולנ ל

 לש המדא םנוד 1800 םילעופ הגומשל רונחח יאגתשלפה רדרשמה ---

 - +רול תוביבסב תימואלה ןרקה

 ורכמג .תיקרוטה הלשממח י'ע הרשאתנ "םיעטנ תרוגא,ש העשמ --
 ,קנרפ 50,000 ךסב  תאזה הדוגאה לש תושדח תוינמ

 "לאלצב, י"ע ונכנש םיתוה תכונח החיה הכונח לש ןודחאה םוונ =-

 ברב הנרענש ,הגינחה לא ,ףסכ ילכ תישעבו תוננגב וקפעוש ,םינמיתל דולב
 הנמזוה ופיב .תובשומה ןמו ופימ ,םילשורומ הברה םישנא ואב ,ראפ
 םע ועסגש היפנמגה ידימלת תא החקלו "ביבא לתב, הדמעש , הדחוימ תככר
 תוחפשמ רשעל ,םהילע וולנש םילודגו םירלי לש לודג להק םעו םהלש תרמזתה

 לבלו ,םינשל קלחנ תיב לכ ,םונטק םיתב השמחה דולב ונבנ | םינמית לש
 הרובעה תיב , רחוימ לודג תיב הנבג הרוכעל , תספרמו דהא רדח שי החפשמ
 . הפיו יירוקמ ןוננפב ונכנ תוגועמה יתכו

 ארוק לוקב תפצ יבשויל הנפ ןיטנובל רמ ונלש קנכה לש להנמה --
 השמחו םירשע תונבל ךירצ וז העצה יפל .ריעל ץוחמ שדח רורפ ןינב רבד לע
 לודגל ,תוקריל םנור 5-6 תכ ץרא תרבכ ןתנת תיב לכל ,םיתב םישלש וא
 , תיתיב הישעתב םג קופעל םיתבה ילעב ןלכוי הז םע דחי . תומהבז תופוע

 + הקולחה ףסכמ | ,5|100 רורפה ןינב ךרוצל תוכנל עיצמ ןוטנובל 'ה

 :שלש ךשמבו ,'רפ 30.000 ןמ תוחפ אל הנושארה הנשכ הלעי הזה םוכסה
 םירבחהמ דחא לכ + קנרפ ףלא תאמ הזכ ןפואב ףוסאל היהי רשפא םינש עברא
 3000 האולהב לכקי הרומאה הפיקה התואמו קנרפ ףלא ןלשמ .םג סינכו
 ןיטנובל 'ה ,'רפ/ 5 תפסותב םינש 18 ךשמב חוהי ךירצ בוחה תא םלשל .קנרפ
 םינןשארה קנרפה ףלאה םישלש ופסאיו הדוגאה דסוה םאש | וזווכב חיטבמ
 + הדוגאה תרזעל קנבה םג אובי

 םיתב הכרהו תורירח ריחמ דרי , םילשורוב םירכינ האיציה ימער --
 + םירייר ילב וראשנ

 ןהקח ףסכב .תונבל מילחה ופיב תירבעה היפנמגה לש .חקפמה רעוה --
 לת,,ב םיסינכמ םיתבה < הסנכה םשל ''ביבא לת,,ב םיתב היסנמגה לש תמיקה
 .האמל םיזוחא הרשעב יקנ חויר "ביבא

 םיקרפה תא הז רמונב טימשהל ונחרכוה םוקמ רסוח ינפמ
 , "ץראל .ץוחב,ו 'היסורב,

 םיאצויה :םיילארשי  םינותע תצקב א : תכרעמה .תאמ
 יכו רפאמל ןודנ יםלועה, .ךרוע = יכ = .העידי הספדנ ץראל ץוחב
 שממ םוש ןיאש :,םיעידומ ונא ירהו .ופוג "םלועה, לע םרח 'לטוה
 רסמנ אל ,"םלועה, תא ו ש כ ע ךרועה , בונאיורד רמ .וז העומשב
 ,םרח לטוה אל "םלועה, לעו ,רסאמל ןודנ אל אליממו ןידל ללכ
 , הלחתבב םדעומב ואצי םירמונהו

 ןחלשי .םויב ובו ישימח םוי לכב םירמונה ואצי .התעמ .(ב
 ,יששה םויב חלשי ,ןושארה  רמונה ,הזה רמונה קה .. םימתוחהל
 , ירצונ גח .לח- -ראונאיב יששב---ישימחה םויבש םושמ

 ,נרבדלונ .ל ,' איצומה
 1ן!8תהד6ת5 ₪. ה. 00657[.

 ,םונאיורד ,א ךרועה

 6ת8אדסק5 4. [. קה 0

 יתוא ינודבכ רשא ץראל ץוחבו אוסורב ידודיו ירבח לכל
 ,םהיתוכרבב = ,הנש הרשע שלש והילא ינבל תאלמב ,יתוב תאו
 ינא  ,יתחמשב תופתתשה ינמס | רתויו הפוקה  תבוטל. םהיתובדנ
 ה ש מח םדובכל עטונ ינאו ,.בל לכב הנמאנה יתדות תא הזב עיבמ
 .(אדנביל ,ל םש לע היורקה) הינשה אנליוו .ינויצ תשרוחב תיז יצע

 .גרבדלוג : ,ב* ןויצ תכובב
 + א''ערת תבט ,אנליוו

, 
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 1  ,א'ערת ,תבט טיי ,דנליו ==

 < ₪ 011 א 4, 19-66ם 8[ םונהז;, 1.

 .הָפְצִמַה לע

 0 יחיו

 וימימב לולצתו לודגה הישנה םי לא  הלפנ .תחא הנש"דוע

 ..ףוכ .םהל ןיאש

 /המכסה וילע האבש \ ,אמלעב .ןמיס אלא הניא .הנשה תפוקת
 רוצעל םרא ינב ולגרוה ןכ :יפ לע ףאו + םויל םוי ןיב המ ירהש

 בושחלו הלק הדימע דומעל ,הנשה תאצ תעל םתצורמב .דחא עגר
 ילבל הכלהש הנשה .םהל 'הפיסוה 'המו הנתנ המ ; רמאל ,םנובשח

 תושרח ףסכ תודוקנ .הקרזו חצמב שרח ץירה הצרח רשאו דוע בוש
 ו רעשב

 ,+ + וננובשח תא :םיבשוחו וז הלק הרימע  .םידמוע ונא .םגו
 רחא ןמזו רחא םוי שי ונל ; ונא ונהנש תפוקת איה וז אל םנמא

 םג' םיפלא .תונשכ הו .יולת ונלש .ןובשחהו .השענ המ לבא ..ןמיפל

 תא םיבשוח ונא הנש לכב םימעפ םימעפו .םירחא לש םנובשחב
 ןמל .רימת  .ונתאמ .הבגנה ."סמה :והז : ןה = .הנשמהסמ: ..וננובשח
 +, :םירחא לש םנובשחב .יולת השענ  וננובשחש םויה ותוא

 ןיד םישקבמו  הרבעש  הנשה .יפלכ * ונונפ תא ונא :םיכפוה
 המכו  'אוה בולע 'המכ  ןובשחהו  ןירה לש = לכה"ךסו +; ןובשחו

 "7 !אוה בילעמ
 בורו ונינב .בור וירופא תיבב שובח םש םוקמב ,הפוריא חרומב

 הנש ,חבררא .הנשה ךשמב "'תועושי, ושענ אל ,ונמע לש ונינמ
 םירוסיו השק | לבפ תנש .,הרצו רעצ תנש םש ונל .התיה וז
 םיבוקרמלו = .םיציבקשירופל .העשה | תקחשמ | הוסורב . םישק
 הנורחאה .הוקתה בל לכ ברקמ הקספ יאדו וזכ העשבו * ,םהירבחלו
 ךשמב 8 יה .תמור ול הזמר םידחא . "םיזמר, . .וניתויכו תבחרהל |

 הלטנ | ,םירוהי  םירי לת .לבקל אבצה' תימדקא לע הרסא ,.הנשה
 ,ברעמה .יכלפב  תובטסמוזה .ןוטלשב .ףתתשהל תוכזה תא. ונתאמ
 החונמ םוי .וניאש ., ןושארה .םווב הרומג .החונמ תבוח ונילע .הלוטה

 דועו ,ןילופב . םירעה :ןוטלשב -וניתויכז תא . ליבגהל .תחמוא :,וונל
 ,תוחחא םירע הברהו .בויק :שוריג: .ונל הזמר :הלאכ "םיזמר, רועו
 'וכו * הפסה  יתבמ לארשו יריעצ  תקחרה ,הרכוב  ודוהי ..שורוג
 1 .הרבעש הנשב םה םג ולח

 ךשמב \ הפסותנ ,םידוהי פלא, תואמל ינועה רוכ  ,היצילנבו 0
 תריפמ םע ,תונשיה .תורצה לע הלודג השרח + | הרצ ז הנשה

 01011, 6-ע0 הפהק ה 1911 .

 ..,םידוהי  םיגזומ .יפלא לש  םמחל הממ .רבשנ .תוכלמל .תואקשמה
 וללה םיללמואהו םיבולעהל וחטבוהש | תופיה .תוחטבהה לכו

 הביקהו .ההמכה שפנהש | ,אמלעב = תוחטבה קר ,ןבומכ ,,וראשנ
 !' םידוהיה* תאמ | .הניזמה קסע .לטינ .ןהמ .תואלמתמ ןניא הבערה
 םירישעה > ,םינלופה = םיליצאהו  םיפרגהל ןתינו  םיינעהו  םילרה
 ונודא  ושרד וז :"הבוט, רכשבו  ,הבר הדובעבו תוזוחאב ,תודשב
 . ימיב  תונמהל .וניהי לכל  ,םידוהיה תאמ עינפמב םינלופה ץראה
 " 'םידוהיה םע לע ,הנשה ףוסב | ץיראב .התיהש :,תיללכה הריפסה
 2 ןוא םהל םגש | ,םמצע לע וזירכיו  םינלופה םע 'לע .ןנָמִיש אלא
 רצמ | םיללובתמה | םידוהיהו .םינלופה לש וזמ ץוח תרחא .ןושל
 ףקות  ונתנ ינש דצמ 'תדה יקיזחמ,ו םיאצילגה םירוימדאהו דחא
 הלולח ךלי | לבל םעה / וריהזהו. םינלופה לש וז םתשירדל
 ' תשיררל . םידגנתמה ,"םיבירחמהו םיסרהמה,  ,םינויצה תצע :ורחא
 7 ; , םינלופה

 םינשה תורשעב החונמ םהל םיאצומ ויה .םשש = ,הקירמאמ
 הרבעש הנשב ואבו ורזחו ואב .,הלוגה .ינב תובבר תובבר .תונורחאה
 קוחב ופסותנ תושדח תורמוחו .ורזגנ תושדח תורזג .תוער .תועומש
 םיללמוא םיררונ יפלא ינפב תרגסנ הבחרהו הלודגה ץראהו .הסינכה
 "תוצרא אישנל .וחלשנש תויצטופדה לכ וליעוה אל | . ונמע .ינבמ
 "יד םיטגרגימא .ועבש  רבכ  םיקנעיה : הלשממה | ירבחלו תירבה
 ":םיבורמה . < ,ררעמה תופנב קר אל םהל םירצימ  םה. ירהו .םכרצ

 ןוטסבלג לע | ולופאו ,םצראבש חרזמה תופנב םג אלא .,ןיסולכואב
 \, ,בושל םידוהי  םירדונ = וחרכוה םשמ םגו תורזגהו = תורמוחה ולח
 ,הכותמ .חתוא האיקה רשא ץראה לא ,םבקע לע

 הז ץראב  .!הילננאב ' םג הרבעש, הנשב הלדג הסינכה ,תרצ

 " שפוח . חבשב :תופיה תורופמה :רוחל  רודמ :תורפמנו תומייק ןיירע
 ! הלא לכל חוטב  טלקמ תושעהל | הילגנא הצור ןיידעו  ,תועדה
 ': םהיתוער .ילגרל .םחרכ לעב םהיתוצרא תא בוזעל | םיחרכומש

 : .ףבוה לא טולקל הצור הילננא ןיא לבא  ,םיטולופה םהישעמו
 ו םרעב 0 ךשחש \םידוהי .םיטנרגימאו -- םיאטוחו  םיעשופ
 2 ,םשמ .םיחדנ םהש , תוצראה

 ל טעמכ הממדו ט טקש תנש הנשה התיה הינמרגב
 תובע אל רקבבו יהלשכנ, - תיביטברסנוקה .הנלפמהש אלא דוע אלו
 /'המחלמה .יכ = ;תאזה הנלפמה לש" :ימשרה : הנּותע .עידוה דחא
 הפיסומ "ארחא ארמסה,, ,תושה םא יכ הבוח התעמ הנוא .םידוהיב
 הב ךמותה . זכרמהו .הלשממהו ,הינמרגב = .םינורחאה . םימיב ,חכ
 | . םתיתונכו םיטרקומְְלאיצוסה לע ורשקש המחלמב .ושכע םידורמ



, 

 השלש םינשב ורטופל ןיאו .ויטרפל טרופמ .תויהל ךירצ לארשי .ץרא

 / ו

 ,גרובצניג .ןורבה תמ> .,ליבג .ךירנה תמ- ,יקסניול המ: ,ריפש תמ-  ריתהל תרשכומ העשה ןיאש ירה  .םתמחלמב םיחילצמ םה ןיאו\
 םבל לכב םירופמ! ויהש :םינוגה םיריעצ ותמ  ,גנילטיוופ ררולה תמ = םידמועה ,םימשיטנאה לש םהידיו םהיפ .לעמ  םירוסאה תא ירמגל

 .םמדק םמע תרובעל םמצע תא םיניכמ םה רועבו םמעל םשפנ לכבו | .םהב ךרוצ היהיש העש לכבו תע לכב "תרשל. םינמוזמו םינכומ = =
 ובלש םיטעומה דחא ."םוראה בלצה, דסימ ,ןאנוד ירנה תמ ,תומה | םימואלה חכ יאב .הנשה ךשמב םולכ שדחתנ אל הירטסואב 2

 ערי .אוה ;ול .רצ היה ונתרצב םגו םדא לכל הבהא תמאב אלמ היה -- םהינשו םינמרגהל וררצ םיכצה ,םהלש תא ושע  םינושה
 היה. רשא .בולוארק תמ .בל לכב הילא רוסמ היהו תונויצה תא ריכהו | לכה -- ,םידוהיה תאמ םבוח תא וכג דחי םתשלשו = ,םונלופהל =
 ,םודוהיה ונל השענה לועב רכזנשכ עקרקב וינפ תא שובכל עדוי = תומ לע ולבאתה :: םהלש תא םה םג ושע "םילודגה, םידוהיהו . גוהנכ ,

 ..יריצקה, היה .לודג | לכה כ"ג ,'וכו .ןורכז .תוא ול .רימעהל םפסכמ ונתנ ,רניאול

 ..הרבעש הנשהל עגונב ונא וננובשחו ונניד  רוצק והז . גוהנכ
 ףקשנ שואיה  ןיאו ונשאר תא םידירומ = ונא ןיא תאז לכבו תא וארה "םילרביל,ה וליפאו ,תומשיטנאה התשפ הירגנואב

/ 

 הרבעש הנשה ונל :האיבהש הרצהו רעצה לכ לע .וניניע ךותמ | השורקל  ןינמל .ףרטצהל  םושנל  וריתה -- תפרצב ₪
 ,םעה ברקב חורה תיחת הקספ אל וו הנשב םג יכ ,הרכהה הסכת = 7 ץרמגדב . ונעדוימ אגוראי לש ולוק עמשנ היה הינמורב . .הלפתלו

 ,ויברצו םמע תרע תא .שוחל .ובש .תונוש תוצראב .תובבל הברה כ = יבמופב דגנתהל זיעה יכ לע .ואסכ לעמ םבר תא םוסנרפה ודירוה
 וכ = םמע תרובעלו .םמע .לובג5 .םימולע .תוחכ .הנשה .םג .ובש יב [ייוושב ,חיברסו .הירגלובש ..תובורעת | יאושנלו .תורוסא :תולכאמל

 תובבלה תא ןקתל---םיטעומ םג | ולו = = םישעמ הנשה .םג רשענ = %ל' הניק א? ,תורהיה לש הלוק עמשנ אל 'וכו דנלוהב ,הילטיאב = =
 התפש תא תויחהל  ,הירוזפ תומוקמ לכב המואה חור תא .ררועל . ו

 ו לש הנובשחו .,לודג .ןובשחל הטורפו הטורפ לכ תפרטצמ ,היחתה, , - ה היתונש ןובשח תא הל .בישהלו הצרא .תומשנ תא םמוקל .החוברתו = היותה ?רא ,וז ץראב .לארשי ץרא לע הנובב ונא םיחסופו

 הנשה תפוקתל לארשי ץרא ינינע לע הדחוימ ,הפקשה) םיטוטרש
 ידכ- ןוא לארשי ץרא לש לכה-ךסב 'םג םלואו .(אבה רמונב אובת>
 םירבדה םהמ םיבורמ לבא ,ושענש םירחא םירבד ווה .:שפנ קופס
 ,םירפסרבומדילדנמ - לש תבש -- %התיה ימ לש תמש . םינוגח םניאש םישעמ םג ויה לבא ,םינוגה םישעמ ויה ,ושענ אלש =

 ,הזה ..לודגה .דובכה .לבל הכו רשא לארשי ירפופב ןושארה אוה | ,תחנ הרבעש הנשה ונתוא  העיבשה אל יאדו היקרוטבו = =
 ולופא היה. םא  ,ונהימת  ,םעדגח תומה ול תתיה תמאבש לבוי נחל * םונשומה לובלבו תועדה ךופכס תעשב = : איה .ךכ םלוע לש וגהנמ |
 רבעש .עובשב רכז אל רשא תוצראה תחאב דחא ילארשי ןותע = תובלש ,תוגושמה  תוירבה | ןתוא לכ ןהיקרפמו  ןהירוחמ  םיאצוי
 הברהב ,םלש בלב רובכו הכרב ול" לצא אל .רשאו ץיבומרבא תא | סראה ותואו סראב תלבוט ןנושלש ,ןהיזח .ךותב ןהל םימטמוטמ
 ,.ילדנמ גח תא וגנח ,ץראְל ץוחב םגו היסורב םג  ,תורייעו .םירע  םירבדה תא האור ןניע .ןיאו ןנוצרל אלש םגו ןנוצרל ןהיפמ זתינ

 . ל ומוארמוז / וגו גה יהא

 בור .,םירבעה םירפוסה לכ הניגחב ופתתשה המצע הסידואב | .םלועמ היה אל רשא תא םהב תאצומ איהש אלא ,םהש ומכ
 לש ותוב תותלדו ,ירבעה רובצה לש םינקסעה ןמ הברהו תודסומה = ירה ,ןהיקרסו ןהירוחמ תאצל ולא :תוירב לש ןתעש העיגהש ןויכמו =

 רתוי  :םיפוצר םידחא .םימי ותבש אלו .וחנ אל .לבויה ןתח = .,,תעגמ ןרי התיהש המכ דע תונויצל הלקתו הער ומרגש אוה .ןיד
 לבק הכרב .לש םיבתכמו תומרגלמ תואמ שמחו ףלאמ | ,םולבניליל תמ .הרבעש הנשב ונל ודבא .תולודג .תודבאו

 ווחל טבוצו ורעש לע קילחמו וילע בצנ , רבד ותואל הנוממ ,יגש ךאלמ רימ 53%
 ותואל הגוממ אוה ףאו ,ישילש ךאלמ אב זאו !ןורשכ :ול רמואו הכהאב

 יעיברה ךאלמה אב זאו ,"המילבורפה, תודאחלע ורבד תא  עימשהו ,רבד + חותפ סקנפ / 4 0

 , רבד ותואל .םינוממ םלוכו , םיכאלמה תותכ לכ ואב זאו , יששהו ישימחהו
 םחיתורייג לא םהישאר םוגוכרמ םלוכו ,םיבתוכה םידליה יבג לע םידמוע םלוכו 4

 לע  (ןיח םיפקשמ ילעב םהה םיכאלמה) םהיפקשמ | תווכוכז דעב : םיציצמו .תָכְלַשה לַעְו תורפה לע 8
 םיבהלתמ םלוכו -- , תצק םימוקעו תצק | םוקוחמ םידלו = ינויצ | , םהינויצ ל =

 ! תפי לש ותופיפי !המולבורפ !ןורשכ :והער לא ךאלמ םירבדמו םיאלפתמו לש הנש ., תורבעה ונתורפסל התיה רוצבו םונכ תנש הרבעש הגשה 8. /

 ! ןיפובלוב !  היגולוכיספ ! ףתרמה תרוש ! תולכתסה ! תוינוליה ! םש ילהא = ,,םיריעצו םינקז , םינוש םירפוס תוריצי תאצוה לש , "תולודג תיקיתוילביב,
 ..:! םירשב:תדמח |! תוננער !תודודב ! טחמ לש ץקוע ! םיקנע:חכ ! תוקישנ | :פונכ לש ,םדוקה ומוקמב ורוצבו ימוו ןותע תושדחתה לש , םידחוימ םיצבק' |

 תונוהשכה תחימצ ימי ,"ןטק םלוע,הו "הפוצה, ימו ,ביבאה ימי םימוהו "  .דחא רפפל הדגא ירבד |

 ! ןבומכ , תירבעה ןושלה |, *סיכ לש םינולמ,ה חאצנהו  םיסרוקנוקה תעיבקו + הלש אינסכא .לע .הרזח הרותה = =

 םודמועה וימומ = , תירבעה תורפפה לחנ ,ןטקה לחנה . הכתרתנו הרשעתה .ןשיה ינפמ אצוה שדהה

 / רבד ותואל "םינוממה ,םיכאלמה ורמע רבכ רקובה תויהבו הליל:ןיב ושגרתנ = ןיוצל םילוכי , הל תופוקת םיבשחמו ונתורפסל "חול, םיעבוקח הלא

 וולג לעו ותצורמ ףטש לע ואלפתהו םהיפקשמ תויכוכז דעב וטיבהו ותפש לע = רבכ "בובאה, + ולא םורבדב תונווחאה םינשה רשעב .היתופילחו הכלהמ תא
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 ימרז םה אלה -- ! םימרז + והער לא ךאלמ ורמאו וחתפו , זוע לכב םיכמה . "ףיסאה,, 'מי ועיגה וישכעו--ףלח "ץוקה, ,רבע =

 ,,םחה ביבאה ימיב נלצא םומרוז ןיהש  ,םיעודיה תורפסה | השעג| שחרתה ואש , עודיה ביבאה . ותוא אוה אלה --- "ביבאהו +
 לע םוו לכב זירכמו זא רמוע "הפוצ,ה .דאמ הבר איהה תעב הגוכתהו = ,ונמלועל 'זא ודרָי םיכאלמ לש תותכ המכו המכ .,דחוימ סנ םויו םוי לכב ונינועל

 ץוצינה לעו ץיצי רשא שדחה ןורשכה לע -- רחמ רלוי רשא שרחה ןוטוליפה  ,רבה ותואל הנוממ ,דחא ךאלמ  דימ --- ,וננחמב רלונש  ,רלוו | דלו לכ = |

 ךותב השוע אוה ףא "ןטק .םלועה,ו ,.תורפפה שיטפ תחתמ זתוי רשא שדחה | בותב : ול רמואו ותוא .הכמ \, םירפוסה-תסק תא ודול טושומ ,ובג לע .דמוע
 הלמה .ףטה יפל השדח הדיחו השדח הלמ --- םוי לכב תושרח ארובו ולש = - ,ןכלה ריינה יבגהלע ןונויצ ןויצל .תדעורה ודו תא חלשש , ךליו רלו לכ
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 יכ ,זא .עדוי ירה ,לבויה ןתחל וחלשנש תוכרבה לכ תא הדחוימ ,םירמוא .הלוגה תוצופת  %כמ םימיה םתואב ץיבומרבא

 -ןה םינויצ לשמ. וללה תוכרבה .תיצחממ רתוי תא ליכת :רשא .הדחוימ תרבוח איצוהל םידיתע הגינחה יכרועש
 ,ורמאיו םינויצה ואבי .אמש ,  תילוגרמ רמ ששח אושל םלואו לבויה .ןתח | דובכל ורמאנו ובתכנש םימואנהו םירמאמה רח במ
 ונא = םיעדוי, = :ןיקשיסוא .בישה הפי  .אוה ינויצ ילדנמ םג יכ  יכ = ,דיעת .ז תרבוחש המודמכ .ול .וחלשנש תוכרבה ל כ: תאו
 רצו תינויצ הרכה  ךותמ  אלשו ינויצ ונניאש םירפס-רכומהילדנמב רשא ,םידוהי  ןהב :שיש :,הלוגה = תונפ  ןרפסמב ןה .תוטעמ
 ותרובע | לבא = . ויתוילגרמ  יזורח תא זרחו .תולודגה ויתוריצי תא  תויהל .הכזש הזל -- ןתדותו ןתכרב תא --- ןנורוד תא ורגש אל,
 אלש התשענ םא :וליפאו - ,הלוכ איה תינויצ הדובע ילדנמ לש | םינב לודגה ונורשכ חכב הל .דימעהלו השדחה  ונתורפסל אבסו בא
 רידה םנ .רמא | הפיו = .,'תונויצה םשל אלו תינויצ הרכה. ךותמ . םינב .ינבו

 ביל 'ר וכלה ןכיהל = ,עדוי ךניא ,ילדנמ יר ,התא, : ברפלמיה | םגו .הגיגחהל | תונכהה :תמאה לע תודוהל  ונא םיבייחו
 ,ןויצל ןושארל ואב רבכ םתצק זערוי ינאו = ,וירבחו ךלש רמלמה | ןורשכ םהל שיש הגיגחה יכרוע לע יריעה אל המצע הגינחה רודס
 םה " ךרדה עצמאב : ןיידע  םירתונהו .'וכו הוקת חתפל ,הרדגל | םישנאלו  םידסומל יחלשנש תונמזהה  וליפא | .םינררפ לש דחןימ
 .,.'םשל אובל 'םיריתע םה םגש אלא ,םידמוע * תומוקמ תצקבו ,הניגחה םוי ברעב וחלשנ :הגינחב קלח תחקל םינוש
 = .התיהש \ ,הזה .ןושארה  ונתורפס גחב ,ילדנמ לש ולבוי גחב ,אסירואב רשא ילודגה קסופה, םג ..הגינחה .רחאל תונמזהה ולבקתנ
 םוקמ \ תונויצה  סופתת אלש היה רשפא יא ,םעדגח תומד ול אוה םג --  ,בלה רוהרה לכ לעו םיתפש יוטיב לכ לע הנוממה
 .ותבישו  םעה חור תיחת אל םא ,תונויצה איה המ .ירהש ,שארב | וב שי הזכש אשמו ,הגיגחה יכרוע לש םאשמו םחרט לע. ףסונ
 --!+ ומצעל  לכבו ..םיסונמו .םיחמומ םינרדס לש םהידי תא וליפא תופרל ידכ
 ילדנמ :גח תא הירוזפ .תוצרא .לכב הלוגה . לכ טעמכ הננח תאז
 ; %6 י ,הרובחבש לורגלו ןקזל .הלודנו .דובכ .הנתנו

 ; לא דע, :לודגה אבסה לש לודגה דכנה ,קילאיב .רמא הפי
 .אירול .ףסוי ריה = ותורפסל | קר הלודגו דובכ ןתונ ירבעה םעה היה הזה םויה
 5 םעה ןתנ הזה .םויה . םימש תאָריו הרות ירבדב הקסעש ,הקיתעה
 .,תקה- תקסועה ,השרחה ותורפסל םג הלודגו דובכ הנושארב  ירבעה
 1 ותורפסב ירבעה םעה /ה דו ה הזה םויה , םייחה יכרצו םייחה ינינעב
 " ,לודג דסומל יהיו חתפתה , רפסדתיב ותלחתב היהש ,יילאלצב, , .."השדחה

 םידחוימ ךכ  ,הדחוימ תינוצח הרוצ ול שיש םשכו ,.תשרח תיב ןיעמ  ,וארשכ .וחמש יאדו דמעמ ותואב ויהש םיבורמה םינויצהו
 םינושה תועוצקמב םידבועה םישנאה לכ .םיימינפה וייח םג םתנוכתב םה "פע קר אל ינויצ ולכ אוה ,תירבעה תורפסה גח ,ילדנמ גח הנהו

 ,היסורמ ןאכל ואבו וצבקנש ,םידליהו םישנה ,םישנאה לכ ,לאלצבב |. ימונפה .ונכת ייפ לע ,ותוהמ יפ לע םג םא יכ ,תינוציחה ותרוצ
 < .החפשמ אלא םניא םלכ -- ,סרפמו הירוסמ ,לארשי ץראמ ,ןמיתמ = ןתח דובכל הכרענש הדועסה תעשב וארקנ .תוטעמ תומרגלמ קר
 < ,םידבועל שורקו רקי הזה םשה ."לאלצב תחפשמ,--.הלודג תחא | תומעמה תומרגלטה ןתוא םג לבא ,וארקנ אל לודגה ןבורו .,לבויה
 .הלורגה החפשמה לכ יבא אוה ץש רוסיפורפהו , םירומלו םידימלתל וליחתהשכו , תוינויצ תואחסונו :תוינויצ תוכרב תואלמ ויה וארקנש

 םא ,תונויצ תיבה לכ אלמתנ רימ הפ לעבש תוכרבהו םימואנה

 -40 הסוג עי .?םתעה 6 תרבוחב םסרפל הנינחה יכרוע םידיתעש  ,םירמואה = ירבד :ונמָאי

 " .אוהו ,חכיתונשל עיגהש םדא-ןב הארמכ והארמ .םהה םימיב "ןמוה,ו ."עבטהו . השדחה הדיחהו , "תירוב, םוקמב תשמשמה ,"ןובס, תלמ איה אלה השרחה
 ומיב ,חודליה ימיב  ,םינפל היה רשא לכ תאירימשהלו דיה:תקזחב רוקעל רמוא | רפוסה  תקפשמ:םש לש .תוביתה ישאר רברילע | האלפנה הדיחה איה אלה
 .תא ,הנדעה תאו ךורה תא ,םיחרפה תאו הצילמה תא :םינושארה ביבאה | לכה . "ןטק םלועה,ו "הפוצה, ידומע לע םינווחאה םימיב הלגנש | , שדחה '

 - ןוש כע וגל ןיא---ונא ! םילטב םירבד לאו קונפ לא .  שפנה:תאשמ תאו ןויזחה , בובאה .ימיב םווחה , םדא:ינב גהנמכ
 םישוע נא ןיא םישוע ונאש המ לכו .תושעל ונחכבש המ לכ אלא תושעל | תירבע םובתוכה םידליה רפסמ ,הבחהתנו הרשעתה  ,ןבומכ ,הירכעה תורפסה

 םיחרפב םיקפתסמ םניא םעה ינומהו ,םעה ינו מ ה תכוטל , םעה תבוטל אלא = "הפוצה, תא םיארוקה , םימותחה רפסמ ,רשע השמחלו הרשעל עיגה רבכ זא .
 לוע םתוא םילכוא םדא"ינבש ,תוריפ ל םיקוקז וללה --- םירפצ ףוצפצבו = תוררועתה , םיפלאלו  תואמל עיגה טעטכו רתוי דוע-הברתה ,'ןטק סלועה, תאו
 = הזה.  השענו שחרתמ דחוומ סנ היה :םויו םוי לכב | , םויל םזומ זא הלדג תובבלה

 / = ולואכ .תוריפה ימי םה אלה , םפקתו םחכ םצעב ץיקה ימי וליחתה זאו ביבסמ תודקור , ונמלועל וא תודרוי םוכאלמ לש תותכ הטכו המכ . ונינועל <
 !.ןוירע לומתאש , םיריעצה םירפוסה םתוא לכ לע רחא הלילב הרבע םיפשכ:חור = ,.בוכאה ימי גהנמכ לכה --- ! שודק .! שודק ! שורק |: וזל וז תורמואו ונתורפסל

 . םתמוק הפיקוהו םהיתפש לעמ םמאי בלח התתמו | ,תודליה לטב םילבוט ויה | םוי בשנל לדחת יכ המח תור . ביבא דומעי  םלועל אל --- םלזאו
 " הנתנ חכו םהוניעב זועה תאו םבלב ץמואה תא הפינכהו םהיפתב הביחההו | תפוקת הלדחו --  תונליאה לעמ םירשוג  וליחהי יכ םינצנה יחרפ ,דחא
 \ ירבד לעו .תונורשכה לע םדוק םינוממ ווהש , םובאלמה םתוא , םיכאלמהו , םהל : . המוקמב ץיק תפוקת חאבו ביבאה

 2 ו 0 ןויזחהו ריש | | הורפסה תא ונלצא  םיכתוכה , םירלוה ורגבתנ ,האב ץיקה תפוקתו םעטמ ונמנ , תוֶיפ ןמז עוגהשכ , וישכע --- , הניבשהרתארשהו ןויז יש '
 וה תורעשש ,.תומוקמה האש .לעו הנוילעה ותפש לעו ורטנס לעו ויחל ל לע םינויצ תושועה ,  םיריה , םהינפ לע החלגתנו הצבצב םפשו ןקז תמיהחו תזכה ., םיכיעצה םירפוסה ןמ דחאו רחא לכ בבל רומעל .הנוילעה החגשהה ,

 ל 0 7 0 2 - 0 -% 0 - 0 . -שטשוטמו  קוחמ בתכ דוע היה אל בתכהו |, דוע ודער אל | ,ריינה יבג ה
 / | ל צל התעיתו ןליחתה םפשהו | הא ערווו ןמוקמ ריכמה םע ,זע םע---םישיתהו ,םישית ושענ םוידגה . תויתואה | : 1 מ' ב מי 5 ו

 . תומוקה וקפרזגו םיפתכה .ןבחרתהו םימפשה .ולדגו םינקוה ולדג ןא 0
 . 6 2 םהה םי .תושעל םהידי  ודמלו םמא בלח וקנו דוע  לומתאש הלא . םישית ושענ םוידג 0 9 ו 0 ְק

 .שאה .רבד לע .םויה .ובתב -- 5 ונגה בג .לע:=םוקוחמו יטומוקעי םינווצ  יווח ףא/ ךופק םלועה ה ,,ונסרועמ ,קלתפנ | "תפוצ,הו == פהה םימוב
 :,םדא .ינב לוק =- לוקתו : כה רבר  לעו הרובגה רבר לע , םרה רבד לע = .ומווקתוו םירבע םינוהע ווחי םלועל אל ןה . קתתשנו וינש .רפפמ תא אוצוה

 .םתונפל חראשג אל ןישכע =, םלמעב .הכרב ואר רככו וערו .רככו ושרח רכש = םייחה ו = "ןמוה,,\תוטי  ץיקה ומי ועיגחו = - .לדח בוכאה = | ץראה יגפ לע
 ו , / 2 : . 1 - 0%



 ל

 בלב םא  .דימלתו .רימלת .ןיב ךכ לכ הלידבמ תינוצחה  הרוצהש = לכל תפומ תושמשמ ותדובעל ותוריסמו 'החפשמה יבא, לש וצרמ .תאזה

 חכהו ,םלכ תא רחאמ .רחא שגר + טעמתמו .לחבהה ךלוה .המינפ | םדאו להנמ ,הרומ .ריתב ותוא םיריקומ לכה .. דפומב .ותא םיאצמנה

 לש .התעפשהמ .רתוי הלודג ותעפשה ,ןיעה ןמ יומפה ,הזה רחאמה | רובכל  דחוימ : ןומזפ .ורבח םינמיתה = ,וילעופו ויכינחל :גאודה =

 ,הלידבמה תינוצחה הרוצה | ודלונש םירלי . הברהל רבכ ןתינ "לאלצב, םשה | .ץש רוסיפורפה

 םג  :הדחוימ \ תרמזת שי \. תרמזת  םהל ורד | םידימלתה .ילאלצב .תחפשמ, \ ברקב
 הרובעה רפג ירחא ,ברעבו ..הלהקמ רוע שי חז רבלמ :תודימלתל  לעפתמו בהלתמ ןיש 'ה .חורה תוממורחה דימת תררוש ילאלצב,ב

 םיקסוע הפ < ,םייחו = הימה  לאלצב רצח | תאלמתמ | .םידומלהו 7919 + והא םירבועה לכל םג ותובהלתה תא רומל עדויאוהו רימת =

 תולוקהו  הניגנ דומלב .תחא הצובק תקסוע הנפב םש ,תולמעתהב = 'נור קיפס הפ םילבקמ םהש ינפמ  ,םקלחב םיחמש ילאלצב, >>
 הימהה .לכב לבא .,ןואה תא םימרוצ דחא ןוגנל םיפרטצמ םניאש = 'לבק' .וילעופש ,תשרח תיב םלועב דוע שי םא ,ינקפוסמ ,לודנ <

 וזוא שי = ,העודי = הנוכו .הרטמ שי הלאה תולודגה = איבוברעהו = רר\שש בוטה סחיה . "לאלצב,"ילעופ םילבקמש , ינחורה ןוזמה ותוא
 / ,.הדחוימ .הינומרה . לכ ,בלבש 'תובהלתההו \ דסומל : הבחה *  ,םידימלתהו: .םירומה .ןיב

 םהְל שי .םתלכשהל םג םינאוד .וילעופו לאלצב  ידימלת םיקיתממה :, םישורק  םיענר .ילאלצב, .ילעופל .םיקופסמ רחאו דחא
 תואירק .תורדסמ  תונוש  תוצובק .:  רומללו = תומלתשהל | הרוגא = וה הפ ,ויתורצ תא לעופה חכוש ןאכ ,  םילרה םהייח תא םהל
 ירחא בש  .לעופהשכ . .. תולענ .תופיאשו  םישדח = תושגר  אלמתמ

 אוה ירה ,הקיעמה ותביבס לאו רצה :ורדח לא = .התיבה ותרובש
 .וב ןייטצמ "לאלצב,ש םמורמה חורה .ןמ הברה ותנפ לא ותא :איבמ

 5בא .ילאלצב,ב הרובעה תא םירמונ ברעב תועש שמחב
 העשה ןמ .העש התואב דוע  תקסופ  הניא םישעורה םייחה תימה +

 רובדה תפש איה תירבעה  ..תירבעה .הפשה רומל ליחתמ .תאזה
 עדוי .אוה .ןיאשכ , רפסה תיבל .םנכנש לעופו רימלת לכו ,יילאלצב ,ב
 דומלל - ודעונש ,םירועשה לא אובל ביוחמ ,תירבעה הפשה תא
 שיא םילדבנה םידימלתה לכ: תא .רחאל ךירצ הוה .דומלה .הפשה

 ,דחא ימואל .רובצ םתושעלו תחא הפש םלוכל תתל ,ותפשב והערמ %

 הפשה תא קר "לאלצב, ירועשב םירמלמ  התע רעש ;רעטצהל:קר שו <
 תעירי .ןובשח ןוגכ ,םירחא םידומלב  םג  קוסעל היה ךירצ. ,רבלב |

 דוחיב ,דאמ .םישורד הלאה םידומלה .  לארשי ימי .ירבדו עבטה

 םהמ !שפנ 890  תב---רבכ :איה .הלודג "לאלצב תחפשמ, ּודמל אלו רפס תיב .לכ ורקב .אל םידימלתה ןמ עודו .רפסמש :םושמ
 95. .םיתרשמו  ,םירזוע = ,םירומ  .,שפנ - 265-- םילעופו - םידימלת .םולכ .דוע =

 :הז .ןפואב = םולעופהו .םירימלתה םיקלחתמ תועוצקמה  יפל ..שפנ = לש םידימלתה םיקפוע .הבו ,  תולמעתה .םג העבקנ ."לאלצב,ב וש

 הרוצ שיבלל .הקיפסה  םרט = דועו .שדהכ הו .הדסונ \ תומלתשהל
 רבח לכ , ןילמוג תרועל הדוגא םג .הדפונ ןורחאה ןמזב .  העובק
 ןתונ ילאלצב, ..ותרכָשממ םיעודי ,םיזוחא תפתושמה  הפוקל סינכמ
 הרועלו  תואולהל | רעוימ .ףסכהו ,עורי = םוכס הפוקל אוה םג
 . םירימלתל

 'ה ןימזמ. ילאלצב,ב = הדובעל .םיענונה  םיבושח = םינינעב

 'ה'בשוח ושכע .םהב" .ךלמנו הצעומל תועוצקמה ילהנמ תא ץש
 ץש ,'ה םלואו ,םיחימלתה ירחבנ תא םג .הלא תוצעומב ףתשל .ץש
 תיבב .עורי  ןמז ורבע רבכש ,םידימלתל קר וז .תוכז א תתל הצור
 :םושנא = :ואובו ..אלש  ,רהזהל  ךורצ ירהש .ץיש 'ה קרצו . .רפסה
 ,םהב תואיקבו .העידי םהל ןיאש םינינעב וברעתיו | םירז

 תשזחנב | ,81 .ץעב ,םישנא 5% ףסכב = ; תורענ- 45 (ופעופפפ) | םידגבו שופרת שובל ידרפס | ,תוכורא  תואפ לעב ינמיתי ,חלוגמ,
 םיטיהרב . ,םיריעצ 1% רויצב ,תולעופ .עשתו םילעופ . רשע .השלש = ,הזל שי  ךרע המ יכו .ךורא .ליעמ שובלה ימלשוריו םיברעה .חפונב

0 
 / , םדֶא .ינב  גהנמכ לכה : . םירצוקה . ןיב דומעל --  הנטק .תחא \ הבאלמ . אלא

 ( < = ץוקח תומוב .םויחה |

 , רתוו דוע .הבחרתנ אלו םהה .םימוב הרשעתנ אל םא :,תירבעה :תורפסה
 בוש זא  עינח .אל םא | ,תירבע .םיבתוכה רפסמ | . הכרצ לב ןא הקמעתה . הגה
 ותעש העיגהש .םדוק ונקז ול חמציש ,הכוו :רלי לכ .ואל) רשע .השמחלו הרשעל <

 םלוב ויה .המוק ילעב ,םשו הפ ןיידע .וראשנש ,םימעמה הלא הנה , (1 ךכל
 תורפסה תא זא הקיבדה הנטק תחא .הער קרו .םוסרפ ילעבו חב ילעבו |

* 

 בובה, לש הנש . תירבעה ונתורפסל התיה תוריפ תנש הרבעש הנשה

 םויס לש  ,םידחוימ םיצבוק ךותל םירפוסה  תוריצי סינכ | לש ,'הלודגה הקיתויל
 ףא .ושע :,תובצעל רתויב םיטוגה הלא | נלש תומולחה .ילעב . "הדנאה רפס,
 םש :ןארקו רחא .ץבוק םלוכ ואיצוהו רחא :קדנופל  םלוכ ונמדזנו םהלש תא םה

 וז ו
 ; /'תבלש;ק -/ץכוקל =. תאו לעבטה 'םויחה, לתא "ןמזה, תא םיארוקה , םימותחה רפסמ : תירבעה
 ..ול ךוהרהמ קר אוה-ךורבדשודקה לש ומלועב האור .דחאו דחא :לב בוש וא .העיגה אל , הכב םעפו הכב םעפ 0 ולגתגש = , םיגותעה ראש

 + "'תפלשה,, תא אלא ווחסה .תומיב .םיאור םניא וללהו , םהיניעל ''ףיסא,, ולה <<. םיפלאלו תואמל
 וניקוה .רככ ,.םמא  בלח - וקני- וע םושלשש ןלא  ,םמצע \ םירפוסהו

 ללפתמ רחאו רחא לכ .  ותיווהןרקלו > ומלועל . שיאהשיא .וצופנו  ורזפתנו  םויה
 וז תיוז"ןרקב רמוע < הזו ללפתמו וז .תיוז-ןרקב דמוע הז = . תודיחיב .ותלפת
 םהל ןיא דחא .ןוזחו טהיגיב יא רשקו .  ורובחל שיא םהל ןיא רבדו .. ללפתמו
 םימיה אלה :  םימסרופמ םלוכ | , םינקז םלוכ |. דוע הנניא תֶחא \ שפג-תאשמו
 | <: תבלשה ימיו .'תורופ,ןה ימי , ונל .םה ףיסאה ימי" הלאה

 ! םמא .בלח תא וקנו רוע הנש רשע ינפלש ,וללה םינקוה לע יוה
1 

 םומי .ורמעיו שמשה | חרזת :םלועל אל ןה  .ץיקה לע ץקה ץיקה דאו = =
 -- .ןגב תונליאה תא .עזעזתו ץראה :ינפ לע .רובעת יכ הרעס חוה ! םירוחב |

 ירפ , םילישבמה  תורופה  ולפנו ,  הלע .ירחא .הלע , םישומכה | םילעה .ורשנו
 .ירפ רחא

 רתווב םיטונח ,תומולחה .ילעב .; ףוסאה ימי = םג .םה ,ועוגה .ויתפה ימיו =
 עינה /רבכ םנמאה .: םבל לא  .םובצעתמו םישירחמ , קוחרמ .םידמוע < , תובצעל
 ,השעמהישנא םג  ואצמנ הנה םלואו . . . ? ןויזחה- םת/ רבב .םנמאה /? ץקה
 םישנאה ..תוקפסלו תולאשלו .תובצע ירבהל .רתווב .יוגפ .םבל ןיא הלאה םישנאהו <
 ועיגה - וישבעו --- ףלח "ץוקה,  ,רבע  רבכ , "ביבאה,  ן םה .םיתעהיעדוי | 0
 רצבלו .ןשיה .תא ףוסאלו םנכלו דובעל \ תע . .תורפסל תושעל תע  ."ףיסאה, ימי

 הרותה . תא > ריזחהלו  תלפונה הבוסה תא .םיקהלו ' םיעוערה ל תא <
 ו : 0 ףיסאה  תע ..ןשיח  ינפמ | שדחה = תא = אוצוהל | תע = , הלש איגסכא :לע
 0 : : ? 2 : + - העיגה

, 

 . תאזה | הדונאה | ,תואירקו תואצרה יפשנ ךורעל תודמועו ןמצעל

 . .תוארחתה תכאלמב ;םישנ /9%  תוקסוע: םיחיטשה = תדוכעבי  יסור ריעצ תחא הרושב תואהל םיענ. , ברע לכב .תונושה .תוצובקה
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 ,םירענ 4
 .םה םנובשח לע ."לאלצב,ב

 .עשת .ינב םה "לאלצב,בש םיריעצ רתויה 'םילעופהו םידימלתה
 םידליל רפס  תיבב םריכי םמוקמו ידמ רתוי  ןיידע םה םיכר וללה
 םישמח ןב אוה לאלצבבש ןקז רתויה לעופה .הדובע לש רפומב אלו
 תוארחתה תוקלחמכ םידבוע רתויב .ךרה ליגה ינב  ,הנש. שמחו

 םידבוע --ןמלצו . רגנ---םישנא ינשו םישנא 8 העיבצב

 תקלחמב .,תודלי קר תודבוע הלאה תוקלחמה | יתשב  ,םיחיטשהו
 -שלש תונבמ רתוי ןניאש ; תודלי = בור י'פע  תודבוע  תוארחתה
 םג ,18.-16 תונב ןה םיחיטשה תוקלחמב תודבועה בורו  ,הרשע
 יבגל םטועמב םילטב םהש אלא ,םידלי םירבוע םירחא .תועוצקמב
 ,םיתמאה םולעופה

 : הזכ ןפואב .וילעופו לאלצב ידימלת םיקלחתמ םליג פל

 ְק תו
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 | הת 2 30 3 9--1

16 0 8 14| 19 =]--| 99 
 41 | 5[ 1|-- 3|ג1| -| 1? בפ
0-0 -|9|? | 46 
 ה מ כו ב | 0
 רג | -|-|--| | | 1[ [- 3-5

 9 ב 15059 |15 [ 8 ] 4 [80 | [ש [פ [16| ה ו ה'יס

 ,גוהנ לאלצבב
 םרכשו .,חיורהל ב םולוחתמ ךליאג .הונשה הנשה ןמ .. רכש

 הינשה .הנשב .םימלשמ .5לכ  ךרדב . םתדיקשו  םגורשכב . יולת
 תוקלחמהב ..הלועו רכשה ךלוה הז יהחאו  ,שדוחב .קנרפ 15--- ל
 .םילעופה .ןמ .םירחאל רכש םילעמ תשוחנבו ףסכב .,ץעב תודובעל
 םילודג .םילעופ םיוצמ ולא תוקלחמבש  ינפמ ,הנושארה .הנשב .םג
 תא ועדיש :הלאכ םג שווא ,רהמ .םתכאלמ :תא .דומלל םילגופמה
 . תוארחתה = הקלחמב .אוה .תוחפ רתויה רכשה ..םדוקמ.םתבאלמ
 \ שדוחב 'קנרפ 15 וושכע .אוה וז .הקלחמב .לודג .רתויה 4 רכשה
 הלעי אל .אוה לבא .,רכשה םג הלעי הזה עוצקמה .תוחתפתה :םע

 תקלחמב  לודג .רתויה רכשה .שדוחב .קנרפ םירשעו השמחמ רתויל
 השק תאזה הדובעל עגונב םנּו. ,שדוחב קנרפ 30 .אוה .םיחיטשה
 עבקנש .ןושארה :אוה .הזה .עוצקמה ,רוע הלעי 'רכשהש תווקל
 הדובעב :תוקסועש .תודימלת שי : ..חתופמ .רתויה .םג אוהו .ילאלצב,ב
 ילוא  ,ןתכאלמ - תא  בטיה תועדוי .ןהו  'לאלצב,ה .רפוה .תישארמ
 .שרוחב רפ: 85 דע וז הקלחמב ןמזה ךלמב תולעהל היהי רשפא
 תוינעה םילשורי - תונבל ל ךרע ול .שי .הזכש רכש םג לבא
 ואל שרוחב קנרפ 95-86. ,םילשוריבש .םידחוימה :םייחה  יאנתבו
 אוה הז .םוכס :הינע תימלשורי החפשמ יבגל םה אתרטוז .אתלימ
 רכשה תא :.התיחמל הל שוררש הממ --- רתוי :דוע ילואו -- יצחה
 ץעבו .ףסכב ,תשוחנב 'תודובעל .תוקלחמב םימלשמ .לודג --רתויה
 לעּופ שי ץעה .תקלחמב .(תונומת חותפ ,תיז יצע ילכ  ,תורגסמ)
 רחא ---ףסכה .תקלחמב .,שדוחב 'רפ 100 ורכשב לבקמש  דחא
 60  אוה - לודג .רתויה רכשה :תשוחנה .תקלחמבו 'רפ 80 לבקמהי
 .שרוחב .קנרפ

 ואלבטה ונ5 .ןתת ילאלצב,ב רכשה תרמ .רבד לע .רורב גשומ
 . הינשה

 םירבוע  תוארחתה  תקלחמבש , לועל רמאנש :המל \ הריתס ןאכ שי ;(* |
 לכ .רפסמשו |: , 31 ---.ץעה תב [99 -- םיחימשה תקלחמב שוא 48

 ןלחל םג .שי /הריתס תצק . שיא 268 הלוע --- ןמלצהו .רגנה 1 דמלמ-- םירבועה |
 ו / ה "5 אלבטב

/ 

 ם5לועה <

 ' םילבקמ םידימלתה ןיא הנושארה הנשבש

 ,ירמגל  דסומה תא :םיבזוע ..

 2 ב
55 5 
 ב ב 5

 105 | 4[- [ 3[ 1] 5[ ₪ [89 [15| רכש ילב םידבוע
 ל1 \--.[--[-- [: 6[ ₪ | 8 |*? | 8 | = 'רפ 15. רע. רכש

 ' 99 | =[ 5] 5] ₪ |: = 'רפ 16--%0 רכש
 500 47 |--| 1[- | 8| ₪8] ₪ קל | - | 'ךפ 81--80 רכש

| 
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 / ₪6 |- |--[--| 329[ .| 1 2 'רפ 41--80 רכש
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 4 9 2 | 'רפ 61--?0 רכש
 0 ו

 +4 1 פ|ב = !ירפ ?1--100 רכש
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 60 |19 | 5 | ₪ [גט |5ג [ק ו |95 [48 | היים

 .םידימלתה .בורש ,תוארל רשפא :תישילשה אלבטה י'פע
 "לאלצב,ב םידבוע םתיצחמ טעמב.ילאלצב ב םה םישדח םֶהועםילעופהו
 םידומלתה רפסמ לודגל ןמיס הוב תוארל  ןיא  .הנשמ תוחפ
 \"יפאלצב,ל : םיסנכנה ןמ לודג קלחש | ינפמ | ,הנשב הנש  ידמ

 םינשב  יוצמ הוה רבדה היה דוחיב

 ..עוצקמ לכ לש  וכרעו .רכשה  םוכס  ררבוהש :םדוק = ,תונושארה
 ב , עוצקמו

 : ג אלבש
 וקשה שה טבק שקמו

 | || 2|<[- שס ,כ

 |" || 4 < ו
 ל בבכי קמ |[ בכ ן מ

 ןמזוה

 1456 7 0 ו השט 16 39 [48 | הנשמ תוחפ

 | 1 | 4 1 | - ₪5 !'ב דע הנשמ

 \ 14 | 4-- 10 -| הנש ₪

 | 19 | םינש 4
 0 94 0 ןצ ןקו ןפפ [48 | היפ

 : תוארמ = םינוש  םירוהי  .יסופטב "לאלצב,  רישע המכ דע
 ','תוילג ץובק, ןיעמ םיאצומ ונחנא .הזה דסומְב .,'הו 'ד תואלבטה

 ןופשה .תופש עש תב םישמתשמ | "לאלצב, | ירימלת 8

 הפשה תומדקתה לע .תיברעו תידרפס ,ןוגר'ז :ןה תויוצמ רתויה

 .,תורימלתו 0 98 םג "לאלצבב, שיש הדבועה הארמ תירבעה

 ( , . םתיבב םג .תירבע .םירברמה

 ל6 |11| 1|- | 9 10/3[1 |14 ןוגר'ז

 58 |-|- | 7 1|--| |31 תיררפס

 4 |-| 9| | |49 |( תיברע

 לש |--|-[-.[17| 1|-+ ?| 3 תירבע

 1 קשב ל סל א | הק המ תיסור
 7|-+-1-[.1-1-[(-| 4 תיסרפ
 %|- 1 תיזרוג

 6 1 תיקרוט

 ו - 0 : 0 : תירגלוב

 , ו

 , העיבצלו רווצל ושל תתוקלחמה וז ו תורסה (**
 ,תכרעמה
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 םלועה <

 ה"ם |! 5 | תדלומה ץרא :

 187 | לארשי"ץרא

 56 |- ןמית /
 19 | ללכב היקרוט
 48 | | היסור

 14 הינמור, |
 1 | הילגנא
 | הירטפוא

 1 הירגלוב
 ב סרפ

 1 וקורמ
ּ - 
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 ן שיא86 ילאלצב, ילעופ ןיב םיאצמנ תוחפשמ ילעבו .םיאושנ
 םילבקמ הקלחמב ,םידבועה .בורש ינפמו  .ףסכב .םידבועה 80--םהמ
 תיחמל הזה .רכשה .קיפפמ ירה .,שדוחב קנרפ 40 --50 םרכשב
 םידבוע םהירלי םגש ,םידחא שי תוחפשמה ילעב ןיב = . החפשמה
 ףרוע :הזיא .םג םמצעל- ריאשהל םיקיפסמ וללה .םיחיורמו ."לאלצב,ב

 , םרכשמ ןטק =
0 

 תאזה הדבועל . ותמ םהידלי .לכש תובא וא םינב יכושח הברה .שי
 םינמיתה ברקב קר אל .היוצמ איהש ינפמ ,בל םישל היה .ךירצ >>
 ,לארשי  ץראבש .םינמיתה לכ ברקב םג םא וכ ,"לאלצב,ב םידבועה =

 ץראב "םידליל לומ, :םהל  ןיאש  ,םירמוא "םינטשפה,| םינמיתה .
 ,ללכו לכ .ןויקנב םירהמ םניא  ,םה םישלח םינמיתה ,.לארשי =

 ןמיתב לבא . דאמ ער אוה .םנוזמו םינשב תוכר םישנ םהל םיאשונ
 םיתמ םהידלי ןיא תאז לככו ;םיער רתוי םיאנתב רוע  םייח םה

 םידבועה םינמיתה :ןיב .לארשי ץראבכ ,ךכ:לכ ארונ רפסמב :םש = |
 םינטקה םהירלי תא םתא איבהל ואריש , הלאכ םג שי ילאלצב,ב
 . ןמיתב .םוריאשהו

 םהומכו ,תוחפשמ ילעב .16 שי םירזועהו םירומה .ברקב

 + .תורוגש תונוש תופשו  תונוש תוצראמ יייאל ואב םידימלתהו .םולעופכ >>

 םתוא תדחאמה .תירבעה הפשה תא םמצעל ולגס םה 'םגו  ,םהיפב

 . תחא החפשמל םלוכ תא השועו .םידימלתהו םילעופה םע

 חילצה הזה רצקה ןמזה ךשמבו ,םינש שמח הז םייק ילאלצב,
 ,ורסוה תישארמ רבכ לּורג 'היה ירסומה וכרע = .הברה תושעל

 םיירמחה  םייחה תוחתפתהב םג בושח םוקמ ול רצבמ אוה ושבעו = >>
 םה רשא םתדובעמ םיפנרפתמ ןונה רפסמב םישנא ..םילשורו ילש >>
 ןהמ שיו ,לארשי .ץראב תודובע עבוק "לאלצב,  ."לאלצב,ב םידבוע

 תודובעה :..םידליו םישנ ,םישנא הברה קיסעהל = תודיתעה הלאב/ =
 הנלכות ןתצקו ןהילעב תא סנרפל :הנלכות ןתצק 'לאלצב, עבוקש > 

 םיבר םימי .תורחא תודובעב .תוקסועה ,תובר תוחפשמל רועל תויהל >>
 ילאלצב,.אב .הנתו ,לארשי .ץראב .תיתיב הישעת תעיבק לע ונמלח

 תתל ףאוש יילאלצב, לבא : ,ישחומ ןפואב הז ונמולח תא ונל רתופו /

 ,הסנרפו הרובע לע קר" ונמלח .ונמלח רשאמ רתוי \ רוע :ונ5 |
 ,ימואל ב לש הנונו יפוי רוע- ףיסומ "לאלצב, 5 \
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 .םינמיתה ברקב .ןלוב טעמכ ןה תונטק םינמיתה תוחפשמ

> 

 .ע"ש רבמיבונ 6 שויב , תידוחיה

 א ןוילנ

 ."נּורפ ןועמש
 ותדובעל .םישלשה .תנש לבוי תא גוחל הפ ונפסאנ ונלוכ

 לכב .עידוה ימצע ררושמהש יפ-לעהףא ,נורפ ןועמש לש תימויפה
 ומעט תא םיעדוי .ונא ןיא .וז ןיעכ .הגיגחל אוה ברסמ יכ .,ףקות
 ,שינרמו עדוי נורפ תא ריכמה לכ םלואו ,הֶז בוריס לש וקומינו
 אלא ,תאוה .לבויהדתגינח ןמ רטפתה הריתי .תונתונע ךותמ אל יכ
 ..:ךִּכ תושעל ותוא :ועינה ,רתויב םיקומעו םיבושח .םירחא םימעט

 ותער תא לבקל ונייה םיחרכומ ונחנאו --הכ' םאו הכ םא
 .ונוצר .תושעלו

 ונררושמל ףשנ שידקה ילבל---רתול ונלוכי אל דחא רבד לע קרו
 וויזמ .תונהילו וב לכתסהלו ותריש םלוע ךותל סנכה ילבל ,ימואלה
 הרישה תעפוה תעשב םעפ לכב םינהנ . ונייהש םשכ ,וישכע םג
 + תאזה

 םלל רקיו אוה בורק  .רבדל ראמ לקנ ,דחא דצמ ,גורפ לע
 םינשה .תורשע ינב ,וניריעצו תידוהיה היצנגילטניאה .בלל ---.ונלוכ
 שגר ררועל .ידכ וב שי. ,ומצעל .אוהשכ = ,גורפ םשה .  תונורחאה
 ,רתויב הלודג התיה היפור ירוהי לע .ותריש .תעפשה . ונבלב קזח
 ,םיעדוי ונניאש םג שי ונחנאו ,ונשפנב .םויה דע .דעור ויריש דה
 רהוזבו ןחב הראומה ,תוננער ןיעמ ., תאזה חורה ונילע הרבע .ןיאמ
 ,וירוש * יריגלע = ונשפנב תררועתמ  ,םיחכשנהו םיקוחרה םימולעה
 םיעוגעג תושגר ונב םיררועמו ךכ:לכ ונבל םימעפמ ויה םתעשבש
 / .הוקתו

 םישלש ךשמב ,נורפ לע רבדל השק ,ינשה דצמ ,םלואו

 תורוקה-רפס םה וירישו = ,םידוהיה ררושמ .גורפ היה הפוצר הנש
 םישלש ךשמב וז הנירמב וניחא לע .ורבעש ,תואקתפרהה תלינמו
 לכב עורל םהומכ :ויה אל טעמכש ,םימיה ךשמב .;הלאה .הנשה
 לע ואבו ושגרתה | תוינערופו  םירוסי . הברהש תע ,ונתולג  ןמז
 +דוע  וריכהל ןיאש דע  ,יונש תילכת וחור תאו ותוא ונשו לארשי
 תשרפ לע ההותו םמוש דמע וב  דוסיה רע שערנ ולוכש תע
 ,שדח לרונלו םישדח םימיל הכחמו הפוצ ,םיכרד

 םיכירצ ונחרכ לע .ירה  ,גורפ לע רבדל ונחנא םיאב םאו
 ,הלאה הנשה םישלשב ונל ועריאש ,תוערואמב םג עוגנל ונא
 .וירישב יח ןורכז םהל רימעה .גורפש ,תוערואמה םתואב

 םהילע ונירבדו ,רתויב םה .םיטושפ גורפ לש וייה .תודלות
 ,םהילע רומעל ונל 'היה רשפאש  ,םיינוציח תוערואמ .םיטעמ ויהו
 ,רתויב = ונל תובושחה  ,םיימינפה וייח תופילחו. ,םהב :ןיא 4
 . ויבתכ ךותמ | ונל : תופפש

 ,ןופרח ךלפב רשא תידוהי .הינולוקב רלונ נורפ ןועמש
 תשאר תא ,םידוהי םירכא לש החפשמל ,םוק יבורבובב
 ודועב = ,הינולוק  התואבש \ םיליחתמל רפסדתיבב 'לבק ותלכשה

 ..ןופרחב הרעההבר לצא רלבל רותב תרשל .סנכנ .רענ
 5ש .ותוחליב החמשהו הבוטה ימי .ויה םיטעמ .,הארנה יפכ

 רייצמ .,תיסורו  תידוהי ןושלב ובתכנש ,םינושה וירישב .ןטויפה
 ,ירבעה :רליה לש ותודלי ימי תא םירוחש םיעבצב ררושמה .ונל
 -,ןוויח ימי לכ לע  ,תופיעו באכ לש םתוח ,םמתוח תא םיעיבטמה

 ,םיריהבה :םימיה --- ונתודלי יהא

 ,םינרק  וציפי םירחא םימעלש
 + םיריפפה רואכ ,תשקה הגונכ
 ונינזא וביהרה --- שרעה יריש המ

 תורפסל הרבחה תקלחמב אג דורוה ב יתאשנש , םואגה רוציק (*
 ,י יל

 ו
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 2-0 2 % םלועה 4
 .-הר.ה.טהטפ''''[-ד ההווה 0 - - ה /

 .,.הבוטה .תודליב םיברעה תעל
 +. .+ הבישבו הנקזב הנרכזנ המב

 (* ,, ,חורב םינקזו .םינשב םיריעצ

 וירישש  םוקמב : , גרוברטפל | אובל : והוארק  םלע = ותויהב
 םחלהל היה = ךירצ הבר תע ,םיבר יניע םהילע ובסה םינושארה
 דנופה תרבח .לש .התולרתשהבש דע ,גרוברטפב הבישיה תוכו דעב
 ,וז תוכז ול .הנתינ םיסורה םירפוסל

 -םלעה בלב וריאשה גרוברטפב םייחהש ,םימשרה תא
 -לע ובתכנש ,םיריש לש המלש הרוש ךותמ םיאור ונא ,ררושמה
 , שפנהץוצרו  ףיע ותרלומ .םוקמל .רזח ררושמה  ..םהה םימיב ודי
 :רמואו ,ול רקיה ,רפי נדה רהנ לא הנופ והירהו

 -- .ינוע:ןב .איבמ ָךָל ןורחאה רכשאה
 +, .םיברועמ 'םדב ויתועמד .תלובש

 םיעלפה יפוחמ
 גלשה ץראב ....ויתאבה הַבָנ לש
 םיארונ .תוחורו רעסה תרגתב
 ,יתכפש תועמד בר .,יתחנאנ הבר תע

 ...ןיעה תועמר םש עלס לע ולפנ .ךא

 ו )

 !העיגה אל ןיידע . גרוברטפב גורפ יח תונורחאה םינשה דע

 ,םירוסיה םתוא לעמ , םייחה םתוא לעמ הכסמה תא םירהל העשה
 םיראכמה : ,םירוסיה :םתוא  ,םידוהיה .ררושמ לש ולרוגב . ולעש

 :הנש רשע ינפל ורמאנש ',ןטייפה ירבר תא
 ,הנש םיעברא ןבכ ינא ירה
 ..:הנה דע יתיכז אל בוט דחא םוילו

 ןוגיה ררושמל ,ןנוקמל גורפ. תא בושחל ונלצא איה .הלבק
 ורונכש | ,"ומעל רש אל החמש לש דחא. ריש וליפאש,  ,ימואלה
 ,תחשב הלובט וב  הלמו, הלמ- לכ, : עובק דחא ןומזפ קר | עדוי
 ררושמ  לעכ = גורפ  .לע םירברמ = ,"תחצנ הביאבו  בואכמבו .םעזב
 וחכ יאש ,םילודגה. םירבקהו םילודגה  תונורכזה ררושמ  .רבעה
 החמש לע תונויזח תוזחל ,םינפל היהש .רשואל ןורכז  ביצהל, אלא
 ,יילפרע .םיפטועה ,םינומדק םימי הזחמב תוארל ,רבקל הלבוהש

 הולבק וילע  םיבתוכה לכ טעמכש ,גורפ תריש לש וז .הרדנה
 לש | יטויפה ויפא תא ונל = תראתמ איה ירה הללכב  ,דחא הפ
 התואמו ,םינומשה תונש תישארב העיפוה ותרישש < ,הז - ונררושמ
 הירלקפסאכ ונל תדמוע איה ירה ,הנש םישלש ךשמב ,ךליאו תע
 דוד רונככ, ונל .תשמשמו  ,םידוהיה יח  םיפקשנ הכותמש .,הריאמ
 ."ותגות דה .עימשמו .םעה- ןוני לע :וילאמ ןגנמה

 ועיגהש ,תע ,הפוקתב הב הָלֶה גורפ לש הנושארה ותעפוה
 ידוהי ישאר .לעו איהה תעב ,היסור ירוהיל םישקו םיער םימי
 הפוס הללוחתה ,דירחמ ןיאבו החונמב םיכר םומי ובשיש ,היסור
 העועוו .הכובמו הבר המוהמו הלהב םעה בלב האיבהש ,הארונ
 בשילו ץראב וישרש חולשל ותוקת לאל המשו דוסיה דע וויח תא
 שערנ זא ..םידודנו תופידרו לוטלט לש .םיבר םימי ירחא הולשב
 < ,הפרחהו באכה שגר. ךותב ,ארונה ושואי ךותב טבלתהו םעה

 אושל שקבמו ץצורתמו טבלתמ .,העושיל .הוקת .ןיאבו םינוא ןיאב -

 , ובצממ .אצומו ךרד"
 הרושב ןיעכ : ,המדקה ןיעב אלא התיה אל איהה הפופה

 ואבו ושגרתהש ,הנממ תוארונו  תולודג  ,תורחא .תופוסל הנושאה
 םואתפ-עתפלו הנושארה התיה איהש אלא ,לארשי לע ךכדרחא
 דוע התהכ אלו םעה חומ וא םטמומ אל  ןוירע -- הללוחתה

. 4 
 + ןאלפאק .בקעו \ םיגרת (** =
 1 ל

 .םיענפה-תריש <

 האבש ,הכמו הכמ לכ .ךכיפלו ,הפרחהו באכה השגרה ,ותשגרה
 ופות .לא .רהח ןובלעו  ןובלע - לכו ,רתויב תשגרומ  התיה .וילע
 .חלוכ .ושפנ .תא עזעזו

 ולא וירישב ..גורפ לש םינושארה  ויריש ועיפוה םהה םימיב
 ,עקרק לש ןנער חיר ףדנו םילולטו םיבחר תוהש .תמישנ השגרוה
 ירתימ לעמו ותניננמ .תא דמל םירעיבו תודשב ..ותדלומ-רפכ חיר
 הברעה .קחרמכו תורשה בחרמכ םישפח,  ,ויריש וכפתשה ורונכ
 '-ומע - תודגאו . שרוקה-יבתכמ = תונויזח .האלמ שפנב = ."ןירוח-ינב
 'אצו .,הריבכהו- הרדהנה .הילביבה .תפשמ עפשומ ולוכ ,תוקיתעה
 תא .בזע \,רחוז-תומולחו - הוקת אלמ ולוכ . , וכרדל  ררושמה:םלעה
 ;"םיכפמ .רימזה .תרישכ ויה וביבא ימי, םוקמב  ,ותדלומ-תורש
 תומולחה םלועמ הקזחב רעסנ ררושמהו םיטעומ םימי ויה אל םלואו
 הריעה :םידוהיה ויחא .ייחבש הארונה  תואיצמה = ..רהוזההתונויזחו
 =תופט .וצצמ, , ותא 'איבהש ,ודשלו ויתוחכ לכ תאו ,תוירזכאב ותוא

 ,"תשגרתמה. הרצה ןוגיה ,הקולעה .ץוצמכ ,תופט
 -- הרזומ השדח :הפאד ךא . ..
 -- .הבחר .לבתמו םימ: הקומע הבאד

 .;.הרהח יבל לא תובבל יפלאמ
 , .התוא הליערהו ותריש ךותל הכסמנ הרמ הפט
 ולעפש םינושארה םימשרה םה המ ל רישל היה לוכי המ לע

 + ררושמהדםלעה לש ושפנ לע
 ,םיללוע יכב  ,ןשע .תאשמ
 , ,; ;תוערפ ,תוקירש ,הדעה .קוחצ
 . , ,.. הללק ,ףודג- ,תולותב תוחנא
 ו ,תיִהָמָא .יה ,םישנ .תוקעצ
 : ,דרוט ףלד ,ךשוח ,הרק.
 ,ןויצ .בהש  ,ףרוח תרעס
 ...תומ תמיא ,בער תפרח
 ....ןויזח םת אל ,םת אל רוע

 ,ובלמ םריסהלו הלא לכ תא חוכשל הואתה ררושמהש שי
 - תאשל ,הבהאו רשוא לע רישב הותפל, ,הזה ןוגיה לכמ קחרתהל
 ;החכות לוק דימת :תועמוש , וינזא םלואו ,.םותדתונויזחל ושפנ תא
 :! תושק .רבדמ לוק

 + םיעמשנ תולוק ןיא ,,תמלאנ עודמ
 ? הכשח ,רבש רפה % זובה אוה טעמה
 ,םיעגפה ,םיבואכמה לֶאו
 ,םירבשה תקעזו ,ןיעה תועמדו
 ,בצעו םידודנו החנאה תאו
 םירבעה לכמ םיפטושה ,םימוהה
 : % בצקו תילכת .ילבל ,םיכ

 תופטוש .תועמר :רוקמל ררושמה היהש ,ןאכ שי אלפ יכו
 < .ןובנ .ולוכ ל תֶא :וידיב זחואה ,ןרבקל .,רוצעמ .ילב
 0% . ;,+"םירבק :רופחלו תורכל, קר

 - ותרובע לש הנשה םישלש ךשמב ,ךליאו .אוהה ןמזה ןמו
 " הרצ \ לכו :,ומע לרוגל ןמאנ ןנוקמ גורפ .ןועמש היה  ,תיטויפה
 < .,ותרישב רימה .תעמשנ התיה הלוקדתב -- ויחא לע. האבש הרצו

 := הלכי אל ,ומע לרונ לע רש הבש ,וז .ותרישו
 % ,וימולע .ימיב ררושמה ראתש :,הנומתה התואש יפל  ,תרחא .תויהל
 -- לש הנומת

 \ ,ררוט  ףלד ,ךשוח .,הרק
 3 ,תועמד ילחנ ירהנ
 2 --% ..+ תומ .תמיא בער 'תפרח

 ,,; םויה דע ונלצא :איה תמיק ןוידע המצע וז .הנומת
 = חפוקתב \, ןורפ :היה .רבלב ןוגיהו ו אל םלואו



 םייח ודרלונ ,רבשמהו הרעפה ימיבי ,םיעגפהו תורצה תפוקת איהה

 -:תושדח תווקת "וחרפו וצצ םדו: תועמד התורש המראה לע ;םישדח

 ,םייוודהו םיפוחפה ויחא בלב וחרפש  ,ןהה  תושדחה  תווקתהו

 .ררושמה לש רעה ובלב .םג .ןדה ועימשה

 לש הז רצב םג .עוגנל תאזה :הרצקה ונתריקסב :ונא םיצור \ =

 םיצוה ; בל .וילא ומש אל טעמכ וישכע דעש ,תימויפה ותרוצו

 .גורפ לש הוקתהו היחתה יריש 'לע .דומעל ונא

 הרכהה הליחתה םינומשה תונש לש תוערואמה  ירחא

 םימיה ,םהה םימיה = . היסור ידוהי ברקב 'ררועתהל: .תימואלה

 תוהוגנו ויה שדח רהוז  יכופנ וליאב ,תתימואל  היחתל .םינושארה

 יבוטמו םידוהיה יריעצמ םָיברו םהה םימיב ...םהילע .םיפחרמ .רחשה

 םיבש | ,רתויב םירעהו רתויב  םיאנה הלא ,ונלש היצנגילטניאה

 םחלהל ,ותדובעל םנואו םחכ 0 זע ץפחבו ןמאנ בלב םמעל

 לא .ואב זא ;ודיתעו וייח דעב

 תא עימשה אל דוע יכ  ,דיתעל וב םינופצ | םיבר = תוחכ דוע .יכ

 םיינעה,= ויה * םיאבה  ןיב = םונושארהו ,םלועל  ןורחאה | ורבד |

 םלוכ רואה תדובעב  םיצולח - תויהל . םינוכנ .םלוכ ,"םיריעצהו =

 ,םבלב זא ורזח .לארשי יריעצ ,היחתה שא םעב תיצהל  םיפאוש

 רש רשא ,םירברה לע ,הטרח .ירוהרה ךותמ ,הפרחו :באכ ךותמ

 : םררושמ :םהל
 הירכנ: העמה לע ,םירחא .תחמש לע

 ףתארקל  ,ךניעלו . ,. תננוק . .. תֶררוש
 . ...הימוד -- ךרישו ., + ,ךיחא \ ,ךיחא

 ..,! ךתפש לע .הללק :ןיא ,הלפת ןיא י
 למכו .,הזה .אגחו שדחה רודה .ינבמ  דחא היה .גורפ ןועמש

 ךרב ךאיה ,הכז תובר םינש רובעכ .ותריש םהל התיה היחת לש

 ! תודהיב תובשנמה .,תושדחה תיוחורה לע  ותרישב =

 .םכמולח ןוששב יתמדק \ ו

 ,ויתררוע .יתריש תניגנב 0
 ןושארה םכנויגה .טטרו ,

 < 6* ,,.,ויתכרב םייחו :הגונכ
 : םמעל .םירוענה ינב תבוש לע ינורפ .רש .ךכו

 ,םילגה .תוריהמו .םיניע .תוריהבו

 םיניע חתפב ,.+ ,ףְלֶּפַה .םֶלָש םג

 ,תרמע .רבואכ  ,ימע ,הז- עורמ :
 + תחרוה :ץראל  ,הביש שאר .,ךשארו 0

 ==- ךונוע אנ חקפו + נח .דומלג אל ו
 .., ךינב ואבו .ופסאתה :ביבסמ

 ,המועזה הננעו םימערה .תימהלו .
 =-חמוצע האירקל .,השודקה האירקל

 ,הכשחו .הקוצ .ףועמ ,הכפהה ךותמ

 ,הכלו המוק ,הָבְלַח שישי םע !

 !הפלו .המוק
 רפומ .ירבד פל  ,הרחמב השענ .הניגנמה .תיולב הזה רושה | |

 םימסרופמ רתויה  םירישה דחא>  ,איהה הפוקתה ירפוסמ רָחא
 הנחמ .לכב הזה .רישה רבעש = דע םיטעומ םימי = ויה אלו ..םענ

 ורש םירוענה ינב  .םהיתובשומב תוחהנה תונפה לכל .רדחו .לארשי
 ,החירפהו היחתה  ןונמה .,הזה אלפנה ירישה תא תובהלתה ךותמ =

 . םינדיעו .ןריע .הז םידוהיה ויחב עמשנ אל והומכש

 גורפ \ ירוש .ולעפש | ,םשורה \ דע .רפסמ  :גרובזניג | מם

 השק, .םהה םימיב  םייטננילטגיאה םורוענה ינב לע  םינושאלו

 ינב בלב ,ונבלב .םירישה וריאשהש  ,םשורה ףקות לכ תא .רוסמ

 -ל ו. םוגרת (*

 || וב .ונימאה רשא ,הלא לכ םעה

 א ןוילנ הג

 וא יטעיווסזאר,ה = לש ונוילג תעפוהל, ..."אוהה ןמזב םירוענה

 ויה :,גורפ לש" ויריש וספדנ םהבש ,"הֶאחפִאוו,ה לש .ותרבוח
 ויה .םיבתכמהדאשונ תא םידקהל ידכ  ,שוקלמ לאכ .זא םיבחמ
 תובר | תועש | םיבשוי = ,"תידוהיה הטסופה, לש החתפל םימיכשמ
 תאי ,םיתעה-יבתכמ | תלבקל חור-רצוקב םיניתממו רצה .הרהחב
 ררושמה | יח.  לעו  ,הפדלעב \ םיננשמ ויה ריעצה ררושמה :יריש
 םילויטבו תוגיגחב ,'תונוש תודגא םירפסמ ויה .ותוישוא לעו ומצע
 אנהיאש, ,םירישה ינפמ םדוקה ראוטריפירה -לכ החדנ ריעל ץוחמ
 ,"םילגר .תוריהמו םיניע .תוריהב,ו ."ישפנ תא

 .(י'אובי דוע)
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 . ןהב> בקעי

 .םּוחְנָת
 .תיממע הרופמ

 .הָחיִהְּפ

 םימָיה מ הָשְעמירּופס ,יעְר ,הָרפַסַאו יל ועָמש
 ..;דוע ובּושָי אל הַמַה -- םיִמָי ויָה .ּוָה רשא

 יִרועְּב ,םֶּת ןקו יפמ יתעמש הו השעמ רּופָס
 ...דוע הָיִהְי אל אוה -- ןקז הָיָה ,םיִמָּת דלי

 .םֶתּומלַחְו םייח .םייח ,וייַחתַריִשְו רודָו רוד

 .+. םָיַה לֶא םיכלוה םילָחנה לָּכ : רבוע לפה

 | .,ניִתובָא ּובָשָי ויָלָע , לחנה תפש לע אָנ הָבָשנ

 ...םיח לֶא ךלוה אּוהָשְּכ ,טיבנ ,וָלִנ לומלְמ בישקנ

 א

 .רָלנה

 .הָיפהפי תב ריִבְגלְו ץֶראב ריבג היה הוה
 ,םיִתְבּו ריִבְג ותואל :ּויָה ,תובָא יִפְכְנ ,םיִבַר םיִסָכָ
 /י תּורָצְתַו .תווינְחו , תובוחְר יִנָש ,הָמוח-יִתַּב
 == םיִּבָב םיִתְרַשִמו ול ּויַה
 ,ויקְסש לָצב הָתְַח הָנְַקַה ריִעָה יִצַח רע

 ור יהו .ץֶרְַ לכ עו ,ץופנ וחחפ
 מ ל לה
 ,הָנָש יִהַמ :םידיריח לֶא גורש לֶא םנ ,יִדורְב לֶא םנ

 םידיריה ןַמ רווח הָיָה ,הָחּוסְו אָּב הז ריִבְג הָיָה
 , תור תווילְנְרמּו םיִנבְאַו םיִטיִשְכַת םַע

 י ,הָתֶאְר אל ןיע \ יִשָמ ,םיִאָקְפייִאְלִּפ ,הָמְקְרו דב

 .ןוממ-תוחרצ הָלֶא לָּכ לעו

 ,הניִרְמה ירספט לָּכ תיִב אָצויְו אָב הָז ריִבְ הָיָה

 ,ךֶלַהְמ תר ישָנא םַע ומּכ יל חיה םיִרְטקיִניִמ :םֶע

 ו
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 ,םִרּוהְרַה .יִריִל אָב :הָּיַה הֶאְר .ףא .יל'הוח יִמּ ,ּונְחְלִש לע םיִכְמוס ּויָה םיִלָדָנְג ,םיציִרָפּו

 ,פפַת וקְלָחַב = יהוה ,רֶשָאָּמַּב םַנְו הב רהרהְמ ,ריִזְחהְל אלש תָנָמ לע ₪ תְַ תַנָמ לע םיול

 -- +הָרָתרַ יל הַמּ . םיִרָבַעַּ םידמוע ונפל

 \ ו םיִעָרּוי לכח + חָואַנ .,הָריִעַצ הרענ יִשָחְר טרוי ומ ,ורשע-דובְכּו .ונואְג לכ לע ,דַחָי ויִתורְצוא לכ לע א

 . .הָלֶא ומְבְל הקיִתָש הָפָ ; לפה םיִמיִּכְסמש אלא ,רדחי םֶלכ רגנכ לוקש ותא היה דָחֶא רצוא

 הָמָאְל וז הַביִר הָאְב הָמְל םיעדֶוי לפה :לשמ --ורָשָעְירובְכּ נא לָּב שאר הָתְיַה תָתא הָנונְג הָדִמַח

 הֶאַּב .בֶרְע .יפנכ לַעְְ ,הָבָשַחְיִצַח םע ,בֶרֶע : . הָדיִחְיַה תמה :,יל'הְּוה

 ,הָנָה "יִלָּבַמ ,רָמא יִלְּבִמ ּהָראָוצ לע הקפרתמו

 ..., תובְרוצ ,תובְרוצ ָהיִתפְשּו = חַאָר אל ילהּוח .תֶא יִמ :תורמוא ּויָה תּויִרְּבַה ךכְו

 , םיִרָדְחְייִרְדַחְל וז הָחְרַּ המלט םּג .םיִעדוי לפה .הֶאְר אל אח הָפָי הָרְַ

 0 .הָמיְּכַח הב ון ,ןכדשה .בוה בר אשבל , םיִמָּת גָלש--םיִנַפַתְו הלול-יניע ,הֶלולתורעש
 = תּומיִמְרעְבּו ,קבְט תספק וספק תֶא איִצומ אּוהָשכ : ; םירָחצַב ריהזמ גְלש

 : הָמְלֶשְבּ +. ,הָּב שקונ ,שקונ ,הקותָמה וז .תּועיִנָצַהְו רּוצעָה הוה ןָחַהְו

 0 = יִרָחא הָסְנכְְְכְל ,לוָ קחַצ תּבַה הקחצ ,ְָךֶאְלְמתַסיִמ םֶא יִּכ הֶז ןיא--ךלהמה הו ,ךֶלַהטַהְ

 +. ,תוחלוז ,תוחרוז : היפו רָבָּב ּהָל הָטִאְל הָמֶא ,קחצ אוהָשְּכ ,רָבד אוהשכ ,ןידעה הָוה הָפַהְ

 0 ?הָלָהְּבַה .וז-המ ;הָהְמַא ,ּהָתַא הָמֶא ףא הקחצ ! ב הָבְנּו םּוק--רקפַה יִנָּפיֶלַפ םיִכּפָשנ ָפיִרְנִ ,הָמְוה

 ,םיִקְחָש העיקְרַמ םִא תוקִּת ,הָוקַתְו םָא-רָשאַמּו ,הָרָשְּכ לֶאְרשיתב .יניע ,םִניִעה לפה לע ךא

 .הָחְצִמ לע תבל הל הקש + + םָינְעְב המשנה
 ו ,םיִמָחְרַה-רוקַמּו םתחרצוא ,הרָשּכ לֶאְרָשי-תַּב תמשנ |

 . ,תורוחָשַח יִל'הְיַח יִניִעְּב הָרוא הניפו הָחר

 : ,תושָמְש עַבְשְכ הָרֶהִנ הָּפְקֶתְב הָתְלְגְנשְבְ

 ,הָבַש החובה יל'חומ ..ץיק בפ ,בֶרְע יהב = / /
 ל לָּכ המ רהָנ הָיּפומּו חח המ

 ,הָיִפי ינפמ םֶלּועַה שוב
 תוּפְצָלְו יִאְרְּב זֶא .טיִּבְל .הָמְצִע איה יהו הָשוב

 :ןוש קפסל חל .בשחנ .התְמשנ .לֶא ,ָהיְניִע לא |
 הָוצִמ לָּכ לע הָריִפסו ןוילע לא םע הָקיה הָמימְ
 = ל דד שחצו רק בע התלת הָלְלַּפִתִמ
 ,הָתְלְפְת הֶלְלַּפְהשְּכ הניכשה רובְכ אָלְמ .הָרדִח
 , תו:פה לָכב ופרפר םישירחו םירוהמ םיִבּורּכ

 ,ָהיִפַתְכ לע ודמע .,וצפכ ,ּהשארֶל לעמ ּובְבָס

 וטקל ןּכ תוילגרמכו .ָיפְפפ דִיִנ לכ ּורָמש
 י ָהיִּפַמ תויִתואְה תֶא
 ,תֶבְשבֶרע יִּדְמ ּודְלּונ .,םיִבּורְכ םינש  .םירוחצ םיִכּורְּכ
 כ תוחנ יִנָש איה ףַא יִלהְּוח ּהָמִא דיל קלרה יִדמ

 ,הָאְסכ לע ןוא-יִלְּבַמ הָחְנַצ , תועיִמְג יִתְש יל'הוח הָעְמְּ כ ףא 2

 . .השאר בכ תיטבאכו שש לילְגּכ הָחְנצ הר ב
 הורה גחָמַמ קעותו הֶלְצְלַצ ,חַשאְה דאמ לחְלַחַתַתו ו 0

 "5 8 תה לָּב שנו לח = םוְתְרשמה לָכ ואביו ,םולשו רוא: ערזל דר ,רוחצ ברְכָל המצע חַמוד

 וביִכָשַו = רשילש = ינש = אפורָה תא וליְִבַה שיח
 - | ,הָעְצְו לע הָפְלְִַמַ
 < ה אפְרמיִטס הָתוא יקשה ,חקרה תי לָא ו

 ..הבוש הָתַמְדְק םֶָא-תַּכְרִב - "ישאר-תֶרָטַע ,ְל םולש.

 ,הבד הפס אלו "אָמֶאא :הָמא לֶא יל'הוח הָדְרַת

 = ,ץפק יל. .הוחש בֶלְּב, = "זיִָפחִת הַמ ,יִתב ,ףָלימ
 / == "רחש פל ,. ,יִלָע חב

 וחָצְרֶא םיִמָעְּפ שלש הקְרי  ,םירבְדח תֶא אמא הָעְמַש
 הפר חוה תַשְרַנְמִּכ הָּתְב יִנָּפ לע הָפְלוח הפ
 אבי--עגְנ לָּפ :עֶר לב ,ְךָל אבל הָיַה דיתעש לכ,

 העְר שַחְרִָש יִמ לָּב למ לאְרשי לש םֶהיִאְנש לַע

 .. !יניעילמתמ :ותְדלי ,ד ל

 0 לֶא  קוניִת בוב הָתַּב בשותו ןֶכ הָרְּבִ
 : בֶלָח הָזומ הָיִנשַהְו השאר הָפְמול תַחֶא ּהָדָ
 ₪ יניע-ןושיא וירופצ ,יִתְש,

 טל -הָרָו ,היח תטְטוש 0 הָוח הָתָיַה

 7. םפפמ הֶלַהְוצ ,הריעצ
 , 5 י 2 ה .



 א ןוילנ < םלועה < : 0

 הָעְצִיִמ ּוָאְמ ! הָהֶא ךא -- תּושָּבְחַת הָל פיִלָחִיו
 ,הָרְרָי יל'הְוח דוע אל

 ,הָל ץּוחמּו ץרָאָח ןמ ,םיִרופְפורַּפ ,םיִחְמּומ םיִאָפור

 ,ּורקַח יִלהְּוח תַלָחַמ ,הָצְעומְל ּודעונ .םוי םוי

 ,הָכּורַא ּהָל אצמל ּואְלְנ

 ,הָדְבְב הָננַע ּהָתְלְתִנ רוע בר ריִבְגַה תיּב לע

 .הָרּוחַש הָמָמְד ,הָרוחש הָנָאָד םיִמלֶאַה לָּ תֶא הָאְלִמ

 "םיִאְרּונה .םיִמָיה א םפַעזיִבָעְב תולפבו

 - לאְרשו תונְּכִטִמ לָּכ לע

 הָנָאְד דוע אל : ךָשח-הְנָשִמ רזוע בר ריִבְגַה תיִּב ךַשָח

 ,תַָצְלְפִמִּ ולָלִחּב טָש , םלועךּברח ,ןָּברָחילְבַא
 ,דָפַעָל לפ - ואָכּד

| 

 ,ּוליעוה .אל הָלַא לכ םג --הָּבִַר הקדצ ,הֶלְּפִתו םוצ
 .הועש-תורנ ו וקילרה אש ,םירְבְק לע םג וחטמשה אָוש

 ;לָלַּפְתִהְלּו םי לַהְת ארקל םיִנְלִשִּב ִָש ןינמ ּונמ

 .ץרקל ןידהירזג ער ,ועקת םג רפושפ אוש
 . תורוגא י"ח עב - יל הָיִח -- הֶלוחל םש ופי %
 .וביבפ רוע ב רֶבְּכ בב תיִשְמָח יִדְּכ :ונוהמ .םג 2

 ,שָפָנתֶאיִצְי יִרּכ דע הָיְבְבְּב םָאָה הרְרִמ |
 כ הָשּונָא יליהְוח 1הָאּפְר ןיָא !העּושי ןיא
 ,ּהָנוא רצוא לע רמש יד קָר הָיָה םיִאפורְה למעו

 .ליִלְּכ םאָתַּפ ףֶרַע לב =
 ,םעפה אָּב תוכְסהגַח ותָעְב אַלְכּו דקו רֶז 6

 ,םיִנָכְסִַה םירוהה לע וכרהכ אל ףלַח םג ףא
 ,בוט-םוי .גנע לָכ יִלְּבִמּו הָחמְש ילְּבִמּו רוא יִלָּבִמ

 ,םיִמְָדִנ ּומְכּו םֶה ּעָת םיִלְלִ יִנָשְב .הָלְיל םּי

 ,הָפּוטת תנָשּו תֶצְק נשי ,הָרְקִמְב :ומָכּו תַצק ולב ְּ
 מַה יח ,םייח דוע יִּכ ,םיִהְמְת ומק רקב לָכְבּו <

 :רע בר חש יבָבְל םע הָפָש לָכְבּו הָלְיִלְ םוי 6

 1!ןָמָשַל הָּפִחַתְפֶא לכ ,..םָא ,םיִיַחְּב דוע 4 מ ,יל המ
 ( תולילה לָכְו םיִמָיַה לָּכ יִּתְלַמַע ימְלּו הָזהַמְל

 ו תועְמְ דיריי ירְבק.לע יִמ יבש תֶא סע ימ
 "== יסיחדפוח קח

 :רֶדנ רְַנ רזוע בָר הָּכ :הָעּומָש הָרְבִע דָחֶאיםויִבּ

 הָשֶאְל ול יִתּכ ןתָא ,יִתְב אָפְְישיִאָה ימ
 !ונְליחְנַא יִתיַּבְדוה ַלָּכ = ּנצְמִאַא יל ןֶב יומו
 . (אבי .רוע) .

 .ץרפ 5

 םָעָה יִּפִ
0 

 .םֶסּוג לַש ויתושארמל

 .רוא המוע ךאלמ ,ןדעה-ןג שמשמ שגנ ,םיברעה רחא תונפל
 תובוראמ תחא לא  ,םיכאלמה ראשכ ,הלעתי ,ודובכ אסכמ לצאנ
 תעקושה -שמשה לא הגאדב ושאר תא איצוהו ,הנחתפיו ,םימשה
 ז לאשיו

 ,., ?ונלש לביל לצא עמשנ המ ,תא העדוי אמש .,המח ---
 .םולכ תעדוי הניא ;הקתושו תעקוש המחהו
 הבוראה תא ריגסיו  ,םינפל חממדב ושאר תא ףאלמה סינבהו
 ..רתוי רוע .חוה .בוצע .ומוקמל
 , ךאלמה ובל לא בצענ םנחל אלו
 םימעפ שלש ,םימורמב לביל לוק עמשנ םויב םימעפ שלש

 ארוק אוהשכ ,ולש "דחא,הו .. , ותלפתב תומלוע שיערמ אוה םויב
 ,,דלוסו .דעוה- ,םיעוקרה תעבש \ לכב .דלוסו . דעור | ,"עמש, תא
 ,אסכה .םודה לע | ץצופתמו ,ךובכה  אסכ  ינפל לפנתמו
 ירפצ ןומהכ םימוהו םילצלצמו םישחור ףסכ ירגרג ןומה \ל .ררופתמו
 םיפרשנו  :,וכותק .םיבשמנו  .בהלה לא .םיפאושו .םיעגעגתמה ,ץיק
 . הבהא .ירופי לש םיגונעת : ךותמ וב

 ,תירחש .תלפתב .לביל לש .ולוק עמשנ -רקובב םויה רועו
 :רמא ובלב ךא ,ךאלמה אלפתהו ., רדענ החנמה תעשבו

 חכשו  .הלודג הוצמב לביל היה דורמ םא יכ ,תֶאז .ןיא --
 םויה הגהו .. בירעמב תורשע-הנומש יתש ל%פתיו ,החנמ ללפתהל
 ,לביל לוק * ,ולוק  ךא ,ולע .לארשי תוצופת לכמ תולפתהו הנופ
 ןמ .רמז-ילכ  .ותריש המגפנ = ,םלועה תלפת :המגפנו .עמשנ אל
 == םוד םלאנ ןושאר רונכ לש רתימ : קתתשנ הלהקמבש םיחבושמה
 ,., ךאלמה ובל לא בצעתהו

 ,םירתסמב םיאולכה | .םיללצהלו ,תעקוש הימודב שמשהו
 תפש לע םירוצ תורקנמ ולחזו ..,םלועה שמאל תאצל תושר הנתנ
 םיפנע ,םינולא .יכבס ןיבמ ,רברמב :תורעמו ןיחיש ,תורובמ ; םיה
 ...ץראה ןיע תא תוסכלו בושיח ינפ לע .טושפל ולעו ,תורעיב םילעו

 םע המונע הנבל החכנ אצתו ,לילכ שמשה העקשו
 :תוסכ טאלב :םירזושו םימקור םלכו ,,םיצצונ םיבכוכ ינומה ,ינומה
 :הפיעה המדאהל הליל תוסכ ,םימסק

 ,.,הלילה תלשממ העינה .המדא | ,ךתנש תא ימונ -
 עובט החצמ :ץיצ לעש :,היחה  םימורמב העקש שמשה עוקשבו
 החצמבש ,היחה ינשה .רבעמ התלע הנבלה םע רחיו ,"תמא, םתוחה
 ,"הנומא, םתוחה עובט

 טאלב וחתפנ םינשי .םדא ינב תומשנ ינפלו ברעה תממדבו
 ,םינומה ,םינומה ןה תולועו --תופע תופע תומשנהו ,םימשה ירעש
 ושע רשא לכ תא חותפה . רפסב . בותכל --- ןהילע לטומה תא תושעל
 ..ברעה .ךע רקבה ןמ

 ,.ףלקה יבג לע .םוטרוש -
 ןבור  ,גלשכ  :תונבל ןטועימ : םיפנכה | ןה תונושו | . , ,תוקישמ
 םללחבו ! םדמ תומודא םג שיו. ,םימתכ תואלמ םג שיו = ,תולפא
 ".הטרח | ,הלפת . : הלילק הימה תטשפתמ םיעיקרה : תעבש לש
 +... המודאו הרוחש המיאו דחפ ,הוקת  ,הבהא ,םיעונעג

 : לכה .המדנ םיאתפו
 , לפרע ' הלועו .שלפתמ  'רובכה . אסכ  תחתש הריתחה ןמ

 ןיעמ .רתתסמו / ,וב .ףטעתמו  ,אסכה לפרעב .שבלתמו ' ,ךז

 בשוו

 םיפנכ ינומה .ינומהו



 4% , : א ןוילג

 ,לפרעהל תחתמו ...האור
 : הנויכ המוה לוק ,הקר

 ,יונ תא יתברחהש ,יל יובאו יוא
 ,ילכיה תא .יתפרשש
 ינב תא יתילגהש
 ...ידוחו ינב תא

 םימשה הא אלממו עיקרל 'עיקרמ םימחר לש טטר רבועו

 הממד לוק עמשנ ,אסכה הא הסכמה

 ,םימשה משו
 תמשנ הרצענ וליאכ ,הקומע הממר המקו ,המדנ לוקהו

 ,השרח האירבל, .ףאושו הפצמו  ,הכחמו דמוע .לכהו * ,םלועה
 2---- השדח הרושבל ,הכרעמה רודשל ,םנל

 !רבגה ארק -- ארוק לוק .הלע תחתמו ,היהנ אל רבד ךא
 הרבע ,הטמל שלפתהו אסכה לעמ לפרעה שמ טאל טאלו

 ןתכאלמ תא :ולכ ,תינש והתפנ .םימשה תובוראו .. ,ןוצר תעש
 ,יכבב ,הגאדב ,הדמח-יאב : ,הממל תוחרופו תורזוח ןהו .תומשנה
 םיאטאטמ | םיניוזמ = םילק .םיכאלמ | םיפדרמ  תומהמתמה תאו
 ,םירעשה ךרד :תומשנ ,האלה האלה :רקי ינבא םיצבושמ
 קפוד | ,םירעשב | שיקמ לוק .עמשנ | תחתמו .. . תובוראה \ ךרד
 !ארובה \ תדובעל = ,ומוק * ,םירשכ = ,םידוהי = ,ומוק * : תונולחב
 ביתנ ,קד ליתפ םראתה חרזמבו .,:היחה חצמב הנומאה םתוח ךערנו
 איצוהו ץרו . שמשה רוענ דבכו ןינע בר .םולחמ ומכו .רחשה תילעל
 , םיצצונתמה םיבכוכב ןנובתהו תובוראה דעב .תינש ושאר תא

 עדי רשא .םיבכוכ ,םכב ןיאה  ,םיבכ םתאש דע --
 %ונלש לביל לצא השענ המ ,יל דיגי .רשאו

 ; םינפ תשובו גונעתמ חקלתה רחא בכוכו
 רעב םישמ ילבמ | ,יתרבע  הריעה ךרד -- .הנע [ינא ==

 לע .,,.לטומ אוהושרע לע :,ונלש לביל-.אוה הלוח ,יתפקשה ינולח
 וכפהנ ,ומכרכתה | וינפ .ךא .,גלשכ ןבלה ונקז .דעור הכימשה ינ
 ... ןוקריל

 םא ךא | .ויריחנל  תחתמ הצונ ומש הנהו ,יתיאר הארו
 אלש ,יל  המודמכ ,..יתרבע יכ \ ,יתיאר אל הצונה העעונתה
 ו

 , ,.בפובח .הבכו
 הובגהמ תושר לבק ילבמ ,ומצע תער .לעו ,ךאלמה זרדוהו

 היהת היופצ"יתלב החמש : ..לביל .תמשנ תא לבקל ץר = ,וילע
 !ןרע-ןנה יקירצל

 םהמ  םילפונ אל ךא ,םפועמב םיכזה = םיכאלמה = םיריחמ =
 !םירוכעה = םג .םפועמב

 ויתושארמל בשי .ךבכ = ,ססוגה ןתפמ לע ןדעה ןג שמש דומעכו =.
 .לילה רוחשכ רוחש ךאלמ  ,רוכע ךאלמ

 | לביל והז אלה .ךזה ךא"מה  האתשה :4חפ ךל המ --
 ,קוחצ ךותמ הנבל ןש"רוכעה קרח( המו --

 !ןדעה ןנ שמש ינא --
 ..ילואשב רשא םינטקה םילבחמה ןמ חחא---ינא ...דאמ םיענ --
 ! איה .ילש המשנה --
 הריהמ לנר .עקריו . ,ריעשה הנע == !קפסב .לטומ הז --

 7 רושק קש םשמ  לנלגתיו הלוחה .תטמל .תחתמ
 +קשב המ .ביטמו בוט ךאלמ אנ .שחנ --'
 ..,ןילפתו, תילמ --
 תווצמ  ןיריתסמ = ןיא ןהטמה תחת סתוא םיחינמ ןיא =-

 !הטיבה :.םיבוט םישעמו

 עמשיו \ ,םודא קרב  וכותמ | קרביו | ,רתויו  ,קשב טעביו /

 | , הפצרה .ינפ לע  םיללונתמ םימודא .לוצלצ

 ,םירעוב תפז = ילג תימה ,שא
 ,תוילכ תוחלופ םהיתוקעצו םינועמ
 ; המוהמהו ןואשה תא הדח

 .בוט .ךאלמ ויתושארמל בשי .רבכ

 , םילתכה ינפ לע תועות

 שיאה

 ,חכש ומצע תא

 .םסונה רדח לא 'רודחיו

 1 . 3- םלועה

 <. ,םותיו הנמלא קשוע !הלזנו  תואמר ,הבגנ לש ןוממ -- :

 !ולילאב ,ועגנ ובהזב ,רדומתהו עעונתה--טבה הלוחה לאו

 וינפ תא הסכמ ךזה .ךאלמהו ,ותטמ לע ךפהתמ הלוחהו

 .. .תשובמ תונוילעה ויפנכ יתשב
 עגיו םירתה קדס דעבמ רוא ןרק הצרפ | עגרה ותואבו

 ףרנ הלע לוקב ,תובורצ םיתפשבו ,הצחמל  רועיו  ,ססוגה ףעפעב
 : לאש

 3% הפ ימי--

 !יתאב ךשפנ תא תחקל ,רוכעה הנע ,ינא --

 3 ןאל -
 ! םנחינה לא =

 -- תינש ססוגה יניע ורגסנ ךחפמו

 -- .בומה ךאלמה ארק -- הבושתב רוזח ,הדותה --

 +.:ךבהז תא רקפה
 ,.,עמש : לוחתמ םסוגהו

 ּופנבב .םכיו = ,ערה קחוצ --- ידוקפי אל ךא  ,ללפתי --
 .,.ונקבחיו םסוגה .ינפ תא הרוחשהו הדבכה

 ...םינפ תשובב וירוחאל .עתרנ ריהבהו

 .תונושל תקירש :המוהמ לואשבו חדונמ הלפא ,הליל תוצח
 * תקנא .,םינעמ לש עורפ קוחצ

 תלכאמכ תכתוח תקרוש האירקו

 היה הז שנ רבו ... יק'נמחנל ץקה אב !םסונ יק'נמחנ -

 היה םיקרפל ,םירי ת תלוטנב לזלז  ,ןינורפב אלש וינרפצ תא לטונ
 תא לבקל ונל ךלי ימו .חלשנ ימ תא - --- לל5פתהל חכוש
 ? ותמשנ

 |: םיכפוש ,הרדק םיתפוש' רבכו  .,ריעש הנע -- !ינא --

 .. .םלענו ץר ריעשהו הרעבה תא םיריעבמ ,תפז הכותל

 , םיבוטה םג .םהמ| םילפונ אל ךא ,םיערה םפועמב 'םה םילק
 ....םתוא תאשונ םימחרה תדמ ךא ,ונתאמ .רתוי םה םוקוחר

 ו לש ותרוק לצב ריעשה אבשכש ,אופיא אלפי אל

 : :ססוגה ינזאב .שחול אוה םימוחנתו
 /. תומה אוה דאמ בוט יפ ,תומה תא ,ןכסמ .ארית לא --

 "+ . םימלוע תחנל םירופיו רעצמ רבעמה . רואל הלפאמ רשגה אוה
 "תוטהולה = ויניעו .,םיקלוד וינפ | ,עמוש ונניא  הלוחה .לבא

 :האתשמו עמוש ;חתפב רמוע ערה ךאלמהו
 ?ירבח ,העומ ךניאה --
 .. היה ןמחר יכ ,הנה .ינחלש ןמחרה לא ,ריהבה הנע .,אל -
 . , ...דימת דסח למוגו

 ה ,+ ,ןידכ :אלש השע וינרפצ תא לבא -- \
 "0 .,..תפרוט היח לש אלו םדא ינרפצ ויה וינרפצ --
 02 +, . לזלז ידי .תליטנבו ---
 +. ,םואמ קבד אל ויפכב ןהיה םיפכ .יקנ .ךא --
 1 ,..החנמ ללפתהל חכש םימעפ .המכ לבא --
 " םג ,ול חלסי ןמחרה בא ... םילבא תמחנב היה רורט --

 \  לעמ ונג\ תא ןקתל םג ,האר .םלעתה ורשבמ
 :תיראשו םשו ,שקב אל השא .תבהא םג .יאנפ ול היה אל ושארל
 <> תעמר  תוחמל ,לד לה היה .וצפחו ועשי לכ | ,וירחא ריאשי אל
 ל ... םזענ .םותי דדועל ,הנמלא

 ,ןועה בע .תא 'ערקיו = קרב קירבהו ,רעס ללוחתמ ץוחבו
 :ונררועיו .ויפעפעב .עגיו



 +הפ ימ -

 ,אוה .עגעגתמו בגוע לוקב בוטה .ךאלמה הנע -- ,ינא == ,
 2 --ימע ל. ,ךירחא .ינחלש ,הלעתי =

 ל %
 .+ . םימשה לא ... ןהעה ןג לא --
 + ה

 ! ךרכש לע אובל --
 .ןרעה = ןנב = םויח ךיאו =... ןדע .ןנ- ,םימש" ... רבש =

 : ! םימשב |
 םיבשוי םיקיהצ .. . ..ןוצרו הולש לש םייח ,םיבוט םייח --

 םינהנו םיבשוו .,ןומפרפא ןמש םיחושמה םהישארב .םהיתורטעו =
 -- הניבשה ויזמ

 -- +םש השעא המ ינאו -- :
 :לב .ךרוצ ןיא ..,השעמב ךרוצ ןיא  .המואמ השעת אל =

 ..רקוע
 הנפיו .ובכשמ .'לע .וחכ < תיראשב ךפהתיו .םסונה .םמותשיו

 -- --וב רבודה ךאלמה לא
 םש שיח, ..יליבשב םייח םניא הלאכ םייח ,ךאלמ ,אל --

 שובחל -- םילוח ,םמיקהל --- םילפונ +וילא שוחאו הרזעל ארוקי >
 ו םשפנ בישהל---םיבער .,םתוורל- -םיאמצ .,םחל =
 א =

 כי
 ... םומעשב

 ןושל ,איצומו  ,עמוש ערה \ ךאלמה
 : ....ןזואל ןזואמ קחטצמו ,םוחה |

 : שלשמו הנשמ .הלוחהו בוטה ךאלמה קתוש .הכובמבו
 %םש השעא המ ינא ,םש השעא המ ינאו --

 ,הלטב . ייחב הצור .יניא !+םש השעא המ

 תומיב .בלככ הבורא

 ,טיבה םימשה :לאו ןולחה .לא וינפ תא בוטה ךאלמה ךפהו
 ןנעה בעו ..קוצמו .רצ קה . .בשק .ןיאו ..לוק .ןיאו =- הנעמ שקבו =

 +. .ןבאתמו השקתמ
 :ותכובמב שמתשמ ערה .ךאלמהו
 +ןכסמ ,ךלת .יתא .ילוא --

 / + ןאל -- +

 לא ,םיענענה : לא .,םוללמאה לא ,. ,ךשפנ תוא לא -
 ,םיחדנהו םוחבואה לא = ,םינענ : םניאו םיקעוצה לא  ,םיפדרנה =

 ךא . ,ךדי .רצקת עושוהל  ..,םונהיגה -- לא ...םיפרשנה .,םיעוכטה
 =- == לכות לוכי --- רעצב ףתתשהל ,םמע :לובפל

 ! ךלוה ינא ,יננח ,יננה --
 ...םסונה ארק
 ,שפנ יחפב אצי .ךוהו

.- 

, 

 .ןילייב א |

 .הָשיִנָּפַה ן
 .הדבכ הממד הררש רדחב |

 ,ריואב ועת ,תובוטרו תולודג , ,ויניע , תוזרה" וייחלב ולגתנ םימוחא >
 ,ויכרב לע תחגומ התיהש,הבעה תרבחמב ושמשמ תודעורה םידיהו
 . תחרקדזוחאכ .ולוכ היה .הארנ

 ,וימולע ער ךר אסכ לע בשי,ןחלשה לש ינשה ,ןודצמ .ותמועל

 < םימתכ בר .ןמז הכראש ותאירקמ | ןיידע שגרנ היה .רלּפ

 ו

 ' א ןוילג ו

 וינפ ויה  ,ורבחל דוננכ. : םיבצעה .. תנלחמל אפור .,ןייטש
 ,אסכה :ןפוד לע-ךומסה .אנהו הפיה ושאר ;/םיולשו.םיאירב הז לש
 ווניעב דלפ תא .םיעגרל . רקוס ..תיהשכו .,וירוחאל תצק לשפומ היה
 הטמל ..הלעמלמ .,הובגמ רקוס היה  ,תורקה

 הטיסרבינואה תא :םהינש . ובזעש םוימ ורבע םינש הנומשכ הז
 בוט םש ןמזה ךשמב.ול שכר :ןיימש רידה . ויחא לעמ שיא .ודרפנו
 דוחיב ..תוהפסה לא .ומצע תא שורקה . דלפו ,םפרופמ אפור..לש
 םינשה שלש .ךשמב = בתכש .ןורחאה  ןמורב ותוקת . תא רלפ םש
 תא ּוינפל .אורקל ;טילחה . .,ורבח .תא בוש שגפנשכ :..תונורחאה
 ולה .לש ומפשמל הכחו  .בשי = ,האירקה. רחאל , ,וישכעו .,הז .ונמוה
 .קפור בלב

 אצמנ היה ,ןייטש תא רלפ שנפנש העשמ ,םינורחאה םימיב
 םירז םישנא ויה .רבכ .םהינש ., םיענ .יתלבו  הנושמ  שפנ-בצמב
 ויהש ,םימיה  םתואב :;.דוע ..קספנ  הנשיה .םתודידי .השקו הול. הז
 םה םהינשש ,ובלב .רלפ שח רבכ ,הטיסרבונואה ידימלת : םהינש
 < היה .רתסנ  חכ הזיאש .אלא ,ירמגל .םינוש .תומלועמ םינוש :םישנא
 ינפמו .לגרהה . ינפמ םא ;.ןויטש .תרבחב .אצמהל זא .ותוא ךשומ
 ושפנש םושמ וא .הזה .שיאב םיקושק ויה ותורלג תונורכומ הברהש
 הל תשקבמ חתיה .תוקיפסו תוריתס . דימת. האלמהו .העותה ..הכרה

 רי'דה

 תועדהו .ץומאה . יפואה .לעב ..,ןייטש .לש .ותרבחב ..תופחו ןעשמ
 םהילאמ .וינפל םיחתפנ .םייחה  .ירעשש שיא תוקצומהו  .תועובקה
 היה 'הז. םע דחיבו . .. רמוח .ובלש .המ לקנב ילטונו .סנכנ .אוהו

 לש ותוישיא . ינפמ :הלטבתמ "ותוישיאש .לע .רידת . .רעמצמ .רלפ
 ודרפנשב ןותעפשה תחת וומי לכ אצמנ והירהו .,ונממ .קזחה  ורכח

 ..ול .לקוהש דלפ שח ,הזמ הז
 בוש .דלפ ' חכונ ,וושכע ..םשגפהב

 ,הז .בובוב .ותעפשהב :ולוכ .שבכנ .ומצע..אוהו .;וחורב

 טילשה | אוה
 ירוקב שבכנה

 ןייטשש

 תוסחיתה .וילא סחיתהל ןייטש ליחתה הנושארה ךעשה ןמ . ..שיבכע
 ..רתוו רוע וילע .ותעפשה הלדג הז" ידי .לעו  ,הלוח לא אפור
 תמאה התוא . ,באוכה .ובלב : תטכלתמ- התיהש :,רלפ לש . תמאה
 רתויו :התלותח .ךוטדףיעצש .תמאה ,םלועבש .תמא .לכב תקפקפמה
 הצוכתנ .,בלה יקמעל הל השרפ --- ,הסכמ איה הלגמ איהש הממ

 תיארגו .תקיודמו הטושפ תמא  ,ורבח לש תמאה ינפל . ךרה .התנפו
 יפמ ואציש : .טפשמ . לכ . ,הלמ לב. ..שפתת. רוב טעמבש ,ןיעל
 הרותכ .הרומג .תויארובו .זועבו .ןוחטבב יםירמאנ ויה .,ןייטש ר"הה
 ּובלב .הקושתה :הקוחקה ,הז םעטמ אקודו ,הירחא רהרהל ןיאש
 ,וילע וטפשמ תא עומשלו וקש ןמורה תא וינפל .אורקל רלפ לש

 עגר לכ \ ,.וזינרהל .:הליחתה . ןויטש .לש .הכשוממה .ותקיתש
 ==.היסאכ חור רצוקב הכחמו .בשוי אוהו ,העשכ ויניעב .ךשמנ
 ,יולריג .לע .הצע םיסכטמ .ויטפושש העשב ,וניד .רזגל

 ,ןחלשח ..לע :וינפל דמעש ,ןייה- קובקב תא בירקה רלפ
 ..תחא-תבב הלוב .תא .עמגו .ומצעל  םוב. גזמ

 == .ןייטש : רידה ארק == ,הותשב טיעמהל ,ךל יתצע --
 ,וישכע .התוש התאש ,תישילשה סוכה יהוז

 . תונלבסדיא ..ועיבה .וינפו .תוחדוקה וינוע .וב .ץעַב רלפ
 העשב * ,תוחפה לבל. ,ותא ' גהנתה .ילבל- ,ךל  יתשקב --

 ,.המ- ךוחגב .והנע .=- -. הלוח .םע .אפורכ ,וז

 ;ומוקממ .םק אוה ..הלק .קוחצ-תב הפלח ןיימש רירה ינפ לע
 תחאה | ורישכ  ,הנהו : הנה .ליוטל . ליחתהו . ותמוקדאלמ ףקרזה
 .ונטב לע תצצונה .ונועש תרשרשב תשמשממ

 . ןייטש .ר הה :ארק-.- + יבובח .ילע- ליטמ .התא השק :רבה --
 קא :רמאו. הנפו רדחה .עצמאב דמע הימור לש .עגר ירחאו

 ;:שאר-רבוב .ךוחמ .דלפ.
 לכ :תא .ךל ..ריגחל ..םא . ,תעה לכ . יתערב .יתבשיתה =-



 הרקמב .יאדכ םאה :יתבשח .אל וא .ךלש .ןמורה רבד לע תמאה
 םנשו -יכ =,ךל עדי .יארוב :+.התולגל :וא תמאה. לע .תוסכל. הזבש-
 ...אפור לכ ביוחמ םהבש :,הלאכ םירקמ

 ןובלעו באב .תואלמ ויהש ,רלפ .יניעב םואתפ ושגפנ ויניע
 לייטל- ליחתהו - .ורובה עצמאב ןייטש .רירה  קיספה ואו . הברה
 :'תושק -וילא -רברו -רלפ .יפלכ רמע עגר  רובעכ .. בוש

 ךל .תולנלו .ךנוצר -תואלמק  בטומש .,הטלחה יריל יתאב - -
 עיפוה5 ,יתעד פל .,ךירצ וגיא ךלש :ןמורה : המורעה  תמאה תא
 . םופרב

 וליאכ ,שח :אוה .,ונבאתנו .הלק הדיעה .ודער דלפ ינפ .יהירש
 ותוא  המילהו :הדירוה = ,ושאר א לע הפורנא -תא הרירוה הקזח הי

 + רתוי. דוע :תונמאנ'.תוינש .תוכמ -.ריטמהל .ידב. ,בוש <
 הזב = ןוכמ  .ינא-= ןיא---,ןייטש .רירה - ךישמה---,הרואכל = -

 יפל - ,הפי .-ולע =ונינבו  רופסה  תולשלתשה .ךנורשכ תא לטבל
 שפנה יכבנל התא :רדוח . םייח אלמו .אוה קזח .ןונגסה - םג- ,ותעה
 .ןבתוכ. לע .תודיעמה  ,תוקומעו .תורתסנ תונפ האורו ךיסופמ לש
 לע ףאו .. קזח ןורשב לעב ,ןכ ..אוה ןורשכ לעבו לכתסמ םחאש
 גוסמ תוריציה .לכ ללכבו וז הריצוש = ,ירבד לע רזוח ינא ןכ יפ
 .סופדב עיפוהל. תוכירצ :ןניא הז

 -- .הלק הקספה ירחא ןייטש רידה .ףיפוה--%המל הז לכ --=
 םה םילוח םישנא הז ןמורב .תולעופה תושפנה לכ טעמכש םושמ->

 = -?םטשנרב :,יל .המודמכ + ומש המ---ךלש ישארה רובגה , רתוי אלו
 והירה ,"תורורה לכ .באכו םלועה רעצ, ובלב אשונה ,שיאה .ותוא
 תא -- ךלש טסימיספה .. השק םיבצע תלחמב" הלוח :שיא יניעב
 האב רשא ,הילוכנלמב הלוח שיא והירה -- יתחכש הז לש ומש
 ,ךלש .הטרב : התואו .הימולע .ימרב .התמש * .ומאמ  השוריב ול
 הלוקו הייחל  תופכמ ,תומדמדא  תורהבו  דימת = תוצצונ  היניעש

 חותנל :, יתעד :יפל ,איה הקוקז--- "הריש  תכיתח, הלוכו  ילקיזומ >
 םא ...תוריעצ .םישנל םימעפל םוצוחנה ,םיחותנה םתואמ  ,הפוגב
 וכוה .ןהבש ,תולחמה תומשב  םג- אורקל ינא לוכי  ,ךכב  ךנוצר
 םיכסה ילמלאש ,יל רורב ,ןהינמיסו ןהיתובס .ךל 'ראבלו ,ךירוָבג
 לוכאל  ,םודחא  םיחרי = םוירוטנסב אפרתהל ךלש ישארה  רובגה
 אוהש .,הביבסה התואמ קחרתהלו הליגר העשב :ןשיל ,ותעב ומחל
 תא םג חכוש היה או ,םדאה רחאכ היהו אירבה זא יכ ,הב יח
 המיכסה > וליאו = .םייחה םע ' םילשמ \:היהו ולש םלועה . רעצ,
 :לכ תוצצונ היניע ויה אל זא .יכ .,הפוגב חותנ תושעל וז הטרב
 תשגרתמ .התיה אל המצע  איהו ךכ:לכ דעור היה אל .הלוקו .ךכ

 תושנרה  םתוא לכ :."םסק,ה רסו--תומלענ ויה תורהבהו - ךכ"לכ
 םיבואכמה םתוא "לכ ' .עגר ןיב םיפלחתמה שפנה יבצמו םינושמה
 הלוח המשנ .לע קר םידיעמ  ,הל החונמ םינתונ םניאש ,ןירופיהו
 ;תחקל  רשפאש המ לכ 'םייחה .ןמ חקול  אירבה םדאה ...ךתוי אלו
 אוהו ,הדמה ןמ 'רתוי שורדל ורעב תורצוע  םייחה .תקושתו  תורח
 תובוטה  ויתויטנ .הב שיש המב  קפתסמו תואיצמה םע בשחתמ

 אל : ןימוחתו ןילובג ןהל שי .אירבה 'םדאה לש  תוערה * םג כו |
 המולעת ,הדיח לכה ,ןירותסמו האילפ ולצא לכה . הלוחה םדאה ןכ
 ,ררחו וב טטחמ | ,ארומבו טטרב םלועה = ינפל :אוה :דמוע :;דוסו

 ער :םא :. וילע ותפקשהב ינוציק דימת--והירה--ער וא אוה "בוט 'םא .
 ;םינוא:ןיא .סעכ. ,וסעבב : םד :ףופשל לגוסמ והיה --ויניעב אוה
 ותולכתל .וייח תא בירקהל .הלוחה .םדאה .ןוכנ זא-- אוה בוט םאו
 ינא  ךכופלו . .ךלש :ןמורה ירובג/ סה  הלאכ  םיסופט .,.ותלעותלו

 בותכל 'םירפוס: םיאבש העשב = יניעב = רבדה = הנושמ- לכ: ,רמוא
 םהיתושנרב תפומל .תויהל אלו "אופר :םינועטה  .םישנא .לע םינמור
 םירחא . ויה זא יכ = ,םיילמרונ םויח .ןיח .ילמלאש ,םישנא  ;םולוחה
 ,םישח םהש ומכ :אל ,תרחא רלעפו ובשח ,ושח .זא יב : ;ירמגל
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 ,אאלפתמ ינא ךכיפלו , ילמרונ:וניאש םבצמב ,וישכע-םילעופו םיבשוח
 םיסופטב .תובר .םינש- לפטמו דבועו בשוי ךומכ שיא האור ינאשכ

 .תובאוכה- םהיתומשנב טטחל :ידכ םיבורמ :תוחכ .עיקשמו .וללה

 יפמ תֶאצויה הגה. לכל הוצע המישנב .בישקהו ,בשי רלפ

 , . + ורבח

 7 : רבדל ףיסוהו .ותרגיסב .שא .תיצה :ןייטש .רידה

 . 7ףופ יהה. % הלא לכלו יל .המל + ןועטתו אובתש רשפא ---

 יניעש המ לכו םייחב לכתסמו ינא טיבמ  ,םייחה :םה. ךכ ףופ

 וטטחיו ורקניו .םירחא :ואובי .,.יכרד :יפל רייצמ ינא. םהב .תואור

 לכמו הרוש לכמ ינא האורש ,אקע אד אלא . תובסה תא ושקביו

 .םהב התא האגהמש ,ךיסופט לש םרעצב התא ףתתשמש ,תוא

 םדימעהל התא ןווכתמש ,םדבכמו םתוא התא .בהואש ,םהיתושגרבו

 < איה . יתבוח ירה  ,תמאב הצור התא .הזב .םאו ,םיברל .תפומל

 ,..סופדב .עיפוהל ףירצ :וניא .ןמורהו םה םילוח .ךיסופט :ךל  ריגהל

 ( \ ,הצוחה טיבהו ןולחל שגנ  ,וירבד תא רמג .ןיימש  רידה

 .החיכב ,הממד התיה ,רדחב ויללצ תא שורפל לחה. ךשוחה

 -.לתוכה .לע םיללצה תא = ודיערהו .וטטר  היתונושלו שאה \ השחל

 . : ,'רגנבש

 , = .םישנאה ינש ינפ  ..הנהו הנה ררחב עסופ .ליחתה .ןייטש רידה

 , .רואב:וינפ תא ןייטש יפבש הרגיסה הריאה םיעגרל קרו ושטשטנ

 : ,םדמדא

 :ןומעפה הא ץוחל5 הצרו:ריקל :שננ ןייטש

 = .ומוקממ :להבנ :םמורתהו- רלפ ארק --- ? הצור התא המ --

 ,ּ , רדחה תא /ריאהל .אוביש  ,תרשמל אורקל ינא הצור .--

 | :לוקב ךלפ ארק -- !לצלצת .לא !ךרוצ ןיא !  ךרוצ .ןיא --

 : <רזומ
 = ןיב .תבשח תא . םיכהוא .םינמאהש = ,יתחכש :..ךכ .אהי =

 - | ,גולגלו םויפ "וב עמשנש ,ךוחנב ןייטש רידה = ארק --- . תושמשה
 : :רחאכ

 .תא יאלמל יננה .,רדחה תא ריאהל אקוד התא הצור םא --

 , דלפ ארק -- .ףכית ךנוצר
 :הולו עגר וב רקס  ,ושאר תא :וילא הנפה ןייטש ..דער :ולוק

 ; ,ויתועונת! לכ -תֶא :ויניעב

 / .ולש תרבחמה תא הכותל :קרזו .הריכה .לא .ןוזפהב .שגנ רלפ
 .תבהלשה הב ןחאת רשא דע הכחו דמע

 םולכ רכרמ וניאו טיבמו דמוע - ,רדחב רמוע ראשנ ןייטש
 ',.ךשוחה להג .רדחבו .תרבחמה דבוכמ .המעוה הריכה .תבהלש

 תרבחמה לש  םינוילעה םילעה  .ןשע  הריבה  האלמתנ  ףכית
 ולחה ' שא : תונושלו  רחא-רחא .ולשפוה .ךכ .רחא  ,ובצו  וריחשה
 . התבהלשו הירבע  לכמ תרבחמה הרעב עגר .רובעכ .םהב קקלל
 : .תחא-תבב רדחה תא הָריאהו הלדג

 שח רחאה : .םמוד ודמעו הריכה .לא וברק - םירבחה ינש
 2 רמע ינשהו ,שאה לע ותוא וקרזו .ובותמ ובל תא  ואיצוה וליאב
 . ..רעובה :ריינח .לע :החונמב טיבהו

 הרגיס = איצוה  ןייטש :ריידה
 0 .:תרעובה תרבהמה לע קרז  רורפגה

 תא : ןייטש :קיספה .,הריכה לע שחולו .רוחש לג .ראשנשכ
 / 0 : ! הממרה

 + תצק לייטל אצנש רשפא .םח .ררחב --
 0 ,שפנ:ןויושב .דלפ 'ארק --.בוט <-
 םימשה . ,םשגה * תוצב תא שיבוהו רק .ותס חור בשנ ץוחב

 /= קילרהו והצקב .רעובה הטמ ודיבו שיא רבע :,םירדוקו םיכומנ' ויה
 ל ;בוחרה יסנפ תא וב

 תכלטהש .הוב תצק .רוהמ תייהש תאו לכב ינא בשוח =

 תאו:הב שא :תיצה | ,הינש



 א ןוילנ 3% םלועה 14 / / <

 ירה --- .םכולה"ךרדב | ןייטש .:רידה ארק -- שאה .לא מורה תא
 ָּ ,ותונשלו ודבעל .תייה .לוכי

 ,םמוח תא  ןנצו .וינפב  בשנ ץוח לש וריוא . השחה .רלפ
 הלפנ וליאכ ,המור .השע רשא השעמה תא עריו חכפתנ זאו
 לע :והתריבעהו  םירונפב ותוא .התכהש ,הכסמ ויניע לעמ םואתפ
 ענר .ודי לע ךלוהה שואל הזע המטשמ הררועתנ \ ובלב :ותעד
 הפיצהש ,האנשה ךא ,והבועלו זובב וינפב קוריל ותעדב הלע
 אצמהל דחוימ גנוע שח רשא דע ,ךכ-לכ הלודג .התיה ,ובל תא

 ובלב .ותוא אונשלו  ולוק תא  עומשל  ,וינפב טיבהל  ,וידחו ותא
 .תומ תאנש

 וישכע .דע אצמהל היה לוכי ךיא ,ומצע לע  אלפתה רלפ 2
 --שיאה הז אלה %ודבכל היה לובי ךיא .הזכ שיא לש ותעפשהב

 רוגח !הלמשכ שורפו רווחמו .רורבו 'ןבומ לכה ,ויניעב טושפ לכה
 םיקוח הביצמה ,הנוכנ .המרגורפבו ורוב .ההמהדוקו עדמה ילכ :אוה
 .םייחֶה  תכלה  ,הכלה "תורוהל אב .אוה ,םראה תמשנל ןילובגו
 ,קנחהל דע םירצה ,היקוחו היללכ םע וז םורס .תממ -- עדמה
 - -,קושב הרוחפ םידרומש :הדמה התואב םדאה תמשנ תא .תדדומה
 . ! ולצא .אוה .ידיחי לשומ

 ;השחמו  וירחא .רהגנ דלפ תא ןייטש ר"דה הארשפ
 !.רברל

 בטיה .אפהתהלו חונל .ךיתצעי זא יכ ,עמשת ילוקל ול -- /
 בצמבו ,דאמ = םוזגרנ .ךיבצע | .תיתורפסה .ךתרובעל בושתש םרט
 םג הנינתשת זאו ,אפרתת .ישממו םיק רבד ארבל .רשפאהיא הזכ
 םירחא : ךירופס = ירובנ :םג = ויהי .זאו = ,םייחה \ לע | ךיתופקשה |

 ,ירמנל
 םירזגל ובל תא וכתח הלמו הלמ לכ .ויתפש ךשנ רלפ \

 ורבח לש קלחה .וראוצב זוחאל המוצע הואתמ 'דעור היה | יולוכו
 ..וירופרפב תוארלו וקנחל .,וקנחלו

 תליכאו המהב לש בלח יניטע דיב שי תמאב םא !אפרתהל,
 אוה ןיא יזא  ,וירופיו ותודח ,ורעצו .ויתווקת .,ותוא תונשל הרשב =
 וינפל םיחתופה = .ןירוסיה = וילע  םיביבח .,אפרתהל | ללכ הצור ! =

 םילוח ..םלועל .םהילא רורחת אל. םיאירבה ןיעש = ,םיזונג תומלועי
 לבה יטופטפו תוקיר .םילמ ! םיילמרונ יתלבו םיילמרונ ,םיאירבו =

 ,שגרדולרח  םישנא 'לש ,תואר"ירצקו בל ימטמוממ "לש .םהיתויפב
 םתוא לכ םא .הרוהטה המשנה תא ותימה רבכ םיסגה םהיתופונבש
 שפנ 'לש םיארונה םיבואכמהו תולודגה  תועיבתה ,םיקזחה םיעוזעוה

 גרוע .בל לש  ,ןורתפ תשקבמו תלאושו הירוסיב תטבלתמו תפכרפמ
 ,הרימטה  החנאהו סומכה רעצה ותוא לכ םא לאל ' ללפתמו אמצו
 עצמאב תדמוע הניאש .הָמשנה התוא ,םדא לש .ותמשנ םיליערמה
 ינמיס הלא לב .םא -- תורשפו  םירותו לכ. תעדוי .הניאו .ךרדה
 "!!םילוחה םע  יקלח אהי -- םה .הלחמ
 ,ותמישנ תא דיבכהו רלפ לש ובל תא טבצ ברוצ 'באכ 7

 תובר םינש + תרבחמה תא ופרשב ,םואתפ וילע רבע .חור הזוא =
 וידלי תא באכ ,תורקי .םינבא .אשונכ ,וחור:ידלי תא ובלב .אשנ
 לצא ןתמשנו וחור ,ושפנ לכ תא ;םהב ןימאהו םבהא ,םבהא
 ,העותהו הדדובה ותמשנ רעצ :דוהו ונוגי יסיסר םהב .קצי .,םהילע
 הפלועמה הלודגה תמאהל הגירעו | ןיקד ןימינ םהיתובלב ריעה |
 העליע הריש לש טטרב םהיתושפנ תא  ריערה | ,דוס ילפרע

 אב .עגר  ןיב = הנתו -- הפי אל ןיע הב. רודחת : אל = תוקושתבו

 ףיסוה

 םייחב ול .ראשנ המ | ..הנב .רשא ומלוע תא .בירחהו  ומצעב\ =
 : + םתלוז לבתב ול שי המ + םהירחא | =

 בחמו  הקזחב | בשנ חורה | :רשנח לא וברק .םירבחה :ינש |
 עצפנש םדאכ : ,ןיימש .ירחא ררגנ אוה ,דלפ לש ורשב תא ףפא <

 ,ולפנ םרט :,תונורחאה ויתועיספ עסופו הומ :עצפ
.: 

 וטיבהו רשגה לש לזרבה תכבש לע 'םמצע וכמת םהינש
 .לפאו קומע םוהתכ וארנו שער לוקב םימה ומהו וצר םש' .הממל

 ,ךרדב הב לויטהמ ןייטש  רידה בש םידחא םיעגר .רובעכ
 .רלפ ורבח םע ךלהש

 .וב לכתפהו ונועש תא איצוה ,םיסנפה דחא לא שגנ אוה
 , הקילדהו ויפ ךותל הרגיס ץענ ךכ-רחא

 ;תולעמה לע  םמורתהו ולש ליטוהה לא עינהשכ
 , בוש ואיצוהו .עגר דמע | ,תלדה רוחב 'חתפמה

 רמא --- ."ערואמה- ריע \ עידוהלו היצילופה לא רוסל ץוחנ,
 , תומיענ:יא לש היועה .התארג וינפ לעו ובלב

 םירה ,ריעה תיב ךרה רבע: . היצילופהמ בש העש יצח רובעכ
 .העש .יצח .דוע לייטל טילחהו ראומה ןועשב טיבה ,ויניע תא

 תא וב אצמו לעלע ,וסקנפ תא איצוה ורדח לא ובושב
 םימיב .בוהכל .ליחתהש | ,"השרחה .תורפסב שפנה תולחמ, קרפה
 .ןורכול ירלפ, םשה תא וב םשרו ,םינורחאה

 ,מ''סרת ,  ןודנול
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 תא םש

 . יקסניצשל בקעי

 +תונוש תוצְרָאּב דַמָשַה
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 ,םעה יניעב תצלפמ דימת התויה לכ םעש ,"דמש, הלמה
 תובושח  תורדש לש םיבצעה תא תורגל רבכ הקספש טעמב
 ינפמ ,ןתוכיא לשב אלא ןתומכ לשב אל תובושח --- ,ונתמואב
 םואתפ עתפל העזעז וז הלמ -- ,ונויח .ינינע לכ לע הבורמ ןתעפשהש
 ומירהש דע ,ךכ לכ הלודג  הדמב םיפרנהו םילשחנה .םתוא אקוד
 !לארשי ., ךילע רמשההתנבפ : םידוהיה בוחרב הקעצ לוק

 תילודג  רתויה :לארשי - תולהקב \ רמולכ . ,הניווב : ,ןולרבב
 תכלוהש ,תדה תרמה רבד לע תופסא םיפסאמ ,הפוריא ברעמבש
 םירְכומה ,םייוזבה ?םיחרוב,ה .דגנ תוצרמנ .תואחמ םיחומו ,תרבגתמו
 םיאב וללה | תוזחמהו | .םישדע = דיזנ דעב םתמואו םתנומא תא
 "םילרביל,ה תובלב םג קזח .ימואל שגר לש ותואיצמ לע םידיעמו
 תונושלה לכב ונלש הסירפה | .תימואלה היחתב םימחולה ,םהה

 ונבוחרב ץרפש ,רמשה 'דננ להקה .תעה תא .ררועמ .תקסופ הניא

 םירמאנש ,םורברה לכ תא עומשל .ןוא םיטמ ונאשכו . .תוצראה לכב
 קומעה .זובהו הועה האנשה ירבד ךותמ ירה  ,הז ןינע לע םיבתכנו
 טטר לש ,דחפו ארומ לש המיענ זיא .םג ונינזא תטלוק םידגובל

 ,םעה ותוא לש -ולרוגק ,דיתעב ונלרוגל .הסומכ הנאדו  רימט

 תומק תורעסו .תופוסו הנש םיפלאל .בורק הז םיב תפרוטמ ותניפסש
 . . העיבטהל םוי .םוי ,הילע

 תודהיה \ תונונתה תכלוה  ,הב םידמוע ונאש  ,וז .הפוקתב
 רמשהו  ;האלפנ . תוצירחב .התלועפ .תא .תלעופו  תכלוה ,תדמתמו
 הגורחאה .תוררחתשההו וז  תונונתה לשי ינוציקה .היוטב אלא וניא
 תוצראב | םירדה : ונמע .יקלח .  ימואלה / רבעה לש קיעמה | ולועמ
 תוקחרתמו תולרבנ תונוילעה תוררשה .,ולאל ולא םירכנ םישענ תונוש
 ה תישאר :יהוז--,תחא הנידמב ןהמע רדה םעה בור לעמ
 ..ירמגל :הנחמה תביזע \ ,תהה .תרמה---הפוסו

 / תא ורבחו ודגא .הנש האמ ינפל רועש ,םהה םירשקה
 תונורחאה םינשה תאמב ורתוה ,וירוזפ .תוצרא לכב םעה .יקלח



 %- א ןוילג

 דנלוה ,קרמנר  ,ץייווש ,הילטיא ידוהי : , ירמגל טעמכ עקפ םחכו
 םניאו 'וכו תפרצ ,הינמרג ,היסור ידוהי לע םיעיפשמ םניא 'וכו
 לודלדב .םיעיגמ ויה יאדו .הילגנאו תפרצ ידוהי ,םהמ םיעפשנ
 הלודגה האיציה האב אלמלא ,הילטיא ידוהי לש םתגררמל םחור
 םילדלודמהל חורו היחת הצק חרזמה ןמ היפנכב האיבמ התיה .אֶלו
 םה םיבורק \ יכ 'ףא ,הירגנואו .הירטסוא ,הינמרג :ידוהי ולה
 ול םירז .רתויו .רתוי .תאז לכב םישענ ,לודגה . ידוהיה , רובצל
 -- המצע הפוריא חרזמב םגו . קחרתהו ךולה ונממ  םיקחרתמו
 תורדשה * . םירורפ .ם רורפ םעה  ררופתמ --- היצילגבו  היסורב
 , ןומהה לעמ תוקחרתמ -- היזאוזרובהו היצנגילטניאה --- תונוילעה
 הביבסה לש היתואחסונו .היסומנ ,היגהנמו התפש תא ןמצעל תולגסמ
 ,לודגה ץובקה םע ןתיא םירבחמ ויהש םיטוחה תא תוקתונו הרזה

 תא ורציש ,תובסה לע אל .רבדל םוקמה הפ אל םלואו
 ןיא = .ונממ ונ5 תופקשנה ,תואצותה לע אלו הזה ביצעמה .בצמה

 םנושלב ;דמשה : תעונת תא :ראתל .אלא הלא וניתומישרב ונתנוב
 דאמ רע םימעפל איה .הרורב םירפסמ לש םנושל ,.םירפסמ לש
 ,תומלוע .תושיערמ .תוצילממ רתוי .איה .תנבומו

 יתסחוימה : .איהש .םושמ ,הניוו ריעה תומישרב םיחתופ ונא
 רפסממ .הידמושמ רפסמ הבורמ --- הפוריאבש לארשי תולהק לכב
 תעונת .רבד לעש אלא -דוע אלו .תורחא .תולהקבש םירמושמה
 ךכיפלו  ,רתויב..תוטרופמו תוקיודמ תועידי וגל שי הניווב דמשה

 תומישרמ דומלל .רשפאשמ רתוי | הניוי א תומישרמ רומלל  רשפא
 : ,(* תורחא תולהק

 \ הניווב .םירמומה רפפמ ירה .לכ .תושאר

 58 לכה-ךס .| תוב קנ |[ םירכז תונשב
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 רתוי .תורהיה תא ובזע תחאו .הנש םיעברא ךשמב + ןכבו
 רוזחי 'םהמ .עודי רפפמש  ,הארנ ןלהל . םידוהי ףלא רשע:םינשמ
 וז אלכטב יוארכ ןנובתנ התע תעל לבא +, תודהיה לא בושיו

 ןימימ--אלבטבש | יעיברה- דומעה ונל הארמ לכ תישאר , ונינפלש
 רפסמשו תהא הנשל ףא קפפ אל הרמהה לודנ יכ ,לאמשל
 טעמבכ תחאו הנש םיץברא ךשמב לדג םידמושמה
 עיגה (1אל8 -1808) תונושארה םינשה שמחב .םירש ע'יפ
 שמחבו םינשו  םישלשל קר םירמומה לש עצוממה  יתנשה רפסמה

 יתנשה עצוממה רפסמה הלע (190%- .1908) תונורחאה | םונשה |
 הבושת ידכ 'םהב ןיא רבלב וללה םירפסמה םלוא ..תואמ ששל רע
 םירמומה לש יוברה  רפסמ הברתמו ךלוה המכב ,הלאשה | לע

 היפרגומדל ןותעה,,ב רקיעב ונשמתשה הלא : וניתומישר  ךרוצל | (*
 ר"דה לש ורפסב ,"הירטסואב םירוהיה,, : רפסב  ,"םידוהי לש  הקיטסיטמסו

 ןילרבב  םיאצויש םינוש  םינוחריו .םינועובשב םגו ,"רמשה  רבד - לע, : רטמז

 5 . < םלועה

 ןתוא ךשמב לדג :הניווב ידוהיה  בושיה םג וההש ,םלתהב
 ונל ןתת .תאוה הבושחה הלאשה לע הבושת ,הלודג הדמב םינשה
 :'וז .הנטק אלבט

 :ךותב רחא רמומ" הניווב היה בוריקב
 1-79 תונשב םירוהי ו0
 9 6 0 ו
2.00 2 2 9 
230/40 5% 0% 68 

 םידוהיה רפסמ לא סחיב םירמומה רפסמ לדנ תמאבש ירה
 !/ 1800 ברקב רחא רמומ הלהתב : השמח יפ קר הניווב םיאצמנה
 רוע אלו .םידוהי 940/40 ברקב דחא רמומ ףוסבלו | ,םידוהי
 ינשה םירשעבש העשב ,חמשמ רבד םג שי וז אלבטבש אלא
 טעמכ ירוהיה .בושיה לא סחיב םירמומה רפסמ לדג תונושארה
 - תצקמב תונורחאה םינשה םירשעב רמשה לודג תחפנ ,השלש יפ
 ,םינש יפמ תוחפ \ בושיה לא סחיב לדג םידמושמה רפסמו

 11495 ברכב ,הנושארה אלבטב .ןייעל .בושנ  םלואו
 ,508ל...םישנו ,55,79|, רמולב ,6408- -םירכז ויה .(* םירמומ
 - םישנאה תא תוחירכמה תובסה ןה תובר ,הארנכ , 44.8 |[; רמולכ
 רמש  ידיל םישנה תא . תואיבמה תובפה ןמ .תודהיה תא בוזעל

 םוש טעמכ אב אל תובקנהו םירכזה לש הז .יטנצורפ סחיב
 רפסמ היה תונושארה םינשה שמחב .םינשה ןתוא לכ ךשמב יונש
 רפסמהו ,449/ דע .תובקנה רפסמ הלע ןכ ירחא ;4% ₪ תובקנה
 ,תונורחאה םינשה דע רמועו עובק ראשנ הזה יפחיה

 ירול .תואיבמה תוירקעה .תיבסה ןה המ  ,םילאְנש ונאשכ
 :תובורמו תוכבוסמ .הטלחומו הרורב הבושת םיאצומ ונא ןיא ,רמש
 ל5ב .יריל ןתוא  איבהל לָכּונש ירכ ידמ רתוי תובסה ןה םינווגה
 " * םירמומה בור םה ימו ימ- ,ונל םיארמה םירפסמה  םלואו .דחא
 וא .תונוילעה .תוררשה ינכ :,םינקז וא :םיריעצ  ,םואושנ וא םיונפ
 !רהויה .דמשה תבסש ,םיחיכומ הלאה = םירפסמה --- ,תונותחתה
 5בקל .ךכ לכ  היוצמה | ,הפיאשה < - הירחאו ןיאושנה םה תירקע
 תוגררמב תולעל ידכ ,םייוגה :ןיב עמטהל ללכב וא , תינירמ הרשמ
 . יתרבחה .םלופה

 ,םירמומה .ןיב םיונפה רפסמ לודנ המכ אנ .הארנ
 ,רמשל ירקע .םרוג םישמשמ ןיאושנהש ,תיאדו רתויה היארה

 2 יהוו

| 816 | 9478 | 5 
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7 | 888 | 800 | 
 דג לו | לכס

 בצמהו | , םה  םיונפ .םירמומה יעבר .תשלש טעמכש ירה
 '.םינשה רשעב .הנש םירשעמ רתוי ךשמב טעמכ הנתשנ אל הזה
 "  רפסמה דרי כ'חא ,%9,75 רע םיונפה רפסמ 'עיגה תונושארה
 " "הלעו .רזח .תונורחאה םינשה .יתשב לבא ,?8,8 9; רע הזח יסחיה
 <, (?4,89ן) האמל  םיזוחא השמחו םיעבשל דע טעמכ םעפה רוע

 " ' ,ונהחמנה תא  רשאת םהיתונש יפ5 םירמומה  תקולח םג
 :רמשה :תעונתב ירקעה םרוגה םה .ןיאושנהש

 0 ו 1008/ תגש ולב (*
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 לבה*ךס

 ,--הנש 80-80 ינב+- .ןיאושנה 6% אופיא םיאור ונא ,
 םיזוחא העשתו םיעבראמ .תוחפ אל :תודמשב הבורמה אוה

 ,םיעדוי ונאש :םושמו .האמל םיזוחא .םישמחמ ר תו י" םגו .האמל-
 ,הניוובש םידיהיה לכ רפסמ יבגל ₪0 |; אלא םניא הזה ליגה ינבש
 ידוהיל . םסחימ . יצחו .םינש יפ  לודג דמשה יבגל .םסחיש :ירה

 םיעבראו םישלש ינב םיספות המשב ינשה םוקמה תא .ללכב הנווו |
 םינשה םתוא לכ ךשמב דרי אל םהבש םידמושמה רפסמ---הנש

 תחא םעפו ,ללכב ,םידמושמה רפסמ תמועל ₪19[ ןמ  תוחפל רע

 ;88 | רע םג הזה יפחיה רפסמה עינה (1895:--90)
 ,תונקזהו םינקזה ברקב .תורמשה רפסמש ,רברל בל םישל יואר ו
 רתויב תחאו הנש םירשע ךשמב לדג ,הנש םיעבראמ םילודגה =

 ועינה אל רועש  ,תיריעצהו םירועצה ברקב ,  ךפיהלו 1,  6 ןמ+
 .99%4-- ב תודמשה רפסמ תחפנ  ,הנש .םירשעל

 םווצמ  תורדשה ןמ וזיא  ברקב תערל וגל 'בושח דוחיב
 :ילטניאהש הארנ ףכית 'איבנ רשא אלבטה ןמו - . רתויב .תודמשה
 בדקב םגש אלא .,הנושארה, הרושב םוקמ .םיספוה .םירישעהו .הוצנג

, % 
ָָ 

 - .רפסמל - = תורמומה  רוחיבו <> םירמומה :םילוע  תוכומנה  תוררשה >
 : בושח

 תובקנ 1 םרת ה |
 םיזוחא רפסמה םיזוחא רפסמה תוסנרפה ינימ 1

 האמל טלחומה | האמל | טלחומה .

 5 79 | 98/8 | 446 |  תוישפח תוסנרפ .ילעב
 1% 10 0 55 םירומו םידיקפ
 בורל) .דומלב .םיקסוע \

 9 -- [ = 18/7 | 858 | (םיטנרומס 0 /
 , םיחחופ = ,םיטנקירבפ =

 םינוממ ,  םירויטנאר |
 18 58] 9 649 .] רחפמ יהבב | '

 םילעופ .,הפאלמ  ילעב <
 55,4 | ("918|[ 1 367 | םיהרשמו
 1000 95[ 1000 | 5 [ לה
 םינשב . םידמושמה  תוהמ לע ונתוא .החימעמ וז אלבמ

 ..יוארכ הב ןייענש איה היוארו ,(1901---190ל) תונורחאה =
 :ילטניאהש ,םיאור ונא תישאר .םירכזהל .בל םישנ הלחתמ 0

 םידמושמ הכותמ האיצומ \'וכו םירוגינס ,םיחקור ,םיאפור) :היצנג
 ,םידמושמה לכ רפסממ (88,% | עברה טעמכ -- לודג  רפסמב .
 וניא .הניוו יוהי. ברקב היצנגילטניאה לש הרפסמש  ,עודי רשאבו |

 העבש יפ לודג ,רמשב הקלחש | ,הומ 'אצוי ירה ,8 9: לע הלוע | |
 8 לע ףיסוהל רשפא ונתעד ופל .םלואו ,ידוהיה בושיב הקלחמ =

 יקסועה תא דוחיבו .םירומהו םידיקפה תא םג תוילרבולה תוסנרפה

 יללכה רפסמה .ןמ ונתחפ (*>* .  60--תוחפש ןהמ (** . תורומ קר (*
 + ןהילעב םש / תובשחנ ןה אלא .ן הדחוימ ו ןהל ו ל ןתוא |

 ל

 אל
 3 כב שש =( << הישיש

 הז יפלו .דיתעב םיטנגילטניאה , רומלב
 ,ןומהל יתפומל תויהל הילעש ,היצנג

 תילטניאה אקודש ונל אצי
 הכותמ האיצומ ,ולדגלו וכנחל

 םיספות .ינשה םוקמה תא ,49%|; -- םידמושמה  תיצחמ טעמכ
 רתוי .רמולכ :, 88,9"|, --- םיטנקירבפהו םירחוסה ןניקסע םורכזב)
 'בושיה = יבגל םרפסמש ,וילאמ  ןבומ  ,םירמומה  לכמ | שילשמ
 = תוכומנה תוררשה ,שילשמ הברה תוחפ אוה ללכב הניווב .ידוהיה
 הניוו ידוהי יבגל םרפסמש -- - םיתרשמהו םילעופה , תוכאלמהילעב
 = דמשב ןורחאה .םוקמה תא תוספות ,50 %- דע עיגמ יאדו
 0 8 ,199] קר

 ןיאושנהש הארנ :םישנה ברקב םוסחיה םה ירמגל םירחא
 םיביטומ לש .םחכשו .רמשל | תירקעהו .הנושארה הבסה ןאכ םה
 ,הרמה ייל תובורק םינעפל םישנה תא איבהל ידכ לורג םיירמח
 5ש ןקלחב תולוע (55,4  ן .תורפומה תיצחממ רהט ןכ הנה
 תוחפש - -- דוחיב . תוחפשו תותרשמ ,תולעופ --- תוכומנה תוררשה
 - " רמשב  ןוגה - םוקמ .תספות  תיטנגילטניאה. השאה םג םלוא
 ,80 9| דע

 לע -- + הרוכבה טפשמ תא םירמומה םינתונ תד וזיאל
 : ונינפלש אלבטה הבושת ונל . תנתינ תאזה הלאשה

 םירפוכה ל[ | תורחא = [הילוטקה תדה ל תוהד :לע לע והפסנ
 - יי םינשה

 צי[ 5ש | בס [ 56 | 5 |
|| ₪ | || 

 % = הבה יא א רב בז 1

20.7 
58 --1896 1 5115011 28 ]911069/, 50 
 ו - 389] 28,9| 319| צל | 1 מ

 21 2089[1] 27 ,02688] 51.65010] | לכה-ךס
 ,תילוטקה | תדה לא ורבע .םירמומה . תיצחממ רתווש ירה

 (תיטנטסטורפה תדה לא דוחיב) .תורחאה תותדה לא -- עברמ .רתוי
 םלואו ,לכב םירפוכה לע וחפסי 86 '|| ןמ רהוי תצק קרו
 :תרהלש ,,םיאור ונא זא ,,רבדה תוחתפתה יטרפ לע םידמוע ונאשכ
 הנש םירשע  ינפל : םירמומה :יניעב הנח .רבואו ךלוה  תילוטקה
 תונורחאה .םינשבו ,םירמומ 88/  ןמ  רתוי תוילוטקה לא ורבע
 ןמ .לכב םירפוכה .רפסמ , ךפיהלו .45,4 %/ דע הזה רפסמה דרי
 ,תוילוטקה ןובשח לע ,לדג .הזב אצויִכ | 55, ל9| דע |
 םיטנטסטוחפ םישענש .םירמומה רפסמ

 .(אבי דוע)

 = כ
 שידץראמ  םיִבְּתַכְמ

 לג

 ה 2499 0 1895(55,1,| 8

 העירו םואתפ עתפל | האב הנהו ןרוחב םיזורדה ררמ- לדח אל דוע
 ;:רתוו םוקמב .דרמה  ץֶרָפ תאזה םעפב  ,ונצרא תולובגב שרח ררמ תודא לע
 ---.םיאורבח וממוקתה .,הקיתעה באומ תנידמב ,חלמה םי חרזמב --- זגילא בורק
 ורובצ ףוג רוחב תיקרוטה הלשממה ךוהב שפזח .ייח םייחה .,םידרונֶה םיברעה
 תדרחב םיעגכגו דבלב םשה ייפ לע קֶר הלשממה תא םה םירוכמ ,דחוימ
 .םהל ןיא לבא | ,רמחמ שרוי רוחב 5 שודק אוהש .ןןטלושה יגפל רובכ
 ,הלשממה םע ןתמו אשמ לכמ םה  םיקחרתמו .םהוטבש ינינע אלא םמלועב
 אל טאל קר ,אבצב םידבוע םניאו הלשממל םיפמ םימלשמ םנוא וללה
 ..קפועו .עובק .םוקמב .בשווה םע  תגררמל םיררונ בצממ  םיאודכה.  םירבוע
 . .םישורדה םיסמה תא םג םלשמה  סיאודבה ןיב .טועמ זנשי .המדא תרוכעב
 וערוו סגוא , בושיה תומוקממ .םיקחורמה .,םילורגה םיאודכה יטבש בור. לבא



 א ןוילנ

 .םיקלוח םה םהל .םהילשומ םה םהלש םיכיישה ,םהילע הלשממ לוע לב
 םיטבשל םירדוסמ םיאודבה ,םיעמשנ םה םהדוקפלו םיענכנ םה םהינפל ,רו:כ

 םיאורבה .רדוקמ רובצב םיעוכקה ,םיקוחכ םהל םישמשמ םהיגהנמ .תוחפשמלו
 ,םה םהבו רתויב םהל  םירקיה םירבדה סה םנוז ילכו םהיסוס , םיניוזמ םלכ

 . םוראפתמ
 ךכיפלו ,םיאודדה לש םהיתויכזב הישממה העננ אל ןורחאה ןמזה דע

 םיצירע .רתויה םינטלושה  תלשממ תחת םג ישפח סע גהנמ םיגהונ ויה
 ,םהילא תושירדב אובל זיעה אל רימח:לודבע ןטלושה  ולופאו . היקרותכש
 לוע תא םהילע ליטהלו םיאורבה תא דבעשל תלוכי לכ התיה אל הלשממל
 אל תאז דבלמ ,סיבשותה ראש יבגל הכלממב םיררושה םיררפהו םיקוחה

 ינב םימלשומכ |. םואורבה תא רבעשל רתויב לודג ךווצ הלשממה התאר

 תוכורמ ויקש ,הוגמ:תומחלמב קלח םיתקול םיאודבה ויה . תומלשומ  הנידמ

 ריקוהל הלשממה הערי הזה רגרה תאו .בומר םבל ןוצהב ,היקווטב ךכ:לכ

 םע תודומת העוגנב הלשממה תא אינה ןורראו ןכזה רב+  ,יוארכ וכוועהלו

 ץראב רובעל הכירצ התוהש , תוזא גהה  לזרבה תלסמ ןינב יהי .לע םיאודבה

 םיאודבהש ,םיאריתמ ויח ,םיאוהבה ץר*ב הלפמה םווקל ןוגאד בר ןמז .םהידודנ
 ולפגתיו התוא ופרהיש ,הלסמה תא .לוסל ונתי אלש ,םיבר םילושכמ .ומושי
 ומכ ,טושפ ןפואב הלסמה תלאש תא הרתפ הלשממה ךא .םיעסונה לע

 םירדושה רחפו הנכוסמ הביכסב םירדונ םיבשויה ,םיטרפ םישנא םישועש

 , םיאודבה יטבש ישארל עודי םוכס הנש לכב תמלשמ הריה איה : םהילע

 ,הלשממל רובכ םרג אל הזה ןורְתפה .היס:ה לע םורמושה ויהי םהש ידכ

 רתוי םיעצמא הל ויה אלש ןמז לכ ,שורדה ןוחטכה תא הל ןחנ אוה לבא

 + םותואנ רתווו םיקזח
 בצמהל ץק םישל המצעל תוציחנ התאר הלשממהו העשה העיגה הנהו

 ע הרימשה דעב םיאודבל ףסכ םלשלמ לודחל הטולחהו יעבט יתלבה םדוקה
 ןיידע ררמל לבא ,םיאודכה ןיב הל ודג תורמרמתה ריעה הזה רכדה . הלפמה

 הלקלקש ,רחויג הבושח הדכועהו , תחא הדבוע האב רשאכ קרו איבה אל
 .ופקת לכב דרמה ץופ ,םיאודבה ןיבו הלשממה ןיב םדוקה פחיה תא

 קשנה קורפל עגונב תושדחח הלשממה תושירדב הרוקמ תאזה הדבועה

 אכצה תרובעלו היתונידמ יקלח לכב םיסמה םולשתל ,  היחרזא לכ לעמ
 הלאה םישדחה םיקוחה תא םישגהל םדוק .הלרתשה הלשממה .. תיללכה

 תונידמב פג פתוא עובקל האב איה ושכעו , תוררוסמ רתווה היתונירמב
 םג תבשחנ ,הלאה | תונודמה ןיבו . תובזענ רתויהו בושיהמ תוקוחר .רתויה
 + םיקזחו םיבורמ םיאודב יטכש הב םובשויש ,,קריק תנידמ

 יטבש ישאר תפסאל ארק (הקיתעה באומ ריק איה) קריקב החפה
 הלשממה תאז תושרורש ומכ ,םקשנ תא ןיסמיש םהמ שרדו ולבחב םיאורבה
 /הנש יגפל רוע אצי קשנה קורפ רבד לע קוחה .היתונידמ יבשות לכמ ושפע

 ההומשגההש יפ לע ףא ' , הינוריקמב תאזה השיררה לע חרתו אל הלשממה
 אוה היבשוי םג וחרכוה הינכלאב ררמה ירחא . דאמ השק החיה איהה הנורמב
 + ןרוח ירחב םיזוההה תאמ קשנה תא חקול השפ:ימס . םניז ילכ תא  רוסמל
 אב הנהו . לילג תובשומו ירפכמ קשנה תריסמ תא ושכע תשרוד הלשממה

 השירדה תא לעופל איצוהל ,םה ףא כקשנ ת+ וקרפתיש םיאודבל םג חרכהה
 דחא יברע ףא אוצמל רשפא יכו .דאמ דע השק רכד אוה היקרוטב תאזה
 תורמל  ,ושכע םג ןיוזמ וניאש , לארשי ץרא ירעב םיבשויה ,םיברעה ןמ
 רבוע ו וא ?הלאה םירעב הפיקה הלשממה דיו הנש הז 1 רוסאהש

 תוירי הנעמשת  אלש ,,לארשי ץראב אוהש םוקמ הזואב דהא הליל ףא
 בושימ | םוקוחרה תומוקמב , ךכ.בושוה תומוקמב .םאו ? םיבורמו םיחדקאמ
 ,ףקות לכב שרדו הול בל םש אל  קרוקב החפה םלואו | ןכש:לכ:אל

 ,םיאורבה לש ,םהיתונעט ויה אושל ,הכלהכ קוחה תא ןאלמי םיאודבהש |

 לעו  םמצע לע ןגהל םה םיכירצש  ,ןיז ילכ ילב תויחל םהל רשפא יאש

 , םוכיושה . ןזחטכה רעב בורעת רשא הקזח הלשממ םהל ןיאש ינפמ , םשוכר
 ורבהב םהמ רחאו ,הענכה תפשב רבדל סג ועדי אל ,םישפתה רבדמה ינב
 .והמדק חהפה אלא .ובהה תא איצוהל ןוכתנו ודי תא חלש החפה םע
 המרגש איה תאזה הגירהתו , ךיישה תא גרהו תוריהמב וחדקא תא איצוה
 . םואודכה דרמל

 תמקנ םוקנל וצפח םיאודכה .קריק  תוביבס  לכב ףבית .טשפ דרמה /

 רוע .לע לפנתה םיאודב לש לוהג הנחמ . הודוקפו .הלשממב . גורהה .םהוחא ..
 ןל רשא טעמה אבצַה סע .החפה | .םידיקפו  םילייח הברה וב ןגרהו ךלפה

 סילפנתמה ,סיאָורכֶה יריכ הלפנ חלוכ רועחו ,בורקה .רצב -- כ .היה
 : % א

 | 4%- םלועה <

 וזזבו תויינחה תא ופרש * ,הלשממה ינינב לכ תא

 גורהל אלא היה אל םיאודבר לש םתנוכ רקיע לכ , םיבשוהה שובר תא
 לע ןגהל םצפחב וא הרקמב קרו ,םיטרפ םישנא אלו הלשממה ידיקפ תא

 ' טימלשומ םג םנשי םיעצפנהו םיגורהה ןיב .םיבשותה ןמ םירחא גרהנ שוכר
 קר , תוערפהמ ולבס אל , קריקב םובשויה | , םיטעמה םירוהיה = , םירצונ םג
 -  הפוריאב ללכ  תואיצמב | ונניאש = ,הזכ רזומ ןזיזחל םוקמ שי' היקרוטב
 םילוטקה \ םירצונה / , םודוחיה יתב לע םוערופה וחספי  תוערפ לש ןמזבש
 . החפה תרזעל םילשוריב םהושאר ידי לע ו:5 םיפכורותרואהו

 הנחמ לע . תלמה םי לש וחרזמב לודגה לבחה לכב וטשפ | םיאורבה
 /<  אבצה רקפמ ,השפדימס. !דימ םשפנ לע וטלמנש ,  םיזורדה םג וחפסנ םיאודבה
 ףרגלטה תא וכירחה 'םה : תונוש םירעב תוארונ תומש ושע רחי םלוכו |, ןרו וב
 ןיבו רככה ירע ןוב רובחהו , לארשי ץרא לש החרזמב לודנ חטש ינפ לע

 וסרה ,ריעַה תא ןבירחה

 יתב תא ופרשו לזרבה תלסמ תא ופרח םה .ירמגל קספנ םילשורו | קשמד

 .לגהה ,קרי; לש החרזמב רטמוליק 40  ,ינאוטוק הנחהנ ,  תובוהוה

 !קריק לש \ הנופצב : רטמוליק 60  ,הבדמ  תוביבסב םגו .סידיקפה תא

 ולא קר םייחכ וראשנ , םיפמה תיבגב וקפעש | ,הלשממה יריקפ תא וגרה
 * הלרח תובכרה תעיסנ .םשפנ לע וטלמנש , לזרכה תלסמו הלשממה ידיקפמ
 תבכר האב הנידמ רועמ , ןהילע םילפנתכו תוככרד אובל םיכהמ ויה םיאודבה
 וחקלו תככרה דעב ורצע םיאודכה ,הב ועסנ םורישעו הטסופה תא הליב ןהש
 קר פהל ורואשהְו םיעפונה לש השוכר לכ תא וזזבו הלש ממה ףסב לכ תא
 םיששוח ,הלמה ,םי לש וברעמב .תומו;מה לע םג םדחפ לפנ זא . םרועל .םתנחב

 לע םג ולפנתיו םורד רצמ וא ןדריה ךרד המש םג .זאוכי סואודבה יטבשש ויה
 : ,.ןורבחו הזע , עבש ראב

 .אבצ ,ןושארה עגלה ןמל התוצירח תאו החכ תא התארח הלשממה לבא

 ומצע אוהו ןרוחב ואבצ לש קלח רואשה החפ:ומס ..קשמרמו םילשורומ חלשנ

 ותעפוה ,קריקל םשמו ינארטוקל לודכה תלפמב לודג הנחמ שארב אב
 . םואורכה .ץרמנ םשור השע שוא ףלא םירשע רפסמב הנחמ לש  תימואתפה
 " ,רצפמב םומי הרשע רוגס היהש , קרוקמ החפה ; םימשה תוחור לכל ורזפתנ
 השוע אוהש ומכ , ץראה תא .טיקשהל ומצע לע חקל החפרימסו , ואבצ םע אצי
 ,לורכה תל סמ תאו ףרגלטה תא ןקתל התיה הנושארה ותדוכע .ןרוחב תאז
 ,הרבע רככ  תרזמב הנכסתו ,התשענ רכב תאזה הרובעה

 , ויה חלחתמ : ,ןיידע םיעלדו םגיא  םיקזינהו .תוגירהה רבדב | םיטרפה
 רפסמ הלוע | תונווחאה תועיריה יפ לע , םושנא תואמ תגירה לע םוופסמ

 תונורחאה + תועיריהי ןח .תונוכנ םא , םירוקפ סבור , שיא םישמחל קר םיגורהה
 תנוכתמ | היקרוטב | תלשממה | ..טולחהל השק --- םיגורהה רפסמ ד"ע וללה

 ,'א .היקרוטב = זוניתעה | תועירו לע םגו , תוערפה- ךרע תא טיעמהל , ןבומכ
 *החפה בשומ םוקמב , קריקל ךכדלכ הבורקח ,  םילשוריב ; ךומסל ןיירע רשפא

 רבד לע ועדי  ןודנולב ,ילגנאה "םמויט,ה ידי לע קר דרמה רבד ערונ
 - ,םירפוס קריקל ואצי תעכ , םירשוריל העומשה העיגהש םדוק םידחא םימו ררמה
 :אצווה ,"שכתקומלא* לודגה ןותעהו . םירצממו .היריסמ םייברע םינותע חכ-ואב

 . רטחמ םיסרופמה רפופה ,וכרוע תאמ םיומאמ תרוש ושכע םיפדמ
 ,("תוהכו רבעב  קריק,) קריקב בצמה לע

 ,קשמדב

 , ,ילע---רהפ --

 "  פסובמ היקרוטב ינורמה בצמה ןיא המכ דע ,בוש ונל הארמ קריקכ דרמח
 < לכב | םולגתמ ללה םיעצפהו , םיעצפ אלמ היקרוט לש ינידמה הפוג לכ . ןיירע
 שדחה 'הרפה ירו לע ואב אל הלאה  םיעצפה , םנמא .שדח םוקמב םעפ

 .ןמוב ושכע לכא  ,םדוק םג םילגה מ ויחש ,םה םינשונ םיעצפ ; הלשממב

 היצוטיטסנוקה . ןיעל םירכונו םיארנ ושעגו רהויב וטלבהנ ,רוברהו סופרה שפוח

 ריב .ןוידע הלע אל הברה ךא , הנירמה. תוכמ תא אפרל :הנוכתנ תיקרוטה

 הלשממהש קפס לכ ןיא .המלש האופר ידיל איבה אל עגרל עצפה תמלעה
 ןיירע להנתמ ומצע קוזיחה ןינע ךא ,דמעמ הל תשבוכו תקזחתמ השדחה

 ומכ | , היקרוטבש , אוה ןמיפ .ןורחאה ןמזכש תוידימתה תוערפה . םיתלצעב

 וכרגאה בצמב ראשהל הקושתה---םדוקה שגרה יח ןיירע , הנורמו הנידמ לכב

 ,הינבלאב ..ויהשמ ושכע ןה תולק לבא |, דוע וקספ אל הינודקמב תוערפה
 תאוה | הניחמב הלשממה בצמו ,תמדוקה הלשממה ימיב םג הסיפת התיה

 :ינמסו  הנותחתה לע .רימת הלשממה די התיה ןמיתב , היהשמ רתוו ושכע ק

 "לבא ,  החינמ התוה ןרוחב .תובורק | םותעל. םדוק םג חב הנידמל ויה דרמ
 - ולבקיו = םיזורדה  וענכו ושכע | . הב תררוש תאזכ החזנמש הלשממל הל יוא
 , = .ןוחטבה , רבלכ ה-אשהה ךררב קר אל  תונמיתועח הלשטמה .לוע תא םחולע

 / חלמה סי לש ותרזטכ .סג תעכ וגהגוי ןוחטכו ררס ,קפס ולב. .לרגי .ןה'תב



| 

 ליפהלו הפיפת האלמה הנידמל אבצ חולשמב  קפתסהל בוט ןוא לבא
 וז הנידמב גוהנל רציכ  תערל .אוה רקיעה ...םיממוקתמהו  םידרומה | לע \ המיא
 תודגנתמה תונידמב  סינינעה תא ררסל  תלוביה השורד הול .. ןוחצנה ירחא
 הריקש תעכ םישוהד תיקרוטה .הלשממל . ללכב  יתכלממ .רטשמ לכלו .הלשממל

 םישרח םיקוח הל .םישורד רוחיבו , ץוח תומחלממ ישפח אבצו םוצע ןוהו הבר =
 דוא דחא | םויב .םייחב  םיקוחה תא  םישגהל םיערזיה ,  תלוביהילעב .םישנאו
 תושעל ידכ .. רדוסמ בצמ ותושעלו יכרנאה םייחה .בצמ תא  ךופהל  רשפא
 לכו .םיצוחנה םיעצמאה לכ  הלשממל ויהי, םא םג ,  בר. ןמז שורד 'םינוקת
 השקש דע , היקרוטב הלודג ךכ. לכ איה  הבוזעה לבא . םישורדה .םיאנתה
 ןמיסה פה ,םינוש תומוקמב .קספה ילב תוצרפתמש |, תודורמה . םיגוקתל תובחל

 לש תחרזמב םו רדושהו םועשופה יוברל המרג / "םירגה דגנ, קזחה תא !

 + םיסורה םורוהיה תלאשמו "םירגה, <>

 .רתלאל ילקידר יופר הנועטה ,  תיקרוטה הגירפה תלחמ לש .קהבומ רתויה

- 

- 

 .הָילְנְנאְמ םיִבָתְכַמ
 ,הי

 . ,םילגנאה לע ריבכ םשור ושעש ,ןו רגול לש החרזמב םיביצעמה םורקמה
 , םידוהיה ---רמולכ ,"םירגה, תלאש לע  חוכיו שדחמ וררוע , ירחא ,םוי ותואב

 ,היסור ידוהי םח םירדושה יב ,עידוהל הריבה ינותע לכ ורהמ ,.ארונה חצרה |.
 םירמאמב רימ ואצי , "ליומ 'ילויד,ה רעו "פמוט,ה ןמל ,םיביטברפנוקה  םינותעהו

 הרקמהב השמתשה תיביטברפנוקה תונותעה . ןודנולב "םירג,ה דגנ לער םיאלמ
 תיבל תוריחבהב תחצנ 'התע הז רשא , תולרבילה הלשממה לע לפנתהל הזה
 הליקחב , תילרבילח הלשממה רמולכ ,איה יכ , הילע הינורטב .האבו , םירחבנה

 + רועה
 לש ףוספסא .לפישטויהוו יבשות  לכ'.יכ  ,טילחהלמ | ושוב .אל םודחא םינותע "

 םיאכדנה) וניחא תובל תא תאזה תונישלמה הזיגרה ךיא, רעשל 'לקנ , םה םיעשופ |
 רשא םימחפה-תורכמב תוערואמה תא ןיידע םה םירכוז ,  ינודנולה וטיגה לש

 לע ולפנתה םילגנאח םילעופהש תע = , תודחא םינש ינפל .ועריאש , סלייווב

 ,הילגנאב תוכומנה תורדשה תא עדויה לכו ,םורגופ ןיעכ םהב ושעו םידוהיה
 ררפנוקה תיממעה תונותעה . תוענמנה ןמ וניא וז הניחמב םורגופ יכ * ,הדוי
 ןמ ובל תא חיפהל 'רכ ,הליחת הנוכב םורגהב ןומהה תא התיסמ תובוטוב

 , וחורב . יבוטיברסנוקה = , לודגה .ןומההו ,םיביטברפגוקה , לש הנורחאה הלפמה
 =לע שגרנו תוריחכב .ותגלפמ החילצה אל רשא לע תורמרמתה אלמ רתויחב
 "ןברק, לכו ,לכל אוה "שכומ --- ,תונותעה תתסה ירי-לעו רושה,השעמ יהו
 לפושטויהווב וניחאל עיגה המ עדוי ימו .הצרי --- , רב ותמח ךכשל וודיב לופוש "

 היה אל ידוהי תיבב תמ אצמנש דדושה יכ , עידוהל הלשממה הרהמ אלמלא

 אלמלאו ,םידוהיה תא םישאהל ןוא  ךכיפלו | ,ירצונ יטול אלא , ידוהי ללב
 האב התוה אל יארוב , לפשמיוהוו . ידוחיל תפקשנ הנכס יכ , הלשממה הרכה
 יבשות לש םתדב קודבל הילגנאב םיגהונ ןיאש ינפמ , תאזה תימשרה העדוההב "

 איבהל םואבשכ וליפא תרחא הנומא ןבל תחא הנומא ןב ןיב לידבהלו ץראה =

 אלא ., הברה .הליעוה אל הלשממה לש וז הערוה לבא , ןינמב הנידמה ינב תא

 הנוכ  ןועכ הב התארש ,תיבוטברסנוקה תונותעה תא זיגרהל הפיפוה דוע
 תאזה העדוהה תא ורפמ אל םידחא םינותע . "היחה ינשמ ףרטה תא ליצהל, |

 הוו ,"םיגגה, לע ןישלהלמ ולדח אל ,הוסיפדח רשא ולאו , ללכ''םהיארוקל
 תלאשב םינח תילגנאה ןילופרטמה לש םילודגה  םינותעהש , תועובש השלשב

 תויצסנסה יפדור , םירטאמה יבתוכ בור
 רשפאו ןודנול לש החרזמב וניחא ייח תא ללכ ועדי אל ,'ףולפ,ה יארובו
 םבלמ םידוב םה ורהו , תוינערופל דימת ןכומה .םוחתה | ותואב םלועמ ךיח אלש

 םג אלא , טרפב היפור ידוהיל קר אל האנשה תא לידגהל םןוארה  ,םירבד
 רפסמש ' ,יביטכרסנוק רחא ןותע ,לשמל , עידומ ןכ הנה ., ללכב םודוהיה לכלי =

 םוכהואו הדובעה תא םיאנוש לפושטייהזו יבשות בור יב , ןוילימל עיגמ ויארוק
 םדא .ךימימ תיאר יכו = : הומכ ןיאמ הבעתנ הלולע יהוז ירהו .הלוזגו עצב קר

 ? ילפישטייהווה ירוהיהכ ןמחל .דעב ךרפ:תדובע דבוע

 אלא ,דבלב התסהבו תונישלמב םיקפתפמ וללה םינותעה .ןיא , ןבומכ

 תא ו , קוח םירחכנהדתוכ ונפל .עוצת יב ' ,הלשממה תאמ םה םישרוד

 תא אלמת הלשמטה ,וכ = / םידומ = םיטסימוטפואה וליפאו * , ץראל .םירגה>תפינכ

 א ןוילנ / .% םלועה

 םוזגרנה ,  םיביטברפנוקה לש תובבלה תרעס תא טיקשהל ודכ ,תאזה השירדה
 + קרפה לע תודמזעה .תורחא תולאש :ירי-לע ו ושבע

 תורהיה *ע התע ללוחתה הנה ,התעשב וז הרצל היה יד אל םאו
 לילב . תוארונ .הנייהתש רשפא ןיתואצוח .רשא , דחא ןופא דוע תילגנאה

 , ריעה לש .ימורז ה םיחתב גורה  יסוה .ירוהי ואצמ הרבעש הנשה לש ןורחאה

 תחיצרהב ודשחנש , םיסור םודוהו ינש הוצ לופה הרפא םידחא םימי רובעכו

 בושלו הבוח תא תוכגל  םוקמ תיביטברסנוקה
 םודרושה ינ ,הדביעהל ףסונ , הז ערואמ

 שאה תא הבוה דוע ? ןורנול תרזמב ידיהי

 וא" , לפישטייהוו ירוהיב אלא הניא .ושכע םינודנולה לש םחחיש לב

 .. "תרזמה ןמ םיעשופה,  םינורחאה םימיכ םתוא םיארוקש ומבכ

 םיאב , לארשו םע .לש חכ-יאבכ דימת םירבדמה , םילודגה  ''וניגיהנמ ,ז
 חיסור  ידוהי יכ ,םילגנאהל ראבל אלא |, הרעבה תא תובכל אל ושבע
 םיר שאמ תובו--םתדלומ ץראב םהייח יאנת י"ע קר ולקל קתנ ו ותח שב
 ריפ = ;.םיעשופו :םיתחשנ  םישנא .תמאב םה ןודנול .הרזמבש םידוהיה יב .,םה
 רמוע ,  תינודנולה - ''יטיס,ה לש  רעיימדרול םינפל היהש ימ \ , לעומס םוקרמ

 המונכה קוחב רימחהל .ץוחנ .הועה לש .החרומב םיעשופה וברש םושמש ,, ןעוטו
 .ףוספסאה ינפב ץראה תא רוגסלו

 + םירוהיה חכְדֶאב רותכו ירוהי .רותב רבד הזה  רבכנה | "גוהנמה,,ז
 ,"ונלש .םידוהיה,, יב ,העומשה | תא | וציפהו = וזרדזג םינותעהש , ןבומ אליממ
 ףוספפא םה ןודנול חרזמ יבשות יכ ,םידומ םה ףא ,םילגנאה םידוהיה רמולכ
 לש | תאזה  הנוגמה | תוגהנתהה .רולע וניגי יכ יואר וניאש ,םיעשופ לש

 שיאו'וד,,ה = , תולגנאה  תודהיה לש ימשרה .ןותעה תא החירכה "ונוגיהנמ)

 לע םחוכוהלו םושובכדיהבד םהילא רבדלו םדגנ ףירח רמאמב תאצל ,/ילקינורב

 . תאוה .הדיגבה
 תסינכ  דגנ שחח .קוח הלשממה עיצת  בורקב : ושכע רורב דחא 'רבד

 , םיעשופהו םיהדושה ויהי .אל שדחה קוחה ידי לע ולבפי רשא ולאו  ןםירגה
 תקוחו , םיפדרנה וניחא אלא ,קזחה .לע רובעל ידכ םמצעל ךרד ואצמי אוצמש

 תפקשנה ,הנכסה תא הריפהל ידכ .םולכ ושעי אלש  ,"םילגנאה,, םירוהיה לע

 לע רתויב םהל םיאונשה | , וללה - "הרומההודוהו,, ,'םיסורה  םתנומא יחאל,,

 ,םינש שמח ינפל השעמ היה רבכו . תוללובתהה תלואג תא םה םיבבעמש

 םידוהיה וחיכוה זא ,"םירגה לש קוחה,,ל רמוח הלשממה הפסאש תעב

 ורשעתנו הנש םישלש וא םירשע ינפל ןאבל ואבש)  וללה  "םילגנא,,ה
 .,.םמצע םילגנאה ןמ רתוי םה םילגנא  יכ ,(''ולגנאתנו|

 לע ויתלאשו ונלש | "םילודגה,  דחא | םע .יתנמדזנ םידחא םימי ינפל

 ירבח לכו "ינא .יכ ,זגרתהל ךל ןיא,, : יננע רשא תאזו . תאזה הלאשהל וסוחי

 הנודמ לכ ..בר רפסמב תאזח ץיראב םיסור םידוהי תסינכל ןנחנא םידגנתמ ימע

 לדגי םאו = ,םודוהי לש םצמוצמו עוד .רפפמ קר הכותב ןפבאל לכות הנידמו

 לכות אל .הילגנא םג .תימשיטנא היצקאיר אובתש אוה חרכהה ןמ , הזה .רפסמה

 נאו = .תומשימגא ירא ףופ-ףוס השעתש ילב .יאדמ רתוי .םיבר םילוהו לכלבל

 לידגהל : ןיאש רע ךכ לכ .אוה לודג תאזה ץיראב . .םידזהיה .רפסמ :יב ,םיבשוח

 תסינכ תא ליבגהל .האבה .,הלשממה ידיב ךומתל הבוחה ונילע ןכלו רוע

 , הילגנאל חרומה תוצראמ בר רפסמב םיאבה ,םידוהיה לש היצרגימאה . םירגה

 ..!'םהילעו ונילע רבשו האוש איבת

 ,שחפל .ןיא .'גיהנמה , ירבר .ןאב .רע

 יבשוי | םידוהיה . הלוכ אלו תמא ת/צ ק קר לבא
 לש | ףוומה םפוחיל ישארה םעמה והזו תירקיעה הנובה  יהוז---תוללובתהה

 ףככ שי" רבהל .ןמיס | ,רברל היאר ןיא םאו . םייחרומה וניחאל,''ננולודגו,
 והכלממה לש היפימוקה,, ונפל ארקנ  רלדא ר/'דה יכ : ,ןורחאה יבתבמב יתערוה
 יהומתל ונל ןיא ",תאזח הלאשה לע תידוהיה הפקשהה תא ראבל "ןיטיג ינינעל

 קוחח תאו אנגל לארשיב / ןיטוגה .גהנמ תא שרד הזה - ."ישארה | ברח, יב
 יארובו ..הבשל--ןותלקלק : ינפמ ותוא תונשל העיצמ המצעב .הלשממהש ,ולמנאה
 םינברה שרדמ תיבב = תינכרה תורפפהלו .דומלתל רופיפורפ םא  ,אוה ער ןמיס
 ,/ילקינורכ . שיאו'ודה,ןחב | אצוו  ,וכ שאר"בשוי ומצעב . רלדא ר''דחש ,הילגנאב

 דגנ הכלה הרוה יכ  ,דבכנה ברהל תוארהל---ומצעב רלדא לש ןגרואהב- -רמולב
 ר/'דה וכ , וז הדבוע .םימש םש לולח אוה הז ."וגיד קספ,, יבו דומלתה יקוח

 ,.קוח עיצת יכ ,היפימוקהמ 'שוררל אב ,הילגנאב דלוג אל ומצע אוהש ,רלרא
 ושפנב וע ביהרמו * , ןיטיג  םירדסמה  ,"םירגה םינכרה,, לע שנוע ליטמה
 רפופ-תגרדמ לעי תדמוע תיהנגואה תודחיה יב  ,ריעהל
 --קרבעה ןיטינה קוח םש דרוש ןיידעש ינפמ דאמ הפומנ
 "ים טה1אהמה תובלב  השובכה האגשה לע הדיעמ ,המצעל איהשב וז הדבוע
 ר"דה .  לעומס םוקרמ רמ לש םימואנ האממ רתוי ןודגול חרומ יבשוי ןגיחאל

 תוניתעה האצמ ןאב . תאזח

 , ליפשטוירוו ידוהי לע לפנתהלו

 זובב טלקמ ואצמ שטידסנוהמ

 .הרודמב

 ,ויתונעטב הנשי תמא | תצק יב
 תא םיבכעמ = ןודנול-חרזמ

 " \ףיעת חיפימוקה ינפל-.ותודע יכ ,שארמ עדו  יאדוב ואוח 'חקפו .טמולפרש = ,רלרא
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 -לעדףאו---הז .ידיהלע  לחנו .אל בר  דובכו םיבלענה םינברה :ברקב ,האהמו שער

 םלועה <

 , ברה, =- שרוד .דלישטורי = ךרולה רשא לכ תא יב ,השע רשא תא השע ןכחיפ
 , ינברו = יפכודותרוא  ןגרוא אוהש ,הפ עיפומה ירבעה ןותעה ...םייקמ .''ללובה
 הניאש ,ןודנולב תינוגר'זה :תונותעה . לובה ברה דנג "'הלבנ, םשב רמאמב אצי

 םינותעה | וליפאו * . ודגנ םיפירח םירמאמב ןכ םג האצי  ,ללב "תינויצולוביר ,

 ועיבה .םה | ףא  ,'לקינורכ שיאו'וד,,הו ''דלראוו שיאו'זר,,ה ,םילגנאה םידוהיה

 ךרועה = ,ריבז רט = ונרבחו | , היסימוקה ינפל לובה ברה .לש .וירבד לע םרעצ
 אוה םג אציו קפאתהל לוכי אל ,"סוינ ילייד,, הלשממה ןותע לש יטילופה
 +רלדא ר"דה דגנ תיבמופ האחמב

 םויה דע יכ , תעדל ךורצ ,הזה ןינעה תובישח לכ תא .ןיבהל ירכ

 . לארשי תר ןיטיג ררפל ידוהי בר לע רפואה ,הילגנאב קוה םוש ןיא הזה

 יכ = , םיניבח ימימ תירצוגה הפקשההב םדופי םימייקה םיילגנאה \ןוטיגה יקוח

 הברהל הער םרוג הזה קוחהש רחאמו | םלועל רפות אל  ןיאושנה תירב

 ןפואב ותונשל תילרבילה הלשממה הרמא ךכיפל ,הפי םילוע םניאש , םיגווז

 רומג דוגינ תדגנתמ תאוה הלאשה לע תידיהיה הפקשההש ןויכו ,  ינרדומ

 .י+ םימש םש שדקל ירוהו ברל םיקמ ןאָכ היה ירה ,  תורצונה הפקשההל

 חרזמ יבשוו = , םיינע;ה  םהיחאל  "םילגנא,ה  םירוהיה לש םתאנשש אלא

 . הרושה תא הלקלק ; ןודנול

 "םירגה, םינכרה :לע לודג סעכ סעוכ רלדא  ר'דהש | םירמוא שי :

 ברה, יפ תא ,ןופ תא לאש ילבמ |, םתדע ינבל ןיטיג םירדסמה , הילגנאב

 יפב שי תמא המכ | , עוי יניא = .ולובג תא םיגיפמ םה הזבו = , "לובה

 הלאכ - םיוטסיאוגיא םימעט ינפמ קר יכ , תזה ברתב דושחל ןיא ,  םירמואה

 דלונ "ןטבמו הרולמ ילגנא,ה ,  רלדא ר"דה) "םירגה, םינברהל רצהל אב

 אב  תווטרפ תובסמ אל (.רוטקוד ראותב .רתכנ םשו גיצפוילב .ךנוחו רבונהב

 ויקומינו וימעט---רלרא ר"דה ,  םילגנאה יניעב לארשי ןוד ךרע תא ןיטקהל

 + תוללובתהה תלואג תא , הלואגה .תא םיככעמ "םירגה, םידוהיה : םה םורחא

 תודהיהש = ,.אוה ןמוס , לארשי תד יפ לע ןיטיג ררסמ .לֶארשי ברש ןמז לכ

 + "תולגנאתהה, רעב העורפמ היח תודהיו , *הילגנאב תמיקו היח דוע

 םתמחלמו , םישאיתמכ םימחולו םחכ = תיראש תא םירגוה םיללובתמה

 אל לבא ., בורה -- ןודנול חרומ יבשוי ונוחאו , טעומה םה יכ ,  דואמ השק

 ףא ןיא יכ ,ונל רצ אלא , ךכ:לכ | הביצעמ המצעל אוהשב , תאזה המחלמה

 + וניתוכרעמ שארב דומעיש , ונלשמ הפ רחא שיא
0 - 

 הרכא ,ןורחאה יכתכמב .יתרכזהש ,רדנלדירפ לאכומ - ר"דה .לש .ותריטפ

 לודג |, ןשיה רודה ימכחמ דחא היה .חונמה . הילגנאה תודהיהל איה .הלודג

 תהחכתשנ אל ןיירעש ,.הזל הבוה םרג אוה , םילעפדבר שיאו המכחו ההוהב

 יאדוב םיקה זא יכ ,וריב תורשפאָה התיה ילמלא . הילגנאב לארשימ הרות

 ,"םילגנאה,  וניחא הנחסמ םועירפמ ודמע ול םג לבא ,  םימכחו םינכר לש רוד

 ךגחל וימי לכ חונמה לדתשה , הילגנאב םינברל שרדמה תיב לש רוטקרידב

 , םמשל םייוארה םינ-רל/ םלרגלו .לארשי תמכחו הרוהה יכרב לע .וידומלת תא

 הרוקפ איצוה , הוה דפומה לש םוירוטרוקה שאר אוהש = ,רלדא ר"דה לבא

 םינש הזו ,(הדעה תרשמ) "סרעטסינימ, לדגל אלא ,  םינבר "ךומסל, 'אלש

 אלב ,"רעטסונ מ, אלא ,החא ךמפומ כר ולוזא הוה תיבה ןמ אצו אלש תובה

 והטלחה הלעפ המכ דע ,רעשל 0 ..בר לש םולפיד .אלבו .הארוה תרתה

 תולגנאה תודהיה לעו טרפב הזה תיבכ םיכונחה לע הערל ונלש "ףושיבח, לש

 ןיעמ אלא = , םינבר תויחל םידיתע  םגוא יכ , שארמ םוערוי םידימלתה ,ללכב \

 םאו ? ל המל הרות --- ןאכ .ןיא ןוונכר םאו | ; םתרעב םיהובג םושמש

 ! המכו המכ תחא לע 'גיגאניסה, ירבח --- אוה ץראה םע ומצע "רעטפינימה,

 / תטויק .הרותהש ןמז לכ יכ ,םהלש הירה:שוחב וחירה ןאכבש םוללובתמה

 ועצמא ואצמ אל =, ךכיפלו = , לארשי טע  \םג = םייקתיו תוההיה :םג םייקתת

 + התוחכתשהו הרותה לוטבמ .תוללובחהל הפי

 ךכיפלו = ,חאזה . הטושה | דגנ .ןימי לכ םהלנ * חונמה \ רדנלרירפ .ר"דה

 וראשנש  ,הרותה יעדוי , םינורחאה  םידירשה . רתויב השק וחדובע = התיה
 תניוצמה ןתוישיאו בוטה ובל ידי .לע .םה חונמה לש ותלועפ יופ , הילגנאב

 ותמכחמ םהילע עיפשהל ,ורפס תיבמ םיריעצ  הזיא וורחא ךושמל = ןל הלע

 וושבע תמויק .הרותה ולא  וידימלת לש ןטקה רפסמה לעו , וחווב םלדגלו

 דלורוג ברה ,ףונמה ידימלתמ דחא . . הל תודיתע ונממו חילגנאה תודְחיהב

 יבמופב םחלהל אציש , םילגנאה םינברה ןוב .ריחיהו ןושארה הוה , ררגלרורפ /
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 םתכש , םיברה וירפפ ירי לע ומצעל םש הנק רֶדנלדירפ לאכומ ר"דה
 "םיפובנה , הרומ, .תא 'קיתעה חינמה תמכח, לש םינוש תועוצקמב

 איצוה םגו ארזע:]-א םהרבא לע ךרעההתבר היפרגונומ בחכ , היסלק תילגנאל

 םונויצו תילגנא הקחעה םע היעשי רפס לע ארזע:ןבא לש שוריפה תא רואל
 בר רפס בתכו ןורשבה בר יפוסוליפ רקוח  רותב ןייטצה חונמה |. תומישרו

 אוה . םייתר-םיפוסוליפ תונויער אלמה | , "לארשי תד, םשב תוכיאהו תומבה
 - םורגויסומה = יפויזמ הקונמו , ךינת ואל | איצוהש | , ןושארה היה

 ,לארשו

 הגומ

 תיונכשאב | םינוש = םינוחריבו  םינותעב םיבר 4 םירמאמ כתכ | תאו | דבלמ
 תיתד .היסוסילופ ,  הסדנה * ,היפוסיליפ לש * תועוצקמב  םינדה | , תילגנאבו

 0 + לארשי  תמכחו
 הנש םיעברא ,1838 תנשב היפורפב רשא ןישטיראי רועב דלונ חונמה

 "ותנוחכ בזע םינש שלש ינפלו , הילגנאב םינברל .שררמ תיב לש שאר רותב ןהב
 ול וקתמי ,תמ : ,ןורגולל ובוש ירחא | םודתא תועובש רובעכו | , ויעסמל ךלוו
 . .ררפע יבגר

 ,.דמלמ ,ש ר'ד

 . א"ערתַה תבט , ןודנול

 .תּונויצּב

 ירכתל הבושי  ןולרבב התיה (שדחה ןינמל) ראונאי שרוחל .הנומשב
 נוה . תוללכה תוררתפהה לש שרח תונקת רדפ .ךורעל .התנמנש = , היפימוקה
 , תולוגרמ / ןמיה הקטנה = , ןמינורג ,  ןאמדירפ , רמיהנרוב ה"ה רמעמ ותיאב
 םתעד תווח הא ואיצמה םירחאה םיובחה ,גרזכרוו 'פורפהו קורטש , קנומ

 . בתבב

 רעוה ירבח תפסאל ועצוה רככש תוהדתסהה רדסב םינוקתה לכ לע זנד

 ,םיבירצה - םיפיעסה , היסימוקה ידיל אכש רמוהה לכב וניוע | ,.לורגה לעופה

 " העובקה תורדתסהל תודהוימה תודוגאה סחי ר"ע (א  !םה דוחוב יונשו :ןוקת

 " "ןווצ ילעופ, לש  םהיתושיררו .םהיתורעהל בל םשוהו = , ץראו .ץרא לכב

 " תורעההל בל .םשוהו  ,היללכה תנרהתפהה תגהנה יררס ד"ע (ב ;י"הרזמה,ו

 :תועצה לש ןורחאה חסונה --- . תיתנשה הדיעוה תעשב בונילצ ר"דה ריעהש

 - , ."טלעויה,ב םסרפתת .היסימוקה

 ףמונב ספדות ןז האצרה .הישעמו הרצהה בצמ ר"ע האצרה ןנל חלש
 / , אבה : "םלועה,

 ינויצ לש תיתנשה הפסאה הלא  םומיב התיה דנלוהב  רשא ןגנונורגב

 ,החיתפה םואנב חיכוה ר"ויה , ןויטשנרב יצנרפ ר'דה בשי השארבו , דנלוה

 :,םיללובתמה לעו םיפכודותרואה .לע םג רכגחהל תונויצה איה החרכומש י"פעאש

 0 ,.דנלוהב בר ליח איה השוע םוקמ לכמ

 הל יוארש ותעד תא עיבה , םצמוצמה ' פיתוח רבח ,'ןהכ 'בקעי "ה

 יש , ריעה התואב אקוד היהתש תיללכה תורדתסהה לש הגהנהה תכשלל

 דגנחי  םליבשבש םיקומינ אצומ ,ןהכ 'ה | , אוה ןיא םלואו 4. אישנה בשוו

 רעו י"ע להנתהל הדובעה הבירצ ותעד יפל . ןילרבל הגהגהה תכשל תרבעהל

 .רמ ריגה תיניצה אקיטילו פ ה ד'ע . תחא העדל םינווכמ וירבחש , לעופ

 לבא ,.לארשו .ץראב אירב ירכע .זכרמב ינא הצור 4: הלאה םירבדה תא ןהב

 ייבז וניניב היהי אלש ןמז לכ , היקרוט תונידמ לכל םידוהי .תולעל ינא ידגנתמ

 הפהו .תובהלתהה לש ןנמז | , ונתרטמל עיגנ אל עובק םכסה היקרוט תוכלמ

 "המב הע רובעלו הרובעה לא תשגל | םוכירצ וגא ;  רבע רבכ דבלב .הדנגפ
 " > ףואשל םוכירצ .ונא .תוילאָרשיה תורחאה תולודגה תויוררתפהה םע דחו רשפאש
 םש .תועקרק תונקל עגונב  תורמוחהו י"אל הסינכה :רופוא ולטבי יכ ךכל
 ןוקיתו בושיה תדובע לע ןגתעפשה תא שורפל ונולע םירחאה .םע .תחא העדב
 ,םולודג .השעמה תשורחו הדש תדובע יקסע תצק םג רסיל רשפא . ךונחה ןינע

 ףבדהו ,  םירחא תוע ןצקמב םג סיחמומו םירנזנוא ץראה לא ואבו םללגב רשא

 , ."ץראבש ירבעה בושיל תלעוה אובו :יארו תוה
 רב -



 ,ונל העירומ הירטסוא .ברעמבש םינווצה זכרמ דו .לעש ןועידומה תכשל
 העפמל אצת ארוישה ,אריישב לארשי .ץראל לויט לש העיסנ איה -תרדסמ וכ

 רפסמב םירבח אוצמל .העיסנה תא םורדסמה יריב הלעי םא = .1011 תנש .בובאב
 הנוגה החנה .תוינאה תרבח תאמ לבקל םהל היהו רשפא ירה םתרוישל ןוגה
 םירשכ םולכאמה .ווהי,אריישה עסת חבש , הינאה התואב . עסמה יסיטרב ריחממ
 לבא ,טסאירטמ .דחא םויב רחָי לבא םירבחה לכ יכ ,וילאמ ןבומ ,רודהה רצ לע
 וזואב בושלו .הצרוש המכ י"אב תוהשל ארוישה ינכמ רחא לכל הנותנ תושרה
 םתמבסה תא ועיבה רככ ,לארשי ץראב ונל רשא םינויצה םירסומה . הצריש 'ףרד

 תא תרדפמה הכשלה, לש הסירדאה --- .,רשפאה לככ ארוישה תרזעל .אובל

 ארויב לארטנעצ סעשיטסינויצ ,9 רמונ עסארטשנעקריט , וא ןעיוו .: איה העיסנה

 + ךיורטסעטסעוו ךיפ

 םימוכסה'ופסאנ סרגנוקל :ג"יה  תנש .ךשמב : ונל םיבתוכ ה בט לד 5 מ
 45 הכרעהה ח"ע =, 'בור 80 םילקש ,ק"הקה 'טל .'בור תואט שמחכ : וללה

 טל .,!בור 25 יקסניול ש"עש םוירנמסה 'טל = , בוה 150 צ"וח דעו  'טל בור
 החלש הדונאה . 'בור 15 יכלפה דעוה 'צוהל ,'בור 5 תיביטרפואוקה הפוקה

 .גוובטהב םרגנוקל דחא ריצו תיכלפה הדיעוה לא םיריצ ינש  הנובשח לע
 אל |. רתויו 'סכא האמב הבטלופב לכקתנש = , "טעווסוארה, תצפהל בל םשוח

 , תירבע סיארוקה ןאב םּה םיטעמש םושמ , "םלועה, תצפהל יוארב בל םשוה
 וארקנ[הנשה ךשמב. ימוו ןותעל הרוכבה טפשמ תא םינתונ םיטעמה  םיארוקהו
 נחה ימיב . דועו]ןגורפ ד'ע , קילאיב .ד"ע  ,יעישתה םרגנוקה ר"ע %: תואצרה
 + תונויצל היצטיגא התשעב

 לודגה סנכ"היבב "הירבע,,.הדוגאה הברע הכונתד דב :קם ב םיוו

 הדבאה ד"ע םידחַא םירבד הלחת רבד רנילכ רמ הפי הגיגח עיראנאוד

 הכרע תא ררב כ''חאו ,גרובצניג ןורבה תומב ונתורפסו ונמעל הדבאש הלודגה
 גה לש ותוהמו וכרע תא בורובז רמ ראב וירחא . תורבעה הפשה * תיהת לש

 תוברתלו הפשל תורדתפהה לש התובישח תא ראת  וירבד ףופבו = , םיבפמה

 ןינייש 'א רמ- רומאה ס''נבהיב יאבגל ותדות תא העיבמ הדוגאה --- . תירבעה

 . ס''נכהיבב הגוגחה תא רדסל השרה -וכ לע =
 םישמחה תדלוה גח תא םינווצה ןגגה תבטב !טב :יצוועיאגוד

 תא לבויה ןתחל ועיבה םיפפאנה .לכ . קנלב ףסוי רמ ןקפעה ינויצה ונרבח לש =

 וטילחהו הל הצוחו וריעב תונויצה תבוטל הצורחה ותדובע דעב הקומעה םתדות

 . בהוה רפסב ומש תא םושרל
 .ל"ז אריפש י ו א ק"שב :ּונל םיבתוכ אציניוומ ןח 1 וו
 יכוטמ דהא הרצק הלחמ ירחא תמ תכט . ו

 םינויצה .אישנ לש וריחי ןגב | , אריפש יכדרמ ךורב רמ = ,םיריעצה  ונונווצ
 עבש ןב  ותומב היה חונמה = , אריפש והילא 'ר = ירובדה .ןקפעהו םיימוקמה
 ךותמ ול האב | ותונויצו יביטקא ינויצ דבוע היה רבכ תאו לככו , הנש הרשע
 לכ .  תמיק-ןרקה תבוטל ותרובעב חונטה ןייטצה .דוחיב .הנוכנו הרורב הרבה

 לע רבב בבששב םג .ול הרקי התיה ק"הקה 'מל לבקש הטורפו .הטורפ |
 ןינעתהלמ , קספ אל תומהו םייחה" ןיכ רפרפמ היהו הנממ רֶרי אל .רשא .ותטמ =
 ונטעל ןמאנה ןבה ןהוה רבחה תדבא .וילע הביבח התיהש וז הרובעב -

 חונמהל קלחל ואב  םינויצה לכ = . ןנרועב תוכבלה לכ תא הביאכה , וישדקו

 רמו .תירבע | ץראווש .רמ  והודופפה | חותפה ורבק לע .  ןורחאה דובכה תא

 םגו בהזה רפסב ומש תא םושרל וטילחה םימוקמה  םינויצה | . תיפור ןוזוסיא =

 | ךורב ורכז יהי .ופוב תירבעה היפנמיגב ומש לע .םוידנפימס  דסול

 ו 7 ולפכ א"יב :ונל םיבתוכ קפניוודמ [= לו יפת בד 7 /
 ה"בה תנשב הרצק הלחמ ידחא תמ 0

 היגרנאבו םילענ תונורשכב ןייטצה חונמה .יספו בוד רמ םינויצה יבוטמ רחא"וווחל
 "םילגר ילוע,, םשב הרוגא  רסי םינורחאה םימיב , תינויצה = הדובעל הלודג
 הז ונויערו ,י''אל דחא רכח הנשב הנש ירמ לרוג יפ לע חולשל איה התדועת שא =

 רשע השמח עוטנל וטילחה םוימוקמה םינויצה , םובר םישנא תובלב דה אצמ

 1 ורפעל םולש , ומש לע .לצרה רעוב םוצע = =
 ל

0 

 קה ,

6 

 לֶאְרַשִיֶרַאְּב
 תלפמ .די לע ., לאערוו קמעב הלופא תמרא לע םינשוקה זלפקתנ . --

 . קשמרו חפוח :ןיב .לזרגה |

 9 ו ו צ .

 3- םלועה <

 תאהפאה, ךעמסתקה(קנא 0, 107000 8הטההפההה ץקב 3 ל

 א ןוילנ

 לש המדא םנוד 1800 םילעופ הנומשל ריכחה יאנתשלפה דרשמה .--
 3 .דול תוביבסב .תימואלה ןרקה

 ורכמנ תיקרוטה הלשממה י"ע .הרשאתנ "םיעטנ תרוגא,ש העשמ ---
 , קנרפ 50,000 ךסב תאזה הדוגאה לש תושדח תוינמ

 "לאלצב, י*ע ונכנש םיתוה תכונח התיה הכונח לש ןורהאה םויב -
 ברב הנרענש ,הגיגחה לא , ףסכ ילב תישעבו תונגגב וקסעיש ,םינמיתל רולב
 הנמזוה ופיב | . תובשומה ןמו ופימ  ,םילשורימ הברה םישנא ואב ,ראפ
 םע ועפגש היסנמגה ידימלת הא החקלו 'ביבא לתב, הרמעש , הדחוימ תבכר
 תוחפשמ רשעל ,םהילע וולנש םילודגו םידלי לש לודג להק םעו םהלש ח רמזתה
 לכלו , םינשל קלחנ תיב לכ ,םינטק םיתב השמה דולב ונכנ  םינמית לש
 הרובעה תיב . דחוימ לודג תיב הנבנ הרוכעל . תספרמו דהא רדח שי החפשמ
 + הפיו ירוקמ ןוננפב ונבנ תוגועמה יתבו

 ארוק לוקב חפצ יבשויל הנכ ןיטנובל רמ ונלש קנכה לש להנמה =-
 השמחו םירשע תונבל ךירצ וז העצה יפל .רועל ץוחמ שדח רורפ ןינב רבד לע
 לודגל ,תוקריל סגור 5-6 תב ץרא תרבכ ןחנת תיב לכל ,םותב םישלש וא
 + תיתיב הישעתב םג קופעל םיתבה ילעב ולכו' הז םע דחי . תומהבז תופוע
 + תקולחה ףסכמ = ,6['10 רורפה  ןינכ ךרוצל תוכנל עיצמ ןיטנובל 'ה
 :שלש ךשמבו  ,'רפ 30.000  ןמ תוחפ אל הנושארה הנשב הלעי הזה םוכסה
 םירבחהמ דחא לכ + קנרפ.ףלא תאמ הזכ ןפואב ףוסאל היהי רשפא םינש עכרא
 3000 .האולהב לכקי .הרומאה , הפוקה התואמו קנרפ ףלא ולשמ םג םונכי
 ןיטנובל 'ה .'רפ 5 תפסותב םינש 18 ךשמב היהי ךירצ בוחה תא םלשל ,קנרפ
 םינושארה קנרפח ףלאה םישלש ופסאיו הרוגאה דסות םאש |, וזורכב חיטבמ
 + הדוגאה תרזעל קנבה םג אובי

 . םילשורוב םירכונ האיציה ימשר --
 + םירויר ילב וראשנ

 םיתב חברהו תורידח ריחמ דרי

 ןרקה ףסכפ תונבל מילחה ופיב תירכעה הופנמגה לש חקפמה דעוה --
 לת,,ב םיסינכמ םיתבה + הפנכה םשל \ ''ביבא לת,ב םיתב/ היסנמגח לש תמיקה
 + האמל םיווחא הרשעב יקנ .חויר "ביבא

 םיקרפה תא :הז .רמונב .טימשהל .ונחרכוה םוקמ רסוח ינפמ
 : . יץראל .ץיחב,ו יהיסורב,
 ור /7/---

 םיאצויה  םיילארשי  םינותע תצקב .א ! תכרעמה תאמ
 יכו רסאמל ןודנ :יםלועה, ךרוע | יכ * .העידי הספדנ ץראל ץוחב
 שממ םוש ןיאש , םיעידומ ונא ירהו .ופונ "םלועה, לע םרח למוה
 רסמנ אל ,"םלועה, תא ו ש כ ע ךרועה , בונאיורד רמ .וז העומשב
 ,םרח לטוה אל 'םלועה,  לעו  ,רסאמל ןודנ אל אליממו ןידל ללב
 . הלחתבב םדעומב ואצי .םירמונהו

 ןחלשי םויב ובו  ישימח םוי לכב םירמונה ואצי התעמ .(ב
 ,יששה םויב .חלשו ,ןושארה .רמונה ,הוה רמונה .קר .. םימתוחהל
 . ירצונ גח .לח---ראונאיב יששב---ישימחה םויבש םושמ

 | מ

 .נרבדלוג .ל ,י איומה | .םונאיורד .א ךרועה
 1ו8תגצ6ה5 ₪. תת. [0ת555קזס. | ע6תהאדסק5 ה. . 8080

 יתוא .ינודבכ רשא - ץראל ץוחבו .איסורב ידידיו ירבח לכל
 ,םהיתוכרבב 4 ,הנש הרשע שלש והילא ינבל תאלמב ,יתיב תאו
 ינא ,יתחמשב תופתתשה ינמס | רתויו הפוקה תבוטל םהיתובדנ

 ה ש מח םדובכל עטונ ינאו , בל לכב הנמאנה יתדות תא הזב עיבמ
 ,(אדנביל .ל םש לע היורקה) הינשה אנליוו ינויצ תשרוחב תיז יצע

 .גרבדלוג ,"ןויצ תכרבב
 + א''ערת תבט ,אנליוו
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 .הָפְצַמַה לע

 .4רוגו%

 ,גרובצניג. דור ןורכה  תומ ,לע לבאה ימי םישלש ורבע
 ינקפע וליחתה רבכו ,הריבה ריעב  תילארשיה הלהקה אישנ היהש
 ,חונמה לש ומוקמב  בישוהל ימ/ תא תובשחמ םיבשוח  גרובהטפ
 , םירמוא שי ,תונוש :תועומשו תועידי תוספדנו תוכ בלוה םינוהעהב

 ,םיטעומ םימי  הזש ,םינלפומה םירישעה דחא הלעי - וז הקודגלש
 ואפכ תאש ,םירמוא שיו .להקב ומש ערונ ,רשועל הכוש העשמ
 םימוש ,םיעודיה עדמה .ישנאמ דחא שריל דיתע גרובצניג ןורבה לש
 אצי ושכעו ,םיטפשמה ינינעל םוירטסינימב הרשמ .אשונ היה םוכר \

 העומשה השיחכמ גוהנכו. .תיעיבר ,תישילש אחסונ םג שי :, םומידב
 ,'וכו 'תישילשה תא -- ןהיתשו ,הינשה תא תחאה

 ,ןינעל  םינורחאה םימיב | ויה .תולהקה תוגהנהל | תוריחבז
 ושבלש :טעמכ ,לשמל ,אניוובו ןילרבב תוריחבה .. וב םיקסוע .לכהש
 הברח ןהב :הלפט .תילארשיה . הפירפהו ירובצ .ערואמ לש הרוצ
 הז  תררוי  הניא -אשראווב .תויהל :תודיתעה .תוריחבה תלאשו .. דאמ
 .רבדה אלפנ אלו  .ונלש םינוהעה ידומע לעמ :םיחריו : תועובש

 םילפוקמ הבש הנפה התוֶא חרכהב :וניגיעל תישענו תכלוה הלהקה
 םיינחורה םיירובצה םינינעה קר אלו :,םיירובצה ונינינעו וניכרצ בור
 הטלק הלהקהש ,םוי :םוי ינינע 0 םיכרצ םג שי ,רבלב
 תריחב םג םא ,אופיא אלפי אל ..םייולת םה הבו הכות לא ,םתוא
 , ירובצ .ןינע םושמ הב :שי גרוברטפ תלהקל אישנה

 תולהקה תא  שיקהלו תועטל  םיכירצ = ונא  ןיא  םלואו
 ,ןילרבבש תולהקה ..גרוברטפב הלהקהל תורחא םירעב תוילארשיה
 תובושח רתויה  תולחקה תמאב ןה המודכו טשפארובב = ,אניווב
 ,אניוו : ,ןילרבש .םושמ .קר אלו ,.חירגנואב. ,הירטסואב ,הינמרנב
 דוחיב אלא ,"תישעג, אקיטילופה ןהבו ןה הריבה ירע טשפאדוב
 ןהמו  ,תורומאה תוצראב תולודג רתויה ןה הלאה תולהקהש םושמ
 םהא הצור  .ןהיתוצראב : תולהקה רהי . לכל העפשהו הרות תאצוי
 ,לשמל .,תינמרגה :תודחיה רייע גשומ ] יע מ:.פיהבל ול = היהיש
 םידוהיה  יפלא 180 לא ןנובתו .ןילרבב עודי  ןמז : רודוש ול יד
 לארשי ימכח לא: ,תונוש  תותכו  תוגלפמל  םינלפנו הב  םירדה
 תורפומה לא ,ןילרבב הרותב .םיקסועו םירר/ םבורש  ,םינמרגה

 2 ְי == ;איערת .;תבמ וזכ ,הנליו
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 'וכ\  ןילרבב םה םג :םימייק םהמ םיבושח רתויהש ,םיילארשיה
 'הלורג - הלהקה איה אשראוו , טשפארובבו :אניווב ןידה אוהו
 הלודג העפשה הל שיש אוה ןידו  ,טרפב איסורבו ללכב אפוריאב
 = נרוכרטפב שי .יכו .גהוברטפ תלהק ןכ הניאש המ . הרחוימ תובישחו
 ןה + הירוסחמו .הינינעו \ היכרצ * ,תיסורה  תודהיהל אמגוד וליפא
 ירעמ תחאב םרפסמל וליפא עיגמ וניא גרוברטפבש  םידוהיח רפסמ
 םייקתמ אוה םנ ייפעש , םירוהיה  ץמוק ותואו = תוינוניבה םוחתה
 -, תיסורה תודהיהל אמגוד שמשיש ,ןבומכ ,ול רשפא יא ,גרוברטפב
 היה .ןיידע דחא רוד ימי ינפל  ,םינוילמל הלוע היתושפנ .ךפסמש

 הב ראשנ אלש טעמכ ושבע לבא . לארשי תורפסל םוקמ :גרוברטפב
 " םיילארשיה  םינותעה תא  בושחנ אל םא  ,םולכ לארשי תורפסמ
 < קקמ .וניא לודגה ירוהיה - רובצה \ .הב  םיאצויש תיסורה הפשב
 = 'אצוש , ידיחיה  ירוהיה .ןותעה וליפא ,התעפשהלו גרוברטפל רוע
 הרבחה זכרמ וליפאו :,אשראוול רובעל הֶז םעטמ חרכוה ,גרוברטפב
 םייחה .יפרצל ענכהל םעט ותואמ כיג חרכוה הלבשה יציפמ לש
 = .וללה םיפינסהו ,םוחתבש םינוש תומוקמב םיפינס : דסילו  תואיצמהו
 ..גרוברטפ .לש "יהדובעש, תא יעבט ןפואב םהילעמ  םיריסמו  םיכלוה
 : הבורמ---תורחא תולהק: יבגל  דחא ןוהתי .גרוברטפל הל שי ןיידע
 .רומעל םיצוח םהש ןויכ ,ולא םֶנ לבא ,הל שיש םינקסעה רפסמ
 :םהל וא ירה .,רובצה ינינעמ ןינע  הזיאב להקה לש :ותער לע
 , ;רובצה ותוא לא .תבללו העשל גרוברמפ תא בוזעל אלא .תרחא ךרר
 .האנהב .וילע רופא הריבה ריע לש הריואש

 "תישע, קר .?נרוברטפב לארשי תלהקל הל ראשנ אופיא המו

 ו איה | הניוצמ םנמא 'וז תונמואב .דבלב .. אקיטילופה
 'הברהל עגונש המב םיברל !הסירדא, יידע תשמשמ איה ךכיפלו
 העפשה יכ | ,ונחנא םיעדוי אלה םלואו = .איסורב ונרובצ ינינעמ
 ו \מעומ החכ .רבלב יאקיטילופ : תישע,  תוכז ךותמ קר .האבה
 8 . תכלוהו תרמתמ תויהל .םג .הלנוסמ איה ןיא רשא

 .רתוי .גרוברטפב תויהל הדיהעה הלהקה . אישנ תריחב \,ןכבו
 ' .גרוברטפ תלהקל ךרע הל שי יללכ ירובצ ןינע לש ךרע הל שישמ
 ,ותוהמ יפ לע וז אלטציאל יוארה אישנב רחבת םא : המצע
 םנ םא ,ואל םאו  ,פיהכל "הסורדא, שמשת דועש הל חטבומ
 הל ראשו אל ירה ,ווארכ .הריחבמ אהת אל | המצע "הסירדאה,
 - + ., םולכ .דוע



 ו

 החרפ תיברעמה תוההיה ..,םירופפ הימי תיברעמה. תודהיה,
 =-הינומרצה ,לכיהה ןמ ץוח .םולכ הל ראשנ אלו הנממ .התמשנ
 , תומסרופמה ןמ תוטעומ םינש ינפל .דוע .התיה .וז החנה ..,יסוטלוקה
 םירבדה לע  רוזחנ = /חרומה : ידוהי  ,ונחנא רשא שי ושכע םנו
 ,תודהיה  התואל זובנ זוב .טעמכ \ בבל ילדוגו ,הואג ךותמו הלאה
 ..,'םירופס הימיש,

 תומדה הטעמתנ םנמא * . ונחנא םיעוטו וניעט תמאב םלואו
 =-,רבלב תיברעמה תורהיה לש קר אלו- -,תיברעמה .תודהיה לש
 הנהו .-- וניארו ונינפל רשא תא תוארל וניניע תא .חקפנ םא לבא
 הנושארה התיהש ,וז אקור ,תינמרגה תורהיה הרער הלודג הדיער
 םולש ןיא הנהו .שוחיו םדאה דעריש ןויכו .סוטלוקל ,העימטל

 המ ,שורדלו שקבל ובל תא ןתי זא .,וברקב הלבוח ושפנו ויתומצעב
 !החכ לודג המכ וז השקבו .,ול רסחי רשא רבדה וה(

 ,םישקבמהו .םידעורה הינמרנ ירוחי םרקב ןיידע םה םיבר אל
 תכלוה הדיערה יכ | ,אוה. רתויב דבכנש המו ,םנשי רבכ לבא
 לש םתיבב ולרונו ודלונש םינבה תא ,םיריעצה תא דוחיב .תפקותו

 םהיתובאל םינבה םה םימוד ,הרואכל . םיחטובו םיטקוש תובא =

 ,םה םישקבמ |

 ,באה שפנב לוק רימת .הועימשמה

 םינש תורוד הז ועבקנש ןונגפה ותואו החסונה התוא ירה :רכב'

 , תומינ םאתפ תוקתתשמ ןבר .לש ושפנבש שי" תאז לכבו .השלש
 תושרח  תומינ תורוענ ןמוקמבו

 ;הינמרג  ידוהי ןיבמ תובאה ירמגל םה םיטעומ אלו ,באהל תורזה
 םהיפמו ,"הער תוברת,ל ואציש ,םהינב לרוגל םבל רתסב םיגאוחה
 .םהמ תיוכנ ןזאהש ,םירבד .םיקרפל .םירשוג

 ןוידע .הינמרגב .הדסונש ,"םירבעה .םירוענה נב תרוגא, הנה
 קוירב .ןוכל ןיא יידע  ,וז .הדוגא לש התרוצ יוארכ המלבוה 5
 =- לבא .םישקבמ םה המו הלאה םירוע:ה :ינבל רסהה רבדה תא

 יפמ-םג םישדח םירבד ונעמש םינורחאה םומיבו
 רוד ימי .ינפל דוע ,הינמרגב י'תוירבעה םישנה תירב, תא .תולהנמה
 תורשכ תונב ..ללכ .הינמרגב לארשי .תונב לש ןלוק עמשנ אל רחא
 ותו ,העיממה תרותל ויה תוצורחו .הובוט .תושמשו  ןהיתובאל ויה
 רורחש, םשל התוער םע השא תופתתשמ ןה םג וליחתה הנהו .אל
 הרובעל םתס תירובצ הדובעמו ,תירובצ הדובע םשל  ;"םושנה
 םישנה .תירבל, הל שי ושכע- .דחא רעצ קר -- תירבע תירובצ
 םישלשו  תודוא םיתשו םישלשו האמ  "תוירבעה
 לודג רפסמב תוהמאו תויחאו תונכו .תורבח ףלא םינש
 רפחה תא  שקבל הנלחתת ןה םגו ןברקב דערי .ןבל םא ,הזבש
 ,לודג .ןחכ יארו .,ןהל

 תיללכה הדיעוה התע התיה ןכנימב .,רבדל םולגר שי םנמאו
 האישנה החתפ הדיעוה תא ."תוירבעה :םישנה תירב,ל תישילשה |

 ונל, :חרמא -- תוירבעה םישנה תוחכ דוחא \
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 = --"תירבה, לש התרטמ רקיעל המואנב העינהשכו .םי הנ פא פ תרמ
 םידוהיה

 םעה ןיטאהש ןמז לכ .תווכרתה 5כ תישאר השורד
 לדבהה השענ וישכע .זכרמה הרותה התיה ,המלש הנומאב הרותב
 תא תוליפשמ תוירבע םישנ ... .תוחכה רוופל הבס .הרותה 'תנבהב
 ןובשחי אלש .דבלבו ,ןתוא ליפשהל םירחאל םג תוריתמו ןמצע

 יפמ הדיעו  התואב ועמשנ ולאמ םופי = םירבדו .. ."לארשי תונבל
 םירחא לש םהיגח תא גוחל םיכירצ ונא ןיא, + גרובמה-רנרוו תרמ
 ונאשכ . ..וניתבב :ירצונה ..תונליא  דימעהל = םיכירצ \ יונא יאו
 הבח ךותמ ונילא הנופ םבל .ןיאש ,םדא .ינב לע ונמצע תא םיליטמ
 ...םוערק םיערק ונינב .שפנ תא הז ,םיערוק :ונא: ירה = ,דובכו
 ונא .םיצור 'םא :,ונכרקמ רמשה םתוש ,ךכל גאדל ונחנא , םיכירצ
 + םידוהי = תווהל | ונמצעב נא. םיכירצ ירה . ,םידוהי ויהי ונינבשי

/ 

 תבוטל :הדובעה איה , ונמצע ךונחל הליבומה ,הבומ .רתויה .ךררה
 +. . "ונתנומא ינב

 רמא | ילמלא :ןהירוחאל .תועתרנ וללה תומאונה ויהש רשפא
 ךכב | ןיא לבא : .תורבדמ ןה | תורומג | תוימואלכש ,םרא | ןהל
 רבכו ןהיתומצעב םולש , דוע ןיא יכ ,ןה תושח רבכש ,הארנ .םולכ
 .ןהל רסחה רבדה אוה המ ,שורדלו שקבק ןבל תא ונתנ

 !החכ לודג המכ וז השקבו

 . וב א ₪

 ונאיטארב תלשממ הלפנ  :םיחמש | הינמורב םידוחיה
 ,יבוט ברסנוק ה פראק רטפ ידיל  רפמנ ] וטלשהו "תילרביל,ה
 ,םידוהיל האנש אלמ ובל .,תוילרבילה .לגד הא אשונה ,ונאיטארב
 יילרביל, היה אוה .םגש ,ויבא תאמ השוריב ול האב תאזה האנשהו
 םישנאה רחא אוה יביטברסנוקה פראקו .ותעשב הלשממה אישנו
 תא הנש םישלש  ינפל דוע יארקש אוהו ,וצראב םירואנ -רתויה
 םידוהיב םיללועתמ .םתא המל, : באה ונאיטארבל העודיה .האירקה
 וא תויכז .יווש םהל .ונת- הלא יתשמ תחא םהל ושע + םיללמואה
 ...."יונורה .ימימ לא .םוכילשה

 ,הינמור ידוהי םה םיחמשו
 ,הלשממה שארל שמחהו

 םתחמש רשא הלאכ םג הינמור ודוהי .ברקב ואצמיש רשפאו
 השעי הלודגל ותולעב ושבע יכ ,םבבקב וכרבתי םה :המלש היהת
 -- ותושעל  וירבחו . ונאיטארב .תאמ שרד רשא רבדה תא פראק
 חתפנש ןויכמ ,זאמ .ונכרד והו ןה .הינמור ידוחיל תויכז וווש תתל
 .העושתל םויו = םוי .לכב | םיוקמו םיכחמ ונא ירה .,.הוקת חתפ ונל
 ..אובתש הרומנ

 תילע .ךותמ םגו = .הינמורב הלא 'וניחא ועטו .הלורנ תועטו
 השרתשנו הרבגש , תומשיטנאה לע ץקה .ץיקה אל דוע הלורגל פראק
 םימשיטנא םירטסינימ שי. ומצע .פראק לש םוירטפינימב .םגו . ץראב
 חנאה ישאר | ,אזוקו אגרוי לש םהעפשהש ,םירמוא שיו , םירומג
 וניחא ועטי .הלודג תועט .התע םג הקספ 0 ,הינמורב .םימשיט
 רבלב .ותלשממבו .פראקב קר םחטכמ תאו ומישי .םא ,הינמורב
 ..תערה חפיהב 0 אובת .רשא .העושיל ווקיו

 ימי ויהי פראק תלשממ ימי יב = ,תווקל שי יאדו .הזל הנה

 םיעבשה ןב אבסה פראק היה יב

 רוזחל .םה םיכירצ וללה החונמה ימיבו  .הינמור : ידוהיל .החונמ
 ,םילרבילה .תלשממ  ימיב. וררופתנ .רשא ,  םהיתוחכ . תא  ףוסאלו
 ערוה רשא ,ירפומהו ילכלכה םבצמ :ןוקתל םיכררה תא שקבל
 ידוהי .םה םיכירצ  .ץראב .םתרמע תא .רצבלו .,הנורחאה הפוקתב
 תומינפ הרוב ע ימיל החונמה ימי םהל ויהיש ,ךכל גאדל הונמור
 . הצורח
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 ,1910 הנשב לֶאְרְשי ץֶראְּב בושיה
 . (הרוקס)

 ,לארשי ץראב ונבושיל הבר הכרב האיבה אל הרבעש הנשה
 ןוטלשה תרוצ התנתשנ  .הבוכנ שרחה ןוטלשב ונמש רשא הוקתה
 ,יייאל = םידוהה  תילע. לא .םחיה .הנתשנ אל לבא. ,היקרוטב
 לע .הערל םג. העודי הדמב\ קעיפשה .היקרוטב | חורה  תוממורתה
 בונו. ךלוהש , םירכנהו  םירזה לא עי סחיה .ונתרובע :ךלהמ



 ה ו
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 תירוטסיהה ונצראל םיאב ונא םירזכש :ינפמ .,ונילע םג לח ,היקרוטב
 ארוק יניהמה שפוחה | /הב  ונתבשב םג. םירכנ .םיראשנ ונאו
 םילוכי ונניא = ,ונצראב םירז :ונתויהב ,ונחנאו  .תוחכה תוררועתהל
 ונא ןיא - אליממו = ,ונל היוארה .הדמב ץראה תיחתב קלח החקל
 ונתויהב  .ץראה :תומדקתהב | תויולתה .תויכזה  ןמ :תונהיל .םולוכי
 רמוח תא ונילע = לבקל  םיחרכומ ונא ירה ,לארשי ץראב :םירז
 םימחנמ = ונא אוש לש ןימוחנתו .,תובילעמהו תוקיעמה תולבגהה
 םיניתנ וננה רשאב ,ונב תועגופ .ולא .תולבגהש * ,ונרמאב . ונמצע תא
 ..ונחנא םידוהיש םושמ אלו םיִרז

 םינשב = 'ץראב וזחאנש;  ,םירזה םיניתנה לע ורסאש רופאה
 דצמ  ןומא-יא לש = סחיהו : ,היקרוטב = עקרק :תונקל  תונורחאה
 ירמגל  רזנהל .הטילחה איקיש י ,ימרג  םידוהיה  בושי לא הלשממה
 הדיחיה איה הנוה חכ יפלש ,תאזח הרבחה .לארשי ץראב .הדובעמ
 לושכמב  השמתשה < ,לארשו ץראב הלודג הדובע :רובעל .חלוכיש
 ,הפסכ :תא .רוצל ידכ ,הכרד לע -ושכע השגפש * ,ןושארה
 התאיצי = ,תורחא תוצראל עונלו .לארשי ץרא תא = בוזעל
 ץרא איה המ ירהש ,הל . רעצ .תמרוג  הניא .לארשי  ץראמ
 הלודגי -- ,ונל לבא : ימואלה ונדיתעלו הל : המו הל  םירבעה
 ןהל שיש , תורחא תורישע תורבח ונל ןיא אלה ..תאזה הדבאה איה

 ,תודוהל ונא .םיבייח .הומ : ץוחו = :,םילודג ,םישעמ :.תושעל חכה
 ךאיה םג .תעדוי איהש אלא ,ףסכ .איצוהל קר אל .הלוכי .איקיש
 אל , תאזה הרבחה הפסאש , ברה ןויפנה .העורי המישב ותוא איצוהל
 '  ,הלטבל חל .אצי

 רצמ םילושכמה  ,ונמצע = .תוחכ  םיטעמו - םייופתש ,הרכהה
 בושיה.  תרובע תא  דוע רובעל ילבל  איקי תמלחהו הלשממה
 ןויפרו שואי .לש חור יראה ינב לע ךפנ הז .לכ-- ,לארשי ץראב
 דובעל :םוטו. הלענ : ןוצר+ ןאכל. ואיבחש = ,הלאמ = םיבר = ,:םודי
 תושעל המ 'םהל ןיאש ,וחכונ | ,.בושיה .תבוטל  תונברק ביחקהלו
 ןמ םג  םיבה | ולחה \ ןכלו ,םה :ךרוצ אלל םהיתונברקש ,ץראב

 ואצי ,ןבומכ :. תויפונכ תויפונכ ץראה תא בוזעל םילועמה םירועצה '
 םג הררג האיציה = .םהיתווקתמ ושאונש , םיריעצ . םתוא קר אל
 םגש וא .ץראב תובר םינש הו םיבשויה  ,םיזנכשא םג ,םידרפס
 -- תרחא הבס םג \ התיה .האיציה .תורבגתהל םלואו  .הב .והלונ |

 בצמה ,םנמא : .לארשי ץרא לכב ררושה , ץורגה ירמחה בצמה
 יבשוי לש םתוברת  תילע לבא = ,תאזה הנשב ערוה .אל ירמחה
 אוצמל תולוכי ןניאש ,הלאכ .תושירד תורצונ םבלבש ,תמרוג  ץראה
 ומרזש ,תושדחה .תועדהו םייתרה םייחה תופפורתה .ןאכ ןקופס תא
 ירדס תא תואינשמ ,הקולחה תא תואינשמ ,לארשי ץראל ואבו
 ,םישדח םייחל תופיאשו תושדח תועיבת .תוררועמו םימדוקה  םייחה
 לארשי ץרא ינומה ברקב השגרומה וז הסיסתל .הדובעו דובכ .ייחל
 וא .ןורבחב םיינע- םיריעצ לש תודונא תודסיתמשכ ,בל ונמש אל
 ישעמל  םיקחוש ונא ירה , עקרק תדובעו עקרק תינק םשל תפצב
 וזכ .תוסחיתה היוארש .,ןיפהל ללכ םיצור ונא ןיאו ,הלא תודלי
 תותמ םישלחה . םיריעצה לש םהיתופואשו .הקומע .החנאל .ונדצמ
 תא בוזעל - תוררועמ ןה ץרמה .ילעב םיריעצה תאו  ,ןתדילל ךומס
 ויהש : ,םילועמ  תוחכ .ונל  םידבוא הלאכ .םישנא תאיציב> .ץראה

 תוחכה ןרבא לעו | ,בושיה תרובעל הבוחמ הכרב איבהל םילוכי
 ,םיריעצ תאיצי לע רעטצהל .שישמ .רתוי רעטצהל שי ילוא הלאה
 לע :וליטה :יכ .,טעומ ןמז . ךשמב וחכינשו ץראל ואב בורקמ הש
 םהל .םיכלוה 'םחו/ ,םחכמ | לודגה  ,םיצולח לש דיקפת .םמצע
 + וכלי השאב

 הילגרלש רע < ,הלודג ךכ לכ תאזוה .הנשב התיה האיציה
 ,.םירויד :ילב : וראשנ םיתב הברה. .םילשוריב / תורידה'  .ריחמ דרי
 וצפחש ,תומיקמב = ..תובשומה לכב םג השגרוה .םיריעצה תאיצי

 ה / + םלועה

 םילעופה םוקמ תא ,םתוא ואצמ אלו ושקב ,םידוהי םילעופב שמתשהל

 םילעופה רפסמ .. םינמית :םילעופ הטעומ :הדמב ושרי .םיזנכשאה
 ,המראה תדובע לא טאל טאל םילגרתמ םה  .הלועו  ךלוה םינמיתה
 דיתע קפס ילבו . וניתובשומ לא תושדח םינפ תואב הז ירי .לעו

 םינמית םילעופ .םישקבמ  .תוברתהל | םינמיתה  םילעופה .רפסמ
 ,הלאכ םישנא םג אוצמל היהי רשפא  םינמיתה ןיב .תובשומה לכב

 הישעת ןוגכ \ ,תוירדצ תודובעל םגו = ,תוקרי .ינ עוטנל םילגוסמה
 ,ץש רוסיפורפה .הנשה ףוסב השע .ןושארה : ןויסנה תא ..תיתיב
 תימואלה ןרקה .דולב םינמית םידוהי .לש תוחפשמ רשע בישוהש
 קיפסמ ץש "הו ,קרי תנגל .המדא הלאה תוחפשמה רשעל תנתונ
 +. ,הילצי הזה ןויפנה םא,ילאלצב ב ודמלש , ףסב ילכ תישע-- הרובע םהל
 םידוהי ידי-לע קר אלו--הלודג רתוי הדמב ותוא ביחרהל היהי רשפא
 רשפא הז ידי לע .,. םירחא  תומוקמב  םנו דולב  םג ---- :םיינמית
 ןהל .ןיאש ,תוחפשמ הכרה המדאל ברקלו - הדובע קיפסהל היהי
 אל םא \. ןתסנרפ  המצמוצמהו  היוזבה הקולחה לעו הדובע :וישכע
 = תא לירגהלו הדובעה תא .תוברהל םילולעה ,םינוגה .םישעמ ושעו

 - טעמתיו ךליש אלא ,בושיה .הברתי .אלש יד אל ירה ,ץראב הישעתה
 אל אמלעב .האחמ תוטלחהב  ,:האיציה ידי .לע אבהלו ןאכמ םג
 ,האיציה תא .קיספנ

 <.הדובע . יעקרקה בישיה תבחרה איה השק רתויה הדובעה

 .םיחונ םיאנתו דחוימ .ישונא רמוח ,םיריבכ ןוממ יעצמא תשרור וז

 םילגוסמה םישנאה םירסחו םיצוחנה ןוממה .יעצמא  םירפח ונלו

 . קוחח .ןוצרה םג .ונמעבו ונתעונתב ןיאו . םישקה רכאה :ייח תויחל \
 תוחכה לכ .תוזכרתהל : השורדה היגרנאה לכ תא יולג ידיל איבהל
 ונא .דימ ,םיינוצח םילושכמב תופגנ ונילגרש ןויכמ , תאזה הרובעב
 , הלענה  ונתרטמל .ברקתהלו האקה :תכלל  ילבמ :ונמוקמב םירמוע
 ךירצ : רמאל אושב םמצע תא םילשמה ,םישנא ונכרקב םנשי
 ונא .ןיאו-- השענ המ לבא , םיבוט .רתוי .םיינידמ .םיאנתל .תוכחל
 = ,וישכע סה .םישק םיאנתה םא ::ונבושי תדובעב  תוכחל םילוכי
 ובטויו םוי אובישכו ,הלאכ םיאנתב תושעל רשפאש המ תושעל ונילע
 םוקמב .הדימעה לבא = . הלודג .רתוי החלצהב דובענ זא  ,םיאנתה
 .ונבושיל :איה .הנכוסמ .דחא

 = .,יעקרקה ונבושיב תחא הדוקנ קר ּונל הפסותנ הרבעש הנשב

 הירבט  לילגבש תובשומה :תא תברקמה ,הלופא תמדא -- איהו

 יי

 : דוחיבו ,ונלש םיאנושה , לודג .ישוקב :ונל החלע וז .הינק' :'.הפיחל
 .תומלוע ושיערה , לילגב רשא םירצונה
 תא םישבוכה ,םידוחיה דגנ םירמאמ .לש המלש הרוש סיפדה ,הפיחב
 - תומרגלט וחלשו הופסא וכרע לילגב .רשא םירצונה ..לארשי ץרא
 .םיקרוטה :םינותעה .לאו הלשממה ישאר .לא אטשוקל  תואחמו

 < איה  .תימואלה ןרקח .םג .תקסוע הליחתמ בושיה תדובעב = =
 < הצובקל עקרק םגוד ףלא הריכחהב  ינוזר:לא:םואב ןויסנ התשע
 התואל  ליהקח .תרסומ וישכעו  ,הפי הלע ןויסנה | , םילעופ לש
 :קלח םג םילעופל ריכחהל אוה תרמואו עקרק םנור 1800 הצובקה
 ידו תא קזחל לולע הז ,השעמ |. רול תוביבסב \ רשא ,התמראמ
 -.ךותב חיורי רשאמ .תוחפ אל וז .ותדובעב חיורמ לעופה , םילעופה

 ,לעופ " תחלצה | ,תודימתב .הדובע ול שי לעופהש אלא ידוע אלו
 ,הסנכתה ןמ קלח לבקמ איה ירהש ,,רתויב ובלל הבורק תישענ הדובעה

 ' םילעופה . םירחא תעדב יולת ונניאו אוה ישפח םדא :ירה הזמ ץוחו
 ',תימצע = הדו בעל \ םילגרתמ * ,םקלחב \ םיחמש הריבחב  םיקסועה
 :ויהיש םפוסו ,םשפנב .'תחתפתמו .תררועהמ המרא .תרובעל הבהאה
 < .עקרקה לע םישדח םירכא דימעהל הווקמה העשה עיגתשכ :םיבוט םירכא

 ץוח =-- .םייונש הנשה ךשמב ושענ אל תומדוקה תובשומב
 התע רעש ,ן'ג תיבו .םישדח םיתב ונבנ ןהיתשב , תרנכו 'ג 'תיבבמ
 .םיאפוריאה היתב .יִדָי לע וישכע. הלבק . ,םיוברע םיתב .קר חב ויה

 ! = 'אצויש  ,יילמרכ, ' ןותעה

% 
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 + הרבעש הנשב םיתבה ונבנ תרנכב .םג .הבשומ לש .הרוצ םישהחה

 .םיתנש ונפל דוע :הקלחנ ןתמדא ןתושדח ןניא ןמצע .תובשומה לבא
 ןוסנורהא 'הל .,תונויסנ לש :הנחתל .תונכהה ושענ טילטאב

 הלולעה = ,תונויסנל "הנחת  דוסיל השורדה הרזעה .הקירמאב .הנתנ

 םירכאה  םיששגמ = תובר = םימעפ | .בושיל הלודג - תלעות איבהל
 הרשה תדובעל תועגונה  תולאשב תונפל ימ לא .םהל .ןיאו הלפאב

 .שרח :רמד הזיא תריציב םיקסוע םהש העשב רוחיב ,תוננגלו |
 השדחה תורדתפהה דוסי םג :רושק תונויסנל הנחתה רורסב .

 תדובעל םיכיישה = םינינעב  םיקסועה  םיאנכטו םימונורגא לש
 םהב שיש | םירבדה | לכל בל  םישת וו = תורדתסה ". המדאה

 םרז  םינכהל .לכות קפס .ילבו  ,המדאה = תדובע = תחבשה .םושמ,
 . תובשומה ייח. ךות לא שדח

 ןושארה הפינס דסונו "םיעטנ תרוגא, הרשאתנ הרבעש הנשב
 תדובעב קופעל הדוגאה הלוכי תונקתה ייפע .לארשי ץראב ימשדה
 ונא לבא = .ןה תולבגומ םנמא תונקתה .הישעתבו רחפמב ,המדא
 ,.רנ5. ןתנה טעומב םג .שמתשהל םיכירצ

 תועיספל "אל ,הנשה .ךשמב .בושיה תומדקתה איה .הרעצמ .
 רשפא יא ישכע .לש םיאנתבש ונעדי ילמלא :,ונללפתה הלאכ תונטק
 : םירמוא ונייהו פיהכל ונמצע תא םימחנמ ונייה זא יכ ,רתוי תושעל

 תושעל היה רשפאש ,םיחוטב .ונא םלואו . ונלש תא ונישע ונחנא
 ונתדובעבש ישוקה לכ תא  ונריכהב םג/ ,ונישעש הממ .רתוי הכרה
 םחנתהל םיאשר ונא ןיא .ונכרר 'לע םושנפנש םילושכמה לכ תאו =
 ,ונלש תא :ונישע ונחנא :: רמאלו =

 בושיח ןמ. רתוי .וחילצה .תירוטלוקה הרובעהו .ינוריעה 'בושיה (
 תינוריעה הביבסה ןה ,רתוי םילגוסמ .ונא הלא םירבהל , יעקרקה
 עוצקמה .איח אלה תינחורה הדובעהו ונלש  תיעבטה .הביבסה איה \
 ןוכנ .הריתעש ,וז ריע  .הפיחב בושיח קזחתמ רוחיב  ,רנל דחוימה =

 רחסב ..לארשי .ץראמ .םינוש .תומוקממ םידוהי .הילא .תכשומ  ,הינפל
 ,םידוהי  םג  םיפתתשמ | םוליחתמ " לדגו -ךלוהש  תאזה = ריעה ="

 לודג  ירסומ .חכ = ףופוי = תאזה  .ריעב .הנביש :ירבעה םוקינכטה
 ,םידוהי . םיד ימלתו םירומ הפוחל ואבי .םוקינכטה .ילגרל  ;םידוהול
 ..םוקינכטה לא אוהש סחי .הזיא םהל היהיש םירחא םישנא :םגו
 התנקנ .רבכו = ,הפי ידוהי רברפ ןינבל .םנ :תונכה ושענ הפיחב

 לש :ןושרגמל איה; הבורק = וז 'המהא = .ךכל  השורדה = המחאה =
 תאזה הנשב :ובשיתה  ץראל 'ץוחמ .תושדח תוחפשמ םג .םוקינכטה <>

 .םינוש םיקסע .םהל.ודסוו .הפיחב |
 ופיב = הנבנ  תימואלה ןרקה לש הלודגה  התאולה .תרזעב :

 ףותמ = 'ץצ הזה : רברפה ,"ביבא לת, שדחה = ידוהיה  רברפה
 ופיב .םג הנח =. תינקירמא ריעב שממ ,האלפנ .תוריהמב .המדאה
 ובשי - "ביבא | לת,  הנבנש" דע הפו תידוהי .הנפ הרצונ .המהוזמה
 .:תאזה , ריעבש = הבורמה שפרה ךותב .םיקוחדו .םיצופצ ופי .ידוהי
 ויפיב :ןיוצמה אוה  ידוהיה | עברה אקוד ירה יביבא:לח, .הנבנשמ
 םיאלפתמ \ לכה = .םיאבה לכ יניע תא וילא  ךשומ אוהו ,רנויקנו

 םיבר :םישנא .םדוק ויה םאו .הזה הפיה עברה לע םיננעתמו
 רברפ = ןינבל ףסכ .התולהש = ,תומואקה ןרקה  השעמל  ודגנתהש =

 ןהקה התשע ןוגהו .לורג רבדש  םידומ לכה ושכע ירה | ,ףיעב
 ,םירחא יניעב םידוהיה ךובכ תא'הברמ 'הזה .רברפה ., תימואלה
 ךותמ הב רול םילוכי םהש ,המיענ הנפ םמצע  םידוהיהל םג ןתונו <
 םע הלשמ הנהנה הל שיש הדחוימ :ריע איה .'ביבא לת, ,גנוע
 ןיא  ,הרושכ גהנתמ לכהו ,הלשמ' םירדסו םיסומנ .,םירמוש ., םוסמ \
 םידוהיהש , הלבוקמה הערה תא .שיחכמ "ביבא לת ,החוצ ןיאו ץרפ =
 . הגהנהלו תעמשמל 0 םניא |

 ופי ריעה .תנהנה :םירחאל תפומ וישכע שמשמ יביבא לת, =
 רוא רואהל -- "ביבא לת, .תגהנה ישעמכ תושעל איה םג .תרמוא

 ן

 1 == םלועה |

 תונבל :ץיפחה | חלגתמ  תורחא םירעב .םג . םתוא  ףצרלו .הובוחרב
 תונייטצמה .םירע  םלועב ןה: תוטעמ ;..םידוהיל .םידחוימה .םירכרפ
 ןיאש תומוקמב תויונבה : ,הירבטו .תפצ לארשו ירעכ ןתמהוזו ןשפחב
 רברפ ןינב ךברב וישכע לרתשמ ונלש קנכה  ,םלועב :םיפי םתומכ
 'הירבטב רברפ ןינב רבד .לע .םג םירבדמ ; תפצב שדח ירוהי

 אוה לוכי : הזה בוטה 'השעמה תא תושעל ןנלש קנבה אוה לוכיו
 ויקסעווב ןומא םינתונ לארשי ץראבש יינפמ ,ץוחנה ףסכה תא :גישהל
 םיזוחא = העבראמ רתוי הנש הנש \ קסופ אוה = .םילועו םיכלוה
 !םתוא :גישהל תלוכיה תא ::ול .תנתונ הרבלב וז .ארבועו  ,דנריבידל
 . םהל יארחאה חיהי אוהש :,םילטופקה

 :ץהא :יבשוי  .תפצב שדח ףינפ קנבה חתפ הרבעש הנשב
 קנבהש םוקמ לכ  ..םישדח  םיפינפ דוע  חתפי קנבהש = ווק לארשי
 קנבה ..בושיל השדח הנפ תושעהל .אוה לולע ופינפ תא וב חתופ
 םהל :רוזעל .לוכי .אוהו ,םוקמ .לכב  םידוהיה .ךרע תא :םירהל לוכי
 םה :םינתונ :.תרחא םיבשוח ונלש קנבה ילהנמ לבא :, םינינע הברהב
 םוש ונתדובעל :ןיאש \ ץראק ץיוחב 'םינוש  םיקפעב .קנבה ףסכ תא
 ..ףסכב ךרוצ יא לארשי ץראבש .םה םירמואו ,םהמ תלעותו הוקת
 קנבה .ןוה םאו . םימעומ םיעצמאב .תפצב  ףינפה םג חתפנ ךבופל
 חרכומ  חיהי ירה  ,אבהלו .ןאכמ 'םג .טעומ היהי .ייאב .רשא 'ונלש
 , רוק .לילגב .מעומ ךרע .םג הל שיש םימעומ- םיקסעב םנ קפתסהל
 הלאה תווקתה .הפצב ףינפה  תחותפ םע. ושעיש  םירבד .הברהל
 חתפנש .ףינפה .לע חומשל שי הז לכ םע לבא + ןבומכ הנאבת אל
 .םילפֶאה תפצ ייח ךות לא רוא ץוצינ ןיעמ םינכמה ,תפצב

 :5וקה הדובעה עוצקמב הרבעש הנשב .ושענ.םיחמשמ םישעמ
 .ופיב תירבעה היסנמגה ליבשב ךדהנ ןינב הנבנ הרבעש הנשב .תירומ
 < ידוככ ןתוניאוהו .;ריעב "םיפי 'רתויה  םינינבה החא אוה הזה  ןינבה
 == תוקלחמ יתש ' דוע .היסנמגב \ וחתפנ הרבעש .הנשב< .רזומ יהל
 עשת היסנמנהב שי התע .תחא | הניכמ דועו  תידוסיה \ תיששה
 רוחיב . אוה "לודנ .םירימלתה רפסמ = . םידימלת 950 "םע/ תוקלחמ
 תירבעה היפנמגל שי חמכ דע ,דיעמ הז .רבדו :.תונוילעה תוקלחמב
 | .הפי דותעו ינויח חכ

 דסומה < . םוקינכטה תא תונבל רבכ .וליחתה הרבעש הנשב
 םינמוזמ .ויהישו  ץראב .וכנחתיש 'םישדח :תוחכ הברה .ונל ףיפוי הזה
 .הל .תוכומסה \ תוצראבו :הב הרובעל

 הרישכה .לארשי .ץראב  םידליה ינג לש הלודגה. םתומדקתה
 הרבעש הנשב = .תונננ .ךונחל \ רפס:תיב . םג \חותפל:' ךרוצה תא
 :תיב .די לע תוננגל םירועש הרדסו הזב .הלחתה ."הרזע, התשע
 אסידואבש ןויצ .יבבוח העו = .םילשוריב הל שוש :םירומל רפסה
 לש ומש .לע .תורומלו :תונגגל  רנימס ייאב דפיל אוה = םג .טילחה
 + יקסניול

 םישובכ .לארשי  ץהאב = תשבוכו  תכלוה  תירבעה .הפשה
 וחרכוה | ירבעה = רוכרל .הלחת - ודגנתהש םידרחה םג > .םישהח
 תפש רותפ .תירבעה הפשה תא םה םג םיעבוק טאל מאלו .,ענבהל
 הרבחהב םידרחה ושמתשה הנושארב םהירפס ותכב רומלהו רובדה
 "אירבהו יחה .ךרוצה לבא ...תיררפסה  הרבההל ודגנתהו  תוזנכשאה
 "ינומכחת, רפסההתיבב העבקנ תושק" תומחלמ .ירחא . םעפה םג .חצנ
 חתפב .רשא הרות"דומלתב עבקנ ירבעה  רוברה ..תיררפסה הרבהה
 יכ ;וז ךרדב  תכלל * ופיבש \הרות:דומלתה :םג .הליחתמו : ,הוקת
 תפש .רותב (תיחרפסה .הרבה) תירבעה הפשח תא רבכ .העבק
 רפס\'תיב ופיב :ירסונ /הרבעש .הנשב : , םידחא םידומלל = הארוהה
 ודפוהב .ףכית ..ימרפ רסומ אוה הזה רפסה:תיב | ,הרמזלו :הניגנל

 + ןמול ןמזמ םיכרוע  רפסה+תיב ירומ = ..םידומלת םישמח | ול  ואצמנ
 ,.לארשי ץהאב .םירחא תומוקמב םגו .ופיב םג םיטרצנוק

 .,לארשי .ץראב .השרח  תירבע . תורפכ .םג תרצונ הליחתמ
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 הפשה .תיחתל תושעל | ךכ לכ  וברה .רשא םה םהש ,םירומחו
 ינוגדפה .ןותעה רסונ  הרבעש | הנשב | .שארב | םיכלוה * ,ץראב
 הכ דע ואציש  םירפפה .םישדח ינשל  תחא .אצויש ,"ךונחה,
 םירפסמ = םילפונ םניאו  ,הפיה םתרוצבו בושחה םנכתב םיניטצמ
 ורציש הפי .הריצי אוה "ךונחה, .םלועה .תומוא לש םינוגה םייגוגדפ
 ספדנ םילשוריב :.השודקה  םתדובעל םירופמה  לארשי .ץרא :ירומ
 =- ,לארשי ץראב רד  ורבחמש בושח רומל רפס .הנושארה םעפב
 ונכתבו: שטולמה ונונגסב ןיטצמה יימע .ןב, לש ישילשה קלחה והז
 ךרע יבר 'םילודג  םירפס ' ינש  םג .ורמגנ הנשה ךשמב . רישעה
 םירועשל .תוחיש רפס :  "תלהיק, תאצוהב ושכע םיספרנו םיכלוהה
 ,(תיברעו תירבע) לארשי ץראב םייפרגואיגה תומשה תמושרו םיישממ
 םג | .לארשי ץרא לש הלודנ תירבע הפמל  חפוסי ןורחאה רפסה
 .בורקב .תאצל הריתע המצע הפמה \

/ 

 םג לבא ,הרבעש הנשב | ושענש םישעמה םה םיבר אל
 .לודג לעפמ הזיא לש תורוקנו םירורהז םימלכנ םינטקה םישעמב

 .םישעמה לכ תא תלהנמו תפסוא ,תרצויש תחא הקזח די ןיא

 םיגראנ = םינוש .םימוח = ..הנומאב תוחבועש םירי הברה שי לבא
 ,הלודג  העיריל  םיפרטצמ  םהו | ,םינוש  תועוצקמבו | תומוקמב
 דוע ןהב ןיאו דוע תולודג ןניא הדובעה תואצות .םלש רבד .הזיאל
 םימשא הזב .םג םלואו = .ונרוד ינב בלמ .שואיה תא שרגל חכה
 לכ תא רוגחל ילבמ | ,הלקנ לע עיגחל וגחנא םיואתמ יכ ,ונחנא
 תולגה :ימי לכ  ךשמב םידוהיה  ופאש הילאש הרטמל = ,וניתוחכי
 ו . הכוראה

2 
 . גרובזניג ,א .ר"ד

 ידהר החוקי

 ,תוימּואְלַהְו תדח
 תרה תלאש -- םינורחאה .םימיב  השדחתנ הנשי

 תוימואלהו .רוחל תרה : םירמוא וללה . תועדה וקלחנו . תוימןאלהו
 תדח + םירמוא וללהו ; התרבחב תעגונ תחא תוכלמ ןיאו  ,דוחל
 התויהב ,תדה :,םיקבדה ןיב דירפהל ןיאו תוכורפ ודרי תוימואלהו
 חרכהב איה ירח ,םעה לש םיריבכ רתויה. םיינחורה| םינינקה דחא

 ילכמ תדה תא ץצקל רשפא-יא  ךכיפלו ,םעה לש וחור ירפ םג .
 םולידבמה ,םינושארה . התוהמו המואה תמשנב םג ךכ ךותמ ץוגנל <

 לבקל לארשימ .םדא יאשרש .הכלהל םיקסופ .תוימואלה :ןיבו תדה ןיב
 לגל ילבמ ,םאלסיאה וא תורצנה .תרחא תד לש התורמ תא וילע
 םיכרוכה ,םינורחאהו ..הבוח אלו תושר איה תדה .ותויפואלבו .ומעב
 ןורחאה .הצקה לא תכלל םה םג םיקיחהמ .,דחי  תוימואלהו תדח תא
 ימואל יידוהי לכש ,םירמוא .םה םירומג .םירימחמכו איג ךדיאמ
 ,םהיקוהקדו םהיטרפ לכל ,תרה יקוח לכ תא רומשל בייח

 עגונש .המב וז תקולחמב ישאר תא ו ינוצר ןיא
 ,ןושלו .המוא : לכל ענונש .המב .רמולכ ,רבדה לש ותו ללכל
 םינוש םימע םיאור וגא .ירהש . םינושארה ןקדצש רשפא ללכ ךרדב
 דחא .לכש ,המודכו םיררפסה | ,םיתפרצה ןונכ ,תחא הד ילעב
 תדב :אוה ףתושש ייפעא ,ומצעל ול. םידחוימה םיימואל םייח יח םהמ
 איה הנושש  ,ןועמל | ןעומל .םיקמ שי ןאכ םנ םנמא : ,רחא םעל
 הרמ התואב תירטסואה וא תידרפסה התוחאמ תיתפרצה תוילוטקה
 רחא לכו ,םעבטבו םגזמב .ורבחמ שיא וללה םימעה םה םינושש
 הזב שי לבא  .ותוילוטק לע ול .דחוימה . ומתוח תא עיבטה םהמ
 , לופלפ .ירברל :ץק :ןיאו : ,ןאכלו ןאכל םינפ

 תוימואלהו .תדה תכירכ .תלאשב % םירומא םירבה המב .םלואו

 הלאש

 ונינינע נוח .ךותמ וז הלאש לע ןורל אב התאש ןויכ לבא: .ללכב
 הרוצ תשבול איה דימ ,  תודהיו- םיריהיל ענונש המב רמולכ ,ונא
 ,לארשי םע לע םימעה ראשמ שיקהל יאשר התא יאו:ירמגל השדח

 ירה ,ץוחה ןמ םהד תא וטלק םיאפוריאה  םימעהש העשב
 הדלונ אל .תורצנה = ,.ותויכות ךותמ ותד תא ילארשיה םעה איצוה
 , עזנמ ויה אל םלוככ םבור היאובנו .הינוב ,היללוחמ : איהש םוקמב
 ! ןכלו ,םייראה לש .םחור ירפמ םולכ המודקה תורצנהב ןיא .םייראה
 םעה לש :ושפנמ ינגרוא קלח איה  תורצנה יכ ,רמאל רשפאדיא
 םע וננוימדב .ראתל ונל רשפא | ..לשמל | ,ינמרגה | וא \ יתפרצה
 !'ידוהיה םעה ןכ אל ,תילילא תר לעב .םנ וא אהדוב תד לעב ינמרג
 רשבו :ומצעמ םצע * ,וחור ירפ איה ,ץוחה ןמ ול האבוה אל ותד
 . = .הניו ךפשיש ילבמ תיבחה תא רובשל לוכי .התא יאו = ,ורשבמ

 ילב .םידוהיל רשפא-יא ךכ ,םידוהי ילב תודחיהל רשפא-יאש םשכ

 \ (* , תודהי

 . תוחהיה יכ "ענר 'ףא חוכשל םילוכי ונא ןיא . תרחא דועו תאז

 -.הנומאה .ןבומב .;רמולכ  ,הז :גשומ לש רצה ונבומב ,רבלב תד הניא

 ,הנימב הדחוימ תיברת איה תודהיה ..בלבש םירבדו
 . םיורמוחה  ,םעה. ייח לכ תא תפקמו תבבוסה
 ,םינפל/ תורהיה התיה וזכש תוברת = .דחי םג  םיינחורהו
 .ןורחאה .ןמזה דע .םג .תויהמ הלדח אלו

 = תד רמולכ | ,תד תודהיה . התיה אל התחימצ  תישארב
 זמרו רכז םוש הקיתעה תודהיהב אצמנ אל יכ  ,ללכ "תיהלא,
 == .היצוטיטסנוק = ןיעמ  התיה .הקיתעה תודהיה |. תועדו | תונומֶאל
 "'לוח:יקוח קר ויה םיטפשמהו םיקוחה ,םייווצה לש םבור . תימואל
 .' .ןיב .,ותשאו לעב .ןיב. ,וינבו בא ןיב ,וריבחל םרא ןיבש םירברב
 / ,תודעומהו םינחה םג = . ללכב הרבחהל טרפה ןיבו  חרזאו חרזא
 רכול' םיימואל םא יכ םייתד םיגח ויה אל ,םירופכה םוי דבלמ
 / = ,המואה ויחב תובושחו תולבוקמ תויציררמ וא,םיירוטסיה תוערואמ
 \ מז רובע :ירחא .וחתפתנו ודלונ .תועדהו תונומאה . םירצמ תאיצי ןונכ
 . < דוסיה .אוה תודהיהב .יטסירטקרכ .רתויהו בושח רתויה רוסיה ..בר
 . = תוימואלה = ,תודהיה לש \ ימואלה היפא םנמאו .הבש  ימואלה
 ןשיח םלועהב הטשפ אלש תורהיהל המרגש איה ,הבש תינוצקה
 יסופרמה לואש ודומלת וירחאו תורצנה רפימ אבשכו .ותוא החצנ 0
 | 'התרוצ תא תודהיה :לעמ וטושפהו םיימואלה .םיקוחה לכ תא .ולטב
 "וז םלואו ,ולוכ םלועה לכב הטשפ דימ : ,התוימואל תא-- הל הדחוימה
 \ תטשפה םעש ,תודהי .התוה וז קויד רתיב וא ,תודהי דוע .התיה אל
 / \,םידוהו ילב תודהי ,תוימואל ולב תודהי ,הנכותמ םג הנקורתנ התרוצ

 "יונ לא יוגמ ונייה םידנו םיענו ונצראמ ונילג רשא ירחא םג
 קמתוח תא ,ימואלה העבט תא תוהחיה הדבא אל ץראל ץראמו
 / התשענ תודהיה , הקזחו הרבג רוע התוימואל ,ךפיהל . הל .דחוימה
 | .תולפש ייח םעה תויחב ,ימואל רצבמ םג .םא .יכ יתד רצבמ קר אל
 . אונש ותויהב: ,תדחוימ הפשו .תדחוימ .ץרא ול תויה ילבמ ,תולגו

 ,תדה תמוחב רתפהל  וקרכ לעב ץלאנ  ,ךשח :ילב | ףדרומו לכל
 ! וכותבו .ונל .רצבמ .ושמש ולא תומא 'ד .היתומא 'ד ךותב  רגסהל

 ".םש הל 'האצמ ונתורפס םג  .תובושח רתויה  וניתוריצי תא ונרצי
 ,השודקבש  םירכר ושענ ונלש ןילוח ירבר םג רמולכ חוטב 'טלקמ

% > 

 < 'םונוצח םומרוג לש םתעפשהב רופכל יתעדב וא וכ ., וילאמ ןבומ (*

 ךוחב  העלכנו הטלקנ ולאה םימרוגה לש םתעפשה םלואו ..תודהיה לע
 ידוהיה םעה |, םהילע איה העיפשה ,הילע ןה ועיפשהש הממ רתויו , תודהיה

 "| תרוצ .ןהל תתל ,ןלכעל , וחורב תועפשהה ןתוא טולקל הלענ ןפואב חילצה
 "| הלכו אל התעשב םירצמהו םילבבה תע+שה . ותומצעמ קלחל ןתושעלו השדח

 םימעה ןיה םיפוהק יכ  ,תודהיח לש העבט תא רכנמד יזגנש תונשל איה םג
 וג ,א--, רחא עזג יאצאצ םלוכ סתויחב  ,ינומדקה ירבעה םעתל םחורב וללה



 ,שינרה םעה לש אירבה טקניטסניאהש 'םושמ *

 הלאה תותדה |

 ,לכב .רפוכ .תויהל :אוה  .לומו <

 ..תודהיה לש .ימואלה \ קלחהב | אוה .הדומש .

 ,ומעל =

 ,םסרופמה ירבעה

 רודה .יליפשמ

 ה <

 הזכ .ןפואב קר יב
 התע איהש ומכ :תודהיה .רומג  ןוילכמ .ותורפס הא .ליצהל לכוי
 םא כ ,המואה | לש .םייתדה םינינקה תא קר אל הברקב תרצוא
 תוברה .תופוקתה ךשמב ושדקתנש * ,םינולוח םיינחור - םינינק. םג
 רבדה אוה .הפיו .בומש ,םירמוא .ונא ןיא .םייעבטהיאה ונויח לש
 . ארבוע ירחא םירהרהמ ןיאו ,ארבוע יהוו א לבא ,הזה

 ,אוה .תורהיהבש ימסירטקהכ רתויהו .בושה רתויה דופיה
 רתויה .להבחה .םג אוה .הז .הבש  ימואלה רוסיה  ,ליעל .רומאכ

 ןיא. .םלסיאה ןיבו הניב  ,.תורצנה ןיבו הניב .עירכמ  רתויהו. לודג
 ,תוההיה .לש תועדהו תונומאה לע הבהה . תוקלוח

 דחוימו .ריחי לאב הנומאל תופיטמ ,םלפיאה :תד רוחיבו = ,ןה םג
 שפנה תראשהב תודומ :ןה םג ; ףונה ינישמ והוגישי אלו ףוג ונואש
 היהו .תודהיבש ימואלה דופיל ןה תודגנתמ לבא  .שנועו רכשבו

 ראשהלו .תורומאה .תותדה תחא לא רובעל  רמאיו ידוהי אובו :יכ <
 אלו הישיר קיספ, .הז ירה. והצב-יתשחבה .ירה---ימעל  ןמאנ .ידוהו
 ,תורכזנה תותדה תחא לש הלוע תא ומצע לע ידוהיה. לבקב .יתומי
 םידגנתמה  ךותב .ומצעל םוקמ- הנוק . אוה :ופוג הז -השעמב ירח
 .םידוהיה- לש - .רמולכ :, תודהיה לש התוימואלל

 ,תודהיהבש יתרה .קלחה .לכמ רזנהק לארשימ םדא אוה .לוכו

 תונומאל .עגונש .המב ינוצק- ישפח
 ןמז לכ = ,רומנ ימואלו ימעל .ןמאנ . ןב ראשי 'תאז * לכבו \,תועדו

 לוכי  אוה .ןיא לבא
 הֶרקיעב תקלוחה ,תרחא תד לש התורמ וילע לבקל ןפוא .םושב
 ןמאנ ןב  ,ימואל  ידוהי .ראשהלו = ,תודהיה לש התוימואל לע

 "וכו .רפובה לכ :םינומדקה ונימכח  ורמא .רבכ אד ןונכ לע,
 לכב רפוכ ולאכ 'וכו הדומה לכו ;הלוכ הרותה לכב הדומ ולאב
 \ הלהב הרות

 ..קרוידוונ

 הפיל

 ,גּורפ ןועְמש
 (ךפמה)

 ררושמה  הכרבב זא םדק ריעצה הרושמה ;ש ותעפוה תא

 .ןוררזג ליי = ,אוהה \רודה לש "תוחורה-לשומ,
 ומצע .אוה .ותויהב הפשב קר וימי לכ  בתבש | ,ירבע  ררושמ

 תא ךרב ,השדחה תירבעה הרישהל הנפ-ןבא חינהו תירבעה "

 תפקשה יפלש ,וז הפשב  ,הירכנ הפשְב בתוכה ,ריעצה ררושמה
 םעל "רשויהץילמ, לש ריקפת קר תל היה, ,אוהה

 . םינועמהו םיכומה לע ץוח יפלכ הנגה לש ריקפת  םירוהיה
 - עַד םָינַע חסה ,םירבעל .ףיפנ המ,
 "ועמי .ודְרָ, (םימעל ףיטנ

 לש הדוגא . ןויצ:יבבוח תעונת לש תונושארה םינשה וליחתה
 לארשי"ץראל האציו שרדמההתיב לספס תא .הבזע \ םיריעצ 'םימלוח
 שמשל .התיח הכירצש הבשומ = ,המדא תדובעל הבשומ םש :רפיל
 , םישרח םיימואל םייחל ןושאר ןיערג .ןיעב תויחלו .םיברל .תפומ

 תוברע .ןיב .. םהה םיריעצה זא וב .וסנתנש .ןויסנה היה השק
 תאש ,םיפרנהו םילצעה :ץראה יבשוי ךותב  .הירכנ .הנידמב : ,היצ

. 

 ,םהינפל רשא .הכאלמה | תעידיו םיעצמא ןיאכ ,וערי אל םתפש

 בו ילנ 3 םלוע

 לא: וברק ---.םדא .בלמ ,םיחכשנ :וליאכו םשפנל = םיבוזעו. םידדוב
 .םירופיהו תואקתפרהה ירופס ונינזאל םיעמשנ הדגא ןיעכ .הרובעה
 ,יהיחוה םנכשמ .היה ,םישרק יושע ,ןטק להוא .םהילע זא ורבעש
 זוע:תורטממ  אובחמו םויב  ברשמ רתסהםוקמ .,.הלילב .רוקמ הפחמ
 םירוכע, 'םימו ,לכ:רסוחבו בערב  ,ץחל יח ויח .,םימשגה  תומיב
 ןויסנ .אל :. םיכררה דיל .םילחנה תא ואלמש ,םימשג .ימ ,ותש
 תובהלתה תעשב .םישלחה םג .וב םידמוע םימעפש ,הז היה דחא
 םיעיבמו םיאלפתמו םידמוע םדאדינב ינומה .תע .,תוחורה .תוררועתהו
 ---הלעמל-הלעמל חורה תאםיממורמו םירדועמו לוקב םתמכסה םהל
 םוי .םוי = ,םיאור:ןיעמ. םימלענו .םישק תונויסנ 'המכו  המכ אלא
 ,ול םהקש .ורבחמ ,השק : ןויסנו .ןויסנ לכו. ,ונגיסנו

 -ןבא תא וחינהש םה \ הלאהו  םיריעצהו
 םמורתמו ךלוה  ,העמיקההעמיק הנבנו = ךלוהה
 ..הלוגה תוצופתב םידוהיה לכ .לש 'םהיניעק

 ולאה . םינושארה םוערוזה תא .הכרבב םהקמ גורפ ןועמש
 == תחא הציחמב םמע היה אל .ימצע .אוה

 ,םיערה .םיעגרב
 םיעגפה ילג .זא םכופטש ,םכופרג תע
 ....הרקי .תדלומ ץראמ

 ,הז :ןינבל = הנפז
 הלגתמו .אשנתמו

 םיעלסו היצ ףוח םכילגר םתאשנ תע
 .רבשו למע רי לכ תאש

 עינה דחא רתימ םכבבלכ יבבל ךא
 .עובח .רחא םג .ןוחטב ונלכלו
 ..רבפל  ונייה :םיחאו

 --ךופשי .ייהרעוסהו -תישפחה ותרישב, יכ" ,םהל חיטבמ ררושמה
 ,"תולפתהו תומולחה תא :,הוקתהו ןוגיה לכ תא, ,םהייונע לכ תא

 ! אובל דיתעל ןוחצנ םהל אבנמ אוהו
 םיאבה םימיב ארקי אוה רלונ רוד רוע
 . םיעגפה .תורוק תא  ,רפסב :תורוקה 'תא
 םינתכ םתכפש הב .םככרדו
 הרס-ילב הנותב ןיעמ עמר :ילגא
 הראפת  קרקריו .ץורחב .ראופת דוע
 , . .םינשוש  ,םיאדוד . ,םיחרפו

 גורפ לש :יטויפה .ונורשכ תוחתפתה לע ועיפשה תוחכ ינש

 חכה ..אבהל .םג = ןיתוריצי לכ לע םמתוח תא ועיבטהו . ותישארמ
 שיגרהו ותוא ריכהש ,עבשה הזל .,ע ב טל ו ת בה א .אוה ןושארה
 ררומב . ,םימשובמה .םיברעה :תילולפאב,  .,ותרלומ םוקמב  ויפיב
 -םאכבו הפומכ הבהאב ותריש וילע רששו ,"גיתורשאו רפינרה יפוח
 ץראכ .ותרלומ .תמהא ול הרז יכ, ..רבכ שיגרהשכ ,זא םג .םיעונעג
 .'הירפנ

 ו תב ה א--אוה ,רבגתמה ןיעמכ ותריציל השענש ,ינשה חכה == <
 תכרעמל .החלשנש .,ולש היפרגויבוטבאהב ..ש דו קה .יבתכל
 ררושמה בתוכ ,םינושארה ויריש םע .דחיב יפורה-ירבעה : ןותעה
 ןושלהל .יבל לכב יתרכמתהש ,יל השענ סנ, : וירבד : רתי .ךותב
 יתצרעה .. ...ידאמ לכבו ישפנ לכב םיאיבנה תא יתבהאו .תירבעה
 , .יתלחתה \ שיגרהלו .בושחל .יכ - ,החטבב דינהל - ינא .לוכי .. ,םתוא
 ,הריבכהו .הבגשנה הרישה .התואב קרפ  יתדמלש ירחא | ,זא קר
 \ = < םהימודו .לאקזחי- .היעשי  תונויזחב בורל היוצמה

 ררושמהש  ,הז ירידלע ,וללה םיעיפשמה תוחכה :ינש ידי:לע
 לש החפשמב .,המרא-ידבוע לש הבשומב ותודלי ימי .לכ .יחו .ךלונ
 לש םילאידיאה  רתויב ול :םיבורקו םינבומ ויה >,םידוהי .םירכא
 ,'לארשי ' ץראב .המרא-תדובע לש .םילאידיאה = ,ןויצ-יבבוח .תעונת
 לארשי :םע .תביש לע .תורכמה .חאירקל .םוח לכב רכמתה .ךכיפלו



 ררועמו :ומעל :הנופ אוה ןומדקה איבנה ירבדב
 :השרחמבו תאב זוחאל ותוא

 ,לארשי  ץראל

 ,יציקה

 ,ןומורי

 ,,ג תשרחמה .יחקו הדשה אנ-ואצ
 : ויתובא ץראל בשה םעח תא ונוימדב .אוה האור

 ,הישנ ודריש םדקמ םימיבכ
 ,תשרחמו תאב ותמדא .דבוע אוה
 ,תשקו .לגד םג וריב. קיזחמ אוה

 םולשו .הוחאה ןוזח תא האור אוה םג ןכ * ,ןומדקה \ איבנכ
 רזוח .השרחמלו עקרקל  םדאה .ינב לש םתביש םע דחיב םימעה
 םויה דעש ו םע לש םימודקה:ןוזה | ,והיעשי ןוזח לע אוה
 :ולוכ םלועל .סנכ דמוע אוה

 הכרבה תומרש ןה ! ימערתב
 , :.ההכאלמל ,הדובעל ותפי

/ 

 ימיה אוב
 ,םעז .לכ .םתי זא ,המטשמ לדחת .זא
 ,םַהְלּב םימעה ורבחתי דחי זא
 המדאה ינפ לע הממדל םוקי זא
 .המחלמ תעורת לוק ' ,תשק-ןב תימה לוק
 ,תרחא הרובגב האגתי םדאה
 ! תראפתלו יבצל :חקי ול רחא .דוה
 ,הלהתל ויהי זא חורה ינויגה
 ,הלילע .תוריבכ--תובידנו הישות
 הטרומ ברח קרב ססונתהש 'םוקמו
 ,היוגל ,ברחל\ היה אל הצקו
 - -הטלע תכשחמ ,המחלמ דבוכמ

 הירופ .תלובש שערת"םש ,אנשת םש
 רככב 'ביבסמ הזילע הרישו
 , .. רכאה עימשי שפוחו החוהב

 םע רחיב ,תושרח תווקתו  םישרח םייחל הציקיה םע .דחיב
 לע .םיעוגעגה םג .וררועתנ ,םיקיתעה םעה ייח * רוקמל  הגירעה
 ,ןנערו .חוחת רפע חיר לע .,עבטה

 תונליאל. הבחאה .הציקה  ;רעיו הרש לע :.הלותב עקרק תחתפמו
 ,ומצע םעה ידיב םיחפוטמו םייושע ,םיחרפו םוחמצל ,םיאשדו

 הידיגרטה יהוו -עבטה ' ןמ קחורמו עקרקה ןמ םעה שולת
 קרקל וימי רחשב רבוחמ היהש ,םעה ותוא ,ונייח לש הלודגה
 םישמשמ :וויח ימי :לכש = ,םעח ותוא  ,רתויב עבטה לא. בורקו
 ינח אלא טעמכ םניא וינח .לכש םעה ,עבטה ייח םע היבוברעב
 םיבגשנ םיריש רשו " תונליאל הנשה שאר גנוחה .םעה \ ,םירכא
 ךשמבו ותמדא .לעמ .שלתנו :וצראמ הלג ומצע  םעה ותוא --- עבטל
 םירפס ירידלע ונממ לדבומו עבטה לעמ אוה קחרומ םיפלא תונש
 ,םדא ינבל תנתונ המדאה תברקש ,רשלהו חכה לכו ,קבא יסוכמ
 ,םהמ .םתמשנ החרפש ,םיתמ םיגהנמ ושענ וינח , ונמיה ולטינ
 וחבא התוננערו החכ .תירבעה .הרישה ..םמויקלו םהל םעמ  ןיאב
 ררושמה .עבטה  תבהאו עבטה שגר הל םירזומש ינפמ ,הל
 ,רעיו הדש האה אל םלועמ ,םיחרפה תומש תא  חכש .ירבעה
 והירה עבטה | .וריבחל| דחא ןליא ןיב .ןיחבהל עדוי .וניא ךכיפלו
 וליבשב הניא .םיחרפה תריש ,םייח חור וב ןיאש רבדכ ויניעב
 ,םיחמצה תרות ןיעכ ,שבי רומל ןימכ אלא

 תשגרהו ונילא אבש ,םידוהיה רנו ןושארה אוה גורפ
 .הרשה בשע לכו חמצו חרפלכ בהואו עדוי אוהו ,הבלב עבטה

 היויאופה ךותל ןנערו שרח םרו | םינכה .ולש .עבמה תרישב
 , תידוהיה

 ,הילביבה רפסב ןנערו יח חכ ומצעל האור :והירה :ךכיפלו =

 :תשרוחה ,השרחמה לילצ לע

 שיגרה  ררושמה ..םירפסב: והומכ ,ןיאש ,הזה .אלפנה עבמה:רפס
 . רבוחמו  עבטל  .בורקה.םדאה | חכב | לודג חכ ךל ןיא .יכ ,ןיבהו
 . עקרקה לא

 : רמואו ורבעל  הפוצו .ררושמה הנפנ תובר םינש רובעכ
 םימסקב ןיבא רשא לכבו
 ,יתגשה םויחה .תנדעו
 הבידנה ילא .די- הרזפש

 -- -יתגרוח-יתדלומ .תומרש לע
 יראש הלכ ןכ< ,הלח ן
 (*- ;הרורדו .ימע:תב תיחתל

 ןתא קר .אל התימה עבטה ןמו עקרקה ןמ םעה תשילת
 תאופר אל ותמדא לא. םעה :תבישב האור .ררושמה ;דבלב .ותמשנ
 ; ףוגה תאופר םג .אלא ,דבלב המשנה

 0 היה המ ,הטיבהו האר ,יוח
 ,'! לד המ ךרשבו ךראש הלכ המ
 ,.. !ימע ,ךתמראל הבוש

 ונרמְל - ילמלא  .ותיחתלו םעה, תנקתל םיליעומ ונייה הברה
 9 - רבכמ .ותוא

 : ,וימסקו םלוע-ויז בוחאל
 אמצב תותשלו גורעל

 << המדא ימענמ תעפש לכ
 עדיו .ריכה .רבכ התע יכ
 ,תפותה הקומע:הרוחש המ
 תואמל םינש הז דבא הב
 ,שפוחו  הנדעו .הרוא ילב
 הלואגל ויעונענ ישנרו
 \םנחל ךפש אל התע יכ
 ,תוחכה ויתוחנא .שחלב

 .:,עקרקה ןמ היה קוחרש יפ לע .ףא  ,ותולג תוצראב ידוהיה
 + = תומיב . ויתובא ץרא ןורכז ,םלענו רימט ,וברקב יה 'דוע 'תאז-לכב
 "< .ףיסוה רוע ןופצה תוצרא לש ףרוחה תניצבו  םיררוקה םימשגה
 : ה ץרא = ,הקוחרה ץראה תודש דעב לטלו .םשגל ללפתהל
 ,שמשו . רהוז הלוכש

 . :ןמצע אוהו
 ,חש | תיב לפואב הז ושרדמ תיבב
 | תואר .הכזש ילבמ 'רבכ ןיקזהש אוה
 ,רצ לועשמ ידצב רבדתפפ שערת ךיא
 ,ןח-יחרפ תגורע לט ינינפ התשת ךיא
 ויז ינרק תחת ךיא ,ץע וירפ טונחי ךיא
 ,הז העמדדםחל הה ,זפה"ןגד לשבי טא

 2 בש ותוא :וימי לכ ול .איבי ושפנבש =
 " וניעמ לכו .ותוקח לבש ,הז .ינוע-ןב .ויהלאל ללפתי המ לעו =

 ! :תדובע רבוע אוה םשש ,ולש תוטורפה"תונחבו לדה וחזרמ-תיבב
 4 ?.םחל:תפ לע הנעתמו ךרפ

 2% וז .הנש ,אנ רוקפו ;לא ,ךתכרב חלש
 2 ;דשל-יוה .םיעיטנו זפ-ילבש םוְרב
 ,םוחו  רוא םתעב ,ךז .יביבר חלש
 ,לטדויוקש םיאשד לע לקו חצ חורו

 ורהו .איג ושישי" ,לא ,ךיפ .יכורבו

 ...רב .יפטוע ונימלת בוט עפש ופיערי

 רישה /(*

 ,ו ודו:לע הז רמאמ
 ומגרות , ןלהל םיאכה , םירישה | ראש .ןמכ | ,הזה

 \ , רנרל



 , ירואו החמש ונבל האלממ =

 המ ול : 'ונתו .המ 1 וז .הלפת ךותמ עמשנה  ,געלה בר המ

 + ,+ץייקהו ביבאה הול ול ופיסוי
 : ללפתמ  ררושמהו

 ! ךלובזמ .לא הה ,ךמע תלפת עמש
 ףינפ = ראהו ךרחש הנינ עקב
 ןזאמ "ונולקו וינע .עבש רבעל
 ,ויתובא .תלחנ לא בוא. ןב הבישה
 .5 ויתיזו ורהצי  ,ונגלו .ורינל
 וננאש :ולהאב חני יכ דעומ רבכ

 ןזפה תומרש :לש ןמולשב ללפוו
 ,תחנו .תומיענ ,טקש לע ךרוי .יכ
 ,רבכ הז ובלב ןחפטיש תומיענה

 ,תחאכ הדערו הליגב ןחפטיש
 .. . רקה .ןומושיב : םינלש ןיב .והבאב

 םג הררועתנ  תימואלה .הרכהה - לש . התוררועתה םע דחיב

 םיירקיעה | תודוסיה .דחא איהש = ,תירבעה  ןושלה = לא הפיאשה

 ,הקיתעה ונתפש תא תושעל הפיאשה התוא -- ,םעה תיחתב

 אל רבגתמהו יחה הניעמש ,םדק ימימ .ונתראפתו  ונתלודג .תפש |

 ייחב .היחתה ןושלל ,דיתעה תפשל ,ונתולג תופוקת  לכב קמפ

 ,ונמע
 תעה דעו םינושארה םימיה  ןמל  תיטויפה ותרובע 'ךשמב

 הפשהל ויריש בטיממ המלש הרוש גורפ ןועמש שידקה .,הנ ורחאה

 ןוררוג .ל .י תא ךרבמ והירה \םינושארה וירישמ רחאב :תורבעה

 הלמו הלמ .לכו ,ונתפש היח דוע, יב ,ותחמש עיבמו  ולבוי-נחל
 לע רבדמ אוה תורטרמתהבו .םעכב

 ,ויתובא תמהא לעמ  קחרתנ יכ  ,ינממ טעמה :: םעה לש לורגה וניסא
 הנוףחא הנק:תנעשמ, - .איהש | ,ונושל תא םג .חכוש אוה הנהו

 םעה ,"תוחכהו תובשחמה :רוקמ .,השודקה תובאה-ןושל . ..,וייחב

 החומ ,ויתוחכ דשל תא וברקב . היממ = ,ותבצחמ | רוצל .הכנתמ

 ,ותולג .תונש .לכ ךשמב * וייחמ החכנ .אלש = ,הז תא .םידידיחמבו

 .+. האלתו הפרח .תונש

 , ךוממה ארונה רבדמה תועוז .אל
 ; םלוחמב םילגה * תורירש אל

 םיפעזה םינמזח תורעס ךב יוטלש אל |
 ; םלועמ .ךיצאנמ :זובו
 תפותה ידקומו = תורוקו .תורזגו
 .ןונבלה תטילפ ,ךל :ולכי אל

 ,.ךובזוע-ךינב :תרק .יוא :,הרק קר 0
 ןנעב הלפא החבשו
 --  םדוו ןקורתנש םע-בל .תכשחו
 :הנה קר ,ךירכועב :ןה קר

 ןוגיב .הארא רבכ ! םיבבוש" םינב  ,יוה 4
 וונרוא .ךעודו .ךלוה ךיא =

 הישנב עקתשנ הנשל הנשמ

 ; ונתבצחמ רוצל .רכנתנ
 דוע .אורק תע ,םימיה .םובורק הה  .םיבורקו
 ,ונלוב תשובל ,ערנ לב
 רבקה .תבצמ לע .המועוה  תבותכה,
 +. .ונמטנ .ונמא. תומצע וב

 (אובי ףוט) /

 .ןהב :בקעי

 .םוחנפת
 .תיממע הרוסמ

 .ב

 .אָרָחַאיאָרְטַסַגליִלָּב

 .הָיָח לפא ליל ,וָתְסַּב ליל
 ,תַפַת -יחיִלָש ,םיִבָעְיִדּוְ
 ,םיִקָמָש תוליִלְג לָּכ תֶא ּושְבָּ

 ,ולְ םַלּעָה תֶא ּודְּבְעַש
 ,םֶפֶא דובעָש הָיַה לפַה

 ,הָתִמ הָוְקּ .ץָפַח לָּכ םפ
 ,םֶתְלִנ 'ףשְר דוע םש ,'דוע הפ

 + עַנכָנ אוה םִנְו טעְמ רוע

 .הָיַח רָזְכַא ליל ,וָתְּסַּב ליל

 ,הָריִרַמ .חּור .,הָריִרְק חור

 והָפְשכְמְּפ הָתְמַה ,חַצְר
 .הָכְרִּד לע לכ הָטְבש ,הָטְבָח
 ,הנודזתתמיִאמ חש לפה

 :םיִנָמְשַאְּב וינָפ שַבָּב

 היִתּולְלְקְו איה קר אי
 .םֶלּועָה .לָּכ ּואְלִמ ּולְאְּכ

 ! אָרָחאאְַרְטִ ליל ,וָתָפַּב ליִל

 ,םיִתְתְרְמִמּו תוננהתוילעמ
 , שיִא-תובוזטו .תוממוש תונפ
 , תוירבְדִמִמ , תחש-תורעמ .ןמ
 , לנתיב םירְהוד ,םיִאְּב

 :לאש-יחופט-ידלו

 , םיִדָדוג ,םיִעַנ הָמִה ַחּורֶה םע
 םיבבוס ,םידקור לָפאָהְיִבְַבּו

 ; םיִלָגְלַנְתַמּ
 ה םיִקְמּוח ,םירְבוע ,םיִוחופ ,םיעורפ
 ,ריִעָל ץחַמ למ ריע תוטָמָס לרר

 , אינו לת .ינפ-לע ,רָדְגְו רוב ינפ-לע
 ,.רשה לא

 רטיב םש !רעָיה לא
 ,הָרְשָעְישְלְש יִפ ליאו הֶליל
 .תַת אָרָתַאדאְרְטְפִה םַש

 ,הְָלָפּב הָנוחְצִנ ַ



 תַעְועַוְמּו הקרוש ,הקרּוע

 .לוקלקה לע תַחְצִנמּו

 תואָצְוי תּועְר תוחור יִפְלַא

 ונפל רקפְמלּוחַמְּב

 םיִריעָשדינבו םיריעש יפלא

 ,רַחְג ןּורנְּב םיעעורמ

 םיִקיזַמּו םיִריִעָש ,תוחוה

 , ,םיקירמ םֶּבסנודְו ,סנושש

 םיִבְבּוס ,םיִצְפַוק

 םיִבָבוהְשִמ
 תוָּבְרִה ּהָל 'םיִביִרְקִמּו
 , ָּתְלַשמִמ לע םיִזיִרְכַמ

 . רַשיִמְלועל הָּתְלַשְמִמ לע

 םיִדָמוע םיִנּולָאָ יקְנַט

 ;םיקנָאְג רַמּו םיִדְעור

 :םיהונ .וּדְהִי םיִנְרֶאַה
 רַחַּפְו רשמ םיקעוז

 ;הָצְרא וחש .םיִחיִטַהְ
 ,תֶכְלַשה יִתַמ יִרְגַּפ
 ,םתְנִמ וזנרה את
 : םילהְְְו יפו .םיִנָח
 .1 הָחַמ העחמ הָיָה הֶהַמ
 םה םיִפָרְגִנְו םֶה םיִפָּדְרִ
 / .רַצ לָּכ לֶא

 :רָּבְשנ ףנע לע רַּב םַש ...ּוחַרָט
 ,ןֶרא לַפִנ םש . ,.!חַריִרש- חרט

 ,גתְליִפְּב ויָחֶא לָּבַ

 .םיִמָלּוע בס ויתחת רכק
 ןשיבפ המרה ירה קבב

 רעיה הָצְקִמּו --עַגְר
 = רַשַה :לָּכ לַע טוש .רַעּוה

 םיִקיִזַמּו םיריעש ., תוחור

 , ביִבָפ הָּבְראָב ּורעְנְנ

 םיללוח ,םיִפַע
 םיִלְלּוהְתַמּ
 ,םֶסַמָח רוע םיִליִּדְגַמּ

 םֶתָאְיִהַל םיפרוד ,םיִסְרוה

 - 0% תולב-רע

 ,םיִעָר תוחכ ,ּולָהְצ ,ולַהצ

 ו אָרְחאיאָרְמְְק לילה גח

 םיעדוי  ותוא .ןשי ,ןטק תיב רעיה אובְמבו

 עלוצ :ומפ ,ףופכו חש :רדְקה תיִּב = םיִדָשַה לָּכ

 הָיִנָשהְו .חַתַפָו ול תא ןיע ,וכְרָי לע
 .הָמּותְס ,הָרּוקד

 ,םינמשאב .ןַָטָשדָיִנְּב שוש יִדָמ  ,תולילהיִנמָשַאְבּו <
 , יאּב :1מל תַצְרּוקְו תקָלְדִנ וז תַחַא ןיע

 ! םיִלְּבִחַמ ',ואּב

 ןק.זח .דודה ול בשוי הָמיִנָּפ הָריִכַה רֶו-לַע ןאכ

 , םישחלמו םיִבָשַעִמ םיִפָשְּכ שָחוב סֶרָחְ-רִיִסְבּ
 >- םָדָא מ תּומְלְעַתְו תוחיש הָמּכ עַד אוה

 = = 1 םיִלְבַחַמ ואב

 ,הָלּודְג אָיפּונָּכ ,םינטק םיִריָעָש 2 הָמָש הָזיהִמ - הלילה ףא
 07 ,תלָדַה לַעְו בָָשָאָה לע ורבָח ,תִיְּבַה ביִבְס ואָבַצ

 ,קָחוד יִחֶא ןֶרק תֶא הו ,יּולָת והָנָשִמ בנו לַע הֶ

 ,שַחַב םאָתַפּו -- בר בשק, םיִביִשקמּו :הָמיִנָּפ םיִציִצַמ
 : : ,.;לבפוו מ

0 
/ 

 ,רּודַכ ּונֶח םיִאָרּפ םיללצ הָמיִנַפ רֶדַחַּב :םה םיאור ...

 ,ּושרָחָ דוס ּונָשְעַנ הָריִּכַה יִפְּב שָאָה םֶט

 הָרַקְתַה לע םיִלָתְּכַה לע , םיִלָכינָשִמ ,םיִַָה םַּ
 .הָתַמְַמְּב םייִפְּתַתְשָמּו םיִזָמְַה- ןושל תֶא םיִעָמּוש

 ! ,העּורק .םינקהתלַצַחַמ לע ,הָריִּכַה נפל :םָה םיִאור

 ,יִדּוהְי שיִאְו בש רהק :ודְחי םיבשוי םינש םיִלָלַצ
 ,םיעמוג .ףרשךןיי גוקִמּו ודַחְי םיִשָחְלְתמו םיִבְשוי
 :םנימי תֶא םיבלוש .םֶתָשּכ !םיִיַחל :הָול הז םיִתוש

 ,ויִסְנְכִמִמ :תּויִצוִצה איצומ ידּוהיַה : םֶה .םיִאור

 ..+ ]תא בירקמ בַהְּפַה לע ,ןתוא תרוכ תַחַא תַחַא

 -- ,תיְרְל וא הנו בשה םק
 - ומ חלפס + גרא םע בש
 ₪ ,םיִדּושַחַו םיִחּולְד םיִלְונ םֶע תָחְולָצ

 | ,םישרש םע יז םיִבשע לש תורורצ

 .. .תורוחש תועמק םַע ,תולוספ תועָבַטַמו םיִלָּב םיִפְָק
 : < ,םיִתְמתומְצע ,תוחּכ תומָצָע סע

 , דָחֶא דָחֶא ויָתורְצוא .תֶא יִךּוהיה נפל וא טרי
 כ תּולְגְס הָמָּכ הָבּונְג הר יחס 15 רפמי

 ב תועָבְשה םע .םיִשָחְל םָע תולובחתו

 ;םִִַּב םיִטָקל יִנמְס םֶעו
 . , לָפא-יִטַהל

2 
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 =" ןלָהְבְג-בָנָשָאָה לֶא ושאר הנפה ידוחיה ..,"ואח ,אַח אחי \
 ,עגר ףובנ . . .םָחיִניִע ופ :םיִנְתונ םיִרָש , המוד
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 = ויִנָפ דיִמָעָה ,שָשּואָתֶה ךא
 .רֶדְקַה רַבְּד ןיוָאָהְל בש חוריןמָאְנ דיִמְלַת וינְכּ

 ,הרָעַיה !שוטו !ץּורו ןץפק םידשה תדעו ..,'1אח ,אח ,אח.

 .הרושבַה תֶא ןושאר ןושאר איִבָהְל הָו תֶא הֶז םיִרְבּוע = =
 ,םיִציִרְע קוחצ ,םיִציִרֶפ ריִמְו ,הָּבַר אָגְנח רַעְיִבּו
 הָרַמְע םאָתָפ ...תּודשה םַע םידשה םיִלָלּוהְתַמּ

 ,ּואָּב םיִחְרואָה לע דעונ ,םַדָנ לפה :אָלּולַהַה

 ,ואר הָּתַעיהָו תֶא ּורּפְמ ,

 ,שירָחמ דָחֶאַה תֶא דָחֶא ,הָלְחָבְב ורפַס דחו
 ,:רורּב רב עדונ אל דַע

 שלשְמ עְּב !אַח ,אָה ,אַח - הָשָדָחַה רַבָּד עדוהְבּ
 : :אָנְנִמִה :ןואָש ץרפּו בש
 ,םיקְוח ולא ,םיקרוש ּולֶא
 ,םיקרוזו םיִצָצְקְמ ולא

 ,םיִלָּפנּב ּולָלָהְו
 םיִּותָחַּכ וללַהְו <
 . ו םיִלְלִַמ ולא םיִבָאכו =

 םיִלְלְעְתִמ לּפַבּו םילֶלקמו םיִלְלִמ
 =" חלָחְת ךוהמ .הָלְפִת ףותמ
 הָלְְָו .קח יִלָכ קח ות
 = .ןוא-תולְּבידע

 ,םיִעְר תוחכ ּולהצ ,ולתצ

 ו אָרְחַא-אְרְטְסל לילה גה
 (.אבו דוע)

.2% 
2% 

 , םכילעדםולש

 .םיִלָאִיְרְתַּכ
 ,א

 ,םיִלָאיִרְתּכַה .ריָע
 (.המדקה ןיעב)

 ,ארוקה ידידי = ,ךאיבאו  ךגהנא הילאש  ,םילאירתכה רוע
 הרובטב .חבשל  םפרופמה ."בשומה"םוחת, לש  ועצמאב המוקמ =
 םיבורמ לארשי ינב וניחא .םשש  ;הכרובמה | הנפה התוא לש |
 םיברו םירפו םיחולמ םיגדכ םישובכו םיפופצ םיבשוי  ,ןיסולכואב =

 .ה קבילאירתכ -- תאזה הללוהמה ריעה םש " ,םדאדינבכ
 ,היבשוי םש לע -- הקבילאירתכ המש ארקנ המל =

 ,ול .תוגרדמ המכו המכ לארשיב ינעהש .לכל עודו יולג = =
 ינע שי . ותעשב ורתי  תומשכ ,ול םיפרטצמ תומש המכו המכ |
 + ומש ןכסמ ינשהו ,שר ארקנ רחאה | ; םיינעבש ינע שיו ,םתס
 התא םדגנכו  ,דידמשופו לבקמו ןצבק שו ,םיחתפה- לע ריזהמ שי

 רחא לכ :. ןויבאודינעו = .ןויבאו  ,הכלחו  ,לדו :.ויסכנמ ררוי . אצומ
 -יא ,הפדלעב .ורמוא התאשכ ,ןאכב םייונמה = ,וללה .תומשה ןמ
 ונייצל יהכ ,תרחוימ המעטהבו  דחוימ ןונינב אלא :ורמוא .התא
 רזומ םש ,ינעל .וניצמ דחא םש רועו . , ,וירבח .ראשמ ולידבהלו
 דחוימ ןונינ הז םש ףאו .י 5א י רת כ -- .אוהו ,הנושמו תצק
 5ד תדימע ,ותדימע האור םדאשכ ,לשמל .תדחוימ המעטהו ול

 ןוגינב  םמיעטמ = .רמזדירבד .ומצע לע רמוא = אוה- הימ ,קיִרו
 ,ינא ירה  ,יוא. :  הרותב .הבותכה ,הלופכ-אכרמ ןיעב ,םימעטה
 ינע ,הלילח : ,וניא ילאירתכה . . ,!"ילאירתכ ידוהי ,ערה-ןיע אלב
 ,רנניא .חלציחאל רבג םגו ,םלועבש | םיינעה ראש ומכ ,םתס
 ,ותלונמ תוינעה ןיאש ינע = ,ונימב דחוימ  ינע .אוה .ילאירתכה
 התא םש  ,ילאירתכה לש ותוינע אצומ התאש םוקמ לכב ,הברדא
 ,ותלודג אצומ

 לש ומלועמ  הלדבומו  תקחורמה ..םילאירתכה לש וז ריע
 תדמוע  ,וב םדא רבע אל םוקמב ,תחרנ הנפב .אוה-ךורב-שודקה
 הממושו היטוע ,םירוהרה-תשופתו תמלוח םיבר .םימי .הז הלת לע
 ביבסמ רשא םלועה ראשל תוכייש םוש הל ןיאש ,המוד ,הבוזעו
 הצורמה ,הכובמהו המוהמה ,שערהו ןואשה ותוא לכלו הל
 םירבדה ראשו .הואתהו האנקה ,תערה:ףוריטו תוליהבה ,הפיררהו
 םתוא ושעש דע  תועיני .המכ ועגי םדא-ינבש ,םהינימל םיבומה
 ,סהימודו םירגורפ = ,הלכשה : ,תוברת :ןונכ :,םהינפל םינקותמ
 םולאירתכה לע יוה .םהב דובכ גהונ ץרא-ךרד לעבו ןוגה םדאש
 עמָש תא םהימימ  ועמש אל .יכ םהמ טעמה ! וללה םיבולעה
 ואר אל- לזרבה:תליפמ תא םנ הנה ,ריואה:תוניפסו ןייליבומוטבאה
 רקיע:לכ  ונימאה אל םיבר םימיש אלא רוע אלו .,.םלועמ םהיניע

 ל

 ""ופלה ויה - וז ןיא, . םלועב לורב-תליסמ שי יכ ,עומש :ובָא אלו
 ןיאש ,אמלעב  הרעשה = ,אתודב  אלא-- םנושל-תופירחב /םירמוא
 ,ריואה .ןמ .םיטולקה ,יאבה:ירבדו .תומולח ינימ ,התלבוס תעדה
 דע .וז םתפפשהמ רוז אלו . , ,"! רבע  יכ לומתא .םְוי ,חרפ אברוע
 ,םילאירתכה םיתבה-ילעבמ תיב-לעב ,םהלשמ דחאו השעמ היהש
 אוח יכ ,שרוק לכב. עבשנ ותריזחבו  ,םשמ רוחו הבקסומל ןמדזנ
 םילאירתכה ויהי . , .יצחו העשכ לזרבה-תליסמ ינפ:לע עסנ ומצע
 עסונה .םהיחא ירחא םיננרמ ,םיכר .םימי הז .ןינעב םיססהמו םינד
 וינפ תא ידוהי .זיעמ .ךאיה + רציכ אה :  יאנגל ותוא םישרודו
 ונבלתנו .וררבתנ םימיל | + הדעו םע לכ ינפב רקש לע עבשהל
 םנמא . רוושו 'רָּפפ ,הבקסוממ : רזחש ,ילאירתכה ותוא ;םירבדה
 ךררה ראש תא לבא ,לזרבה"תליסמ: ינפילע עסנ יצחו העשכ קר
 הדבוע לזרבה-תליפמ לש הז ןינעו -- ךכ םאו ךכ םא ,.ילגר רבע
 ובו : םולכ-אלב הרטופלו השיחכהל ןיאש  ,תמייק הדבוע ,איה
 אב אלש רבד לע. שרוק לכב עבשנ לארשימ םדא ךימימ תיאר
 תא לכשה ךרד יפ-לע םהל ריבפה הז ידוהיש ,טרפבו + םלועל
 פורבה-תליסמ : תנוכת תא = ,ויקודקדו ויטרפ םע ולוכ ןינעה לכ
 םהל ראבו  ,םירישכמהו םילכה ראש ביט תאו תונוכמה עבט האו
 העימשמ הבוראה | ךאיהו ,םירזוח .םילגלגה ךאיה ,בטיה ראב
 וניחא ךאיהו ,הליסמה ינפ:לע תוסט תובכרמה | ךאיהו :,התקירש
 ודמעו .. .הבקסומל םיעסוגו םתאנהל  ןכותב םיבשוו לארשידינב
 םהישאר ול וענענו וירבדל ובישקהו = םהינזא וטהו םילאירתכה
 ול .וזב םבלבו - - ויפמ אצויה הגה לכל  םינימאמו  םימיכסמכ
 אוה"ךורב-שודקה | ישעמ ןיעב ןיע נא םיאור כא, . + וותומולחלו
 תובכרמה ,התקירש העימשמ הבוראה ,םירזוח םילגלגה :  ויתואלפנו
 םתאנהל ןכותב .םיבשוו  לארשידינב וניחא ,הליסמה ינפ-לע הוסט
 ,, ."הקבילאירתכל בוש םירזוחו -- .הבקסומל םיעסונו

 -הרמ ילעב םניאש ,םלועמו זאמ םילאירתבה לש םעבט ךכ
 רבכ וללה םילאירתכה = ,הברדא ..םחוהל .הרז .תובצעהו הרוחש
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 דודח ילעב. ,םה םיאלפנ םינצילש ,םלועה לכב ןיטינומ םהל ואצו
 תוזילעו .תולד :תוירב ,  זילעו יח עבט :ילעבו .הנונש .ןושל .ילעבו
 שיו .?םהל/ ןינמ וז החמש + רמאה אמש .ןשאר. לע םלוע"תחמשו
 .ומלועב םייח- תוארלו .וקלחב חומשל םדא בייח .םולכ אל : רמול
 התא המ'לע, :והלאשת יכו ילָאירתכ ידוהיב . ,לשמל ,שונפת "יב
 ,תואורה  ךיניע ירח +יח ינא המ לע, : רמאו ךתוא .הנעו-- "'זיח
 לכב 1 הדיחל יהתו איה הדיח ןכא | ...ייח .ינא יחרכדלע ,אח:ַאח

 התא ,םילאירתכה ריע לש הבוחרל אצוי ההאש ,העש לכבו תע =
 אוצר ,הנאו .הנא םהימי לכ .םיצצורתמה | , ולא םדארינבב- לקתנ
 תעשב וללה םירבכעכ. ,םיפורטו םילוהב  ,םישגרנו. םיזפחנ .,בושו
 ןֶאְל , . םלועל .םהל היונפ םתעש ןיאו ,ןאכל הזו ןאכל הז ,הפנמ
 ,אחראה ,תואורה ךיניע ירה = + םיצר ונא :ןֶאל , --- "[םיצר םתא

 םויל חיורנו ונינפל . םיחלא הרקי .ילוא ,ונָא םירובסכ . ונחנא :םיצר <
 .::"תבשה

 םה הילאו םהימי לכ םתרטמ יהוז --  תבשה.םויל חיורהל
 םיחרוט םניא = ,םיחרוט םילאירתכהש המ לכ . םשפנ תא םיאשונ
 ,םפא תעזב 'םה םידבוע לוחה תומי לכב . תבשה | דובכל אלא
 םחל םיענומו בערב םשפנ םינעמ .השק הדובע לכב םפוג םיכרפמ
 ,םנמאו .הכלהכ םתבש ושעיש דבלבו <-  םתיבדינב יפמו םהיפמ
 השובו = ץיפוהי הרפחו -=-- הקבילאירתכב  תבשה םוי .שרקתהב
 . התמועל איה םושה-תפילקכ המצע זיראפ וליפאו  ,הינפמ אםירוא

 ,הקבילאירתכ .התנבנש םוימ :םילאירתכה לע .םהילע ורמא
 תיאר .םולכ  .תבשה םויב םחלל  בעריש ,הכותב יריהי אצמנ אל
 ,ו5 .ןיא םיגד םאו ?  תבשב םינד ול ןיאש ,לארשומ םדא  ךימימ
 םאו . חולמדגד ול שי ירה ,ול ןיא .רשב םאו  ,רשב ול .שי ירה
 ול שי ירה ,הנניא הלח םאו = .הלח ול שי יחה ,ו5 ןיא  חולמדגד
 ,ונכש תאמ לאשיו ךלי == ול ןיא רביקדתפ  םאו  ,םילצבו רביקדתפ
 -- ."םלועב רזוחה אוה- לגלנ, .  ותאמ ונכש לאשי אבה :תבשה .םויב
 הז לנלנ ךאיה ,וריב .ךל האריו לשמ ילאירתכה :ךי לושמי  ךכ
 דומת הצילמבו לשמב :םכרר וללה .:םילאירתכה . ...םלועב .רזוח
 ילאירתכה ןתי ול רשא לכ תא: ,םתוריחו םימכח ירבד <> .םהירכדו
 המכו :המכ :,םילאירתכה :יפמ וניריב שי תולבק הברה .ולשמ דעב
 הדגא .חירו .תותודבכ םיארנ םה הרואכלש ,םיאלפנ .השעמ-ירופס
 םושעמ יכ ,טילחהל | וניריב = תושרה = ןכדיפ-לע"ףאו ,םהמ ףדונ
 ,םה .ויהש

 הקבילאירתכב ושפנ הצקש ,םילאירתכה דחאב השעמ :לשמל
 קיחרהו ורועמ אציו רמע %השע המ .אשמל וילע היה בערהו
 .אוה-ךורבדשורקה לש ומלועב ורשֶא שקבל תוקוחה  תוצלאל רודנ
 ,ויראפל .עיגהש דע  הנידמל .הנידממו .ריעל ריעמ רדונ היה . ךכו

 לצא :סנכיש | ,ותותפל ורצי וילע רמע דימ ,זיראפל עיגהש ןויב
 תאו --- ןיראפב ןסכאתמ לארשימ םדא : ךמצעב ענה .דלישטור
 :רמוש -- רבדב שי ןורפח תצק םלואו !+ הארי אל דלישטור :ונפ
 -- ("םעט המ, .סנכהל תושר ןתונ וניא רלישמורל רשא ףסה
 דמוע -- !םלועבש הטוש, ---,יהעורק המופק, : ומע וקומינו ומעט,
 יתייה םולכ -- המלש יתטופק התיה ילמ\ , ןעוטו ילאירתכה
 ידוהי .םלואו  .השעמה ער * ,רוציקב + ןיראפל רדונו :ילגר .הֶקכמ
 ךלמנ = .קחדה . תעשב :הצע .אוצמלו .רבר לכלכל עדוי ילאירתכ
 רומאו = ךל, :  הלאה : םירבדכ ול .רמאו = ףסהדרמוש :לא :שגנו
 לע .קפרתמ .םיחתפה -לע- ריוחמ אלו  הלילח ןצבק :אל יכ ,ךנודאל
 ןימ  םיקחרממ .15 איבהו "וילא -אב השעמ:שיאו רחוס אלא , ותלד
 ,יתיב .ןוה לכ: רעב זיראפב אצמי .אל התמגורש  ,האלפנ .הרוחס

 רשא ףסה-רמוש לע הוצ דימ- ,ולא םירובד רלישמור עמש
 םולש,  .האלפנה  ותרוחס םע אלפנה רחוסה תא וינפל :איבהל ול
 אוה  ןכיהמ  ,ךממ אתוטמב  ,אנדבש-- ,'םולש .םכילע,-- 'םבילע

 ,אנ-עמש, -- + ינעימשת  תיבומ : המ,---/יחקבילאירתכמ,--'(ידוהי
 רבד לש | ורקיע ::ךונואב רבד :ךרבע אנדרבדי ,רלישטור ינורא
 ךבצמו ךישעמ םיהלא .ךרבש  .וניתומוקמב :ךילע .םירמוא .:אוה ךכ
 דהצרידםא ,ךמע יקלח אהיש .יאולה --- ,ערהדןיע .אלב  ,ער .ונניא
 ,הארנכ ,דובכ םנו  .ינועמב ולש יתייהו .,יתיבל בושאשכ ;םשה
 , תועד ול .שי : ,תואמ ול שיש ימ :: תוירבה רמאמכ  ,ךממ .ענמ "אל
 יתאבה ,ןכבו .חצ נ ייח :רחא רבד אלא וישבע ךסח התא םולכ
 ,'הריכמל וז הרוחס ךל

 ץפק רומ --- "הצנ ייח, .רבדדלע ולא םילמ .דלישמור עמש
 הרוחפ יל הלעת המכב + רקי :המ, : ילאירתכה תא לאשו .ומוקממ
 ךלמנ .ןאכ) \ רלושמור = ינודא .,יל םלשת וז הריחפ  דעב, <- זוז
 '.ןמ תצק תוחפת אמש, ."תואמ שלש ךכרעב ,!ענר ותעדב ידיהיה

 ךיוח .רוסא אל -הז יריחממ ,רלישטור :ינודא .,אל, --- "+ חקמה
 ,השלשדיפו םינשהיפ יתרוחס ריחמב  תוברהל יתלוביש ,ךשאר ייחו
 * ,ילאירתכה רמוא = ךכ -- ."הנשא אלו -- יתרבד תחא +יאט אלא
 תחאו תחא ,םינמוזמב .תואמ שלש ופכ לע .הנומו דמוע רלישטורו

 וסיכ  ךותל  ןתוא לשלשו רהמ דימ ,תועמה תא ילאירתכה לבק
 ינודא . ,ךניצר, .:רמאל הלאה .םירבדכ .דלישטוה לא רמאו הנפו
 וז. זיראפמ  ךתריד = רוקעל ךצעיא -- חצנ  ייח  תויחל ;דלישטור
 ,ךל .חטבומ ואו ,הקבילאירתכב .ונלצא םשיתהלו ךלילו הימוהה
 " ! שיא יפמ שיא  .םילבוקמ  ונא ךכש םושמ  ,םלועל- תומת אלש
 וליפא הברקב תמ אל ןיידע  ,ריעל  הקבילאירתכ התיהש םוימ
 ...ידחא רישע

 סוניקוא .םיב גילפהש ,ילאירתכב השעמ בושו
 ,םילאירתכה ימכח לע .םכל רפסל רמוא םא םלוא ...הקירמא תנידמ
 קיפסת אל :ירה ,םיאלפנה םהיתואצמהו םהימגתפ ,םהיללעמ לע

 השלשו םימי השלש סכמע .רפסאו בשא םא םג ,ךכל יתעש יל
 לא .םירבועו הלא לכ תא .ונא םיחינמ ךכיפלו = ,םיפוצר תוליל
 ל , ץוחבמו םינפבמ .היארמ לאו הפונ םילאירתכה ריע

 וקיחרה -- + הקבילאירתכ רביעה הארמ תא .תעדל .םכנוצר
 קוחרמ .. איהש תומב- הלוכ- הוארת וא  -.תבשהםוחת ךלהמ .הנממ

 ביבס םורה הקבילאירתכ .הררהו הדוה לכב םכיניעל .ריעה הלגהת

 ,ררומב םיקוחדו .םיפופצ םידמועה ,םיברה םיתבה לע :'רמולכ ,הל
 . תיגיגכ .רה אוה:ךורב:שודקה הפכ

 םיעוערו םיכומנו
 בורמ .בוזא ולעהו : ורוחשהש ,תופופכו  תימוקע .תובצמ =- :ןימוי
 .ריע .התנבנשכ ..הקבילאירתכב ושקבת לא םיקושו תובוחר , םימי
 ,הגוחמב התוא וראת אלו .ןינבה:תמאב התוא ודדמ אל .,םילאירתכה
 ..םיתבה ןיב ומש :אל :חוְר .םגו
 םידומעמו םיאב םה דימ ,ריואל יונפ םוקמ םיאור- םהש ןויכ : םלועמ
 אל :רמולכ -- חרצי תב של  :המאנש המ םייקל  .ןילע ןינב
 לש ומלועב םוקמ שובכל םדא בייח = , בושיל- אלא .םלוע = ארבנ
 -..וווזמ .תוגהילו וב .לכתסהל אלו. ,וילע .ב שי לו .אוה:ךורבדשורקה
 ... ?ןאכב האנהו תולכתסה ןינע המ

 יכ = ,חוטבו .ךומס םכבל .אהי .ןכדיפדלע-ףאו

 = דע ::עיגהו

 : .םינטק- רמח-יתב -- םיתבה
 -קיתע ןימלע:תיבב תוקיתע .תובצמכ םיארנ םהו

 : ואצמת אוצמ

 .םילאירתכה לש .םכרד איה  ךכ

 | ;םינמק תובזחרו םילודג .תובוחר ., תובוחר ןיעב םג הקבילאירתכב
 תואטמס = ןומה .דבלמ :; םירצק תובוחרו םיכורא תובוחר

 ,תועקבו םירה .ךרר :-- םכרד : ןותלקע-ךרדו םילתפנו םה .םימוקע
 תושהה ,ןכ םא + תורצחו םיפפרק ,תורעמו םיפתרמ ,תורובו .ןיחיש
 ! םכינפל .ריאמ גב ןיאב הלילב םיריחי םש .תכל יתלבל- םכריב
 בשויה ,ילאירתכה לע .הקוח :הברה ונאדת לא םמצע .םילאירתכהל
 אלו ךרד דכאו .אלש ,םילאירתכה ויחא ךותב :,הקבילאירתכ ריעב

 וכרה תא אצמי .החא לָּכ ,ותכילה תעשב הלילה לָשְבו

 < תואובמו

 .ןרתויב  םירשי :םניא וללה .תיבוחרה : ורמאת .אמש , תואירדנפקו

 " ,ותיבל



 ,וינבלו . ותשאל =

. 

 ,םידידבחרו .לודג .שרגמ  ,דחא םוקמ .דוע"

 הרוחס:ינומ לכ =

 ,תוצוח לכ .שארב -םתאנחל. םלוכ םיצבור ;הלהקה =

 הנקל .הפועב  .הכרד ,וז -רופצכ תאצומה תא
 . +. .היחורפאלו

 הקבילאירתכל הל שי  ,ליעל םיוונמה ,וללה  תובוחרה דבלמ
 לונעהיצח ןיעב יושעה

 תוינחה לכ תא .אצומ התא םש  .התיעצמאבו ריעה רופטב אצמנו
 םיפתרמה תא  ,זילטאהו  ןילוקמה תא  ,םהינימל- תלוכרמה-יתבו
 תע ,רקוב לכב .קושה: םוקמ םשז ,םינושה תואבטצאהו .תונחלשהו
 היבש םיאיבמו ריעל םיפסאנ ,תורבאו .םירכא  ,רכנההינב ינומהש

 ןונצ = ,םילצבו = םיגד | :ןונכ  ,שפנ"לכוא-יכרצו
 םה .וז =הרוחס = .םהינימל = תוקרי ראשו ןיסובלובו ןיקלס :,תרזחו

 הרוחס ינימ םתאמ םינוקו םירזוחו םילאירתכה םידוהיהל .םירכומ 2

 תוחפטמו םיעבוב ::ןוגכ ,םפוגל םיכירצ םהש ,םירחא היטמקרפו

 ךכו = :.ולאב = אצויכו  לזרב לש -תורמסמו \ טפנו :.ןינועבצהידגבו"
 ןז .םתפנרפ ,תמא ,םמלועב םייח םיאוהו םילאירתכה  םיפנרפתמ =

 .המש הסנרפ ןכדיפ-לעהףאו ,חַוְרב אלו םוצמצב  ,איה הלדו .הבולע
 ,םשו ;ולכ ול .ןואש יממ טעמ: ול שיש :ימ בוט .,ןפוא. לכב
 ישותו ןהיתוחפשמל  םיזעה םג  ןיסנכתמ = ,ומצעב שרגמה ותואב

 םיממחתמ
 תויסנכה-יתב תא .אצומ התא םש .'םלועה ויזמ- םינהנו המחה :רואל
 יםירדח,ה :ןומה .דבלמ ,ריעבש הלפתה-יתב ראשו :תושרדמה-יתבו

0 

 לע .םיקוחרו  םיפופצ םובשוו .תוקוניתש םיקמב .,הרות"הומלת יתבו
 םירמזמו םירשו םהיתובר.יפמ הלפתו הרות םידמולו 'םילספסה יבג
 תדחוימ הנפו  ...עומשמ ןזוא לכ שרחתש דע  ,תולוק-ילוקב םיחוצו
 תולבוט  לארשי"תונבש םוקמב ,ץחרמה-תיבל 'םג .םש העצקוה
 םיקלתסמ' םיינע  םיחוהיש םוקמב ,שדקההל םג ,הוקמב  תורְהטמו
 2 םיצוחנה | ..םואנה .תומוקמה לאל םגו = ;םיתמו = םמלועמ

 ןיידע . התכז אל .םולאירתכה = ריע אל ...,םהא אוה .רשאב םדא >>

 ,תורתומה .ןתוא ראשלו איירטקלאה תורואמלו :ןיכפוש לש :תורונצל <
 -ועמש, +ולא הל ופיפוי 'המו חל ונתי המ" ,םיה .יכרכב- תויוצמה
 לכהו ,תחא התימב .םיתמ לכה :ןהתימל- םרא לכ .ףופ : יתובר אנ
 רמוא היה .ךכ -- ,"רחא ללוג .םימתופ 'לכה .לעו ,דחא רפעל .םיבש
 ירחא = ,.תוררועתהו - החמש תעשב אקוה .ךאלמה לארשי .בר .יבר
 דקרל  :ומצע : :ןיכמו  ותטופק יפנפ םירמו היורל. םוכ התוש היהש
 ..להקה ינפל =

 ,םורדהנ .תורבק-יתבל ה התכו הז .רכשב םלואו
 אנדהדגנ ראפתת םהבו תווכרפיאהו  תונירמה - לכב .םתמגוה .ןיאש 3

 תורצ :ראשו <

 :תאזה הכרובמה . ריעהל: הל שי תורבקדיתב ינש  .םירעה :לכל
 תורבקההתיב םג םנמא = שד =: תורבקדתיבו \ ןשי = תורבקדתוב

 ,הצקה לא הצקה ןמ םירבק אלמתנו וכרצ:לב ןשיתנ .רבכ שדחה .
 תוערפ תעשב וא :,הלילח ,הפגמ תעשב יכ- ,שושחל שיש רע

 םש לדני  ,לארשי לע 'תואבו .תושגרתמה | ,תוינערופו
 םילאירתכה" .םולכ .ךכב ןיא לבא . ..םוקמ ספא רע .ץחלהו קחדה
 רמא אל םלועמ ןכ-יפ:לע-ףאו  ,םיחור םיבשוי" םניא  םהייחב םג
 ,.."הקבילאירתכב בשאש ,םוקמה יל רצ, : וריבחל םדא

 וראפתי .ובש > ,הקבילאירתכ לש ההראפתו  הדובכ :רקיע
 יכ:ףא  ,הז .תורבקדתוב = .ןשיה  תורבקה-תיב אוה = ,םילאירתכה |

 הבצמ וליפאו .םכותמ \ וחמצ תונליאו .וירבקב  ולע" רבכ  םובשע
 םילאירתכהל שמשמ והירה םוקמ-לכמ .,התומלשב הרייתשנ אל תחא -
 ,םולב  רצוא .ןיעכ ,תורישע ןיעכ ,םהק .אוה  הזונג הדמח ןיעכ ,יונל*
 דבלמ :רבדל םעט שיו :. םניע:תבבב = ענונכ וב :ענונה 7

 םינברה  תורבקו םהיתובא תובאו םהיתובא | תורבק וב םירומשש
 שי ,לבת :ידומעו : םלוע  ינואג * .םימסרופמה םידמולהו םיקורצהו -

 ל םירשיהו םיֶריפחה םתוא םג םרבק :ואצמ םש יכ ,רעשל
 ח"ת :תריזג  ימיב  ,םהה ,םימיב 'םשה תשודק לע םשפנ ורסמש

 ,םילאירתכהל איה שרוק-תמרא הזה םוקמח תמדא ...יקצינלמח :ימיבו
 ןיאו .איה .םחלש חקוכ ,רקי .לכמ םהיניעב הרקיה.| ,תובא  תלחנ
 תונליא החימצמה  ,םהל איה הדיחי תאזה המראה . הב קלח םירזל
 ...םיאפע .ןיב. בשנמ ןנערו  חצ חורו ,תומשנ ריוא הריואו. ,םיאשרו

 :שארשכ .ריצבה תומי  תליחתב הזה.םוקמב הנוכתה הבר המ
 המ :;יוה .! םיאבו 'םישמשממ םיארונה | םימיהו .עיגמ :לולא .שהוח
 םיפפותפמ ,ףטו םישנו ,םישנא  ,םדאדינב .ינומה = ! הנוכתה הבר
 ,המוהמה הברו :,םיאצוי וללהו םיסנכנ וללה .םירעש וחתפב םימוהו
 רבק, לעחטתשהל - -ךיניעב וזזחלק יכו .תולוקה - םיברו ,העונתה הברו
 ןאכל :םידוחי םירהונ .ץרא יוצק  לכמו תומוקמה \ לכמ:  +"תובא

 תונחלו תוכבל < ,םישודקה  תוחבק לע הטתשהל : תועייס:תועייס
 :ךל ןיא :ונידיב איה הלבק .הלורגה םשפנ-:תונעו םהיתורצ םהינפל
 .הקבילאירתכב רשא קיתעה תורבקה-הרשכ תועמדלו יכבל בוט םוקמ
 תועמד  דירוהל לכות  לוכי םש רשא הלפתה:יהבב /םג  ,תמא
 המוד םולכ לבא . ךשפנ .ךילע ףטעתהב | , ךכהצ-לכ. יכבב+ תועגלו
 +היבבל היכב

 לש רונצ ןיעמ םג .אוה הקבילאירתכב :ןשיה  'תורבקח-תיב
 ילעבלו' תובצמה יבצוחל :: םילאורתכ .המכו .המכל .עפושה : ,הפנרפ
 שדוקה תכאלמש , תוירבה ראשלו :םישמשהלו םינזחהל , תיאינסכאה
 ינומהל העיגמ .יריצקה תע, --- םיעינמ לולא .ימיש ןויבו .ןתכאלמ
 תוקפועה  ,תוינקדצה םישנהו .םימומה:ילעבל .,דיה:ימשופו םינצבקה
 / . רובצ .יכרצב

 ילאירתכה. ךלאשי .-- -"% ונלש :.תורבקהזההשב תייה  םאה,
 םא ,והיבח תא לאושה םהאכ .הבורמ .תולדנ -ךוהמו 'הואנ .ךותמ

 תייח אל םאו .השוריב | ול קפנש ,ויבא םרכ" ,ומרכב + היה. רבב
 אנ:ךלו .םוקו - ילאירתבהל.  חורהתחנ .םורג| ,תורבקה-הדשב = ןיירע
 תובצמה יבג-לעמ תוקוחמהו :תוקיתעה .תובותכה תא .ארקו םשל ותא

 קרפכ .ךיניעב ויהו ,ןהב :ךופהו ןהב ךופה  ,תועוערהו  תויוחדה
 5עב םאו ..,טרוממו ךשוממ םע  ,םימודק םעל- םימיה :ירבדמ

 שירחכ -:טיבתו | דומעת ' א. ,םיהלא. ךננח : שגר .בלו התא שפנ

 אלו ,םירישעה היתורבק:יתב לאו תאזה .הינעה. ריעה לא האתשמו

 הרותב הבותכה ,הקיתעה :האירקה תא הילע ארקתו \ רוע קפאתת

 :הקיתעה
 ,ךותונכשמ:-- ,םקעי :,ךילהואי ובוט-המ =

 ,..!לארשי

: 4% / 

 ..טסנרֶא .ב

 ,םיִמּוחְתַה ךוּתַמ
 יה

 םיִמּוחְתַה ותְב יִלְּדִנִמ בר לש ולְּבוי דָה

 התא :;םימוההו םילודגה = םיה-יכרבב אצומ .התאש המ לכ
 ןוב ןהיתוצב : לע .תוטקושה = ,תובוזעהו -. תונטקה  םירעב : םג אצומ
 . םימשנה  תומיב ןיבו המחה .תומיב

 ,לודגה ךרכה הז ,אסידוא העזערזנ הלאה םינורחאה .םימיב
 תואמ עברא לע אסרפ תואמ עברא  .רוחשה םיה תודג לע בשויה
 ,םירבעה .םירפוסה .תרובחבש :ןקזה  יכ,ריעב צי לוק .,אסרפ
 תורפסל םירתכ. רשוקו תוילגרמ זרוחו :וימו לכ בשויה ,אבס ותוא
 ,אסידואב הנוכתה התכר זא ., לכוי לעב  ,אוה החמש.לעב  ,לארשי



 .םימוחתה ,

. 

 תצק .תורגפמ

 םירפוסה ונמרזנ ..תומרגלטהו תוכרבהו .ןיטיקנאבהו תוגיגחהי וליחתה
 רובפל :ןיי סוכ לע םימואנ .ומאנו רחא.] 8 םיצירעמהו םיארוקהו
 = אבפה :רמוא הז. .רמוח ןימב ל תא ושרדו לק
 הוו .,ינויצ--אבפה :רמוא הז .ידוהי .--- אבפה .: רמוא הזו ,ירבע
 +רמוא | הזו .,ילש ולוכ- : רמוא הז. .ילסרבינוא- -- אבסה + רמוא
 ,אבסה לש ויצח לטינ הזו. ,אבסה לש ויצח לטונ הז .ילש ולוכ
 . םולבויה .גהנמכ לכה

 ,לודגה םיה"ךרכב .םיעובש ינפל התיהש הכרה הנוכתה התואו
 . םימוחתה .ךותב רשא תונטקה תוריעהו םירעהל םג וישכע תרבוע
 םימוחתה . ךותב רשא  תונטקה תוריעהו םירעהש = ,םיערוי = .לכה

 רחאל ,ןמז:רוחיאכ. ןהל םיאב םירבד המכו ןתכאלמב
 ךותב .רחואמו םדקומ ןיא ., םילודגה םיכרכה ןמ ולטבו ורבע רבכש

 ,םדא-ינב  םויה  ףג הדשהיירעב \אצומ התאש שי
 . תועמד וילע םירירומו :"פופיירח ןאטיפאק,ה תא םיארוקו םיבשויה
 לעו .יקסמינולפ לע .םירבדמ: ןיידע .םש רשא םירדובה  םיליכשמהו
 0 ומסרפתנ לומתא הזש ,ונרוד:ינב .לעכ  ,טלובמוה .רדנסְכלא
 . םלועב ןיטינומ םהל .ואציו

 הליחתה .פימוחתה ירעל םג "ילדנמדתנוע,, וישכע העינה ,ןכבו
 וליחתה .םילודגה םיכרכב .ההעשב התיהש ,הנוכתה התוא לכ םש
 םיצירעמהו  םיארוקה ..תומרגלטהו תוכרבהו  ןיטיקנאבהו תוגינחה
 םימאו.\ .רחא קדנופל .םינמדזמ .םינותעל תויצנרנופסרוקה "יבתוכו
 הז . רמוח ןימכ .אבפה תא םישרורו : לבויה:לעב = דובכל .םימואנ
 אבסה :רמוא הז .ידוהי 'אבסה : רמוא הזו ,ירבע--אבסה + רמוא
 הזו ,(ונתנירמב "ןויצ:ילעופ, ןיא וישכע) "ןויצ-לעופ, .היהש ימ .אוה
 ,(ונתנידמב די ןיא 57 ימיים, .היהש ימ אוה .אבסה :רמוא
 5ש .ויצח-לטונ הז ,ילש ולוכ ':רמוא הזו = ,ילש ולוכ + רמוא הז
 ..םילבויה גהנמכ לכה . .אבסה לש ויצח לטונ הזו ,אבסה

 הפש םלוכו .ןימוחתה ירעמ םיבתכמה וישכע  םיאב הנחו
 ,היחיש ילדנמ בר אבפה : םידחא םירבדו םהל :תחא

 ךלפ .ירעמ תחאב בשויה ,  םירבעה .םיארוקה דחא :לשמל
 ,לבויה-לעב לש ויטעב םירצמה ןיב םינורחאה םימיב אב ,אנדו רוה
 ,רבכנה ךרועה תאמ שקבמו -תכרעמה-תיבל ובתכמ :בתוכ והירהו
 ..הכובמה .ןמ .והאיצויש

 :הכובמה רבד הזו

 הנה ,דחא ימואל קר שי ונריעבש םיימואלה למ,
 -- הלאה םימיב .ירבע ןותע לע תודימתב םתוחו .םירבע םירפס
 ולבוי לע ונרבַדו דחא קדנופל מע. יתנמרזנ -- טנדנופסרוקה- בתו
 , רואל .תאצל םידיתעה .,"ויבתכ .לכ, לעו .םירפס-רכומ ילדנמ לש
 דחאה ימואלה ותוא יפמ יעמשב ,ינוהמת היה לודג .המו

 ינפמ | ,תירוהיב קר ילדנמ = יבתכ תא הנקי  אוה :יב * ,ונריעבש
 ןגמלו הפחמל ונל איה ירה'תירוהיה תורפפהש
 רחאה ימואלה ףיפוה ,םנמא ...!תיסורה העימטה ינפמ
 ,םירבעה ויבתכ תא םג יתינק זא יכ ,יתייה .רישע וליא , ונריעבש
 יניאש ,וישבע לבא | "ךדי חנת לא הזמ םגו, :רמאנש המ םייקל
 ןאּב דע -- ,רבלב תידוהיב ינא קפתסמ , ךכ*לּכ :ינוממ זבזבל לוכי
 :רבוא -- בתוכה ףיסומ --- התעו: .ונריעבש רחאה ימואלה ירבד
 יער םע יכ = ,יל-רמוא ילכש | : תושעל המ :עדווי יניאו .ינא .תוצע
 לא םסק:לבחב  ךשמנ .יבל ... = %ייבלל השעא המ לבא :; קרצה
 יב ט ב ב .תריימו א ל יי תיש  "הדיחיה הרירשה . הפיה הפשה,

 תא םייקל לוכו וניא אנ דו רוה .ךלפמ דבכנה .בתוכה /םאו

 ,ונטבבש תוימואלה ית ש תמחמ ,רש ועימ ילדנמ בר לש ולבוי

 ,ינוע מ .ומייקל .לוכי אל ' ק םני מ=  ףלפמ .בתוכה ןריבח .הנה
 : תוטשפה :תילכתב הטושפ הבס ינפמ

 .5בח חקת .הנטקה ונרוע םג .יכ ,הואתל ישפנ | הסרג \ דאמ,
 ןואג תא תחלוה.'םוי .אוה אלה ,ונבל .תחמש םויבו ונתחמש םויב

 לאומש המל) ףסוי לאומש רמ דבכנה 'רפוסה , ונמע .ראפו :ונתורפס
 :רכומ .ילדנמ הנוכמה ,ץיבומרבא. '% לאיחי המלש אלו ,.אקוד ףסוי
 /.:,3 אבסב "הלחנו קלח ונריעל םג היהי אל עודמ יכ . םירפס
 .שיא .תויהל .לרתשה םישנא ןיאש םוקמב : יבלל יתרמא תאזל יא
 *" לע .יתקפדו תיבל תיבמ יתכלהו ימצע לע חרומה תא יתחקלו
 " < הכרב לש אמרגלט לע תומיתח ףופאל .לארשי ינב וניחא תותלה
 + .ונפ ועצבל שיאו יל ועמש אל ונריע ינב לכא : . אסידואל חולשל
 האמ םא:יתלב ףוסאל יריב הלע אל ןכלו + תורפסלו ,םהל \ המ
 " ,יתשקב ןכלו- .. .ףצקו  ןויזב ידכו ,םיתבה ילעבמ .תומיתח םישמחו
 רפדה רשכו יאדכ םא ,ינעירוהלו רהמל ךרועה ןודאה ינפל החומש
 היהת אל םאו לבויה לעבל תומיתח לש הזכ רעצמ רפסמ חולשל
 = :ינשל הלוע היבשות * רפסמש ינפמ ,םלוע ןוארדלו הפרחל  ונריע
 2 , ."םיפלא

 ,קפבטיוו ךלפמ אב הזה בתכמהו ,ישילש בתכמ :הנהו
 :תורורמ אלמ אוה ףאו

 "= .ןתינ נח .: לארשי הנחמב הגירה הרבע רשא הלאה םימיב.
 דחא שיאכ וררועתנ םירעה לכו !אבו שמשממ ילדנמ בר לבוי :!:ךל
 " םעל = תואיכ ,רדהו ראפ בורב .ימואלה | ונגח תא :גוחל  וננוכתהו
 - תוגרטיל  המררת .'ונריע לע הלפנ הנה ,.היחתל בשה  ןימוי .קיתע
 ...היחתל  ומק-.אל הלאה הושביה תומצעה . , . םימקוע:תנש הנשיו

 "=! ,דחא טנגילטניא קר. ונל שודקה לכבו תורפסב םינינעתמ ונלצא ןיא
 :ויתונב תא רמלמה , יטרפ :ןיר:ךרוע אוהו , ונריעב שי , רחוימו דיחי
 "אוה- הנהו = ,םידיקפה לכ םע םיפלקב קחשמו רתנספה לע ןגנל
 ; םתלב ןיאו = ,םלועב  םנשי =" םילודג .םירפוס = ינש קר .יכ .,רמוא
 | ספאכו ןיאפ .תירבעה' תורפסהו = ,ןוטרקניפ שאנו יוטסלוט ףארגה
 = ונל ךפהנ .לודגה ימּואלה :גחה יכ  ,אלפ לכ ןיא הגהו . ,.!ויניעב
 1, "לבויה לעבל החלשנ אל הכרב לש אמרגלט וליפאו אנחל

 ;ןהיטנדנופסרוקש םירע שי .היבתוכו ריע:ריע ,יהלזמו ריע-ריע
 לכו ,םהימי :לכ ער .קר םיאורה ,יכב:לעבו םה הרוחש:הרמ ילעב
 שי ןדגנכו = . ונמיה .ףדונ  םומעשו תולבא חיר םטע, תחתמ אצויה
 דומת םיחמשה : ,זילעו .יח עבט .ילעב םיטנדנופסרוקל :וכזש ,  םירע
 :םוזילעה םומנדנופסרוקה לש הז גוסל ..םינשישב הגוס םכרדו םקלחב
 9 ,ק ל א ב ו פ  ךלפמ | דבכנה בתוכה תא םג ףרצל :ונא םילוכי
 תדעל 'ארוקו  ונונגסב 'שמתשמ .א!ה .ילדנמ בר לש ולבוי רובכלש
 וז ייתסוס, 'תלמ :,םנמא ."יתסוס. :: עוריה .םשב וריעבש .םידוהיה
 :.ןיא ;הזה  ךבכנה טנדנופסרוקה לש וטע תחתמ | תאצוי  איהשב
 7 בתוכה .ותוא ' ,אבסה | לצא ונוצמש = ,ירוגילאה .ץקועה ותוא הל
 = .ינב ': תוטשפה  תילכתב איה הטושפ ותנוכ קלאבוס ךלפמ .דבכנה

 : הפוס תמכחו םה םירומח ,םדובכמ הלחפש םה םיטוש ותדע
 +: ,םתמכח

 לש 0% .םיזורחב ובתכמ = בתוכה  טנדנופסרוקה > הנהו
 ""יתרמז:יתורפס | ףשנ,  םיכהוע וריעב יכ ,ונל  אוה 'רפסמ ,אבסה
 ויגחה  דובכל .תולוחמב .תאצל םיננוכתמ תולותבהו םירוחבהו

 : אָבְסַה הָנַה אח : הָגַה
 ג ותָסּוס לע בָבְר
 אָבְט אוי :ןֶנָברְל

 ירתטנהל הפ

 .רגְחַה הָו .אָקָשיִפ רמעי
 ;תולוחמְב אָנְחאְצ



 הֶז ּוהָנָקִי רָקְלַא םַנָ -
 ; סיִאָּבַה יב .הָיחְ :

 ! הָז"המ + לַאשָי ,ופוכ הש

 ..י!םיעב "למר הָז :יִרָה -

% % 
% 

 ,הרשה :ירע > ,,תוחרנהו תונטקה םירעה :ותרמא רשא אוח
 לכ5 הנומאב וז הכאלמ 'ןה תושוע םלואו ,ןתכאלמב תצק תורגפמ |

 יכרכב | ,תולודגה םירעב םיגהינש ומכ .שממ  ,הוקודקרו הימרפ
 ה

5 

 , רלפנרב ןועמש ריר

 .עִדַמַדְו הָרותַה -
 רשפא םאה :הלאשה םימעפ המכ העצוה תונורחאה םינשב

 תיתד היפוסולפ לש השרח הטוש  ונימיב  בתכתש :רכרה
 וניתיעיבתלו הזה  רודב :ונא  ונתפקשהל  היטרפ :לכב  תמאתמ
 +רובצה לע ללכב תיתד היפוסולפ עיפשת םאה .?'תוירפומה

 ןיבו לארשימ ןיב רודה יליבשמ לכל איה תפתושמ תאזה הלאשה =
 .רחא בושח .טרפ .דוע - הילע ףיסונ םידוהיה  ונאש אלא. .ע"הואמ
 תיבויחה תרה .ירקיע תא  םייקל: ונימיב רשפא .םא = ,ררבנ .הלחת
 בישנ םאו  .תואיצמה תנבהב ונרוד ינב יגשומל המאתהב ללכב.
 לע תרה תלבקתמ םא ,ררבל -בושל ונילע : ,בויחב וז .הלאש לע.
 .תרחא .אלו איה .,תודהיה תרוצב :אקוה ונבל

 =-והמ תואיצמה עבט :: איה ונרורב תירקעה תיתדה הלאשח |
 ,הנושאר :הבפ תואיצמב ןימאנ םא :קנוכה +תו ינש יא תודחא
 ןגיהנמו ארוב תואיצמכ ;ןעבט ה תא האיצמה איהש
 תילכת הל שיש  הרוציב ןתואיצמהל ץוחמ "ארובב
 ,ונימיבש ."םידחימה,  תרבסב קיזחנש וא .תירסומו תי רוד ₪

 , תואיצמהל ץוח רצוי חכ .ןיאשו ,תחא אלא תואיצמ יאש -םירמוא
 הב :יוצמה חכב .רמולכ ,הילאמ ה תווהתנ ,תוא יצמה
 הבס .אל .תואיצמהל הל ןיאו .רבדה היה הר קמ ב ש ,העבמ

 רדס םיאצומ . ונאש .המו :..תירסומ אלו :תירודס --אל .,תילכת
 וניא הז ,םלש ררפל םימיאתמ םיטהפה לכש ,תואיצמה עבטב הלע
 ונתנבהו ונתגשה יפלש אלא ,ארקיעמ ןוובמ ,ינוינה רדש)
 לכל .םיאתמ .םנמא ררפה : , ןווכמו ינויגה .הז .ררס .ונל ה מ ד רנא
 , םויקה יאנת , לכ הל ויה .אלמלאו ,םייקתתש ידכ :תואיצמה .יברש

 זיא תורחא וז תואיצמל ומדקש : ,ןכ םג .ןכתיו , תמויקתמ החיה א
 ןיא לבא .םויקה יאנת .לכ ןהל ורסח יכ .ינפמ :,ומויקתנ אלו .רפס
 תא םייקל יר כ הלאה םיאנתה .לכ ורחאתנ אלו 0 הנוכב הז

 תמדוק הנוכב וז. תואיצמ התוהתנ אל .: רבד .לש :וללכ  ,.תואוצ
 . ,התי
 המכו המכ רוע םיפעתסמ ונממו ,תיתֶרה הלאשה ש רש הז >>
 עבטל ץוח וה יוצמ תואיצמב  ןימאנ םא \ ,םיבושח םיני

 הריציה .לא .,תוהלאה ,ןושארה יוצמה סחי ררבל .קימענ , תואיצמה
 הריציה לש תירפומה תילכתה תוהמ :טרפב םדאה לאו ללבב

 ,"ובו .יוכו .הנינעו החגשהה- תוהמ. ,הנמנע
 לש -השרדמ : תיבב , ונל םירז םניא הלאה  םינשומה = לב <

 םגו ,רודל .רודמ ולא .תולאש ולאשנ לארשיב תיתדה .היפוסולפה
 השמ .הנב  המיוסמו : המלש המיש .תונוש תובושת .ןהילע ובשוה
 ורודב .ורמאנ וירבד וכ  ,םיעטהל ונילע לבא  ,וימוב ןומימ ןב
 התיה זא .םהה םימיב .תואיצמה :תנבהל םימיאתמ יהו ורוד יפלו
 תצ קב אלא הועדי אל = :תמצמוצמו .הטעמ = עבטה  תעידי
 ,וז התיה הנ ב ה אל ,חמלש התוה אל וז העידי םגו ,םיטרפה
 ,רבדה רקיעבו- הב היוצמ תועטהש ,תינרי םנ העיד" אלא
 .הנוכתב .םוימ%ט פ תטיש יפ לע  תואיצמה- לכ  תֶא .וניבה זא
 תא התנישו רלפיקו סוקינרפוק לש השדחה הטישה האב
 < לדח  רלפיקו סוקינרפוק  תומימ ..הצקה .לא הצקה ןמ :םירבדה לכ
 טדאה היה אלה הז ונמלועבו ,הריציה ז כ ר מ תויהל הז ונמלוע

 השרחה הטישה  הדסונש העשמ ..ה תו מ לשו הריציח תי לכת
 "  ,תרחואמ הפו-תב וליפאו .הריצול ל פ ט - ומע םדאהו ונמלוע השענ
 הכפהמל המרגש ,השחחה .הטישה התמאתנו הררבתנ :רשאכ
 תוחכה לכ תא םרא ינב וערי אל רוע  ,םלועה.תפקשהב הרומג
 קר םמצעל ריבסהל ושקב עבט ה תיוה תאו ,עבטב םילעופה

 ,וטסירא .תטישב םג :ירקיעה ןורפחה היה הז .ינוינה ןפוא ב
 תינויגה .קר התיה .ןושארה יוצמה עבטבו : תואיצמה עבטב ותנבה
 ,ןכ היהי אלמלא ,ינויגהה .בויחהו שקיהה יתפומ ךותמ- ול האבו
 ררבתנ רבכו ,ןויגהב .ענמנ  אוהש המ ,ןכ  בייחתיו  ןכ .בויחתי
 סוקינרפוק = ירחא = ..ויתוחכוה דופי יהז . לכשה יתפומב ולוטב
 תמאב אוהש ,ך ש ומה- ח כ תרכה תא דוע- ןוטוינ ףיסוה  ךלפיקו
 רמוחב עינמה חכה :תנבהל ,הריציה עבט תנבהל לודג .דוסו
 , רתוי .םדא :ינב וערי אל טנ א ק לש וימיב  דוע לבא ..תואיצמה
 תינויגה קר םה. ודימעהש .(הינוגומסוק) הריציה:תטיש התיה ךכ ךותמ
 ןיוורד  אבש דע ךלוהו ךשמנ היה .רבדהו .הדירג הרעשה וא

 .התיה וז = .תואיצמה עבטב .תוחתפת הה  תמ יש תא עיצהו
 ועירה "הנושאר הכח, העשב .םלועה :תפקשהב המלש הכפהמ
 זאו  .הירחא רהרהל ןיאש ;המלש .הרות ריתב הולבקו התארקל
 ףנעו .שרש ונימיב .דיע ןיא :יכ  ,ןויערה .רודח ילוכשמ בלב עבקנ
 התיהש ,תויתדה תולאשה לכ תא .הנממ ףעתפמה לכלו תדל
 .הלולשב רומג טלחהב םייעבמה .ורתפ ,ןהב הנר תיתדה היפוסולפה
 , תוחתפתהה תטיש ידי :לע 'קפס ןיאל, וררב הריציה דוס תא

 רז ע י לא ידוהיה ףוסולפה יכ הבר ררבל םוקמה ןאכ ןיא
 תועמה תא ררבו תוחתפתהה תטישב ןיוורד תא םידקה רגניג
 ,ןיוורד ידי לע םלועב וז הטיש המסרפתנו התלגנ רשאב .הבש
 תועטה. תא .רגיג .ררב ,הרומג המכפהב :הולבק רודה  ימכח בורו
 "תמ ח למ דופי לע הריציה תנבה תא דימעה ןיוורד . הבש תירקיעה
 עבטב \ הוהמהו עינמה הכה והוש ,םיאצמנה לכבש םרויקה
 תורשפא 'לא םמויק:יאנת םיאתהל םיאצמנה  תפיאשבו
 היה א5 יכ) תינויגה החכוה .ךותמ וז תועמ ררב .רגינ .םייקה
 רעב םירוציה  תמחלמ - הז םג יכ .ןכתי ירהש :;(וימימ עבטה"רקוח
 == םויקה תורשפא לא םויקה יאנח תא םיאתהל םתפיאשו  םמויק
 תא רודה ימכח וקיתשה זא לבא ,בבוס מ םא יכ הבס ונוא
 ןיעמ :וז הנעט .התשענ ונימיבש רועב ,ותנעט תא ולבק אלו רגיג
 ' ושרפ | םיקהבומ | עבטה | ירקוח המכו  ..םיבר וב .וקיזחהש .רצימ
 ,וז הנעט .חכב :ןיוורה תטישמ רבכ

 העבקל ובשח  רשא : ,תוחתפתהה .תטישב  םירבדמה  ישארמ
 ,תואיצמה תווהתה ןפוא .תא הרי לע ריבסהלו תיפופולפ הטיש רותב
 ,ם כופ לר ק .עבטה רקוחו טו ש י ל/ומ" ב ק ע י גולויסיפה זא ויה
 וב רזח יכ אלא . ,הלחת םהמע .הולכ .בוכריוו ףלודור םג
 הריציה דופ-תא ררבל ידכ :וז הטישב :ןיא יכ ,הדוהו וימי תירחאב
 ולרוגב הלע רשא ,ןורחאה אוה לק יה סר א = .וימרפ לכל
 וישכע ובר .יִכ . ,המויקדתמחלמ :תוחתפתהה .תטישל . םחלהל תעכ



 יי ר

 תמדוקה האמה לש םיששהו .םישמחה תונשב ,היניטשמו  הידגנתמ
 זא .םיבורמה לש היפוסולפה  תיטסילאירטמה היפוסולפה .חתיה
 המעו .תדה תא ליפשהו "רמוחו חכ, .םסרופמה ורפסב רנ כ י ב אצי
 ךשמנ ברה = ןומההו .  רפעל דע .תימסילאידיאה | היפוסולפר :תא
 רהרהל ולחהש :םיקהבומה םימכחה .ןמ .ןוחצנ- תעורת לוקב וירחא
 ריב פה ל הדיב ןיא יכ ,הילע  ונעטשי  תאזה הטישה .תתמאב
 :האובד יד םסרופמר גולויסיפה | ןושארו שאר היה ,לכה
 ,יעבטה תרכה ילובג, ורוח תא םפרפ 18:% תנשב דוע .ןומיר
 ,הריציה לכ תרבפה ןיא ןיוורד תטישב  םנ יכ  ,,ותער תא הוח ובש
 ןיעכ .היהש , 10078010 י" ; םפרופמה וזורכ אצמנ הזה .רובחב
 .ידמ רתוי  השדחה .הטישה לע ונעשי .אלש ,תמאה ישקבמל .הרהוא

 ,ררב ובש "םלועה תודיח עּבש, םסרופמה ורובח אצי 1880 תנשבו
 םייחה לש .הנושארה הבסה ,האירבה דוסי)  תוירקיעה תולאשה יכ
 הריספהש הדמב הבו . תישונאה הגשההל ןה תודיח ('וכו םיינגרואה
 תינויעה היפוסולפה התסנ ,התעפשה :תא תיטסילאירטמה היפסולפה
 --,('וכו ןסלופ ,ןמטראהו ינויגה ןפואב .לכה ריבסהל םעפה דוע
 ,תעכ .תתחופו .תכלוה :תיטכילאירטמה :הטישה : יכ  ,אוה  רורב
 -- .ז הטישב .ןורפחה רקיע .הדמה .לע וזירפה .הזב: םנש רשנאו
 תראפתמ יכ :-- תינויע תיפוסולפ הטיש  לכב םג ןירה .אוהו
 המכב תיאדב תקזחנ איהש ןויכמו . לכה תא ריבסהל .החכב :איה'
 יהבש בוטהל 'םג םיברפמ בוש ,(רחא .ןפואב רשפַא-יאש המ) םיטרפ

 ,תיתילכת הבס שקבל-הפיאש םדא ינב תובלב תילגתמ ונימיב
 . ללכב .הריציה תואיצמ לא המאההב - םדאה תואיצמל \ ,תירסומ
 רשפא -הזכ בצמב .  םירואנה * םימעה תא 'ףקת יתד םרז .הזיא
 -תיפוסולפ הטיש וזיא תקקותשמה שפנל איצמהל .לכונ םאה : לואשל
 חכב הנומאה םע עבטה .ייחב נתנבה תא  דחאת | רשא : ,תיתד
 החגשהב ;תיתילכת הריציב ,עבטה תואיצמל .ץוח--ןושאָר ..ווצמ
 + , וכו .םייחה לש .תירסומ תילכתב  ,תוהלא

 אוה יכ ,וילע .רמול רשפא רשא | ,שרח רפס ינפל"חנומ =
 וננמז = יכרצל .תמגתמה = , תותד היפוסולפ = .תטיש = לש  ןויסנ
 םימיב חתפתהש יפכ עבטה:רקה  בצמל -- רברה רקיעב
 "ראה רעד, ןיא .לעביב .דנוא רומאנ, :אוה רפסה םש  ,םינורחאה
 .יגנושראפ רעגרעראמ ךוברנאה ןייא . ןעננוראבנעפפא רערהיא עינאמ
 (וגט) .םיר .ןנ חו י :: םיקהבומ םימכח- השלש  והחאתנ .ורובחב
 ןפוא ; תונגרוא-יתלכח .תואיצמה תריצי) ה ר יצ יה .רפס תא רדפ
 םייהה חכ | םילגלגה םלוע ; הרוצהו רמוחה = ; םלועה .תווהתה

 תא רדס רויוה>לר ק '.!הריציה זכרמ רותב 'ץראה ן ע ביט ב
 ; תינגר'א יתלבהו :תינגרואה תואיצמה)  םי י ח ה = תנ ב ה ךפפ
 -תפקשה תלאש ; הריציה תודחא ; ינגרואה םצעב םייחה  תולגתה
 ןרמוחו חכ :םייחה ידוסי ;םרוקמ ו םייח ה תוהמ ; םלועה
 ןהריציב יתילכתה רדפה ;תדה רויצבו עבטה תנבהב םייחה
 רוקמ רפסה תא רדפ ןאמאה וטוא .(תוחתפתהה תמיש
 תיגולופורתגאה הריקחה דופילעישונאה ןימה
 ; םראה ןימ תוחתפתה  ד'ע ןיווררל .ומדקש תונישה = תוטישה)
 עבט ; םדאה .ףונ תככרה | ןיוורד .ירחא תונושה תומישח .; ןיוורד
 ןוטלשה  ;תינחורה ותוהמו ותלועפב םדאה ןיתונוש .תופוקתב םדאה
 לש םיקרפ ישאר: םה :ולֶא --  ",:(הריציה לבב םדאה לש ינחירה
 תיתרה הפקשהה תא םיאתהל איה הרורבה  ותילכתש הזה .רפסה
 רתויה תונקפמה| םע טרפב תי ש אר ב -ה.ש ע ממ .רופס תאו ללכב
 םירבחמה ןמ דחא לכ . עבטה ירקוח לש תולבוקמ .רהויהו  תושרח =

 רפס תא רדס םיר ןנחוי :ול- החמומ  אוהש = עוצקמב רבע
 םילגלגה ,םלועה תעידי דוסי לע תיללכ הפקשה ךוהמ חריציה
 רפפ תא רדפ רזיוה לרק ; תילקיסיפה הנבהה .ךותמ---םיבכוכהו
 . . רפי תא רדס ןאמאה .ומוא ו הריקחה ךותמ ..םי יחה

 א 5 6 ה - םלועה <

 ,עבטב .לעופה ידימתה .חכה .רבדב .ןידה .קמוע תוצמל ,םיטסילא

 : =. קה וילה הווילה ה ו -

 המלש הריקח ןאכ שי ,היגו לופר תנא ה תריקח ךותמ םדאה
 : ..תואיצמה יטרפ. לבב

 לב לע ימצע תא ןכשממ :יניא) הוה רפסה לא םחיתנש ךיא
 תוערמ הרוקח ןאכ שי ןפוא לכב יכ  ,תודוהל ונילע :,(ויתונקפמ
 חסונב "םלוע לש ונובשח, ןאכ ןיא . הלמב .החיש אלו חמלש
 אלא , 'דיב .אבה  לכמ, :תועטוקמ תועידיו םירמא: יטוקל --- ןשיה
 תא  ונינפל .עיצהל ורחאתנ םיחמומו םיקהבומ םימכח םישנא
 תמכח לש  "הנורחאה הלמה, יפ לע תיטדמה הריקחה  תואצות
 ןמו .חרותה ןמ תוחיקל תויאר חכב ונילע םיאב םניא םה .עבטה
 ,ןומדק םלועה .יכ ,םירבוס םתא ךאיח :ונל םירמוא םניא ןהלבקה
 החנהה + 'וכו "םיחלא ארב תישארב, ריעמו רמוא  אלמ ארקמ ירה
 : רתויה םירקוחה לכ תועד איבמ םיר ןנחוי ,.תיעדמ איה הז .רפסב
 = אוחש) יטנקמ .,םלועה תריצי ןינע ונל ררבל וסנ רשא ,םומסרופמ
 ,םינורחאבש ןורחאה דעו (הנורחאה הפוקתב םייעדמה ןיב ןושארה היה
 "7 רבד הלאה םימכחה ונל ואיצמה אל דוע יכ ,אוה וירבדמ .אצויה
 < לכ תמכסה .וילע - אובתש  ,ויטרפ לכב| בלה לע לבקתמ .םלש
 עיצהו אב \ דחאו רחא לב אלא ,רומנ יארו .אהישו םירקוחה
 - ;תוינוזגה . תוריתסו תוכריפ שי הלאה .תורעשהה 5כלו ,הרע שה
 < 'ןמ תחא לכב ןבימה תאו בוטה תא  לבקל רשפאב היה ולאו
 == = םיסנמ ונייה .,תחא תינוגימסוק הפקשה לא ןלוכ ןרבהלו תורעשהה

 : " הריתס תרתופ תורעשהה ןמ תחא לכ יכ ,חיכומ םיר לבא . ךכ תושעל
 = "הריצידתטישל ףרטצהל תולוכי ןהמ  םיתש ןיאו ,התרבחל הרומג
 < תטוש ןיב: גוהנה ףורצה אוה העטומ המכ דע חיכומ .םיר .תחא
 "אלא ,םנק תטישל םיי ל שמ םאלפאל ןיא ,םאלפאל תטישו טנק

 "הינינומפוק .הל המדקש וול. ת ר תו ס ה השרח .הטוש דימעמ אוה
 תקולחמב היונש .איהו ,תיאדו .החכוה הילע האב אלש ,ייתיעדמ,
 < ןפוא-לכב .יכ  ,ורמאב ,םיר  קחצו : הזבו .תיערמ  הניא  ,םירקוחה
 (יפוסוליפה -:רמולכו יעדמה וכרעב לפונ ונתרותב הריציה רופס .ןיא
 < = ,ךליאו . טנק .תומימ הנורחאה הפוקתב יאיצמהש תויניגומסוקה 'לכמ
 = 25 ,הרוציה תלאשל ררוכמו רומג ןורהפ ןיא הלאה תויניגיטסוקה לכב
 :  הבסה תא ריבפהלו ראבל ירכ ,ה ר ק'מ ה 5 םיכירצ .ונא ףופבלו
 ול שיו ..ותיוהו| םלועה תאירבל- עינמה חכה תא ,הנושארה
 :בלה לע .לבקתמה הפיה .ורופפב ןורתי ונתרותבש הריציה רופפל

 .ריבילוא  םסרופמה> ילגנאה רקוחה ירבד תא איבמ .םיר
 > ,ןיוורד תטיש ירחא םיטרפ המכב ךשמנ ותויה םע רשא ,י'גרול
 קיזחנ םא וליפא .הר יצ יה ר ריס ל עגונב לקיה לע קלוח .אוה
 ,יהימתה חכה תואיצמל םיכסנ םגו ,ןומדק רמוח תואיצמב
 :ןינע .ונל .רהבוה אל  דוע ,תיעבטה | תואיצמה -לכ .דוסי  אוהש
 ו ,ןיא מ שי ארו ב ל םיכירצ ונא ןוא םא ,הי וה ה רדס
 .שרח .ונניא הזה  ןוערה .רדפמו .גיהנמ 5 םיכירצ ונא ןפוא
 - .ךותמ א5 הריציה ןינע םיראבמ ויהש ,םינוטקפאה ןכ ורבס רבכ
 " ןינעו .\/ הרוצה - רדענ ןומדק רמוח רודסב אלא ;ןיאמ שי תואירב
 .איצמהל. רמוחה רודס ןינע אוה - תישארב השעמב רמאנה האורבה
 :המכ .ארזע- ןבא םהרבא ,לשמל ;עילבַה הזה ןייערה תא) הרוצ ול
 ימע = ,א'ח:'םיהלא תעד, ירפס ןייע --- תישארבל ושוריפב םימעפ
 הנס-ןבא וירבדב וניבה רשאכ) וט ס ירא תעד יפלו 41
 יה נב ה ב הז ןומדק רמוחב .תאצמנ הרוצה .םג .התיה (רשר-ןבאו
 אצמנ . םייחה - חכש  רבוסה ,לקיה תטישל הברה  ברקתמ הזוג
 :עינמל ךרטצנ וז העד יפל םג לבא * .(ו ע בט מ .ןומדקה רמוחב
 : תואיצמל .הנכהמ .,לעופה לא חכמ הרוצה תא איצוהש ,ןושאר
 ":ירטמה .:םיפוסוליפה .רצמ התיה תועט :יכ- ,רמוא י'גרול ..תישממ

 . הבס שקבלמ .ונתוא תרטופ 'הנניא .ידימתה חכה ותוא תואיצמ יכ

 :+ -םנמא ..תואיצמהל חי נשמה גי ה נמ רותב תי תי 5 כ ת/ הנושאר



 ו - :התיקשהחה לתת לש רש דש דחה

 ,ןיטדק  ירימת-חכ \ םגו ןומדק  רמוח .אצמנ יכ ,רבוס י'גדול-.םג

 ייגרולו ..ףמוחה תא .עינמ אוה חכה ,רמוחה  עבט<- .אוהש
 תועצמאב הרוצה תא רמוחה לבק ךיא \ ,ותפקשה תא -.רובסמ <
 הטינ .ףוסבל לבא ."םירחימה, תטישל םיכסמ .אוהו  ,עינמה חכה |
 ,תואיצמל .חיגשמו = רהסמ .אצמנ יכ ונייה --- תוינ ש 7% אוה |

 א5 לעופה .ימנידה חכה .תי לכת בו המ כח ב לכה תא רדסמה

 הבס 'שי יכ | ,ןימאנ אל םא  ,הזכ .עובק רדסב יומצעמ \ לעפו <
 לע .עיפשמ .אוהש ,םהאה תמגוה . הזה הכה תאי תררסמה "הנושאה
 ,וצפחל והטמו הזה חכה<

 ןינע :ונל . ןבוי אל .וז -החנה ילב .יכ ,רוע : ףיסומ , י'גדול
 ..רמוחב :אצמנה יגריניאה חכה םה םייחהש  ,ארבתסמ : ,םייחה
 אלא ,ףוס 'הל :ןיאש הינריניאה .עבטמ  יכ  ,ררבוה .רבפ לבא =
 ונניא .תומהו הילע  םיפוסומ . םגיא םייחה .קספה ילב:אוה .תדמתמ -

 ןיפולחה ::רמולכ  .תומהו .םויחה ןוזח .אוה המ ,ןכ םא ...הנממ ערונ =
 ה ע פש ה .ןאכ שי יב .,רבוא התא .ךחרכ לע + עבטב הרומתהו

 ..ורדסלו .ותוטהל הינריניאה חכ לע .ץוחמ =
 רשפא .רבדה תא. ריבסהל ידכ .,רחא רויצב .שמתשמ םירו

 התוא ,לשמל .ועבט יפ5 רמוחב רימתמ :עינמ חכ :יכ ,ןיבהל .ונל
 ,וז הלול : .ךרדב .תעעונתמ = לרבה תלפמ לע .תאצמנה :הנוכמה

 הנוא ,הלסמה רמולכ  ,המצע .וזש ייפעא :,הלסמה  תכשמה :יפל
 רשא ,םיעובקה .עבמה .יקוח .תמגוה איה הלפמה .םולכ .תלעופ
 עינמה חבה לבא .םהב תררוסמו תלבגימ תיללבה  תואיצמה

 םיאצמנ עבטב .יתילכת עיפשמ חכב םא יכ ,הלסמב .ונניא =
 הלאה .תוחכב תשמתשמ ..הריציה לבא ,םילעופ ם י יגכי מ .תוחכ
 = -םולעופה תוחכב  ןוממה-לעב שמתשמש .םשב ,תיתולכת .הרטמל =

 איצמהש .תיתילכת הרטמ יפ .לע* השועו 'לעופ דחאו דחא .לכש
 תנכהל:הבשהמב המרק .רשא. ,תיללכ :הרטמל --- תיבה:לעב ול

 םיטוטרש חנוכ - ילבו הנבה .ילב השועו .קונית .אבשב ,הקירבפה

 קרייקבא . .היגריניאה ,םויחה חכ . הלגתמ הזב םג ירה :,ריינה לע.
 :םיטוטרשה ווהיש ,המכח ירבד בותכל דיה תא עונמ ישונאה .לכשה

 רמאמל -- תולמהו  ,תולמל \ ופרטצי \ תויתואהו  ,תויתוא ..תורוצ =
 אב לכהש --- רמאה .ותתמא לע | רורב ןויער .אטבמה : םלש
 עבטב .םויחה ויה ולא + תיתילכת הבס ילבו .תמרוק הנוכ ילב וילאמ
 ,תיתילכת הבס ילבו הנבה לש רודס ילב היגריניאה חכב קר םימויקתמ

 ..ןכותהו הרוצה  ירדענ קוניתה יטוטרשל . םימוד הלאה םייחה הוה <

 ותוא

 .(אבי רוע)

 .תֶכְרָעַמַה לֶא בֶּתְכִמ
 ! דבבנ < ךרוע

 "םלועה , לש בורקח רמונב  תתל 'אנ ליאות יכ ,ךשקבל ונחנא םיהבכתמ = =

 ירבח לכ לש תיתנשה תיללכה הפסאב הלבקתנש ,"היולגה הֶאחמ,ל .םוקמ |

 הבשומ לכמ ונתרוגא לש הגהנהה תצעימ ירבח י'ע  המתחנו ונתדוגא

 תוצואה לכבש םינויצה םינותעה רתי לכ ' תא םישקבמ וננה הזבו ,הבשומו <
 * . תיולגה .האחמה תא םה םג ופיפרי --

 לש :תפתושמה .םימרוכה תרוגא .צ"בב
 .בקעי ןורכזו  ןויצל ןושאר יבקי

 ,.היולג -האחמ
 תפתושמה .םימרוכה | תדוגא .לש תיתנשה = תיללכה .הפסאה < =

 ודעונ. רשאו .א'ערתה ןוושחרמ חייב םויב :ןויצל ןושארב הפסאתנש <

 -ןושאר .תוימרוטה  :תובשומה חכדיאב  םירבחה .לכ הילא ואבו

 ,ןינח-ידאוו . ;הוקת"חתפ . ,חְרדנ = .בקעי-ןורכז - ,,תיבוחר  ,ןויצל

 כ

 רשא = ירחא  ,יללכ  דחא \ טקידניסל = תונגרואמו תורדופמה
 םישענש = ,םיפווזה ינימ לכו .תונאותה  ,תויולפנתהה לכל בל המש
 ,הקירמאב רשא ."ינפמוק ןייוו למרכ, אמריפה דגנ םינוש םישנא י'ע
 העידומ ;ומויק תא .ףפורלו הזה רחפמה תיבל קיזהל הלחת הבשחמב
 : ול .רקי לארשי .ץרא .בושי  רשא לכל יולג הזב

 תרכומה .איה הקירמאב "ינפמוק .ןויוו למרכ, .אמריפה וכ א
 ונלש .טקידניסה לש "וכו םיקאינוקה ,תינייה לש הדחוימהו .הדיחיה
 . תרחא ןיא .התלוזו

 השועו תדבוע .הקירמאב ."ינפמוק ןייוו למרכ, אמריפה יכ (ב
 ,לארשי ץראב ונלש טקידניסה ירבח םויק תבוטל קר הישעמ תא

 םיקיזמ םה םהלש ףולבה ייעש ,םישנאה םתוא לכ .יכ '(ג
 ונמויק תא :םיפחהמו :ונא :ונייחל .םידרוי א ,הקירמאב הז ונחכ אבל
 * ,זועו פקת- לכב .ונא ' םיחומ תאז .לעו ,לארשי .ץרֶאב

 האחמהל תחא הענו רחא הפ המיכסמ הפסאה :הטלחה
 . הזה תערה :יולגו

 : הגהנהה תצעומ ירבה

 ,יקסנצילאמס זיי :( טילש רזעילא ןנחלא :ןו יצ ל -ןוש אר
 רטלא ,ןייטשדלונ ; :בקעי -ןורכז 0% בול . ,ןיבורד .לאוי
 בקעי 0 ןרהא :תובוחר .ןאמרעריוינ .י ִי ,ןייטשרלוג
 .ףרארזיוה יכררמ :הו ק ת - ח תפ ,ןידלוג המלש ,ןייטשנייפ לארשי
 .יקסוולסלימ .ז ןינ ח- יד/אוו ,ץיוואביל בור :הר דג

= 
 :הקירְמֶאמ במ

 םשורה ד'ע ןיול והירמש ר"דה תא םיטעומ םימי ינפל יתלאששב
 ..אלפנ ירוטסיה  ןווזח הלגתמו רזוח וניגפל, :יל בושה , הקירמא וילע התשעש

 תקוז , רומגה שפוחה ץראב ,הפ  ,הקירמאל היסורמ רבוע / תורהיה | זכהמ
 ונותא ןרדס םרט דוע סנמא . םישרח םייחל ררועתמ אוהו ,ותמוק תא ידוהיה
 םייחל סוסב ןא כ הנבי טאל טאל לבא  .יוארכ סהייח יכרד תא ,הקירמאב
 םא יכ ,ידוהיה יל ג רך לעמ םילבכה קר אל ןאכ ורסוי ףוס ףוסו ,םושדח
 4 5. 1 ה לעמו םג

 , ךומסתש המ לע הל שיו אוה  הנבומ ןיול ר"דה לש וז תולעפתה
 םנמאו ,שפוחהכ לארשומ- םדאל םג המו םדאל רקיו רשא רבד ךל ןיא

 ץראמ ןאכל אבש םראל ןל יד הנה הזמ ץוחו .שפוחה ץרא איה הקיומא

 טסיאה םע , הידוהי ןוילימ םע שערב תנאוסה קרוי-וינ תא הארי יכ תרחא
 ---/וכו יזכו ויתודג לכ לע .םיוח אלמה שדחה ידוהיה וטיגה הז , הלש רויס
 רשא בגשנהו לודגה זכרמה לע אבניו וברקב וחוה בהלתי יכ ,הזב ול יד
 י םןבטולוק לש וצראל הרגהו הענה תוחהיחל הנבי

 הננעה תא סג .תוארמ וניניע תא םוצענ אנ לא תובהלתה כורמ םלואו
 ,.ירואה לע הליפאמו הקירמאב וגימש לע הלועה הדככה

 תונוש .תוצראמ ןאכל ואבש | , םיררונ י"ע קר הלוכ התנבנ הקירמא
 , ןינבלו הדוכעל םנורשכו םתוצירח , םהיתוחכ תא םתא ואיבהו , ןשיה םלועב
 טלקמ התע רעו הרפוה םוימ התויה תוכזג ,הב ררשש רומגה שפוחה לשב
 7 ןשבע לבא |, התלודגל .הקי.מא התלע | םוידהשקו ףררג ,  רדוג לכל חוטב
 + םהמ העקנ ושפנו וכרצ יד םירדונ יאקירמאה עבש ! תרחא חור ןאכ התוה

 לא טפאט סנכנש העשמ דוחיב הקזחכ' תבשונ הלוחתה השדחה חורה
 םורוהילו ללכב םירגל .בוט היה ובלש = , ןרוושטאוו ., ןוטגנישאווב .ןבלה תיבה
 שרי = ומוקמ תאו קרוי:ןנב הסינכה לע הנוממה .דוע תויהמ רטפתנ ,טהפב
 ,אוה ירהו ,טרפב  םודוהילו ללכב םירדוגל דגנתמה םדא | , פמאיליוו

 :וטפואה . סכרד תא :ךסו המ'עוה ןירה .תדמב ,םיסנכנח םע גהנתמ , פמאיליוו
 ,ןה :םרמאב םירחאה תא םגו םמצע תא ןמחנ םנמא ונברקב רשא םיטסימ
 היהו , ורוב הרשמה ןוכת םלועל אלו דיחי  םדא אלא וניא הז פמאיליוו
 המסרפתג הנה לבא ,םיללמואה סורדונהל חוהו ומוקמב רֶחא אובי רשאב
 | | התוא ךותמו : ,הסינכה לע הלשממה םעטמ ;גוממר | דעוה לש האצרהה



 סמאוליוו ישעמ לע
 ןה : ורמאו םיטסימיטפיאה ומחנתה | ןיודעו . הלש :מה  חורל םה .םימיאתמש

 תוריעמה = ,הלאכ | תומיענ | תולועו  תועקוב  האצר-ה

 ינקירמאה .לש 'בלכו ,הלשממה אלו תלשוסה איה להקה תעד הקיומאב
 ינפב םירעשה | תא רוגפ" ןיא |היפלש , תונשיה תויציררטה זודמועו .תועובק
 ןנממש ,תוא םינורחאה םימוב ונל ןתינ הנהו ..טלפמו הפחמ שקבטה םדא לכ

 ,.הקירמאב להקח תער םג הטינ ןכוהל  ,םידמל .ונא
 עו:שב ספרנ = , קרוידונב אצויש ,(0₪1100) "הפצמה , יעובשה .ןותעכ

 םושמו = *? הסונכה תא לו:גרל ךרוצ  ונל :שוה, םשב ישאר :רמאמ רבעה
 םישנא םה ויארוק בור ,-קירמאב םימסרופמ רתויה רחא .אוה הזה ןותעהש
 טומא"ןאמ ל ר"דה עורו רפוס אוה וכרוא ,תעדהו םישעמה ילודגו םירואנ
 רמאמה ותואמ דומלל שי ךכיפל | ,טלכזור רורואית אוה - ישארר ורוועו

 + הסונְכה ר"ע .תונוילעה תורדשה לש ןחפקשה איה המ ,רכזנה
 1888 תנש רעו 1819 תנשמ הקירמאל ופנכנש םירדינה ביקב, .. ,

 ןופצה תוצר>מ ןאכל ואבש םישנא האמל םיזוחא השמחו םיעשתמ רחוו ויה
 לדג כ"חא םליאו . לנלוהמ ,  הירוושמ  ,הינמרגמ , הילגנאמ-- אפוריאב רשא
 ןיבש לדבהה אוה ברו ,המורדו אפוריא תרזממ וא:ש | םידדונה רפסמ אמ

 ּוחאהל תנמ לע ןאבל ואפ םינושארה .,םינורחאה םי"רונל םינושארה םידדונה

 םתמגמ .לכו םהינפ = םורעח - לא ימש .םיגורחאה | . התמדא - תא .דו:על1 ץראב
 ןליחתהש העשב ואב .םינושארה . םשמ ואציש ל א בושלו .רשעתהל

 לש הז | הלודיגב .םיבושח  םימרוגל .םה ויהיו = <לכב הקורמ א לש  הלודיג
 םילעיפל דוה לודגה םבורו תשורחה תורבנתה תעשב ואב םונורחאה , הנורמה

 תוכרב ויה םינושארה  םיד-ונהש אלא .דוע אלו .  תונוכמה תא | םיעינמה
 םירדונה כ"אשמ = ,'היכשוי ךותב ועמטיו  וללובתיו ץראה יחרזאל | םימיה
 ייח םויח = , םירעב םוקמ סהל םיעבוק וללה . םיקלטיאהו םודוהיה---םיגורחאה

 + <. *וללובתו אל ץראה יבש ברקכו , ינועו .ץחל
 ינק איה ץראה (א !ןללה תורוסיה תא  םועבוק ונא, ...

 " ןורחא אבה רורל  ויתורצואו וכוט | תא  ליחנמו ך-וא רור .היבשהי

 חורו  :אירב עבט. םהורתא .םיאבל :וניתורור .וליחניש = , ךכל .גארל ונילעש ירה
 + *ונצרא ןב לש .ןתוהמ ךמת :אלו ותומו טעמה אלו , האירב

 * םינויבאו םיינעל םשומ אלו :םילוחל תיב אל ןפזא םושב הנניא ינצרא,
 ,תזמ ץוחו ? םלועבש םיאכרנהו םיפדינה לכל טלקמ םג ונצרא היהת המלו
 תויטילופה תופיררה ןיא ,אפוריא תוצרא לכב םייחה תואחסונ ונתשנ רככ ןה
 חנירמו הנידמ *ככ) .הלוכ אפוריאמ ח-בש רככ תוצורעה תלשממ ,ןהב דוע תוגהונ
 ינבו , הלורג תחא הנירמ קר הז א ללכמ תאצוי . ויריחב י"ע לשומה אוה םעה
 , טלקמ םוקמ.תמאב ץוחנ םהלו קיצמה תסח ינפכ םש םוקנאנו םיחנאנ לארשי
 ועירכייכ ,הזה רבדה תאש לכונ אל ונתנ א םלואו

 א קימילופה ףכ תא הו"הגועמ םעל  םימתוה
 ..,"ונצ ראב .תיכלמ מה

 ו פל אל . לוז: םתרופעו 'םחכ תא םירכומה םידבועב ךרוצ ונל ןיא, (.ב
 ופל  רמנ אוה אלא 6 5ש הרשע דמג: םידיחיה לש םתלוךגו  םחלכי תדמ
 םירגוילימ הבהמ--םוהטלורפ הכרמ , לודגה רומצה לש ותלכו תדמו .וכרע
 , ישונאה רמוחה. זתוא קר הצרי ונל .  רתוהו יד םהינש םג ונל שו רבכ ונאו
 ונקירמאה לש ותומד תא תוברהל ,ונצואב רשואה תא לידגול  לגוסמרי
 ונצרא ןינב תא הנכנ הזכש ישונא רמוחב , ץראו יבשות  גרקב ללובתרלו
 םואבה םידרונב אל | , םיינע םילעופב אל -ןרוצ םוש ונל ןיא לבא .ונמואלו

 םיאבה םישנאב אל ףא , םצראל בושלו. רשוע תצק תושעל תנמ לע ןאבל

 תינקירמאה ונתחפשמב םירו םיואשנ םהש אלא ,עקתחשהל תנמ לע ןאכל

 + .. "הלודגה
 םירג תסינכ .דעב | רוצעל :ךאיה * , תועצה עיצמו רמאמה לעב .ךלוהו

 םיאכה לכ לא ונניבתי רשא .םיליקפ- ףוחה ירע לכב ריקפהל : םויוצר םניאש

 רשא | םכרדב םילשחנה 'תא בישהלו .בוטו = רוחכ לכ תא .קר/ םברקמ ורחבוו

 אבה לכ תא  קודבל , בותכו אוק אוה ערוי םא אכה לכ תא ןוחבל ,ואב

 רדונ לכ לש ופסכ תא רופסלו תונמל ,הלחמ וזיא ןב הקבר אל. םא

 כ
 רגנ הצרמנה | העונתה ,םברקב  וניטסימיטפוא בל סג דנ ףוס ףוסו

 + הקירמאב רשא םידוהיה :וחרבש ונינקסע לכ 'בלב הגאר הורוע הסונכה

 + וררחיו-םתיניע דגנל .תופחרמ תומשיטנאה ,תוהלב םג וליחתה

 םינותע םואוצומה ,  םואָנותע לש רַבִח ןוטגנישוול אָצי רבעה עונשב

 ,לארשי ץראב | בושיה  תרשכהל הרבחה-

 יותעב .סג רוסמל יאדכו ךשפא רקפמה/ תעד יפל .םיִרָבְע םילעופַב קר קשמהו

 תפקשנה ההערה ד"ע םירבד ומע תחקלו טפאט ינפל בציתהל , תורז .תופשב

 0 / גוהנכ | , תופי םינפ רכסב 1לא ויחרוא תא .לבק םנמא טפאט .  םירדונל
 תושעלו הזה ןינעל ובל תא םישל טחל-חיטבהו  ןכרדכ  תוקלח םהל רברו
 לדחו  תוחפה ןכרע תא  םוערוי ונא לבא . םירדונה תבוטל וריבש המ לכ תא

 ,רחפמל .רטפינימח אוה ,ליגנש * ,אוח רתויב בושחש המו , הלא תוחטכה לש
 ותעד תא הוח אוהו זיתטבה םוש חיטכה אל  ,וריל ריסמ  הסינכה ןינעש

 ,השוע אוה ןידב סמאיליוו השועש המ לכש
 .+. הגארה הרכג קרוידונב םידותיה 'בוחרבו

 ,יקסראכול עשוהי
 ,א"ערת ,תבט ד"וי ,קרוידוונ

 .תּונויִצּב

 ,גרבדקּוג -.ב רמ לש וניד תא לטבל .טילחה יאנליווה ריהיב
 " תא ול בישהלו "העובשה, רישה תא "המירק, חולב ופיפרה ללגב
 3 , ונוברע

 ' לש  םוירוטקרידה תבישיו
 = = חיכב .ןילרבב התיהש

 תיללכה הפסאה ד"ע האצרה

 .זייש ולסכב
 לש הילעפמו הישעמ לכ ד'ע הצרה גרוברוו 'פורפה הרבחה אישנ

 9 : . הרבחה
 הוחה רודס הלע לודג למעבו הבר קורוגעב .תרנכ הוחה--.א

 :רוע .בושיה תרשכהל תרכחה לש תושרל המדאה  הרבעש העשב ,*תרנב,

 הצחמל םורהו ןטק יברע רחא תיבמ ץוחו םימדוקה הילעב לכ הובזע םוט
 אשמב אובל אופיא היה ץותנ ,רחא ןינכ םוש הזיחאה לכב זא אצמנ אל

 'םבלב םהל הרומש הביא התיהש , םינכשהו םימרוקה םילעבה סע ןתמבו
 םהיררע תא םיחלוש ויחש * ,םידרונה םיאודבה בלב הרכה  איבהל , ונילא
 םינינכה תא תונבל ,םודוהיה לש םנינק תוכזב תודוהל סהילע יכ ,ונתמדאב

 רעש ,הוכש םוקמל ןוזמ תקפסהל םיכררה תא .אוצמלו הוחה קשמל םיצוחנה

 ורשה לכ לע  רכנתהל .חילצה הרבחה ידיבו ,םדא ןכ רד אל החע

 התיה הוחהו הנטק תירבע הבשומ הוחה די לע א"קי סג ושכע הרפי . הלאה

 7, ךמס ב"הסמ ת:חת ןיב הנותנ התויהבש אלא  ,ירבע בשומל קר אל התע

 םואצוול  ןטק זכרמ ןיעמ רבכ התיה .הירבט ריעחו הימחלמ תירבעה הבשומה

 ירה ינש רצמ םלואו . עקרקה רוחמ ,ןבומכ ,הלע הז םעטמ ,הכרד .םיאבלו

 - םוצותנה םולכה תנכה , םונושארה םימיב הרובעה רורס ישוק , עקרקה תחכשה

 "< הבואה ישעמ  ,םינכשתו םימרוקח םילעבה םע  ןחמהו אשמה ,  ןוזמה יכרצו

 עורי .ןמזל ולטבו הוחה לע הרומג תולפנתה ורדס תחא םעפש  ,םיאודבה רצמ

 ןתובגל רשפא יא ןכומכש , תובורמ תואצוהב הלע הז  לב--- רוב לב תא

 "עקרקב תולולכ ןה ולאכ ןתוא תוארל ךירצש אלא ,הוחה תוסנכה תאמ ףכית

 : ומס , הלע וריחמש ופוג

 . לש רספהב המייתסנ 1910 רבמבונב םישלשל תרנכ לש - הצנליבה

 - .(ןעגנוביירשבא) םויזכנ לש םנובשהל 'רפ 6917,63 םילוע םהמש ,רפ 8

 .,תמדוקה הנשבש ולאמ תובוט תואעות תופקשנ השדחה הנשב ,  םינוש

 .הוחה לע .רקפמהו העוכק  הרוצ לכקמו ךלוה הדוכעה ךלהמ רשא ירחא

 ועו ןחוחל םיכומסה םירחא תומוקמב פג רכשב הרובע אצומ , םונורגא אוהש

 + התה לש הגהנהה תלאות תודרוי הז

 < תדסונ , תופוע  לוריגו הבלחמ םג הוחב ועכקנ תואוכת תעירז דבלמ

 םימ םימ םיכקועמ רטמ 70 העש העש הלעמה ,םימ תקפסה הכרענו הלתשמ

 םילדג ויהי םימח  תקפסה תרזעב .עקרק םנוד 300 תוקשהל הדיב שיו תרנכ

 = 8 הזמ ץוח , (אנרוצול , ךומ ,תוקרי) .האקשה -םישרודה םילודיג םג הוחב ושכעמ

 ' תאמ בושיה .תרשכה תרבחל הרסמנש ,תיזה יצע תעיטנ םג וז הנשב .תלחתמ

 0% . ווסרב .תילארשוה הלהקה

 "|| עקרקה תודובע לכל שמתשהל ףלע בושיה תרשכהל הרכחה יריב



 רתוו:םרכשב .םולכקמ .סחש י"פעא = ,םירבע םולעופ יריל  תורובעה לכ תא |
 םושדחה :.הרוכעה ינפוא אבהלו  ןאבמ | םגוגהנו* םא ,םירחא  םילעופמ
 אלו. תזגוכמ י"ע השעת השודה םא לשמל -, םיקיתעה הרובעה ינפוא םוקמב
 ..'וכו- םידיב

 ומי ךשמב הברה תושעל הקיפסה תרנכ .הוחה יכ , ריגהל רשפא ללכב

 ריחמ תא תולעהל הקופסה .תיבוסטנא החבשה תרוכע י"ע\ ,םיטעומה המויק

 הבורק התווה  ינפמו התמרא החבשוהש ינפמו = , היוצמ הניאש הדמב עקרקה |
 י תונוגה תוסנכה סינכהל הוחה הדוחע יאדו ה"סמ תנחתל םגו תרנכ םול םג

 !םולעופה תרוגא ,ינוזד- םואב םילעופה תדוגא--ב 0

 ירישכמ .םג הל הנְתנו םגוד 1000 ךרעב. בושיה תרשפהל הרכחה הֶרּבחַה חל רשא ל

 לש חויר הל ראשנ םדקומה .ןובשההו ןידה רחאלו יוארכ הדבע , הדוכע :
 תרשכהל הרבחה לש הקלחב הלוע .הריכהה יאנה י'פעו ,'רחספ 0

 הרבחה תא ועינה ולאה תובוטה .תואצותה .'ופ 2218,90 לש םוכס בושיה

 .םנוד 1500 הל ריכתהלו וז הנשב הדוגאה תא לידגהל >>
 ןיקה .הנתנש האולהה י"ע .,םיקלהל עקרק תקולה--ג

 עקרק תזוחא .לילגב תונקל הל היה רשפא בושיה תושכהל הרכחל תמיקה
 הינקה רמגלש םושמ .םלואו. ,תואובת תעירזל דוחיבו ,  תורוטלוקה :לכל הבוטה

 תקולח תרובעב ליחתהל הֶרבחל דוע חיה רשפא יא , ךרעב,בה ןמז היה שורד = =

 סינטקו םילודג םיקלח לע  תושירד הברה = ולכקתנש" י"פעא- , םיקלחל הזוחאה

 + ןוגה חוירב הזוחאה לכ תא רוכמל תלוכיה התיהו
 םיעטנש לועל .הרומאה תוזה יצעמ ץוח -.תו עי ט ; ל  תונ כה-,ה .

 תורישע תודוגא .םע הרבחה האב ,יוסדב תילארשיה הלהקה לש הנובשח לע |
 הֶרכחהל הל שיו , תולודג תועיטנל תונכה ד"ע .ןתמכו אשמב תונוש תוצראב
 תולילגב חריכב העיטנ תרובעל ,תשגל לכות \בורקה דיתעבש  תווקל תושרה

 הנוגה הפנבה סינכתש הרבחה הדיתע אנדמואה יפל , לארשי  ץראב | םונוש

 םוינכט םימעט ינפמ לבא . הל .הנרפמתש תולורגה תועיטנה תודובע  ןתואמ 2
 הנרמגזו .הנישעת רשא | רע  תאזה  הסנבהה תומכ תא ןוכל רשפא יא
 .+ ללה .תורוכעה

 תחובעב סג הקסע .בושיה תרשכהל הרכתה .ךוותה תדובע--ה
 הרובעב החוורה ןומשחה.תנש רמגל ךומסו ,תועקרק תינקל עגונש המב ךוותה >
 הגובשחל קר הזה וירה תא ףרצל ץוחנ םוינכט םומעטמ םלואז . ןוגה םוכס וז =

 + האכה הנשה לש | 8
 'אמ ,הנשה ךשמב הברתנ הרגתה .לש הניה .ןוהה לודיג--/ |

 ,'טש 'םיל 9224 לש םוכסב קר ,  1910 רבמטפסב 80 רעו 9 רבוטקואב |

 רפסמ יתמ קר .ושירקה ההע 0 , איה  תאזה המוענ-יאה .ארבועה .תכס
 הלכי אל הזמ ץוח  ,.ונתרבחל סנויע תא . תינויצה תורדתפהה לש הישרוממ
 םושדחה תשש ךשמב תוכיסנטניא הרובע רובעל הרבתה לש תינילרבה הכשלה
 םתואב םיכלוהו םיפפאנ ויהש םימוכסה תא טיעמהל אלש ירב ,  םינורחאה
 הפוקה תכוטל םיפפכה ץובקש רחאל | ,תיביטרפאוקה הפוקה  תכוטל םומוה
 ושידקי התעמש ,רעשל רשפא תובוט תואצות .ידיל רבכ איבה תיביטרפואוקה |

 .בושיה תרשכה תרכחל רוהיב םהכ תא תינויצה .תוררתסהה לש הירבוע =
 הוולת גושיה תרשכהל הרבחה לש .תיבושיה התדוכע תוחתפתהש םושמ

 תינילרבה הכשלה לע \םוירוטקרידה דקפ ךכיפל ,.הניה לודיגב .ישְחומ .ןפואב
 + ןיעב דוע ןנשוש דופוה  תוינמ 188 ןתיא רוכמל דוחיב הבל תא םישת :יב <
 רעש ,םידיטאה  םירבחה' םתוא לא .תונפל תונולרבה הכשלה הכורצ הומ ץוח =

 תא שוכרל ופיסוי יכ העצהב ., הרבתה לש הנונעב יִוארכ ופתתשה אל ההע |
 , הרבחה לש היתוינמ תא

 הוהת הרבחהַש | ,אידהל חַכְוִמ היה הרכתה אישג לש ותאצרהמ
 ,הדחוימ תובושח ןהל שוש .,תונוש תויבושי תודובעמ חירי תא:קלסל תחרכומ

 תא השרחה הנשה ךשמב לודגהל הריב הגהנהה לש הצפח חילצי אל םא /
 , הרבחה לש הנוה

 (אבי ףופ)

 לארשו ץרא :בושיל יאסידואה .דעוב  ולבקתנש תובדגה תמישר
 ךונחל ליז יק פניו ל ל א 'ר לש ומש לע יואב" רנימס דוסול-

 *- >.םייממע/ רפס- יתבבו םידלי ינגב תורומ
 ,'א המושר

 ן'ב -- לפרט םיחאה ,שָבְרב ,ש ;'ר 50--ןיקשיפוא .מ :הֶפירוא -

 ,ח. ;'ר 50 .א''ב--לאטנוור 'ח ,ברפלמיה 'ח ר"ד ;'ר. 75 - לירהמ .5 ; 0
 , יקסניליבוק "מ , יקסנאילוטומ- 'ח , אריפש 'ש ד"ועה  ,יקסבונרג השמ  ,רגניטא
 ; 'ה 25 א"ב - ןוסניול יה ,ןייטשניבוה 'ש  ,יקסני'זור "מ ,ילנורק 'ם , יקל "
 ומה !'מ ,םאראב 'פ  ר"ד | 'ר 15- א"כ -- רטלאהכוש 'י , יקסניטובא'ז 'ו

 ר"ה , יקצוסרוב 'א ,םיובננט 'י , יקסטסומונימאק 'י ,ץיבוניבר 'ז ר"ד , ללאב "מ

 '5 ,רנוולק 'י ר"ד * , יקסנא'זידאל 'ב , ןאמלרפ 'מ ,  ןאמפוק "י ,  ןווקילג 'מ
 / ןץיבומרבא 'י 'ש , ןאטסוז 'א ,.יקפראבול "י = ,ןיול 'ה , ןיזוגיג :'ק ,  ץיבורוה
 ,םיובנירכ 'א ;'ר 6--ןאמירוק " ;'ר,10/ א''ב -- ץלוהנייפ 'ר ,רטבש 'י ,ןהב 'ש

 ,ןהכ "ש ,ןוסלנצק 'ח ; !ר 5 א"ב -- ןאמזולאנ + ,שריהנייפ "ל: ,דנאלרזג
 א''כ -- ןייטשפא  'ב : ,יקסדורוגיניבז 'ה .;'ה 8%א"כ -- ןי'צרוט 'מ- ,ןאמכייר 'א

 .'ק 50--םינוש .םישנא ; 'ר 6 --- יקפבוליהארב !פ י"ע םינוש םישנא ; 'ר 1

 -- .ןאמשיפ ברה ;'ר 8 --- ןאטסידלפ 'מ ;י בי גג ו א .'בור 961.50  ה"סב

 לש ורכול ל''נה ן'ר 500 --- גרבנייפ קחצו ; קס טו קר י א . 'ר 4 ה"םב .'ר 1
 , טוטש ; 'ר 25 --רזירפ 'י ;'ר 100 -- ןהכ''ה ; '\. 100 -- ל"'+ ר"פש .חונמח
 ןלגרב 'ש ,ץב 'ל ;'ר 0 ו ,סומופ ;'ר 15 א''ב---ץיבונאמריי 'ח
 ,סיצוי 'ח' 'מ , סקופ 'ש , ןוזמרב 'מ 'א ; 'ר 5 א"ב--ץיבישילא ,יקציליב 'ש
 :בוגאמ'ש "1 ,יקסבונאמיש 'י = , היאקסבליפאוו 'מ  ,רמוח ;'ר 3  א''כ--ןגרומ 'א
 ,'ר 1 א"ב -- יקסבליסאוז 'י = , ןיביצ ; 'ר 5 א''ב --- יקסבורכמוד מ ., היאקמ

 ,'ר .2,85 ןיסעול ?א : (ןילהאוו 'פ) ב ור דג ם כל א .'ר 819 ה''פב
 'צו קסאלפונלוד תרמ ,  ץייבוניבר 'מ י"ע םינוש םישנא :ב ופי רוב

 :ה קבוזירי ב ,ר8--ןימהפ 'ב :בוקרצה היאליב ,'ר 85--דאבינרק

 3 'ף .1 א"ב --- יקסרי'צופ 'א = , תילוגרמ .מ ,ןיקטוש .י , יקסבוקשאר .ב ,קז .י
 ר 80.80 ח"סב | .ר 28.80--אריפש .ג רמו :גרבנורג .ש תרמ י"ע .םינוש םישנא
 םינוש םישנא :אטי ל ד קפירב ,ר 2 -- גרובסיק .פ :קפנאידרוב
 / ;ר 41.20 קראמייג ןווצ ןב י"ע

 .בור 1 -- לחומת 1 קסו לג
 , םיגאפ מ , קינליצ -י , קינליצ .ל  ,שטיוועליקנאי .ח :ירא פו בור

 -קינליצ .ל י'ע \ םינוש םישנא ; ,ר 1 א"ב --- ץיוועליקנאי .א  ,קאוויפמ .י
 ; -ר 50 -- ןאמוירב .מ י"ע םינוש םישנא :יצ בי אנו ד .ר 8 ה"סב ה 2

 < ר"ד ;.ר 8 -- ןייטשניבור א ן'ר 6 -- יקצבויל ה 24--ןאמוורב .םו ןוזיור .מ
 ,בוקינרעיוו .ל  ,רסול מ ,יקמבוגיליפ ומ ל + ,ץיבוניבר ו ן,ר 2--בולדריבס
 /ץיבולאפר יי .ןייטשניבורו ךובריוא ,רקב .ש ,קנאלב .י ןלידנאמ .א ,גרבנרמש ב
 .ר 6.30 -- קנאלב .י י"'ע .םינוש .םישנא /ר 1 א''ב -- הוויריב .י ,קנאלב ו
 , ,ר 104,830 -- ה"פב

 = -ירבעה קנבזלאינולוקה תוינמ םיתאמ -- 'למרב,,.תרבח : א שר ארו
 אי .ק םיחאה :קסבטיוו .ר 1095 ה'פב .ר 95 -- קנארפ .ב / ;.\ר 0
 . ור 100--גרבדלוג ל .י : א נ ליוו .,ר 15--ייבולוס

 יבור .4 -- ןאמפאש םיחאה ידי לע םינוש םישנא :בוחימ או
 ?ןוולטפש .י ,לזיימ .מ י"ע םינוש םישנ :;הי אק פנים א ק-הי דורופ אז
 .ר 15--בוקאבאק .א

 -- תודוהיה .תיתורפפה הדוגאה .ףינס ;.ר 50 רכאמנצימ .ק :ןו פרח
 .ר 150 ה''סב .ר 50- -בומאלראה .י י'ע .םינוש םישנא ;,ר 80 =

 .פאק 50. -=- יקסנוררוק מ :קיל פט
 ,איאקסגיביריד .,ל .,אריפש .ט ה ריד ןלורק .ד :הקבוזוי

 ,ט י"'ע  םינוש .םישנא .ר 1 א''כ -- ץיבוופולא 5 ,ץיבוומילא וש ,לורב .מ
 --גרבנסויוו .פ ר"'ד ן דר ג ט ב סי לי | .בור 10.80 ה"סב .ר 8.90-- אריפש
 .מ רטל הכרב לש המרגלמ םוקמב ,קווכ .ם :בלסוניריטא קי -ר ל
 , יה 8 -- בויקב טלבנוור

 -- (םעח רחא) גרפצניג רשא :ןודנול .ר 4 -- רעייפ .ב וול
 5 .בוה 0

 יבור 9 -- יקס'ןובי'ודמ .י י"ע .םינוש םישנא :יצבוליווק-רומ
 ה נווניריס-ינ'לינ  .ר 50 -- יקסראבול א ,א :קרוי-וינ .

 .בור 10 -- קאזאק

 םישנא :לופוטסא ביס .ר 1--ןאמרבול א :הפור-היאראטפ
 .ר.10--הפו .ת :קפנלומפ :ר 8--ןהכ .ל ר"ד י"ע םינוש

 :בור 10--טרופופאר .א :הז גי פ .ר 10--ןאמדירפ ,י ;הב אט לופ
 טאלבנוור .מל .הכרב לש 'המרגלט םוקמב ,קיליחוג .ל .י :הקב ו ח א ק

 :הקנימא ק .ר 4 ה''סב .ה 9--קי'צנימ .ח י"ע םינוש םישנא ; .ר 1--בויקב
 םישנא :הני ב א נא ק .ר 5 יולו ןאמרדייל ,ןאמרקב ,ךיפ .ש י"ע םינוש םישנא
 .נא טפגוק -ר 5--קי'ציבולוס .פ :ה נ ב ד ק \ר 10--יזנכשא -ַּ י"ע םינוש
 תורב,ב ףסאג :בויק .ר 6 יקסבורימנ .פ .י"'ע .םינוש םישנא :  דארגונימ
 בוצולאגריב .נ .ןויל .א ;.ר .36---יקפרדנב .י ר''ר.:טאלבנזור .מ .לש .ותיבב "הלימ
 , טאלבנווה .ם ;;ר 0 א"ב --- םאטשלדנאמ ר''ד .,יקסבוקנילופ .מ .ןר 15 א''ב
 , יקמנומוק :ם = ,טאלבנזור ,י = ,טאלבגזור .ש = , טאלבנוור .צ ,םאלכנווה ח

. : / 



 , לאטנזור רני'זניא ןולוגרמ -י , ןיקביר .מ , ןידוי .מ ,יקסלופונאה ..מ , רקלוק
 1 5 א"כ -- זורומ .ב  ,ןאמלכוי .ד .ר''ד = ,ןאמסיטוג .מ
 א , קינראבאראב .מ ,ןוסנרהא .ש ברה , יקפרדיס ברה
 -- .ןאמפוילש .יו .מ ,ןאמרירפ .א | .ר 3 א''ב -- רלפנירג .א 0 מ
 ,ןעמ .ג ,ןאמפרוד -י , ץינילווו .ש .,ןאמזוג ,ןאמזאלג ,קאפלוק 1 = ; .ר 2 א"ב
 / ,ןיקפיא מ , יקצוטסוליב + ,ץיבוילאבימ .י , ןלפק .ש ,רולורולפ , ןיקטאלו
 .בור 25 -- שיח .מ .מ :בונישיק .ו 205 ה"סב ל 1 א''ב -- קוצו'צ
 .ןאמינאהו ביוט ,יקסבי'צולס .מ ,קרמ 10---יקפרובמס -,מ : (היסורפ) גר בסי ג יג ק
 , ןץינרימופ .י ,סכז .פ = ,ילסוז .א 1 .מ 4--ןלפק מ ;.מ 5 א"ב -- ןאמצלאז ו
 ,רלפניש .ש ,סוקרמ .ל , ןהב .מ , ץיבוקאזיא .ב , יקפניארקוא .א ,דנאפלה .י
 ,בויארג ג ;רנבוק .מ ,ץיבוניבר .ם ןןאיוויצ .א ,רנבוק .ש ,םבלא ,מ  ,רנמר .ל
 , קינליטסופ ג ,ץלעפ ר''ד ,ןייטש ר''ד ,עּפָאה רד ,ץכ .ב ,קי'צנליוו .מ- ,ןאםזיוה .י
 .י ,קאזיריב .מ ,  יקסליבונרי'צ .ח - ,ץיבורוטנאק .ש ; .מ 8 א"ב =- ןיבלמ .מ
 ,פראק .ב  ,ןאריסא .א ,ץיבודיוד :א ,יקפבוזור .א ,ליאוש"דנאלוה .* ,רלדנהררל

 בייווצנזור .מ = , ןיבוואט .י , גייווצנזור .א , ןלפק .י = ,גרבנייפ = .ש ., ןהכרב .א
 , ןאמפוש .י = ,גרבנזור .ח  ,אדיורב .ל .מ  ,ןוזגיציא .א  ,ץיבונובר  .א ,גיצנארמ
 .ט 15---גיווצנזור .א י"ע םינוש םישנא ;.ם 2 א''ב---גרבנזייא .א ,ןאמרטופ :א

 .ר 78.90 םהש ,קרמ 160 ה'!פב

 1.ר 9---יקפנאלימס ריאמ ;,ר 6--יקסנאלימס .מ :הקב ור טסי מט ר

 , יקסריווט .ד ,ןמוירפ .ג ;.ר 1.50 -- ןאמיירפ .ש ; ;ר 1.80 --היאקסריוומ .מ

 תשמ י"ע םינוש םישנא ;.ר 1 א"כ -- היאקפריווט .ש = , יקסריוומ ,ד ,א

 .בור 10 -- ןיטנוביל ,ל .א :ן אז אי ר .ר 20.65 ה''פב .ר/ 5.35---יקסנאלימס
 .ר 80.50 ץינארימופ י"'ע םינוש םישנא : :ליוויר

 םינשו םינומשו .תואמ עבש םיפלא תעברא התע דע ולבקתנ ה''פב
 .(לבור 4789.20) .פוק םירשעו לבור
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 8 .לארשידץר

 אלש םהה תובוחרל תומש הארק "ביבא לת,, ינב לש תיללבה הפסאה --
 ,'ולה הדוהי בוחר :םישרחה תומשה פה הלאו .התע דע תומש םהל ויה
 ןכ םג הטילחה .הפסאה .רחשה בוחר ,םעה דחא בוחר ,םולכניליל בוחר
 םיקנרפ ףלאו הבשומה = תובוחרב םיצע :עוטנל ידב קנרפ .םיפלא תשמח איצוהל
 התע רע + תובוחרה לכ 'ףוצר תא ןלבקל רסמ דעוה :*, תובוחרב .רואמל--הנשב
 ךשמב רמגהל ךירצ ףוצרה + לצריה בוחר -- ישארה  בוחרה קר  ףצורמ היה
 + הנש יצח

 עוגה רבכ ,תרוצב תגש הנשה היהת אמש הגאדה הבר לארשי ץראב --
 המראה תא ושרח אל דוע הרדגב .ללכ םימשג .טעמכ דוע ודרי אל ןיירעו תבמ שרח
 , םימשג דרו אל | םובורקה םימיב .םאו , הברה לקלקל קיפסה רבכ* שבויה
 + םינגהו תורשה לכל תפקשנ הנכס ירה

 קר . ןוגה .ריחמב .ורכמנ -אל. הילגגאל הב רע וחלשנש .בהוה  יחופת --
 ערפמל ורכמש סיפדרפה ילעב תאוה הנשב וחיורה, : תולעל םיחקמה ולחח ושבע
 ,הילרטסואל  בהז  יחופת ןחלשש הלא וא ,םיברע םירחופל םהינג תורפ תא
 הילרטסואל וחלש אתשהו ,וחילצה אלו םיתוחפ .תוריפ םשל וחלש .תומרוקה םינשב
 +דאמ םיהובג םיחקמב ורכמנו םירחבנה תוריפה .ןמ

 הבֶרהו תונודקפ לכקמ קנבה .יוארב חתפתמ הפצב קנכה ףינס --
 + הקירמאל .ואציש לילגה יברע תאמ תואחמה

 ופוב + תובשימבו םירעב  רפסה יתב  לכב תוגיגח וכרענ הכונחב --
 רפסה תיכבו תכונח תא הגגחש היסגמיגב תוגיגחה  דוחיב וניטצה
 : ,.דאמ קזח םשור לודגה להקה לע ושע תוגיגחה .תונבל

 , ופיב- תירבעה היסנמיגח תא :רקב םילשורימ ילגנאה לוסנוקה --
 ךשמב . "ופיב | "ןויצ ירעש , םירפסה תיב לש ןובשחו יד אצו --

 , 2718 םיירבע םהמ ., רפפ 2810  האירקל ונתנ םינורחאה םישדחה תשמח

 ,44 םיילג:או םיינמרג 16 םוונוגר'ז 58  םיוכור ,79 .םייהפרצ

 ,ותורפס ףשנ  ופיב ךרענ  םירפס רכומ ילדנמ לש ולכוו ךובכל --
 ר"ע הדחוימ תרבוח םוחרואל הנחונו לבויה ןתה  ירפסמ םינוש םיעטק .וארקנ
 רפוסה דוָבכל תיגיגה וכרע ופיבש רפסה ית: לכ םג ,וירפסו ילדנמ 'ר ייח

 + לודגה

 ,ןגיטא -י  ןיול +
 ,ץיבומירימ ו

 התיב

 הלשממה .תתפנ בוש רגפנש הפיחב םירבעה םילעופה לש בולקה --

 .בולקב רוסה רעב םיארחאה דעוה ירבח תוכש תא הל ועורווש קו תשרוד
 האמכ ואצמנ רגסיר רוסיפורפה ירי .לע :ןורמושב .תוש ענש תוריפחב --

 שי הלאה  תוחולב .(האנובל כתכב) : תוירכע = תוָבתּכ םהילעו סח תוחול
 כ

 = " תוחולה | , רחפמ .ינינעב רשק .ירטשו תוכלמה לכיהב תו ה ילכ לש תומישר

 אצמנ הזה ידוהיה ןינכה לעמ = , לארשי תובלמ  ןמזמ  קיתע | ןינכב ואצמנ
 .הלודגה .הילגחה לע העידיה ילגרל .ןלוכ וארקנ אל רוע תוכתכה ,יאמור ןינב

 \ . םידוהו םיעסונ הכרה .ןורמשל ןרס תאזה
 .הירכטכ  .לארשי ץראב קשנה תקירפב ושכע  קסוע יקרוט אבצי ---

 , הלשממה תשרוה ןהבו תיתפרצו תירכע | .תוקרוט  ,תיברעב  תוערומ וקיגדה
 םייקרוט םידיקפ .העש 48 ךשמב וקשנ ילכ תא הלשממל רופמי םדא לכש

 בר קשנ ופסאו  םייברעח םורפכה תאו  לילגב םידוהיה תוכשומ תא "ורבע

 .עבש ראבו הזע ,ןורבח תוביבסב קשנה תא קויפל םילייח וח"שנ ,דאמ

 /  ןודצל עובשב םימעפ ותש אובל  ולחה תוירטפסוא תוינאש ירחא = =

 < היחתל המק טאל טאל .תאזה רועב סג הטסופ תירטסיאה ה"שממה החתפ

 : . תאזה תינענכה ריעה םג

 ₪ (ר
 ש

 בְּרוּמָיָה.  < 0

 < | הלשממה ינפל .לרתשהל , עודוכ | , תובשחמ תבשוח  םינקסע לש הצובק
 :ילופב ויהי העצהה 'יפל , םזחתה ירעמ תחאב ידוהי םוקינכטיליפ רוסי רברכ

 . הקינכטרורטקלאלו  הקינחטל :, תואנבל , רחסמל : םיטטלוקפ .העברא םוקינכמ

 . \'פולכואב הכורמה אנליזנבש ,הטונ ,תאזה הבשחמה תא םיגוהה ,םינקסעה תעד

 =, ידזהי םוקונכטילופל בוט רתויה םיקמה איה םוחתה ןכרמב . תדמועהו לארש'
 לכור ףלא םישמח הוה רסזמל תחל חיטבה .דחא בידנש ,עירומ "דוחסוו בונה
 . תובורקח םינשה .יתש ךשמב רפומה סקוי םא יאנתב

 " .הלשממה .לע ןנולתהל םד םימידקמו הדער הזחא רבכ םיריחשה תאו

 .ליפאו--םצפח לכ תא םהל תנתונו םנוצר תא השוע ,םידוהיל "דכה הטונה,

 +, עמשמב :םודחוומ- םומוקינכטילופ

, 

 . וארקנ .הכקסומב *תיבאלסה הרומלוקל הרוגאה, לש דעוה תבישיב
 . .ןילופב יסוקמ ה | וט לש הב  םידוהיה תופתתשה רבדב תואצרה
 ףיהוש  ,ךכל  הטונה הטל חה ועיצה  תינלופה הקלחמה לש " החכהיאב

 " םוחת :תעיכק וכ ,רמאגנ הטלחהכ .םינלופה םע הז ןודינב םהיתויכזכ םיוש םידוהיה
 . תקיזמ וז .תופיפצו * . ןולופב םורוהיח לש הרותו :תופיפצ יִריל האיבה 4 כשוטה

 :לב ,םונלופר לעמ םירוהיה תולרבתהל  .תמרוגו . הנורמה לש ילכלכה בצמהל
 .,םינלופהל םגו םידוהוהל .סג .אופוא הער תמרוג םירוהיהל תישענה הלכגה
 התואב .םהלש תולרבילה הרופמהל תדגנתנה ,וז ךרדמ קחרחהל ם'נלופה םיכירצו
 < המורה הדיתע יכ ,ותעד תא הוהו ב'צידור טטופודה םג ףתתשה הבישיה

 ."םינסאלג,ה רפסמ תא וז ץראב רתויב .לידגהלו תוירוקל ןילופ 'בשות א קלחל

 7 + םידוהיה

 טהקה ישאר תוריחב תא הכיןכו ל ההחד הוצרטסינימדאהש יפ לע ףא
 תוקפופ ןניא תושוע תוגושה תונלפמהש היצטינאה םוקמ לכמ ,אשראווב תילארשוה
 להקה ינפל םרובכ רדהב עיפוהל םיגהונ ווה אל םינפלש ,םיללובתמה סג
 םהל ויה רבכו , םע תופכא םיליהקמ וליחתה ,םיברב םהיתופקשה תא ררבלו
 םיימואלהל רובדה תושר  ללכ  הנתינ אל  הנושארה הפסאב  .תופסא יתש
 ישאה לבא  ,םהטושלו םיללובתמל : תודגנהה ירבה :ג ועמשנ  הינשה .הפסאב
 נוזירכמו המבה לע םולןע םרא ינב וארנ/ םעפה ..םיללובתמה ויה םירבדמה
 ורבדמ םג םלואו .וששו תי אלו םה םיללוכתמ יכ , איסהיפב סמצע לע

 המו תוללונתהה הנתנ המי , ןיבהל היה השק םיללובתמה םימאונה ישאר
 ;"אטילעארזיא,ה ידומעמ דחא ,גוצרסוו 'ה וליפא .ןילופ ידוהיל תתל איה הדיתע

 םוללונתמה ןוב 1אצמנ , םעה תבוטל םולכ ושע אל םוללוכתמהש ,יבמופב הדוה

 ארזיא,ה תרזעב תוימזאלה תא שוככל רשפא יאש ,וחיכוה רשא ,הלאכ םג

 תא == רו לע רובק ל ירכ ידוהי :גרוא רסול אופוא ץיוחנו ,תינלופה *אטילע
 עיצמה ץפק העצה ידכ ךותבו .הערה רוקמ איה איהש ,תירוהיה הפשה
 רכק תויהל ריתעה ןותעה ותוא תבוטל ןיקוקז ףסכ 'בור םישמח בדגל חיטבהו

 ךחח חפונה "פע, היצטיגא.יעצמאב םישמחשמ  םיסכורותרואה  םג

 ")לא / תויצרלקירַב = .םתגלפמ ינב = םרקב  תוסרגורפו  תויצרלקיד * סיצופט סהו



 בושח וניא- םיללובחמחו = םוומואלה ןיבש לרבה :יכ  ,שוריפב םה-  םועורומ
 אוה ןוגה .םרא םא ,כוט  "רוזוד,ל תויהל לוכי .ללובחמה םג- + ללכ םהיניעב >>
 ... הנומא ינינעב ברעתמ ונואו >>

. 
-% 

 פ
 .ץֶרָאְל-ץוחְּב .

 ידוקי לש ילכלכה בצמה  ןוקת  ר"ע הטיקנאה ןמו עבקנ ףוס:ףוס

 ,תוגלפמה .לכ .ישארל תוגמזה .חלש הנידמה :ןוטלש ,.ז'ש ראונוב :ג"בל היצילג

 םוונ .ופפאתיש ,תלכלכה תרוחב  םידמולמלו םיעודי = םודוהי םינקפעל =

 ידוחי לש ארונה ירמחה בצמה תא ןקתל  ךיא | ,םתער  .וותוו  בובלב
 תעצה .ינודא ב ףרגה היהי אישנה ,םידחא םיכי  ךשמת הצעומה ,  ה צולג *

 ידוהיה טטופידה י"ע יאצילגה גטדנלהל 1907 תנשב רוע הסנכוה הטיקנאה
 דימת השְנפ ההמשגה םלוא | תועד בורב זא  הלבקתנו ןייטשניוול ר"ד

 העיגה רבכ םנמואה | ,"רשוכה-תעש ל התחדנו "שארמ וארנ אלש םילושכמ,

 תלעות וזיא /סג איבתו תול עפל אצה | הטיקנאהו "רשוכה:תעש. ףוס ףוס <
 : " + היצולג ידוהיל תישממ =

₪. 

 הנפ , ףלאוז ןומיס ,  הקירמאב .םיכושחה  םיזנבשאה  םירוהיה רחא "<
 ג 'גנרק .ירדנא םסרופמה רידראולימהל .הוה בתכמב /

 ןיאו 5 סב לעמ איה תממורמ םולשה קוזח תבוטל האלפנה ךהב-נ,
 ורילו םירוהיה ךצרא יכשות ךינכשמ לודגה ךלעפ תא רתוי ךורעהל לובי שוא =

 ,ונבשא <
 תא םלועל ןתנ ימע ; םולשה תא ינא בהיא יכ ,שיגרחל ךירצ ינא ןוא :
 *!םלועב םולש היהיש רשפא:יא, :קידטאפ רמא רפב לבא  ,"םולשה ךלמו |

 תוכלכמה ויהיש ןמז:לכ םלועב םולש היהיש רשפאהיא : :ונא םג .רמוא ךכו
 ,תוכושחה תוצראד | ישעמ 5 תא * תואוו | תוברתה | תולעב < תוירצונה

 ,ירהש ןמז לכו ,תוקתושו ,המחבו ףאב םירוהיה .ןהיחרזא | תא .תןפדורה |
 הנואש ,היסור תנודמ "הל השוע רשא תא הבהאב לבקת וגלש הלודגה הקילבופ < ף

 :יחרזא םודוהי ידיב םיאצמנ סהשכ הקירמא יטרופסאפל יוארה דוככב תסחיתמ "
 םיפררנה .היפור:יטילפ םידוהי ונילמנל ואבו ורזהו ואב הנש םירשע ךשמב ,הקירמא
 םישנא יפלא . םוקמ םפא דע תואלמ ונלש למנה ירע , תורוחשה תואמה תאמ
 ונימ לב םכררב םילבוסו םהיתוציאל הנש הנש םירזחנ םוידישקו  םיללמוא

 תא דותפל םחכ:וצמאמ לכב ןצמאתהו ולדתשה הקירמא .ירוהו =, םירוסיו .תורצ =
 התאש ןמז:לכ וליעוי אל םהיתואחמ לכו םלמע לכ לכא  .תאזה המילבורפה =

 ,,ףקוח לכב ושררח אלו רברב וברעתת אל ךהומכש הורדיבידג םירחא .םירצונו <
 , םיריהיל .ןפתו .תא תוכישחה תוצראה הנינשת יב

 תא ךילע .םירפוא ויה ולמלא = , ךשפנב שח  ,ינודא .,החא תויה המ
 לבא .דאמ לודג .רבד אוה סולשה ? ךתנומא ללגב העורו  ץראל הםונכה
 ה:וטה תולגרמה תא םג ץבשל הצור ךניא .עורמ . ונמיה הלעמל דמיע קדעה
 ? םילענהו םילודגה ךישעמ רתבכ .תאזה

 1 הלאה םירבדל ובל תא יג' נרק םישיה

 ,;רבדלוג .,ל .,י :איצומה
 ת. ז0תפ 551%.

 ,םונאיורה ,א ךרועה =
 ו עסתמטנסק5 ה. - םק/8₪086 =

 יר אבסה תא  תכרבמ :ןודנולב "תירבע  ירבוד,  תדונא
 ,ודובכל . לצרה רעיב ץע תעטונו .ולבוי גחל ילדנמ |

 ילדנמ 'ר ,ונלוכל  ביבחהו דבכנה וננקז תא םיכרבמ ונא =- =
 םיאשונ .ונלוכו . םינש שמחו םיעבש ול תאלמ םויל ,םירפס --

 ירפמ קינעהל ףיסויו .םימי ךיראי יכ  ,וילא הכרב ונבבלבו -וניפב
 .דובכבו הדותב ומש תא םיריכזמה ,ומעו .וידכנ .לכל לודגה וחור

 .(הילגנא) זרילב תירכעה תורפסה ישרוד תדוגא 7?
 וננהו ולבוי גחל ילדנמ 'ר ונתורפס ראפ תא ונא םיכרבמ--

 .ודובכל לצרה רעיב .ץע םיעטונ
 .יקסניפ .ש ,יקסבומיסקמ ב''ש ,ןולויב .א

 תאכפמה, 1מםסתקהשנא 2. 142087 8הפההפטהה ץק., 5 96. 0

 הריכמל .אצמנו .רואל  אצי

 תירבעה .תורפפה .תודלות
 .םירוענה .ינבל

 :הינש תרבוח
 + תיגליהח .תורפסה ,םיזונגו .םינוצח םי רפס ,םיבותכ ,םינורחא םיאיבנ

 ,םילשוריב פפדג .,ץיבוניבר ,ז ,א תאמ
 , תוחפסה תישאר : ,.שרוקה .יכתפ .לע- תיללכ הפקשה : ןושארה .רפסה .לש . ןכותה
 לאומש ,םיטפוש ,.עשוהי , םירישה - ,.םידועיהו תוחכותה ,םינידה ,הרותה .ירופס

 .'בו 'א .םיכלמ ., 'בו 'א
 , , , 1 ב והיעשי ,יראב ןב-עשוה ,םומע , האובגה .ירדג = : ינשה .רפסה .לש - ןכותה

 םיאיכנה ,היחתה .יאיבנ ,השע .ירת .,ןברוחה  ירהושמ .ראש ,לאקזהי ,והימרי .,ץומא
 חימחג -,ארוע ., לאיגר - ; תולגמ . שמח - , בויא : ,ילשמ .,םילהת ,םיבותכ :,םינורחאה
 רפס <, חאובנ -ייוקח - ,-םינוצחהו םיז ונגה .םורפסה , ך"נתה .תמיתח ,םימיה ירכרז

 < ;ןוליפ ,לבותורא < םופוסוליפה ,.ןהדגא .ישרחמ .,םירופס ,הורוטסיה

 ,חולשמה אלב 'ק 50 ינשה רפסה ריחמו ,'ק 99 ןושארה רפסה ריחמ

 . הפידואב "הירו, תאצוהב--תישארה הריכמה

 1ומתפעסה0280 1,,  0 כ 1 3* 8
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 םימתוחה לכל חלשנו ההיבמל אצמנו רואל אצי

 < ירהכ לש ינשה רפסה
 ,םירוענה ינבל גרבנייטש הדוה ==

 . םירענל םירופסו תודנא

 (תונטה ישרוי לש םיפפוהטופאה .תאצוה)
 -ץה , רוצרצה , ריצה , אתחאו אחא , אלפנה סדרפה ,ותעובשב םיקה : ןכתה
 ץ קורי ךבס" ,םחמה ., ןיחהדרזג , רשע השמח: לש .םירמת ,.םיאלפ תלמ" ,העושת
 , הברחה .ףותמ :,דיתעה ידלי , ןברוחה ידלי ,תולב יתש :,הרופצ ,רשא תב חרש

 + תימלוש ,הנס ,ליל םולח ,םיקנעה ,בודה  רצנדכובג

 ,'פאק 10 :תולשמה ,'בור 1,05 הפי הכירכב ,'פאק .ל5- ריחמה
 .םירוענה ינבל גרבנוימש יבתכ לש ןושארה רפסרו ריחמ אוה ןבו

 ,חולשמה םע 5,580 רוחמה םירפסה 'ד .לכ לע םימתוחל

 :הסידוא "הירו מ , - תאצוהב --תישארה :הריכמה

 3םהד6תססדפס .[[0קוה" 00600ה. || ]ה 101 1" 006888.
 . 8 2 בשמש שב גב :הפנמ קא 25272.7 ב 218208 קרה קמה ה וטבק עא גש

 םימתוחה לבל חלשנו הריכמל אצמנו רואל אצי

 , גרבנייטש יבתכ 5כ לש ינשה ךרכה
 (חונמה ישרוי לש םיספורטופאה תאצוה)

 ..רדוהמו הפי םופד ,לורג טמרופ םידומע 980  לעב לודנ ךרכ
 חולשמה ;'ק 50 רוע הפי הכירכב  ;חולשמ ילב 'ר 1,50 ריחמה

 .גרבנייטש .יבתכ לָכ לש ןישארה ךרכה ריחמ םג אוה ןכו ,'ק 6

 ,חולשמה .םע 'ר 5 ריחמה םיכרכה !ד לכ לע םימתוחל

 ,החטבו הוקתב .ירבעה להקה דיל הזה ךרבח תא םירסומ םיספורטופאה

 רוב  עויסי  םיברב גרבנויטש .יבתכ תא ץיפהל ותולדתשה י"ע להק

 יקסעתמה הינעה תורבעה .תורפסה תבוטל הלועפל םתבשחמ תא איצוהל רכדב ם

 רפוסה תחפשמ תבוטלו הירפוס-יריחב תוריצי לש םימלש םיצבוקב ךכ לכ
 . תחאה םתשורי -- םהה םיבתכה רשא חונמה

 "הירומ, תאצוהב--תישארה הריכמה

 ןוגתהד6תשסדפס ,(!סמוה 006003. | | \ ]גש ,1סו1ןה]" 000848.

 . הסידואב



 שןו.אא ש-ן6ם [00 187, 14

 . מא הס

 יקסירפ ..היקרוטב םיקסופ םניא תונויצה רבד לע םיחוכוה
 האצמה אצמה .דמצעל הסנרפ תוגויצה לע, הנשלהה תא השעש,,ונעדוימ
 תא :חלשו יםירעה,ש אלא . תונויצה רבד לע .הטיקנא רהס :השדח
 , תונויצל םירומג םודגנתמכ םימסרופמה ,םישנאל קר תולאשה יבתכמ
 רידה . ברה ,זיראפב קאגיר המלש : ,ןודנולב ירויפיטנומ ריולק ןונב
 "ופמיטה, .ונותעב :וקפירפ  וישכע סיפדמו = ..המודכו ןלקב קנארפ
 םישנא .שי). שאר:דבופ : לש םינפ : דימעמו לבקש תובושתה | תא
 לכ .'ךותב עפעפמו לחלחמ קוחשהש העשבש + ,םלועב הלאכ

 ,(שארדדבוכ םיעיבמו = הדומג .הקיתש : םיקתוש םהינפ = ,םהיברק
 , .\ "םיבוטהו םילודגה, תעד איה וז : רמאל

 ףרצמ אוה אלא  ,רבלב המרעהב קפתסהל 'לובי וקפירפ ןיאו
 ץמחר יתותפ תא .ןיכהש אוה וקסירפ יפו תואמר םג  הילא

 רשא םשה ישנאל תולאשה יבתכמ תא חלש אוה ,תונולחה - לע 2
 תובושתה לבא .תושקובמה .תובושתה .תא .םג לבק .אוהו םהב רחב =

 יקרוטה .ןותעהב םג םא יכ = ,רבלב ולש "ופמיטה,ב אל  תוספרנ
 םתעד תא םיקרוטה םג'אנ ועדי = : קינולסב אצויש ,"ריסא .יניי,
 לדבה שיש אלא דוע אלו ,תונויצה לע "םיבוטהו םילודגה, לש
 תואחסונ ןיבו יופמימ,ב תוספדנש :תובושתה תואחסונ ןיב .לודג
 הליבקמ : יטלעוו,ה = ,.יקרוטה ..ןותעה = ותואב תוספדנש תובושתה

 ירויפיטנומ .דיולק לש תובושתה תואחסונ יתש תא :ןורחאה הרמונב ' =
 ,.וילאמ .הלועו טלוב סגה ףויזהו ,קנארפ .ר"דהו =

 תואחסונ .תא ףויז ימ= + וקסירפל .ובתכנש םיבתכמה / תא :יקרוטה
 םיבתבמה =: תא .רוסמל 5 ו כי ש ,הזש .,ןילאמ = ןבומ --- + תובושתה
 ,ףויוש איהו רפמש אוה : ,ףייזל  םג לבוש אוה יקינולסה .ןותעהל

 הלג  ,ימאנ  םיזאיק .,העפשהה . ילעבמ ' םיקרוטח  דחא  םגו
 >- ,הריעצה .היקרוט,  .תונויצה .רגנ .ותעד תא .םינורחאה  םומיב
 תא :איצוהל  םינויצהל = םלועל השרת אל = - ,ימאנ  םיזאיק רמא
 היקרוט ..רחא עוצקמב וא ינירמה  עוצקמב םא ,הלועפל םתבשחמ
 איהש .םושמ .לארשי .ץראב םידוהיה .תוזכרתהל םלועל םיכפת אל

 ."הבותמ 6) .םיביואה תא :קיחרהלו .דלוגה תא | תוארל \ הכירצ
 יג  ,רחא . יקרוט .ירבד = םינורחאה .םימיב ומסֶרפתנ הז .תמועלו
 אוה וישכעו תוריב תחפ היהש ימ , החפ"םיזאיק ,העפשהה ילעבמ

4 0 4 : 

5% 1 

 ,התבכ אל%

 ןותעל רסמ . ימ
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 ,לארשי ץראב ירבע  בושיב אקור הצור אוה הנהו ,רימזיא תחפ
 ץראב .דאמ .הברה רינ תמדא -- ,החפ:םיזאיק רמא -- ונל שי
 וז המהא לע .בישוהל ךירצ יתעד יפלו ,םירהנ .םראבו לארשי
 םלש םבלו םח םיולש םישנא םידוהיהש ינפמ ,םידוהי קרו .םידוהי
 : , . . "םינאמותועה ונתא

 ' תובישחו ךרע סחיל ןיאש ,תודוהל  ונחנא םיכירצ םלואו
 תוחל אלו : תונויצה .תבוטל תירקמה תעדה .תיחל אל \ םידחוימ
 תוזבמנה .תוירוטלרה לכ םגו  ,תונויצה .הערל תירקמה  תעדה
 םהל שי :,םהב םיניוצמ םיאטחו םיער םישנאש ;םיסגה םיפויזהו

 : ,הכובמו המוהמ העשב קר אי ה ש לכ ךרע

 2 היקרוטב :תאזה .העשה איה .הכובמו המוהמ תעש םנמאו +

 5% הינ ב ל א ב תוכובמה שא .הקספ אל ןו דק ומ ב הלודגה הסיסתה
 "הטירק |תורצ .רפאה תֶחִת  הנומט איה אלא

 רשא םיזורדה .תרירמ .חכ הפיסומ היר ג לו ב .תודמוע ןמוקמב
 ב אומ תוברעב רשא םיאודבה שובכ ,החכשנ םרט רוע ןונבלב
 , םג  איצוהל רוע רשפא יא םילייחה תונחמ תא ,רמגנ םרט דוע
 הרזח .ןמית ב .םוצעו 'לודג דרמ לחה הנהו ,ןאכמ םגו ןאכמ
 הרובגו הצע הברה הל םישורדש | ,יהשורקה .המחלמה, | הרוענו
 :/פש הקיטילופה יגיהנמ םא אלפו אל הזכש בצמבו  ,םילייח ןומהו
 .-לכב םיביוא \ םיאור .,הרשיה ךהדה ןמ  םירפ .תינאמותועה תוכלמה
 : , , םתער לע םתוא הריבעמ תונרשחהו הנפ) רבע

 . הרשיה  ךרדה ןמ .היקרוטב הקיטילופה יניהנמ ורפ .תמאבו
 . םיקרוטה הנורחאב הב ורחבש ךרדה | . תולקלקע  תוחראל .וטנו
 :םיבשויה םימעה לכ תא תושעלו היצלימיסאה. לע .תופכל  םיריעצה
 :?םג םא .יכ ,םינמאנ  םינאמותועל קר אל :תינאמותועה תוכלמב

 חילצתש הל רשפא יאו הרשיה הניא יאדו וז ךרד--,םירומנ םיקרומל
 :"םאו ,התוהמ .ייפע איה .םינושה םימואלה ..תנידמ היקרוט תנידמ
 :\ הוש , תוצירעה .ןוטלש לא בושל הנידמה יניהנמ 'לש םנוצר ןיא
 / אל ,תודוהל ויהי .םיכירצ ירה ,ולוטב .לע םמצע תא ורפמ התע
 .לש .תורחוימה .תוימואלה םהיתויכזב ,השעמל םג אקא ,הכלהל קר
 "הנידמב םיבשויה  םימואלה לכ 'תאמ: ושררי אלו  ,םינושה םימואלה
 'תוכלמה םול ש ל םינאודה .,םינמאנ םינאמותוע ויהיש אלא
 ,םיריעצה םיקרומה בלב תאוה הרכהה רגבתשכו .ה תומלשלו
 , תונרשחה  ,הנקפפתש \ תוכובמהו .תומוהמה  תודיתע וא קרו זא
 וכותמ איקי = ינאמותועה רובצהו  הזיחא רוע: הל .היהת אל .הזרפנה
 = אלא לודג םחכ ןיאש ,םהה | םיאטחהו םיערה םישנאה לכ תא
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 גל 0 ו

 םיקרוטה ומירקיש הרמבו .ירמגל םינושה םימואלה ינינע תא םבלמ ,םיקוחהב תוארל רשפא הרשיה ךררה לא .הבושת לש ןמי םו
 תוימואלה םהיתויכזב לעופב תודוחל---הרשיה ךררל בישל םיריעצה = .טנמלרפה יגפל הלבשהה ינינעל רטפינימה .םיטעומ ל ינפל עיצהש
 ,אובל .ןיראה ןיקח םידקי הרמב הכ --- םצראבש םימואלה לכ לש = םיטעומה  םיטרפה . יפ לע :,םעה תלכשה = רודס  רייע  יקרוטה =

 ו תיתמאה . םתוהמ לע רומעל .דוע .רשפא יא = התע יחע .ומסרפתנש

 תעד תא :וחיני .אלש םירבד  ,הארנכ ,םהב שו" ולה םיקוהה לש
 לע. םידועמה הלאכ םיפיעס םג םהב שי לבא ..םינושה .םימואלה

 הפ םג עמשנ :ןוירע ורהו ,הירטסואב .םעה רקפמ ררס לפה םירומש םהיתושירדו הנידמבש | םינושה םימואלה יפרצש  ,םרבחמ

 תיב :תוכלמ לש  הנטבב םיצצורתמ םימואלו םייוג .:םש םג = לש -ותעצהב " :אמלעב | םלטבל "רמוא אה ןיאו" ,וגורכזב

 רחא לכ ,ורבה לש ונברחמ תונבהל הצור דחא לכו ,גרובסבאה = ינינעל דוחיב םיעגונה םירחא םיפיעס .םג םיאצומ ונא .רטסינומה

 ,ורבח ךרע תא, טעמלו הנידמב .אוה' וכרע תא לידגהל ןווכמ םהמ = םידוהיה .לש רפסה יתב,, : העצההב רמאנ ךכו .היקרוטב םודוהיה

 תמחלמ,  רייע תועיחי םוי = םוי םיאלמ הירטסואמ םיאבה םיגוהעה = חותפל ןיא" , םייטרפ רפס יתב וא תודעה לש רפס תב וא םה

 םרי םשש םוקמ לכב וחירכה ,ץראה יפחוימ ,םינמרגה ."ךקפמה = םהל שי  םייטרפה ס חתב -. הלשממה .תאמ ןוישר :ילב יטרפ:סייב

 + םינמ"ג 6% ד-פמה תינוילגב םשרהל םיכצה תא הנוילעה לע .םיחחב ירומל ןיאש . אלא ,הלשממה . תאמ הכימת לבקל תוכזה

 םהיתושרח יתבמו םהיתבמ םינמרגה ושרגש ,ךכ יריל רברה עיגהו = םייטרפה םיהתב ילהנמ ..הלשממה תאמ םרפ רבקל תוכזה םויטרפה

 + 0 ל 9 רוסי
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 5ע  תונמהל  ונאמ  רשא = .םיכצה - םהילעופ תאו  םהינכש -תא = יפכ ךימל .ירפסבו .םירומב .רוחבלו.. םידומל- תינכת: עובקל .םיאשר |
 לע םתויכצ תא וליטיו םה םג די וקכח .אל םיכצה . ינמרגה םואלה .  תוכירצ הלאה םייהתבב הוגוהנה .תומרגירפהש .אלא .םהיניע תואר
 , דיצ תמחלמל הירטסואב השענ דקפמה :הרצקב ,םהב .יולתה לכ = ,יז הגרדממ הלשממה לש ס"התבב קוגוהנה תומרגורפה לא םיאתהל =
 םיפיקתהו םולודגה םימואלהל דיצ ושמש םישלחהו םינטקה .םימואלהו  י'תושר אלו םה הבוח" םינאמותיעה ימי ירבדו 0 טה הפשה רומל | ,

 [ינרופהל רוחיבו , ,לכל דיצ ושמש םידוהיהש ,ןבומ אקיממו ,םהמ .ןו ש 5 לכ, :\ללבב  ס"התב 'רברב העצהב | רמאנ .ןלהלו

 םושרל ןוטלשה םעטמ .שוריפב רם א'נ םידוהיה לעש אלא דוע אלו  ןפוא לכבש אלא ,םירומלה ןושל שמשה : הלובו
 וחרכוהו ,םה .םנושל  רותב תידוהיח : ןושלה תא דקפמה תונוילגב = לש םיהתבב םג, ,יהביח לש דומל איה .תיקרוטה הפשה | דומל
 תואמ הנומשכ .הב שיש ,היצילגב --- תרחא ןושל .םמצעל חיל = -ותוע םיניתנ תויהל םירומה םיכירצ םייטרפה סיהתבב גו תודעה
 יפלא היצילגב ואצמנש אלא | .תינלופה ןושלה תא | ,םידוהי ףלא | שמשל דחוימ ןוישר גישהל םילוכי  ל"וח ינב .םג .םלואו - ,םיינאמ <

 ,םמצעב רופכלו ןוטלשה תשירָדל ענכהל וצר אל רשא | ,םידוהי | םיקוחהל םימיאהמ םניאש ,רפסה יתבל, ."סיהתבב  םירומ 'רוהב

 םמצעל | וסחי = דקפמר תונוילגב \ תידוריה .ןושלה תא .ומשחוו =: םינש עברא ךשמב םהירדס הא 'תונשל תושרה  הנתינ  ,םועצומה <
 :םשנע תא וישכע םילבקמ וללה ."םיניירבעה, ירהו ..תרחא .ןושל ."םיקוחה .תושירדל םמיאתהלו =

 ..הסיפת םימי העברא וא סנק םירתכ 40 לע הלאה  םוטעומה .םיטרפה\ ןמ ןודל רשפא+יא - ,רומאכ :
 הארמל ונחומב תקרבמה ,הנושארה הבשחמהש - ,ןבומ אליממ ,הארנ הלאה םיטרפה ןמ םג םלואו . העצה לכ לש .התוחמו היפוא
 הזו תומשיטנאה 07 : איה , הירמסואב םידוהיל השענה הזה לועה םיחיבשמ םניאש ,םישנא היקרוטב הקיטילופה וגי הנמ = םרקב שיש

 ריע<ריע . תועונת המכו המכ .אלא ,  תחא העונת אלו וגל שי העונת : סרב

 דתירבע תעונת . היחתה תעונתו תונויצה תעונת .. ותעונתו שיא-שיא , התעונתו . 0
 לכה = . ןורטאיתה = תעונתו : "שידוי,ה תעונת ..ירבעה רובדה תעונתו תירבעב = * .הותפ םקנפ \ /

 םימיה . עובשה תומי תעבש לבב הָחונמ- םיעדוי ונא ןיא . ונלצא םיעעונתמ | 5 7 8

 רמוע --- םדא .ינןולימ- המכו המכ לש םע -- םעהו .תובוחמ תובאלמהו םירצק ,ה 6
 ותעב .וגמחל תא :לובאל .םג .ורה | ! הזה  ןחרטה .םעה , ווה |. קחודו :ונבגהלע \ 0 ,דּגרפה לעו תודידּבה לע

 ...ונל ,ןתי אל .ותעשב  ונקור -תא עולבלו , ל - + -

 וניתועונתב םידרופמו םירזופמו ונהנא םידדוב הכ עודמ --- ןבדופ-לעהףאו ! וגנחמב תודידבה הבר המ ,יוה
 רחא םוי םוקל חכ ונב ןיא עודמ ? ץרֶאה לכ ינפ לע תוכורמה וגיתוכאלמכו | ירה  ,הרואבל . םינקותמה לצֶא  ומכ ונלצא השענ לכה ורה ,  הרואבל

 םויחל וררועלו ומעפלו יבלב םילג\ תובהל , וחור תא תורפהלו .םעה תא תורפהלו = .םינקותמה לצא וגחנא םיאצומש , םיבומה םינמופה םתוא לכ ונלצא םיאצומ וגא =

 ]ה הרקמה תוגב ןלוב | ,ןה תומותי תועונת ולא וגיתועונת עודס ? העוגתלו = ונל:שיו' ,םייחה לכב םויח ונל שיו ,םימעה  לככ םע .ונל שי" .ירה ,  חרואבל =

 + התֶרבְח ,םוחתב :עגוג תחאה .םוחת ןיאו התרבחמ תקנוי תחאה ןיא = ,לכב אקיטילופ וגל .שיו = ,תויהתה לכב היחת וגל שיו ןתועוגתה לככ| :העונת

 הונבב .לכתסתו רצה ןמ עגר רומעת  רשא שי | דאמ  רבדה :אלפנ ןה םומרזו ,  תונמוא ןנל .שיו תוגותע וגל .שיו  תורפס ,ןנל \ שי ,תואקוטילופה

 םירכדמו  םודבועה = ץ ? ויכרפיאו = תונירמב = םיררופמהו  םירוופמה , ולא םֶרא = ]ורטא'ח םג רגל ויהי רחשה תולעכ רחמו , תּובר תומכו תונוש  תוגלפמו םנשי <

 רחא לכ ,,גל תדחוימה םירתסההתנפ  ,ותנפב .רחא לכ ,םישגרתמו םיעעונתמו  ןקוחמ םעל  םישורדה ,  םיבוטה  םירבדה ראשו ןגלש  הטוסרבינואו .ןגלש
 ולישבת לשבמו ותרידק ךותב ופככ שחוב דחא לכ ', ותעונתבו ועוצקמב : . רדוסמו |

 םישעמ | םושעמהו | , תורדוב תונוכ תונובהו , םידדוב תולוק תולוקהו ,וטעל ו לש  םינוילימ .המכו הטכ ונמעל ןנא םינומש אלא = ,רוע אלו
 ול .השע | קוחצ | קה: יכ .,,ךבל לע - הבשחמ \ זא\ הלעת אל םאה -= םורדוב אל  םידכדמ ונא ןיא ירח ,  ןגירבד תא רבדל םוי לכב םואכ ןנאשכו | , דא

 יתלא הז 0% תצק הנושמ קוחצ = - ? הזה  אלפנה םעב תועונתה = יהלא = .3ה"]מ דמועה ןימאי רשא שיו .םדאה תןשפנ לש םינוילימה .םתוא לב. ,םשב

 קשו | לאושי  תוצופת בחרמ  ינפ-לע תחא םעפ ופועב ,  תוגושח תועונהה | 13% ]יאו ,הזב הו םיברועמ ונלוכו הזב הז .םיברע ונלוכ יכ = , ןמות פל |
 דהעמוק 'ולפנ = תונושה = תוקונתהו -- וקשב רוח בקגו ךלמנ , וריב תועונהה + "להקה, ןמ ונולע ורכנ ןכ םא אלא ונחיבב ר םיפקמנ |

 התכז ,.דחוימ םעט. אלבְו  תדחוימ הגוכ אלב םינוש תומוקמב ורזפתנו העמיק = הארוג :תודידב לש שגר ךותמ .בלה ץוכתמ הז עודמ -- ןבדופהלעהףאו 2

 -ןרָאלו = תונויצל = םיטוג  היבשוי לב זליחתהו --- תוגויצה תעוגתב תחא ריע = םימשנ"םויב הפעוו םיבע-תרשחכ ונייח לע גאדה  תצבור הז  עורמ 7 םוהתב

 , תימואלה | ןרקהל .םהיתוטורת  םימירמו \ םהילקש  םילקוש וליחתהו , לארשי = הבכמו קיז לכ הלכמו הפ לככב ונתוא לכואו ונכות לא ןוממשה ררוח הז עודמ ?ףעוו

 , םירתגספה יכג-לע םתוא \ תיטרופ םהותונבו ןויצ-ירוש  םירש םהינב- וליחתהו = "שיא ושפל םיכוזעו . ןנחנא םירדוב  הכ .עודמ ?תוררועתהו הנומא לש ןיוצינ לב

 םיסיטרכ תורכומ םהיתולכו םהיגוראוצ תוביגעב ,דורינגמ םיצעונ .םהוגתח וליחתהו הז עורמ ? ומצעל ול עיצקהש וירתפ-תנפב שיא שיאו ,ןל תדחוימה ,ותיוז" :
 בהו"יתופתו = ההוסדימ רוכמל \ ןוזמת"תונחלש ירוחא תובשויו םיפשג תורו :,\? ונידו ישעמב תטלוש הכרבה ןואו--ברעה רעו .רקובה ןמל םישועו
 : 6 ב 7 4 י . 0 / 0 ה



 . ךכ-לכ .טושפ רבדה
 היטעב אלא ,תימשיטנאה לש היטעב אל סנק םלשל שנענ ףרועה השק
 יאמולוקה ידוהיה ןיא .תמאב .םלואו .הירפ

 ,תרתומ .'וכו .'וכו תיניתורה .ןושלה ,תיכצה | ןושלה .תולגה לש
 תידוהיה ןושלהו .תיניתור המוא שי ,תיכצ  המוא שיש .םושמ
 תוכלמה .םלועב | תידוהי .המ וא ןיא ללכבש םושמ ,הררפ א
 איה האיצומו ,הל שיש ,םימואל הנ ומ ש ב הדומ .תירטסואה
 םיטרפ ,םיפוג  ,םישנא םה וללהש םושמ ,םידוהיח תא ללכה ןמ

 בשויה ,ידיחיה ינופיה ,יאניחה המ ו א םניא ,ללכ םניא לבא
 ירהש ,דקפמה תונוילגב ותפש תא םושרל אוה יאשר  ,הירטסואב
 לודגה .ךוו בצ הו ,העודי הפש הל שיש ,העורי ה מ וא ל אוה ךייש
 הפשח תא רקפמה תונוילגב םושרל .יאשר וניא הירטסואב בשויה
 המ וא םושל ךייש וניא הז הובצש .םושמ ,הב שמתשמ אוהש
 ..הדחוימ \

 .הירפ הזו תולגה יהוז

 . פו תו 0

 יטרפ תא היצילגמ  וגרפוס בהכמב | םיארוקה ואצמי ]להל
 ורטו ולקש ,םימי השלש ,וז- ץראב  םירוהיה = תוינע .דיע .הטיקנאה
 ,תועצה ועצוה ,םיחוכו ויה = ,תואצרה וצרוה = ,םידוהיה ינינעב
 ףיסוי .המו  ןהי. המ .: םילאושו .היצילנ ידוהי \ םידמועו -- :,נוהנב
 ויתובסו היצילג ידוהי לש םבצמ  לוקלק .ןה תמאבו + הז" לכ ונל
 הטיקנאב ופתהשהש וללהו ,וישכע דע םנ .םיעודי ויה .ללב ךרדב
 .רבכ הז םסרופמו ץודי היהש המ לע םולכ ופיסוה אלש טעמב

 תא תושעל ץראה תלשממ תא רומג בויח  תובייחמה  ,תוטלחה
 םשל .םישדח תודסומ :,וטלחוה אל ,םירוהיה תבוטל רשפאהו ץוחנה
 . ודסונ אל בצמה ןוקת

 ,םירמואה הלא םיעוט תאז
 .הרצונ אל ולאכ .הרצונש ושכעו

 +הלמעבו הטיקנאהב עצב המ כ"או
 אלש דע וז .הטיקנאש

 ,הברדא
 לכבו

 < תיאדכ הניא  הרצונ

 3% םלועה <

 תודיעו .םג הנעבקתש  יאולה  ,הדיחוה וז :הריעו התיה אלו .יאולה
 זנתנ אל \ תוכבוסמ .תויתורבח  תולאש  .הירהא  התומכ תורחא
 יבשותמ :ןוגה קלח לש דחוימה ובצמ ..םימי השלש ךשמב רתפהל
 סחיבו הלוכ הנירמה לש 'התוברת בצמב תוחנומ ויתובסש | ,הנידמה
 י'ע. תונתשהל ןתינ וניא ,הזל הז םיבשותה יחובצ לש ירוטפיהה
 ! = = ,המצעב הב אוה הטיקנאה לש התובישח רקיע . ןמוי .תונב תוטלחה
 )לש היתובוה  תרכה ךותמ השענש הול השעמ איה רשאב
 ותו כז ב האדיה ךותמו , ירוהיה,.ריבצל , הירובצמ רחאל הנידמה
 ,ץראה  תלשממ ידימ = ונוקח תא שורדל רובצה ותוא לש

 ומויקל.. ומצעב : נאדי םעו  םע  לכש :,אוה עבטה = ךררמ
 ,ובשומ :ץראב ותוא םיבבוסה = ,םימעה | רתי  ךותְב  ונוקתלו
 תגהנה לש  התגאדו הנוצרב :קר: ובצמ ןוקת תא הלות היהי אלו
 \ = ,הינב ל כ ל נארק הנירמה תבוח יהוז יאדו ונשה דצה ןמו ..הנידמה
 " לש םכרד הז םלואו ,םלוכ  ןוקת לע/ דוקשלו םלוכל עווסל
 םימעה םתוא לש  םהינינע .תא .םבקעב שולל םיטילשה םימעה
 " הכלהל . וליפא | תודוהל  ילב5  ,תרכינ .םתושי ןיאש .םידבעושמה
 .הנירמה לע םהל שיש , בוחה תא םה? עורפל  ילבלו  םהיתויכזב
 אל .ונתושי : יונתולג תורצבש הלודגה .םלועמ זאמ .התוה וז םנמאו
 אל ונכ םיטלושהו ונ ארי ונמצעב ונא ,םלועב תרכינ התיה
 תא  ריבעהל היה רשפא יא | .ונתושי תא :טילכהל ונל ושרה

 ,רדחמ םינפל רדחכ ,בגא ךרדב םהב םילפטמ ויהו םלועמ םידוהיה

 םהינינע תא תולעהל אלש ,םיטילשה | ורהזנ .רהונ .יאנפה .תותעב
 . םתושי תא תושעל ילבל * ,ינירמ ןינע לש הגרדמל םידוהיה לש

 . | ,םגש ,איהש לכ הארוה .וליפא תודוהל ילבלו תרכינל םידוהיה לש
 ,יהנידמה .תאמ ובוח ןוערפ תא עובתל לוכי הז רובצ

/ 

 ותושי .םלוע5 רימתיש "ול היה רשפא:יא .הז רבד לבא

 ' תובס הברה -- ,תטלוב הליחתה ,םידוהיה לש , 'רזה ףוגה, לש

 ! = ,םנואב וא ןוצרב .םא * ,התיה םידוחיה .תלאשו --- ,.ךכל  ומרג

 " הל שיש הרוקפב ,םולכ אלב הרטופל דוע ןיאש  ,תינידמ הלאשל

 רובדהו היחתה תעונתב הינש רוע התכו

 , תולילה = לכו * םימיח לכ .תירבע | םירבדמ היבשוו לכ וליחתהו -- .ירבעה

 ,םארטה תבכומב םעסנבו םיפלקב סקחשבו ךרדב םתכלבו םתיבב םתבשב

 תופסאל = תוסנכתמ םהיתונבו תואמלו תורשעל תודוגא ,םידגאמ םהינב וליחתהו

 הפיה | תידרפסה הרבהה תא | תומיעטמו םיחוכו תוררועמו םימואנ  תומאונו
 תחאה כר קחרמ תוקוחר ולאה םירעה יתשו' . ריעה גהנמכ לכה : סעה תבומל

 םוחתב | תעגוג | תחאה ןוא ,הינשה ךותבש המ תעדוי .תחאה .ןיא  התרבחמ

 השוע תחא לכ , התנפב | תרתתסמ תחא לכ . וזמ וז תוקגוי וללה ןיאו .חינשה

 תהא לכש אלא , רוע אלו . המצעל הל רהוימה , העוצקמב תרכועו .הלש" ךותב

 הלוכ | ץראה לכ יכ |, הרומג הטלחה השפנב | הטילחה רבכ ןהיתשמ תחאו

 הוחלא יל השע רשא קוחצ , תצק הנושמ קוהצ הז .ןיאה . היתחת קר .הלפקתג

 ? ותאנהל תועונתה

 -תבב = תועונת  המכו המכב התכו  תאזה ריעחו | , תישילש .ריע  הנהז

 תעונתבו | "שידוי ,ה . תעוגתב : , תונותעה | תעובתבו .תורפסה .תעונתמ -- תחא

 תועונתה ראשו ןורטאיתה תעונת םג ְהֶל היהת רחשה תולעב 'רחמו , תוגמואה
 בר ןואשה | תאזה תועונתה ריע ,יוה , רדוסמו ןקותמ םעל תושורדה , תובוטה
 האנקהו , תוללטמ = תונושלהו | , םירעוס \ תובבלהו ., הלודג היבוברעהו תב

 , םירזוחה = םילגלגב = זוחאל | תוחולש :תונוש םידיו  ,םירועפ  תויפהו \ , תחקלתמ
 20 לע-ףאו - וע  רתיבו .ףקות רתיב םתוא עינהל וללהו םדעב רוצעל ןללה
 ! תאזה תעעונתמהו היחה  ריעב .תורידכה הכר. המ" ,ןב

 -ינבב = לכתסתו רצה ןמ עגר = דומעת .רשא שי" ! האמ רבדה .אלפנ .ןה
 בישקתו  ,סעה | תושפנ | ינוילימ תבוטל םישוע ,םהש .,םהישעמבו | ולא םחא
 תא חארתו , תושפנה ינוילימ םתוא תבומל םימיה לכ םירבדמ םהש ; םהיֶרבדל
 אל םאה -- םהיתפש לע ףצקה תאו  הרעופה חוו תאו םתאנק תאו םפעכ
 אלפנח םעה 'יהלא םהל השע קוחצ קר יכ ,ךבל לע 7 ּוא הלעת
 ו קוחצו . תוגמואה = קוחצ , תוגותעה קוחצו  תנרפסה קוחצ -- 7 הזה
 סעוצקמבו םתנפב םש ל סהש המ ל יכ , סלב | ו ןתנ הגושמ ןויר

 .ריעה גהנמכ לכה ..םעה .תבוטל

 צ +

 םהינפל םווחתשמו םהל םיקוקו = םידמוע םדאהינב ונוילומ - , םהל  דחוימה
 : / יכ ,  םבלב םיהלא ןתנ הנושמ הנומאו . םהידידושעמל חור-רצוקב םיכחמו

 ! םדאה"וגב  ינוילימ לש םהינזאל  םיעמשנ , םתציחמב םירברמ םהש ,  םהירבד
 * ןללה :ןיאו ,  םיאור וללה :ןיאו . םהל אוה שורק םהיפמ :אצויה הגה לכו ,  ולאה
 | .ןובו ניב הרירפמה , הקומעה םוהתה הליחתמ םתיב ילתובל רבעמ יכ , םיעדוו

 '  ...םדאה תושפג ינוילימ ךותב .םהיתולוק םיררובו םה םידדוב יכ  םעה
 :תוכרעמ לא הלאה - םימיב ואצי יב םינפ-יאושנו םיהקפו םינקז םירפוסו

 , וריבח בל לא עולקל םינונשה ויצחבו וניזהילכב רחא לכ ושמתשיו , המחלמה

 תעשב גוהנב | ,ושאר תורעשבו והער ןקזב זוחאל ודי תא דחא לכ והלשיו

 , םיכרב .ומש תא רחא לכ ושרקיו | , ןורטאית תעשבו תורפס תעשבו העונת

 סתבוטלו = םמשל | המהלמ = ,הוצמהתמהלמל .תאזה .המחלמה תא םלוכ .ושעוו

 6 הזה אלפנה חארמה א היהי אל םאה -- , םעה תושפג ינוולימ לש םרשָאלו

 "? תורוהטו תומימת .תוירב לש .הרוהטו .המימת .הולידיאב

 / 0 ,םירחצ םע .ץיקח .תומיב .םימעפ = םיאור ונא וז ןיעכ | המימת/ הילודיא

 = תמח | אוה"ךורב-שודקה = איצוה הנה . תיבח-הופועו .םילוננרתה תחפשמ ברקב

 תופועה  םיכלהתמ = הנהו  ,הממדו  הולש הנהו , םוחו  רהוז הגהו , הקיתרנמ

 2 | ןשרפו הנחמה לעמ .םולוגנרת ינש ולדבנ הנחו --.הפשאב םירקנמו םיעקעקמו רעחב

 / םיצפוקו םהוניעב םיקירבמ ,  םהיתולברכ םופקוז הו. תמועל הז .ודמעו .תיוז-ןרקל

 0 :..םישוחה לכ םוצמצ ךותמו הבה תובהלתה ךותמ הז ינפ לא הו

 ןיחוגשמ םנוא רצחב םיעורה תופועה .םימחלנה .םילוגנרתה םה .םירדובו

 ,ןאכ תחאו  ןאב תחא םיכלהתמ | ,םהלש תא םה םישוע .  םולכ אלו םהב

 ,(הנערפות אל = תובבלה-תחוגמו הולשחו .הממדהו =-- הפשאב םירקנמו םיעקעקמ
 ְ \ ..:עגר ףא

 | -1 םילוגגרתלו םהל המ

 ! וננחטב תודידבה הבר המ, ,יוה



 הטיקנאה לש דחוימה הכרע הזו. .דבלב טעה טוטרשב ,עודו .רמונ
 תינירמ .הלאש רותב  םידוהיה .תלאש הטלבנ בוש .: תואצילגה \

 :נאה השעתש הצור יניא, : ינידאב ףארגה רמאש י'פעאו  ,הרומג
 :יאש ,אוה .םג .תודוהל חרכוה םוקמ לכמ | ,"ידוהי טנמלרפ הטיק
 ידוהיה .רובצל ול שיש תובוחב רופכל ץהאה תלשממל הל רשפא
 .הנידמה לע

 ל
 .תּולָּג

 ..(םירוהרהו תובשחמ)

 ,א

 ונינבלו  ונמצעל * הריכזהלמ | םיקסופ ונא ןיאש ,וז ."תולג,
 =- ;םינמזה ןמ .ןמזב הכותמ | ונתאיצי לע םולחלמג  .ללפתהלמו
 : + הביט המ וז :תולג

 אלש ,ידוהי ונכותב שי םולכ . וז הלאש הרואכל איה החומה
 הקירמאב וא הילגנאב 4 ?הביט המ ערי - וניאו תולג םעט םעט

 .בוכורב ,מ ,א-

 .'םיירקעה, ןיב  ,םוקמה ירילי ןיב הלאכ םידוהי שי ילוא תוכרובמה =

₪ 

 ו

, 

 ---חיפורבו ,תולג יהמ , םידוהיה דוע םיעדוי תפרצב וליפאו הינמרגב
 םולכו . יהמ .רתוי תולגה לש הביטב ונשגרה אלו ונעְרִי אלו .יאולה
 =- ?היפוא לע רומעל ירכ תובורמ תורוקחב דוע ךרוצ שי

 ידוהי = וא הילגנא ידוהיש ,רבדה אוה .רשפא עודמ לבא
 םג :תולגב םניא םולכ .+תולגה תא וריכי אלו ועדי אל הקירומא

 הילגנא ידוהי ,םה +תולגב עבוט ולוכ ירבעה 'םעה אל םאה + םה =
 תעגופ הניא .תולגה ,תולגבש רעצה תא םישוגרמ םניא ,הקירימאו
 תא םישיגרמ ,שארב היסור ידוהיו ,םירחאה םודוהיה לכו ..םהב

 , םיבורמ םירוסיו םיער םיעגפ םהל הקינעמ איה רשאב ,תולנה >>

 תולגה לש  תורצה תשגרה  .המצע תולגה ןניא תולגבש תורצה לבא
 ,תויכז תלבגה ,תופידר ,האנש : רחא רבד ןניא המצע תולגה .תרכהו
 תולגה ,תולגב אלא תוטלוש ןניא יתוילעמ | ילימ  ינה .לכ ,תוערפ

 ןיא המצעב התוא ,המצע  תולגה ןה ןיא לבא . ,ןלודג םוקמ איה >>

 ןיא המצעב התוא | הב םיעוקש ונאש יפ לע ףא ,םישיגרמ ונא
 ,הב םישיגרמ .ונא ןיא ; הב םיעוקש ונאש םו שמ ' ,םיעדויי ונא
 .ונכותב ,ונב העובט איהש םושמ
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 לש <

 תפקמ איה  .הנש םיפלאמ רתוי הז תולגב | ונחנא  םינותנ
 תא ףיקמ ריואהש ומכ ,ונמויק יללח לכ תא תאלממו דצ לכמ ונתוא

 הריפסומטאה ,ונתמשנ ריוא איה תולגה ; המדאה ינפ לע יחה לכ
 נייח .אל ,ונברק לא תולגה חור ףואשלק  ונדמל אלמלא .ו

 ונילע קיעמה הדבכ תחת הנש םיפלא ךשמְב .םייקתהל  םילוכו
 היה .ריואהש .םשכ ,ונתוא תומזממו תקסרמ התיה תולגה ..ץוחבמ
 לכ תא אלממ היה אלמלא ,המדאה ינפ לע יחה לכ תא קסרמ

 םיבאושש העשב סרח ילכ עקפתמש םשכ ,םינפבמ םג ויברקו .וללח
 תולגב הנש םיפלא. 'תויחל רשפאדיא = , ובש ;ריואה לכ תא .וכותמ =

 ,ישפנ = ,ימינפ יונש תונתשהל ולבמ רמולכ ,הילא .לגרתהל ילבמ >>
 תויחל .לוכי  ,עבט .השענש לגרה ךותמ וא ,עבטב יתולג םע.קר
 תא שיגרהל ליכי וניא יתולג םעו = ,תולנב הבורמ ןמז :םייקתהלו
 \ ךיוא ומשנו םצראב ויח םדוקמש הלא ,םינושארה תורודה .תולגה
 אלש הלאכ ויה םהיניב ,תולגה תא שינרהל .םילוכי ויה  .םצרא
 וקבאתנ םה .המע רשפתהל. ,המע .םילשהל ,הילא לגרתהל ולכי <
 ,הֶלא וחצנ הנושארה .תולגה תא ..הדגנ ומחלנ  ,וממוקתה ,תולגה םע
 םניאש >םידוהיה ,םימחולה ,םיממוקתמה ..המע םילשהל ולכו אלש

 ,ן חתוא וחצנ אק ,הניכשה תולגל םינושארה .תורודב ודלונש ,םייתולנ <

 רזו  ללח ולפנש רע ,ימחלנו וממוקתה .םח  .םתוא | החצנ תולגה
 ;הלא .קר .תורודל- יראשנ  ,םייחב .וראשנ .םהישאר לע .םיחצונמה
 ,רבדה םהל היה השק הליחתב . תולגה חור םכותל :ףואשל ורמלש
 המלשהו  .םבצמ :יפל "ומלתשה, םע ומילשה טאל טאל לבא
 , רורל רודמ "המדקתהו, הכלה = ,הרבגו הכלה ' ,וז תימלתשה \,וז
 התוה וליאכ ,תילגה ריוא םימשונ ויה רככ םינורחאה תורודה
 ,תורצה תא ושינרה םה . םהלש תיעבטה הריפסומטאה  תולגה
 ושח אל המצע תולגה תא . תולגה ךותמ םהילע תואבו תושגרתמה

 ויה םה ,םברק לא התוא וגפס רבכ כ'ע יכ ,רוע ושינרה .אלו
 ,יתולג םע .השענ :ולכ םעה ,םייתולג .םידוהיל

 ךותמ םירקענ םהשכ טאל מאל םינתשמו םיכלוה םייחה לכ
 ,םיבורמ . .םימיל תרחא הביבס | ךותב םינהינו .תיעבטה םתביבס
 םאתהב תונתשהל םיינגרואה םיפוגה ןורשכ והז . םיבר .תורוד ךשמל
 תונוכת םיינגרואה םיפוגה םילבקמ השדח הביבסב . םמויק יאנתל
 םג ארבהל םילוכי .,םיבר תורור ךשמב ןמזוה ךשמהב |, תושרח
 קוקז השענ ףוגהש ,םידיקפתה תא אלמל ליבשב םישרח םירביא
 ,םינורחאה תורודל םהל . הארנו .  םישדחה ומויק יאנתב םהל
 יפ5 ,םליבשב אלא הליחתכל וארבנ אל ודלונ םהבש םיאנתהש
 הל שי הביבפ לכש ,איה תמאה לבא ."תוירוקמה, םהיתונוכת
 המלצב, הב אצמנה יחה הא תארוב הריפפומטאה .הלש היתוריצי
 ,תולגה איה ונלש הריפסומטאה  .איה היתונוכת  יפל ,"התומרכו
 ,היתונוכת תא ונל ונשכרו החור יפל .ונינתשנש ,אוה עבטה ךרדמו
 תא .תערלו תולגב שינרהל ונל רשפא-יא בוש ,אוה ךכש ןויכמו
 .המצעל .איהש מכ ,התוהמ

 ןנובתהל םיכירצ ונייה  ,תולגה לש התוהמ | לע רומעל ידכ
 םעה .לש וא םירחאה םימעה לש םייחה יכרדל ,"תולג .הניאש, הול
 תולגה תא גיצהל ונייה םיכירצ = ; יתולג םעל היה םרטב ירבעה
 לבא . ןהיניבש לדבהה תא שקבלו וז תמועל וז "תולג .הניאש, תאו
 תימצעה ותרכהו ושגרב לדבהה תא ,הלא ןיבש ימינפה לדבהה תא
 5כב .סופתל ונל .רשפאהיא ,יתולג וניאש םע לשו  יתולג ,םע לש
 " אלא םיבעמ ינש ןיבש ימיגפה לדבהה לע .רומעל רשפא-יא . ופקיה
 תעשב | קר רשפא הו רברו ,דחאכ םיבצמה ינש תשגרה ייע
 עורי :.בצמב אצמנהש העשב וא ,ינשה בצמל םדוקה בצממ רבעמה
 בצמב ולש תימצעה .השגרהה תא | ,םהיקה .בצמה תא :דוע רכוז
 : . םרוקה

 לדכההל תוננובתהבו תולכתסהב קפתסהל אופיא .ונא םיחרכומ
 ינוצוחה .לדבהה תאו = ,"תולנדהניא,ו "תולג, ןיבש  רבלב * ינוציחה
 / ..לקנב .ריכהק רשפא

 אוהו .רחא םוקמב ובור וא ולוכ זכורמ םעשכ ,איה ."'תולגדהניא,
 ,םייחה יפנע \ לכ .תא תפקמה :,ולש .הקיטילופה האי ומצעל עבוק
 לכ ?חרבחה : יררס  ומצעל \ רדסמו .םיטפשמו םיקוח  ומצעל .קקוח
 תרוצו .םהייחו :,םיבשוי םה םמע .ךותב הדעו הדע לכ ,טרפו טרפ
 % .םה םמע יזחב ,םהלש  ללכה ייחב םייולת םמויק

 ךותב וא םיבר םירחא . םימע ןיב 'רזופמ םעשכ ,איה "תולג,
 אוה אלא ,ומצעל םיקוחו ימצעל : הקיטילופ ול ןיא רחא רחא םע
 םעְה לש: םירדגהו .םיקוחה .ךבפב .זחאנ ,רזה םעה םע .דחיב יח
 הז םידרופמ  ,תודעה ,םיטרפה  .םייחה .יכרדב  ויהחחא .בחסנו רזה
 םנוצרבו  .םהיתונוכתב | רתוי .םייולת םמויק 'תורוצו םמויקו = ,הזמ
 ברועמ ולוב ,םמעש :ינפמ  ,םמע .ןוצרב םייולת םהשמ םירחא לש
 יקלח .בורע ,ירוזפ .,דורפ :,תוררופתה איה תולג .םירז .ןיב עומטו
 .תינוציח ה;צלימיס א איה תו לג ,העיממ , רחא םעב ךחא םע

 ליבשב אלא דבקב תינוציח.. הוללובהה .תולגח .ןיא .םלואו
 .םיכלוהה .תורודה  ליבשב ...הלוגב אציש םעה לש םינושארה תורודה
 םחיתונוכתב םינתשמה ,תולגה לא .םי ל ג רת-מ ו ,םיכלוהה .םיאבו

 ,םבצמ
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 ליבשב -- ,םברק לא הולגח תא םיגפוסה | ,תולגה יאנה יפל

 םתס | אלא הבל תינוציח  היצלימיסא תולגה ןיא : ולה .תורודה
 םע .רחאכ תימינפו - תינוציח \ ,העמשמכו הטושפכ ,היצלימיסא
 .עומט םע ,היצלימיסא-זוחא םע .אוה .יתולג

 וא .תולגב . היצלימיסאה ינפמ אוריל ירבעה, םעל .ול .שיה
 םיימואלה לש םשרדמ תיבב תשרדנו תרזוחו תשרדנ יז הלאש--זאל
 תדחכה ,ןולדח ,ןוילכ ןמסל םיליגר היצלימיסאה םשבו | ,ונלש
 " תדחכה ,ןולדחה םלואו ,םימעה ןיב םע רותב םידוהיה לש םויקה
 רתוי ,וא ,היצלימיסאה לש הנורחאה הדוקנה איה ,םע לש ומויק
 עינמו דרי םעש דע ,היצלימיסאה רדגל רבעמש הדוקנה ,ןוכנ
 ןירודמ ןירורמ רובעל חרכומ אוה  ,ימואלה יפפאה לש וז  הדוקנל
 הרוקנל .עיגמ םעהש- דעו  .היצלימיסא לש חוגרדמ תוגרהמ ,הברה
 אוהש אלא. ,תימואל הרכה רוע ול שיו ןיידע םייק אוה ירה ,וז
 הוה םעה ןיא לבא .המוגפ איה תימואלה .ותרכהו הצחמל .עומט
 תא שיגרמ םעה ןיא יכ ,עומט אוהש ם ו ש מ ותעימטב שינרמ
 הזב .,העימטה :י'ע רוע םגפנ .אלש הזב יאלא ומויק תאו ומצע
 : ,םירחאלו ול ףתושמ וניאו ול רחוימ ראשנש

 רע --= % הרומגה העימטה ינפמ אוריל ירבעה םעל ול שיה
 תא .רוכהלו לכתסהל ייואר ,תודיתע  דיגהלו .םיבכוכב תוזחל .ףלנש
 -- "ץוישכע ירבעה םעה והמ, : הלאשה לאו .וישכע םויקו אצמנה

 .תצקמב הבושת ונאצמ רבכ ,המודמכ \

 םע אוה רשאב עומט םע אוה ירבעה םעה
 .העימט איה תולגהויתולנ
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 .גורפ ןועמש
 \ףופ)

 התשענ תירבעה  הפשה תיחתש תע | ,תונוהחאה םינשב
 ירבעה .רובדה לוצלצש הע  ,דוע .השיחכהל ןיאש ,תמייק הרבוע
 םע דחיו , לארשי-ץראב רשא תובשומהו םירעה .תוצוחב עמשנ יחה
 םג הילא: הבחה \ הררועתנ  הקיתעה = תובאה"ץראב 7 הפשה : תיחח
 הפשה :תיחת לע" 'גורפ  ךרכמ ולא םימיב -- ,הלונה-תוצראב
 אוה רפסמ .המכ הו ושפנ תא אשנ  הילאו .אבנ .הילעש ",תאוה
 תימנושה ןב תא היחה ופאדהמשנבש ,איבנה עשילא לש תפומה לע
 :;ררושמה רמוא ךכו ..תמה

 -- תיאלפה .היחתהזתריצי .יכבנמ

 הרעו הפעיה יתמשנ שוחת תאז
 <> יממע שחר לכ ,טמר .לכ בישקהל
 / ; הרעוב ,חלוע בוש שךוקדשא תבהלש
 ,הדערב : ילינל- ,הבישקמ ינזא בוש"
 :התנשמ :חצוקמ .איכנו .הזוח תפש
 | "3 הרבכה החבשה .תדולחמ .הרענתמ
 .התנדע תותעבכ חורפל. הבשו

 !ושדקי תפש היחו --- לארשי חצנ יח
 הזילע .הטרזכ :הזירזו הריחזמ
 ,תופהפי . תומלע . יתפש .לע : לצלצה
 הזיתמו בהלנֶה :רובדב  ץצופתה

5 % 

 / ןנערח .םלעה .ינועמ .תוצוצינ
 ןנאשה .וטופמפ המוהב הפטושו
 ארוקו .רוענה רקיבכ ,קונות לש
 ו הרואלו רעונל ,הריהב תוריחל

 שרוקה-תדובע םידבועה הלא לכל :ותכרב = חלוש ןטיופה
 ' : הפשה-תיחת .תרובע

 ל הלא .לכ  ,םבשאר לע םימלוע .תכרבו
 הרמה תודבעה .תוקוצמה  ןדעבש
 תונושלה .תבולע .רפעמ . םימיקמ
 ,הרדה רפחו  הדובכ הל םיבישמו
 הכוה הזוחה תמשנ רה --- םתֶא ןה
 ;םיאנה םכיבינ =- ויתפש חתפמו

 ,םיקוחרה זנימי .תרדה"ןח םכמע
 . .םיאבה .םימיל זונגה ונרוא
 , ,םתא םג םכתפומ עשילא תפומכו

 0% .':םתערז םא םכמעב .שדוק-תפש ינינפ .תא
 ו תוערה .תועשב .ןמלאה םכמע יכ
 0 -- הלואגה תוקתב זועיו רדועתי
 היחתה :תרוש איה  ,םייחה .תרישו
 +..הלולצו .היחה ותפשב רישי זא

 םינתונ :ונאש  ,גורפ .לש 'ולאה .םירישה תא  ונחנא םיארוק
 .הלוע םישמ ילבמו ,ירבעה םמוגרתב םיעטק-םיעטק ןאכב .םתוא
 .היריגרט ,וזמ הארונו השק הידיגרט ךל .ןיא .יכ .,ןויערה 'ונבל לע
 "איה אלה --- םלועה תומוא .יררושמל ללב תנבומ .הניאו. הרזומה
 < ירוש = ,ויריש תא רישל אוה סונאש ,ירבעה ררושמה לש היריגרמה
 ..ןושלב ,רכנ ושלב. ,ומע תוקת  ,הוקתה ירישו ,ומע ןוגי ,ןוגיה
 : ; . ומע ינבל .הרזומו הרז ןושלב / ,"תגרוחה-תדלומה,

 - < ולבח לש םעט וימימ .םעט 'אלש | ,ררושמו. רפוס ךל ןיא
 , איה ,יקסבייוטוד יסורה רפופה םהְב שיגרה רתוויב  .ןושל
 םייונעהו .םילבחה לכ דגנכ .םילוקש .ןו שלל ה יל ב ח, : רמוא היה
 'ררושמה לש  ןושלה | ילבחו  :וירחא = הנענ .ונחנאו ..יםלועבש
 "בלב , םלוכ 'דגנכ .םולוקש  ,ההז הפשב ומעל רשה ,ירבעה
 : ומעל הזעו הבר הבהא שא  תרעוב הזח ירבעה ררושמה .לש
 .איה ותמשנב ,תאוה הפשה חורב ךנחתנו לדוג < אוה * ,והפשלו
 "איה בגשנהו בהלנה  וזורחב : ,הלוצלצ ןחו היפי לכ .םע-| הרוצע

 "חפש .רה = ,רכנהןושלב הרשומה  ,ותרישל םימודקדדהו = ,תעמשנ
 'הולע רשא | ,הנורחא הנק-תנעשמכ :ול איה תיארנו = ,םיאיבנה
 ומולח תא אוְה  םלוחו  ,ויתוחכו :ויתובשחמ רוקמכ : ,םעה; ןעשי
 ,תקיתעה וז ותפש תא חירפהו היחהו םעה בושי יכ ,םיאבה םימיל
 ::תפשב  ,ףכנ ןושלב הלאה םירברה לכ תא רש ומצע ררושמהו
 :אוה םליבשבש ,םישנאה םתואל .יכ. ,ובל תא. דירחמ ןויערו ,םירז
 / : 2 .."תנבומ .הניא. ותפשו ויתוחנא תורזומ, ,רש

 ְי רכנה .ןושל !ההא - - םהל
 כ העיבה .קר  םלוע תומדקמ

 ;החכותו .םעז ,הרבע
 ,:.המטשמו הפרח ,:תורורמ

 2 הדרחבו :םעפנ בלבו
 ,הרז הרושל םה םיבישקמ
 הפופח. לוליכ איה המורו
 >.. ..הלילה :תוצחב : הלוח .קוניתל

 = ואוח םונא כ :ופ-לט:ףאו ,הז .לכ הא :ומצעב .אוה שוגרמ
 < שובל ;רז שובל, ןויצ-ירישו .םעה-ןוגי יריש- ,ויריש תא שיבלהל

 חא :יכ ,עדויו - ריכמ .והוהה .. הז :םַע, דחוו הירכנה  הפשה



 :הרושב .אוה .רדוכ :,הרז הפשב .םמעל םירשה = ,םיררושמל .אוה
 ינפמ ,הלאכ םיררושמ ומעל וירחא דוע ומוקי אלו ולש :המותי
 העיפשה אל ,ורשלמ הקני אלו םעה בלב החפוט אל הרוה הפשהש

 אוה ריכמש אלא .דוע אלו  .ותריצי .תא .התרפה אלו ותבשחמ לע
 תרמשמל ראשתש ידכ .ומעל תשדקומ  הלוכש ,וז ותריש יב ,עדויו
 ןושלהל תקתעמ  תויהל איה הכירצ * ,תירבעה  תורפסה  רצואב
 חכה ותוא  ,היפיו .תוירוקמה חכ הל .רבאי .ךכ"ירי:לעו ., תומואלה
 .ותריש תפש :,הרז  הפשל ןברק-םבירקה  ררושמהש ,יפויה .ותואו
 ,עדויו = אוה . ריכמ

 רצי .רשא ,דככנ רבד לכ וקיתעהש ומכ ,תירכעה .הפשל :הוקיתעי
 םייק ותושעלו ריתעל ותוא רומשל | הצרו : תורז א תונושלב  םעה
 ,םיקוחרה םימיה דע ואיבהלו ותולג ךרד וכרקב ותוא תאשל ,םימלועל
 .., המלש הנומאב ןימאמ .אוה םהבו הוקמו הכחמ \ אוה  םחילאש

 לכב גורפ לש .ותריש . ךותמ ונל .תועמשג .היחתה תומיענ
 היתופוקת לכ ןהל .דה .ואצמ וז והרישב  .תוטויפה ותדובע ,ךשמ
 , לארשי .םע .ברקב תימואלה .העונתה לש

 תונש * תפוקתב קר .גורפ .לצא הוטעמתמ וללה  תומיענה :
 , לארשיל השק .ההיהש ,םומעשהתרה הפוקתה התוא --- םיעשתה
 תמועלו |. גורפ לש | ותריש | הקתתשנ טעמכ םהה | םימיב
 זוע = רתיבו : :ףקות .רחיב .ררועתמ  גורפ תא | םיאור = ונא הז
 רודואית לש ותעפוה ןמזב -- םיעשתה תונש תפוקת לש הפוסב
 התוא עועזו .תודהיה \ ינפ לע זא רבע םייחו החמש לש לג . לצריה
 וליאכ ,המור . תודחאתהלו .הדובעל הינב תא ררועו הב דוסיה דע
 תמדא .תא ורפהו ונמלוע .ללחב ובשנו ורבע תומימח ביבא תוחור
 םלּודינ .איצוהל- התוא ורישכהו היחתה-ינצנ הילע וחימצהו םעה
 ןתינ = ,םינושארה  רעונההיריש .חככ | ,ןנערו שדח חכו .  הכותמ

 םירשע רובעכ ,םושרח "ןויצדיריש, ונ5 רישל הזחשכ .גורפל .םואתפ =
 .הקספה לש הנש

 יפל -- היה הז .האיליזבב סרגנוקה ףסאנ 189?  תנשב
 תע :;םייחה לובג הצק לע רשואמ עגר -- לצרה רודואית ירבד
 . םייחל .בושל ויניע תא חקופ ,תמכ בושחה ,ססונהש <

0 

,/ 

 םדקמו השדחה םעה תדוגא לעו סרגנוקה לע, ךרבמ גורפ
 ,ררופמו .רזופמ םע ץבקלו דחאל ודיב הלעש ,גיהנמה תא הכרבב
 וישכע .השענש  ,סנ הז ןיא םולכ םלואו ,םנל המכ הז הכחמ םעה |
 ? וניניעל < ל

 + םיסנ אל = ,תפומ יהז ןיא .םולכ ךא ,
 םואתפ הז םבלבש םה מו

 ,השודקה םהבהלש החקלתה |
 ונילא קחרממ :ודרחש
 םיכרד לע. תוקובא .תיצהל
 + ונליל יכשחמ .רואהלו
 םיבצוחה .תולוקה םה .המו
 : העורתב רעונדשא-תובהל

 ! םיחדנ םינב .,אנ ובוש וה
 ,. .1 העושיה רחש 'אנ עקֶבה

 השרח | הפוקתל ימרקש ,תונורחאה תופוקתב רכזנ.ררושמה 4
 רוריפו תוחכה רוזיפ .דורופו .רוזיפ קר. .םעה .יוחב תשחרתמה וז <

 : הרופכו הדינב קר .,תובבלה
 לפואה .בחרמב :וללה :

 ! וחפסנ םירז תיב לנד לע
 ;רנל .אל םיבואכמ ובאכ
 ,,וחַמְש .ונל אל הלינ .לא
 ,בבלדגומ .שיבמ רוד םירחא

 ןכ םא אלא הנקת .היחת אל וז ותרישל .יכ

 ג ןוילנ

 ואפקו םמע לוע וקרפ רבכ
 ,ההכה םמולח תממרב
 ...ופאש תוגונעה ילפש לע

 המשנה ימע .תנמ יכבנמ
 :המכ הז םיכרד יתש ודרפתנ
 ;ןומלאו רובעש-ןולק --- תחאה
 ,ןומלצב דבוא סע ששג הב
 חבשנו לפרעדשואי אופק
 .םינשב תובר הז ,תובר הז
 םינבה וכרש הב הינשה
 ,ועצבל רחא לכ םינוזה
 ועצפב םמע תא ובועש
 הכשחה המטשמה םוהתב
 ...הכלח .,הרונמ ,םהא-יוזב
 -- אלפ די ,תפומ :אל םא המו
 ..6 הלאה םיקוחרה ץבק אוה

 חיצננילטניאה .יבורש ,תעה הֶתואְמ ורבע םיבר םימי אל ןה
 םימיה  תוקתו :שפוחה , ירהז ידי לע - םירונסב | וכוה זא תירבעה
 וללה ומלח ,דוע .רבכדאל הו ןה ,םהל םיבורק וארנש ,םיבוטה
 -- חיסור יבשוי םידוהיהל שדח ביבא לש םולח

 הוקמה תוריחה הגונו

 , ,..ונילא זמר .בוש .. .ץנצנ בוש
 ןימאהל םיטונ ונא .בושו
 ,ונמע תא  וצנ ןימאהלו
 ושאר לע התצוהש שמש יב
 ולזרב :ירוסא .הסמי אוה

 ;ותשבו .ויכשחמדייח לש

 ,ולהב .ביבא .םוי בורק יב

 :..היה אל היסורב והומכ

 רבכ תהא  םעפש ,ביבאה רבה .תא ונל 'ריכזמ ררושמהו
 ,הֶלכו ףדנתה הרהמבש אלא ,היסור ידוהי ברקב שחרתהל ליחתה
 .ותולג תוצראב לארשיל ומקש | ,הוקתה ימיו ביבאה ימי ראשכ

 ,תחש-לצ יריסא ,ונל קר
 תחא ףא המחנ איבה אל
 ןופאש הבכ ול ביבאה
 ופסונ .תודחא תוילוח קר
 ארונה לזרבה .רלוק לע
 ראוצ 'לע ףרה-ילב .קיעחש
 ..:הרוחשה  ונשפנ .הנעו
 ביבאה .היה .זא ויד .ךא
 תומולחב ונלוכ םוננ 'יכ

 , ביבסמ .תורחו .בחרמ לע
 םינינרמ ,םישדח םויח לע
 . . . םינידע תובא"תוב .טלקמבכ

 ,הציקיה .ךכדרחא .התוה .רתויב השק
 עהפל ונוציקח .ךיאו
 םימקה םיארפח .תורירשמ
 ,המטשמ  ירוכש  ,ואמצש
 ,.םימרמ .תוורלו .חובטל

 םלואו

0 0 . . . . 

 התככ זא הרורא ךשח די

 וניניע יביבש תא ענר ןב
 ,...רניתובל ביבש םג ךעריו



 3% םלועה -

 : ריהזמ .ררושמהו

 !ןמאת לא ,יחא הה ,ןמאה לא

 ! ונל אל ביבאב .ןמאת לא
 ,תובאה .ןיראב המש קר
 ;תוואנו תוישפח תומרש לע
 ונואגב גשנש הב ,ןיראב
 ונמע וימולע העפי אלמ
 ותבהלש חורְב רצייו

 ותביוא לבתה יבשויל
 הריאמה :ותרות :: םלוע .רוא
 -- חרושו םיקידצ .םיקוחו
 ...המש קר :,ונביבא םש .קר

 ןונמיה 'תא ררושמה רש  בהלנ שגרבו- םוצע .חכב
 : וניהובא ץראל  הכהאהו

 ! המדא-ימא הָה ,ימא הה
 ,םינמאנ םייונע אלמ בלב

 ,םינפ לע חדנ .ןב םתוח םע
 ,תולג-תונש :םולכא םידע יוסכ
 תוללקב ףדרנו ץאונמ
 ,םימעזנ םידנמל םידנממ
 ,םימסקה"תנומאב זע .ךא
 ותנמ לע :הְריהי האחמב

 .הנוזה ךרבוא-ךנב .בושו רוע
 !'יתרוה  ,ךילא

 ונוא-ןוא.  -ןלוצכ 'חוחש .אל
 םכש לע .תושומנ-לימרת םע
 הננרב .ערוז .רכא ךא
 .םחלו :ןגד .ךורב .ואנט םע
 המדגה וצרא לא בושי אוה
 הרידא םירוח-ןב .עורזב
 ,הנעלה ,ןושמקה אטאטי
 ,הנעמה ימלת לע ולעש
 ןויצ .ימש רהוז תחת בושו

 ,תורוא 'לט : ,היחתהלט ינינפב
 שדוחמה .בחרמה .חירפי
 ...תורופה ךיתומרש ללשב

 םיפשנ המכו  המכב \ גורפ ףתהשה תודחא םינש  ינפל
 ינומהו  תידוהיה היצנגילטניאה .."בשומה םוחה,ב וכרענש ,םיימואל
 ישגר תאו הכרה םתבה תא עיבהל וצמאתה  רהי םלוכ םעה
 בושו :םעל הנתמ ושפנ תא ןתנ וירישבש ,הזה .ררושמהל םתדות
 אוה בושו .םעה לא :ותוא .רשקמה ,ץימאה רשקב :ררושמה ,שיגרה
 לע .רזוחו . "הלוג-יאצומ .יריש, :,תובר * םונש לש ומכ ,ונל רש
 ,םירבדה  םתוא
 .."ימע ,חתא יח רוע --- רמוא

 ךמע .רחיו .! ימע : ,התא יח .דוע
 הדובעלו שפחל  .םיוחל
 ריתעה :ןויצ 'לכיה 'לא

 ,!החמשב ךלא ךולה > |

 היהתה

 ,ךילא

 גורפ היה ,.תיטויפה ותריצי .תינש ,הגשה םישלש ךשמב
 .'םירבע םירפוס לש רוד .ךנחתנ .ותעפשהב . ומעל ןמאנ רבוע
 םעה .תוררש 6 תאזכ הבהאלו הזכ .םוסרפל וכז .והומפ..םיבר אלו
 , 0 תובורמה

 \ נאו, : ותריציל .המצעו םייח רוקמ דימת .ויהש

 ףאו - ,תיסורה ןנשלב יריחיה .ירבעה ררושמה אוה | גורפ
 םיכרדב : תיחבעח היזיאופה לע ותעפשה התיה הלודג :ןכ יפ לע
 םנ הל דה האצמו .ותרוש הרבע .םיארנ-אל  םיליבשבו תומלענ

 .ריתעה תפשב םמעל םירשה ,םירחא םיררושמ לש םהרישב
 לע ורבדב ,םוניבה תונשב ורבעה .רקבמה
 הדוהי :יבר +וירבד רתי .ךוהב רמוא  ,יולה הדוהי יב 0

 אצוו םינומטמה לכ .תא .םשמ 'חקל ,הרוש\ו רצוא-תיבל ם
 ,'גנירחא ,רעשה

 ,הנש .תואמ הנומש לש 8 ,יולה \ הרוהי .יבר .יהחא

 ךותל .רודחל םדיב הלעש * ,ותומכ םיררושמ | לארשיל מק .אל
 תווקתה ילגרל  ,םינורחאה "םימיב קרו  .תירבעה .הרישה  רצוא
 * הרישה הרצוגוהשרחתנ בוש  ,ונמעל תוריהזמ וליחתהש ,תושרחה
 דהעמוק .וחתפנ יולה הדוהי יבר .ירחא ולעננש םירעשהו :,תירבעה

 םינושארה רחא .אוה :גורפ ןועמשו . םישדחה וניררושמ ינפל .ידעמיק
 ,תיתמאה תירבעה הרישה םלואו : .הלא וניררושמ .ןיב םיבוטהו
 םעהשכ ,1א קר חורפל לכות לוכי  ,םיכחמ .ונא הלש הרישה .התוא
 םעה .אצמישכ, ,היחתה ןושל איה .,הקיתעה ונושלב .התוא .רישי
 ,יירשואלו .םויחל  םוקיו ח רפי ותדלומ תנפבו ויתובא .ןיראב .החונמ
 , םירוגסה םירעשה תא יחתפי החורלו םילורג םיררושמ ונל ומיקי זא
 ה םעה רובוי .זא .םג- זאו: ,יולה .החוהי .יבר ירחא ולעננש
 תפיקתב ,ונייחב השק .רתויה הפוקהבש ,ררושמה / הז הא הרותבו
 הש .,אצומ-אללו ךרד:אלל וגיעת תע  ,דבכ ןנעו םיקרבו .םימער
 / .השדהה ןויצ .תריש תא רכנ ןושלב .ונל

 ,וזירחלא

 וברע
 ג: וולה
 תא :רגסו

 .ןהב בקעי

 .םוחְנּת
 ,תיממע הרוסמ

 ג

 ו .תפומה

 ,תּוריירודנ ליל .יִרָחַא םּוקל רַחֶא ריִרְגסירקב

 ּהָעְצִי לע .רזוע בר תיִּב תונולַח לֶא ףַעָו ב

 ,תַלָקּגַּכ תַמַמועְו הָעְְי יִל'הְּוַח הָבְכוש

 גהָלְיְלַה לָּכ תחדקה טהל שָאַמ הָלְּכְש ירא

 ,;! דעצ לא ,ליק לא .איה .הָמָנו שָעַמְב הָכ לקוח ,הָמוד

 -- הָתָמיִשְנְל ₪ םיטמ ,רַחָי םיִלָתַכִה םיִמָמְוד

 !ּהָתְמיִשְנ הָפְר הָמָּ
 1 = תטרוי איה ,הָרַעק קּבש תרקה םע הָפּוחְלַשַה

 2 .תקתושו -- עיִגַמ .אוה ןָכיַה דעו רבְשַמַה תֶא
 תופוצ ,תומָטאנִכ תודמוע תואופרה םע תונצנַַה
 0 הָטִמַה לא .םינוא-תולְרָ
 1 , תועקוש ,תודרי תנע ,םֶאָה .הָמְָמְְתִמּו הָבָשוי
 5 =. םיענְרל הָרְרועְתִמְו = ןוגיזתומהת ,םיִלָחְכ תורוב



 םיִעְטקמְל הלוע ,דעּוה = ףומָפַה אָּתַח םעַמו = =

 כ .;רןוע בר לוק , תועְמדיהוהו  תוחנַא- יּוצָר - לוק

 ,תירמש ל דמוע

 אוחש

 ,הָמּותְק הַמיִא ,הקיר תורדק םיִמלַאָה יבחר אלִמו

 ..+הָנְפַפַה הקָתוש ;הָבְרוא תי לָּכִמּ לַצ לָּכַמ <

 ּורָבִדָי יִכְ , םיִמְלאנ םּג םיִחּוחַש םיִכְלוה םיִשָנָאָהְו

 ...ןָטָשל הפ-ןוחתפ תתְל .םיִאְריִּכ ,לוק ומירי אל

 . תיבה לָלַח .הָחיַחַה , הָלּודְג הָרָהְנ הָלְפַנ םאָתַפ 0

 רָהָזנָכ הכו .הכ טיּבמ ,רזוע בר .ינפל שיא דמע

 ; :הָבָּב רַפְסְו לוק ליפשה

 יהו יִמּולָחַב .הֶצּור .יִנָאַ
 וויקודמ לע דָרוי ונקןו

 יִבָכְשִמ לע הָלְיִל,
 םיִהְלֶא שיא יִנּפ ונפ 0

 ו לחנה םע  רֶחְמינָּפ יִנָיִבהְו יב ענָנ |
 ,הֶרְחַתַי םשי שומה םַעְו דָּפְרַפה םע הָמוש 2 וש

 : רַמָאְו רָו בשע ןיִמ לַע הָרקפיִעַּבְצֶאְּב יִל הָרּוה |

 "1 רוע בר תַּב וב אָפְרּ שלה

 .רזוע בר + ,

 "?םַנָמַאַה וה :

 .םוחנה 0

 :רויע .בר ,ןכ
 !אוה םּולח ךא :רַמאָו ,יִב הָתְמָה ישפנ ,יִתציִקַה |

 ,םיִדָמוע :יִנָּפְל בָשה יִנָּפ -- יניע יּתְרְנַכ ףא סָפֶא

 ,תועש רַחאְל ימדרהבו ., דיני אל םּואמו יִּב טיב

 ,לַחְנַה םִע םוקמ ותוא : תיִשאְרָבִמ םולָחה יל הָנשנ

 : עַּבְצַאְב יִל ומור ,דַמּוע ןקזהו ,בָשָע ותוא <

 "רקע .בר תב .וב אפרו חק =

 ו
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 ,הזוע.בר

 יואל ה ךאו
 ה םיויח:נות 0

 : אניעמְש א ,ןכ , :
 ,לָחְנה .לֶא יִתאָצְיַו יתְמק רַמַשַה תּולע םע

 ,ינּוכילוה הגה לה < ףלא ירד ית אל

 ,יִּתְרְבַע ,שיִאְמ ּוחכ שנ ,םיִלועשמו םיִכָבַ ִךֶרּד
 , יךועמ םש יִתיִיַת אל ,םוקָמ ותואְל דַע יִתאָּב

 יויָתיִאְר אל יִמָּיִמּו -- יִתאָצַמ םַש בָשָע ותוא

 ."ויטרפל ,םולָחב ומ לפה

 םי +

 "איה םיִהְלַא עּבְצֶא ןכְצ | /
 ,רזוע

 לכִמ ,ןולח לָּכִמ |
 לי 0

 .םוחנת

 .יִתַוצ רַשֶא תֶא תושעל יִתאָב ה
 : םֶלַשְת ְּרֶדִנ יִב א ה

 ירד
 יות

 = םֶלַשֶאְו יל שדק
 תא יל הָיָה קר

 ;םי מלאה לָּכ תֶא הָיְחַה , רוע בר תיִבְּב רוא לַפָ

 . הָכִר הָוקְת ינפ ּולָהְצ חַתָפ
 , הָבּורַק העושי לש הָרושב ,הָבוט הָרושְּב לּוצְלְצ ומ
 ,ורבַהו שיא דעצ לֶכְבּו , םיִמָלֶאְב רבע .ףרפר
 ,בסת הָריִצ לע יפ תָלָדו ו שקְנְּב ,אָּפְּכ קרָחּב
 ..הָעונצ 15וק-תַב הָעָמְשְנ

 ,ָהיְניַע תֶא הָחְקַפ םאָתּפ + טינה יִל'הְוח דעה
 ובצל ; שואה לַע הָדיִמַעה הָחּות טָּבַ
 ,םּוחנת ומר .ןָתָנס = ויניַע תֶא אוה םָנ הב ץענ

 0 .לרסה תא ואו לפה

 חיל

 , ,םיִשנָאָח !עָוי ןיִא-רֶרָתּב וא הָשַעְגָש הַמ
 יחצ :עְנְר ודמַע יּכ שי ּורָבָע יִּכ תֶלָּהִח לע
 ,הָמָמְדּג = קד שחר ,שחל
 םּוציו רֶו בָשַע ץמק ומ ןַתָנ ,םּוחְנַת תאָצְכ
 הרָיעז שא לע ּוהָלְשַבּו הפו הפי ותוא קֶרָה
 ותורבַחְלו .ןיי תַחֶא סוּכ וב גמל ,םיִמעּפ שלש
 ,הָעָש לָּ ףּכ הלוחה תֶא
 ן ּואַר ,ואָּב - םּוחְנִמ תאָצְכּ

 לעו

 הנ וקש ּהְתְנֶשָּב יל'ה הּוח

 ,הָאּולְּת רוש ינשזשוח לע עמק ּהָל ראָוצה

 הָלּוחַה תֶא םּוחנת דֶקָּפ יִשיִלָש .םוי :םָנ יִנָש םוי םג 4
 .ַחיקְצְה םג --ש ;ש ,הָנַש והשעמ רָו יהשעמו
 ,רֶתָי הָטקָשּו יל'הוח-הַתִיִה הרע יִנָפַּב רָבְּכ
 , ,הָרְּבִּ רָבְכ יִשיִלָשַבּו
 .קריח ּהָל הקָשִמַה ןמ תָתְל ּהָמְצָעִמ הָלֶאְש
 ,ָעצְי ילט רְָ הב םיִמָּי בש ץקמו
 ו מעש הָמּוטְק .הָכיִסְ
 .הָוג ירוצי לָּכ לע יִתָפָש לע ןויפר "לש ןָח
 !רָאָתְי יִמ .םיִאְפְורה ינּפ ,םירוהה ליִג רפסי יִמ
 .ועְדַי אל רָבָּד רֶשַפ , ּוהָמִּפ ןַכ ואר הָלֶא
 ומְל רד תולג יִלְבְל .םּוהְנִמ תֶאַמ הָתְיָה הָמּוש
 . תִיָּבַל אָבַ לבל ג יהָנְמ ץֶמְש תולג יִלָבְ

 . תכלַהְתַמ רבכ יהוה -- תוטובש לע םיִמָי ּורָבְע
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 ,הָנשמ הָכִמ הכ הֶנָבְל ,הָעָ היה תֶלִצְבַח בחכ

 ,םָיְיַחְלַה . תָלשְרִמּו הפיע תצקו הכ הָכַר

 == הָרַטְנַפְו , תופוקש טַעְמַכ הנה תּוהָוח -- תועָבְצִאַה

 ; םיושפ אל םיִלַתְלִתַה .הָנֶשמ לוַצָא ,דְָחְמּו קד

 ,תיִרָחשדתוסבו .םיִרוָּפ םֶהְשְּכ ,ףָסְּכזתַביִנָעַב םה םיִפּונצ

 ,םיִואנ ,םילק ילד ,ם לורשו הָרִָג תַבָחְר

 :ביִבְס .הָפוצ . מלא ֶפְפוט איַה ,אָמָא תמקר

 | !שָדַה לפה ,ןשי פה

 , םיִּבְר םיִמָי םֶש הָתַהַש ,הָבַש םיקָחְרְמִמ ולא

 -- הָבְבְל םע רח א תּובָבְלַה 5

 םִיְניִעֶה לָּכ ּהָּב תויולָת

 = םייח .תואָלַמְתַמּו תוחרז ,תוחרפ ָהיִניִע ויזמו

 = ןהימ שמשה ילחוה
 <"  :הכשת םַע לש תוליל .,ועיִגְה הכח תוליל

 תונורָכזה .יִביִבַש .ינטק ,תונולחב םיביבשה םע

 ...קוחר מ םיִבכוכּפ = קח יאְלָּפ רכש יִמ
 ,ליִפָאמ ,גיִלְשמ שח שאר ליל .יששה הָכְנַח  לילבו
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 , םינק-תבר תֶשָרְבְנַ רזוע" פר תיב קירבה ריִהְצַה

 ,הָמִמְּדַה לֶא תועורת קר ,גְלֶשַה תֶא תורוא דַּפְר

 הָליִלְבוּב .הָשְרָחַב הָרָיעַה לָּכ תֶא איִלּפַה

 = 7 פבל ילו הְַָה
 (יאובי רוע)

 . ץהפ ל

 ;ויש% .םעהיפמ

 ה \
 . תּונָּפִמ שלש

 .הלעמ לש םינואמה רדילע א

 .ידוהי .רטפנ .תורודו םינש ינפל
 ! רבג היחו אל םלועל -- רטפנ  ידוהי ,אלימ

 ,לארשי .רבקל ותוא ןיאיבמ :ןורחאה דפחה .תא ותא
 2 .ורפעל םדאה 'בש
 ,םיבשע םישלות .םיולמה ,"שידק, רמוא םותיה  ,ללוגה םתסנ

 ןילמוג =

 הפע =- לעממ הולא קלח -- המשנחו .. ,םיבשו םהירוחאל םיקרוז
 ...ץיראה לכ טפוש ינפל טפשמל דומעל ,םימורמל

 .ןחב לוקשל םינואמהי  ,הלעמ לש ןידה-תיב ינפל בציתתו
 ו( + <. תודמועו תויולת ,תווצמהו תורבעה תא

 ,םוטה | ורצי ,םש היהש = הז .,ןנמ-רבה לש רוגינסה אבו
 דצל--םינזאמה ריי לע .בציתיו ,גלשב הנבלו הריחב :הָיְקש וריבו
 ,ןימי

 ,חידמהו
 תיסמה ,ערה ורצי םש היהש הז ,ןנמ:רבה לש רוגיטקה אבו

 ,הרוכעו הרוחש הָיִקֶש וריבו
 ..,לאמש רצל

 --= .תוא .ןתנו

 םינואמה ףכ לא  ,הנבלה היקשה ןמ ךופשל רוגינפה ליחתהו
 הירכ | ףדונ ןחירו ,ןחה ינבאכ תוצצונ ןהו | ,תווצמ --- תונמיה

 , ,.:; םיבוטה םימשבה

 םינזאמה רי לע בציתהו

 < =- לאמשמ ףכה ךותל הרוחשה היקשה ןמ  רוגיטקה :ךפושו

 . ..הרעובה תפוה חירכ ןחירו םחפכ .תורוחש ןהו ,תורבע
 . תממותשמו האור המשנהו
 אל םש . םישעמה ינפ ונתשנ .ךכש ,התעד לע םש הלע אל

 + .; הזב הז הפילחה םיקרפל .ערו בוט ןיב םימעפל ןיחבהל הלכי
 - .טָא ,םא תועעונתמ תופכהו

 ,וז רחא וז ,ןה תולוע

 , <..הטמל

 - ! אמינה אלמכ קר
 ,יישפנ  תריסמ, .ילבו "םיעכהל, ילב | היה טושפ ירוהו
 ; םיסיסר ,םירגרג :  םיערהו םיבוטה ,םיטועפ .םישעמהו

 .+ ,התאר אל ןיע -- קבא םימעפל
 םיאלמתמ םינוילעה תומלועה ,העירכמ ןימישכ ,ןכ יפ לע ףאו

 ,לוכיבב ,ףטועו הלוע תובצע .לש דֶא ,העורכמ לאמששכו :; הנר
 םלועה ףוסמ ךלוה  תמהנמה  הניבשה לוקו  ,דובכה .אסכ: .תא
 :ופוס דעו

 ! ינלק ..ישארמ ינלק --

 אמינה אלמכ ,הלעמל הרעשה טוחב

 לכ, רחא "אוהש לכ,  םיכפושו שאר .דבכב םידמוע וללהו
 לש חקמה לע םירמועה ,םיטושפ םיתב ילעבכ הנוכבו טאל ייאוהש
 ,..הטורפ רחא הטורפ ' ,הטוקפ רחא הטורפ םיפיסומו  ,"תיארה התא,

 ;" .תויקשה וקרוה :ץק שי ראבה ןמ הביאשל םג
 ,ימוקממ לאוש ןידה:תיב \

 + רמגג -

 ! וקרוה
 ראש ךותב ךאלמ אוה םגו

 םימש םיהלא ארב םוימ היה אל רשא ,רבד האריו
 . , האתשמ דומעוו

 ,שמשה :םינזאמה לא שגנו

 ,םיכאלמה

 / ,ץראו

 !הנושמ לוקב הנוע אוהו ,סלפה לא תוקובה ויניע שמשהו
 | עצמאב

 ! קודו תינש לכתסה --
 ,.עונ ילב ,עצמאב תדמוע םלפה ןושל :תינש לכתסהו

 ןירדתיב איצוה אירטו .אלקש בורו ךורא \ ןתמו אשמ ירחאו >
 1 אנשיל יאהב קספ הלעמ 'לש

 ! ;המאל ,תויקשה תא תחא תבב םיכפוה רוגינסה םע רוגיטקהו

 - .חור רצוקב ןידה-תיב בא לאוש--+ םש ששוב אוה המק --

 "םישעמה לקשמ לע םיערה םישעמה לקשמ הלע אלש תויה,
 "םונהיגל המשנה דרתש :,אוה ןידה ןמ אל <- םיבוטה

 ; ! אסיג .ךדיאלו
 5 < תורבעה תא ועירכה אל .םיבוט םישעמהו תווצמהש תויה,

 2 ןדעה ןג ירעש הונפל םירגוסמו םירוגס -- םיערה .םישעמהו
 "! היהת הדנו הענ, :ןכ לע
 - .ןיבו לעממ םימשה ןיב | ,םלועה ריואב הל  ףחרה,

 ,בומל הנרקפיו רצויה ינפל הנורכז = הלעי רשא דע -- תחתמ

 <. . "הננוחיו
 , : ..תחפיתמ איהו  ,ץוחל המשנה תא שמשה ךילומו
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 < םא .ךאלמה ,הבל לע רוד + ימהת יכ  ,המשנ ,ךל המ --



 ןמ אל .,םניהיג לש ושאמ םג .תלצג אלה , ןרעה ןג תחמשמ ךל ןוא
 !ןיקועה .ןמ .אלו שברה

 םירוסיה לכ 'םיבוט :ןימוחנת תלבקמ \ הניא המשנה לבא

 . "םולכמ .ארוג ,איה תחמוא ,םולכ:אלה, .,םפאה ןמ .םלועבש
 :םיבר םימחרב  הילא .רמאיו ךאלמה ימוהנ -הילע ורמכנו

 תירחאב ךל :בטיי ילואו ;המונע .המשנ | ,ולוקב .יעמש, | =-
 ".הטמלמ המראה תא יבוס ,ףחרל יליפשה ,ירר . םימיה

 םימשב  םש : :יזחת המ ייפ | ,ןיע יאשת לא .םימשה לא ,
 תואירב םיבככהו ! םיבככ :יתלוז לכ יא: :,םיבכב = +םשמ .ךבעמ ><

 אל םה :..,. ,םישחמו :- :לכה .םירקוס = ,לכה םואור 'םה ..םה תורק +
 . \.אסכה ינפל .ךרובעב  ולדתשי אלו ,םיהלאה ינפל  ךנורכז.. ולעי
 <. "ןואפס .ריא -- .םרואו .םה  תורואמ

 אסכה ינפל .תוללמא .תומשנ :םיריכזמו ,םימעפל םילדתשמ,
 ."ןדעה :ןגב .םיבשויה .םיקידצה --  ךרוה .ינב קח"

 ,הניבשה ויזמ .םינהנ ,,רואב םיצחור ,םיבשוי םה ןדע :ןגב,
 לע םימחר םה םיא"מהָמו | .םרוד ינב רכז םהינפל הלוע: םיתעלו
 . : ,'םילהתשמו ,םיריכזמו םָה םילועו , תוחדנו- תינעג .הימשנ

 ---!רמאהל חנתנ תמאה -- ,ואב :בורקמש- הלא ,ךרוד :יקידצו,
 %,..תונתמ םיבחוא +

 :הללמוא המשנ .ישע .אופיא תאו
 יננובתה ,המהאה תא .יתרמא .רשאכ ,יבופ ,הממל ופוע,

 , בוט לבד יארת םאו .םייחה ןיב םש השענה לכי תוחוקפ .םיניעב
 הנתמ :דימו ףכית והיא יאיכהו יפטח ,ללכה ןמ אצוי ,הפי רבד
 . ..ילפקיו ,ומשב העושה לא יקפר ...ןדעה .ןנב .םיקידצל

 + .ןדע .ןגירעש ךליוחתפיש יב -יחטב ,יאיבת תונתמ שלש םאו,
 םימשל ץוחמ לא המשנה הא שמשה איצוה :םילודג .םימחרבו

 + ;:הירחא רעשה תא .רוגסיו
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 .הנושארה הנתמה ב
 תא בוסתו . ,הטמל .ףעתו ,ףנכ שורפתו  ,המשנה .ררועתתו

 ...בשומ תומוקמ ינימ לכו םירפכו םירע ינפ לע 'ףחרתו ,המָדאה
 ירוק ןיב .; םימשנה .תומי .יביברב ..ןותטהולה המחה ברשב

 גלשה .ישקשק ןומה : ךותב .ןץיקח ףוסב ,ריואב .תויולתה  .שיבכעה
 ...ףרוחב הלעמלמ .םידרווה

 ןויניע. ךותל .תלכתפמו .וילא. הררח אוהו ,ךליה ירוהי שיא =
 , ,.םשה .תא- שרקל .אוה :ךלוה ,רשפא |
 דעבמ תרדוחה ..רוא .ןרק לכ לא איה תנניבחמ תולילבו ,

 ינתונ .םומש .'יחרפ .להאה רתפב .םש םילדג רשפא - ,םירת
 + אענצב םישענה .םיבוט םושעמ : %

 יניעמ---רחפב .הירוחאל םעפב םעפכ איה תעתרנ ! אושל ךא
 .ןיסירתה יקדפמכ .,םדאה <

 םירע = ןרבע לבו .רחא .לבוי- ,םינמז ופלחנ ,ונתשה .םיתע
 5ע .םיעלס ;תיבשומל ויהו = תורעי ותרכנ ;תודשל ויָהו .ושרהנ <>

 ולפנ  םיבככ .תואובר . ;קבאל ויהו וקחשנ םהינבאו .וצתנ םיה תפש .
 ןוא - ,רבד יאו --- םורמל ולע תופיע .תימשנ .תואיבר 4, םומורממ
 ! יללכה ןמ :אצוי,
 ! המשנה | דירה 5

 תורופאו . תוינוגיב  הככ .תומשנה ,םה םוינע הככ  םייחה
 ינא \ .תחדנ | !םיפיו .םילענ םישעמ ןיאו ,לפשו חש .םדאהו ה ל
 +. םלועל

 ןושאב \ . .תבחלש  העגנ. היגיעבו החיש ירמב  הגוה 'הדועבו <
 . הובג ןולח  ךותמ .בהל ץרופ הלפאה תכשחב ,הלול

 ,'ריבג, .ןועמ לע .ולפנקה .םירדוש |
 ו . +

! , , 
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 ןיכס תלוש והנשמ ,רָיאְמ אוה -- תקלוד .הקובא רחאה יריב
 אצו ינשה ךרבעמ :- הפ הצפת םאו רי עינת םא, .: ריבגה הזח לא
 . םיזזוב םירהונהו "! בהלה

 םג ,ףעפע רוני אל .טקוש ןיכסה  דגנכ רמוע ידוהיהו
 אוה . :'עוזת . 'אל"" ,וטנבא  ךע. דרויה = .ןבלה ונקזמ תחא הרעש
 ו םשוח

 !"ךרובמ ה םשי יהי הקל "הו ןהנ 'ה =

 : שחלב .תובבוד ויתפש
 ,ימא .םחרמ םלועה .ריואל יתאצו אל הזה רשועה םע --

 .. . יתמדא .לא יבושב ימע חקא אל ותואו
 ...יתבשהמב ול רשא לכ תא אוה ריקפמ ילואו

 םיאיצומ ,םיזגראו תובית םיחתופ םיררושהו .המלש ותחונמו

 תיתחתב ואצמ :רתס םוקמו .. ., ןיטישכת ינימ לכו .בהזו ףסכ םהמ

 ואיצוה  .ןטק = רורצו  !לכמ רקיה .אוה .הפ :החמש ואלמנו .,זגראה

 .. . רריתהל ושקבו .רותסמה ןמ
 - סה - חפ הצפ ,דו טישוה ריבגהו .םואתפו

 ...חתור םד - .המודא 'ןרק והזחמ  הצרפ םירפד לוק תחת ךא
 +... ריבגה  לפנ
 .םדה ךפשנ םנחל ;ועמ העט םירדושהו
 ,רורצב ויה תוילגרמו תובוט םינבא אלו :בהזו ףסכ :ילכ אל

 ,ותשארמל : ."היבג.ה  .ןיכהש : ,שדוקה  תמדאמ רפע .ץמוק .םא יכ
 ,.. ותדקפ .םוי עיגהב

 .. ליצהל שקב רפעה רורצ תא
 ,ריבגה : םד :ווור .רפעה  קבאמ  .סיסר המשנה  ףוטחהו
 +; , םורמל
 ,רעשה לע הקפד

 ףעתו
 ,1, הלבקתנ .הנושארה הנתכהו

 .הינשה הנתמה ג
 +. הטמל .ףעתו ,המשנהי בשתו
 .רעושה הירחא -ארוק 1 תונתמ יתש דוע קר. --
 -< .תלחימו .הפע .איהו
 . הפי. רבד ןיאו םידעומו םינמז ורבע םעפה דוע לבא
 1 : תבשוח .איהו  ,הנוגיל המשנה הבשו

 ,ןמזה ףטש ךות לא  םיהלאה ןוצרמ 0 ץרפ ךו .ןיעמכ
 ,רוחמ ה ורוקממ קחרתמ אוהש לכו . ,םרוזו ךלוה ,םרוזו ךלוה אוהו
 םירוהטה םימהו . המראה ןמ .רפעולוח כותל גופסל אוה ףיסומ .ןכ
 יטעמתמו = ,ןטקו  ךולה ,םדאה ל :.. םירוכעו .םוחולר :םישענ
 .תותחופו תוכלוה םימשה ליבשכ תונתמהו , םיערהו .םיבוטה .םישעמה

 :הבל לע הלועו
 ,תחא תבב .ולוכ םלועה לכ תא טפשמל םיהלאה .דימעה ול

 ןושל עונת עינ/ ...וידהי םדאה .ינב ישעמ לכ תא םלפב  לוקשל
 הרעשה .אלמכ =- תורודל העונה .םיבר םימי ,םיבר םומי 0
 .. .לאמשל הרעשה אלמכ ,ןימול

 , !הרעשה אלמכ קר

 אוח .ענ ינומכ | ,דרוי וניאו הלוע םלועה ןיא ,אוהש  ומכ
 ,.: תחתמ . הרובעה. םוהתה .ןובו .לעממ םיכזה . םימשה ןיכ דנו

 רוא .ששונתהכ :,ךיגינסה .םע רוגיטקח וששוגתי .םיבר.םימיו
 , =, תומו .םייח ,רוקו םוה

 ,ןיטגוש ןיאושנו . <, .סלפה ןושל 'דומעת אל |
 ,ותובשי אל -- .חארבה תודועסו הוצמ  תוחמש ,םיהמ תיולהו

 ,הרצוצה לוקל המשנה ררועתתו | ,םואתפו | =
 תוגג ::הקיתע תיזנכשא .ריע התחת הנתו  ,הטמל ףיקשתו

 ,ךושחו

 ו וב ותורכ חלומ

 :תיבל ביבסמ רשא קושה תא םיפיקמ םתינבתו םהיארמב םונושמ

 4% א , 0 0



 ו ןטלבנ

 ןיע םיהכמ ,לולכמ .ישובל ,םדא ינומהמ המוה .קישהו : . תודיקפה
 ,תוקעמה לע בר:םדאו ,םיפופצ םישאר תונולחבו :.םהיעבצ ללשב
 .. .תוגנה תחת םילתכה ןמ ,תואצויה ,תורוקה לע םיבכור םיברו

 ,הקורי הפמ וילעו ,טפשמל ךורע ןחלוש תוריקפה היב ינפלו
 יפוטע ,םירש---תוריקפה .תיב  יצעויו . בהז היתויציצו בהז .הילוש
 תוזוחא ,תונבל תוצונו :; ןחלושה לע םובופמ , בהז יסכורמ ,טימאס
 .- שחת תופנצמל לעמ .תופחרמ םהוש ירותפכב

 ..; סרפה .ףחרמ .ושארל לעמ : ..ריעה רש --- שארב בשווי
 ךומס | .הירבע ,המלע הרופא ןולקה דומע לא רצה ןמו

 ...בבותשמ  ,ארפ יס םידבע הרשע םיוחוא הל
 קספ תא םר לוקב רפסה לעמ ארקיו אשנתה ריעה רשו

 :הרופאה הרענה לש הנוד

 ודובכב ןודאה םג ! תאזה היחוהיה האטה אושנמ לודג .אטח,
 ...'הל חלסי אל ,םימחרהו רפחה רוקמ , ומצעבו

 ןמ .האציו .הבנגתה . שודקה .ונגח  םויב,
 : ...'הרוהטה ונריע  תוצוח

 5לחתו  .שרוקה תכולהת תא .תואמטה היניעב הפוצחה אמטתו
 םישורקה .תונומתה תאו .תרבגהו ןודאה ילכפ תא התאמוט יטבמב
 תורוראה הינזא ךות לא :גופסתו .החבשו רישב ,בר ןומהב ואשנש
 ישובל וניתורענו ונירענ * ,םימימתה | ונידלי = תויפמ  תורימזה | תא
 + . . םישודקה םיפותה תולוק תאו ,םינבלה

 ,הידוהיה = תומר .שבלש ,ןטשה טישוה .אל םא .עדוי .ימו
 ! וללחל ונישרקמ רחאב עגנ אלו די ,רוראה ברה תב תומר

 1 היפהפיה הידוהיה תומדב ןטשה שקב .המו,
 חותמ ארחא ארטסה ןח . תואורה םכיניע אלה ,איה הפי יכ ,
 ! 5ואש .ימסק לכב .הטשקתנ
 . תוכוראה היתובגל .תחתמ + תוקירבמה היניע לא וננובתה,

 :ולפנ אל ךא .,אלכב ורוחש ,הינפ תא ואר !רסאמב וכשח אל

 ןרעב תורדוח אלה  ,תוכוראהו  תוקרה :,תוכזה היתועבצא תא ואר
 שמשה ינרק

 ? ןטשה שקב המ
 תפולחתמ .ןתוא תועתהל* :,ךסה ןמ .תורוהט תושפנ עורקל,

 רחאהו .,םישרפ ינש | הואָר = ...חילעהש טעמכ  וצפחו ! שרוקה
 הפיה איה ימ : ותלאשב והנשמ תא  איטההו ותלפת תא קיספה
 , !+ תאזה

 +, . הושפתו , הכולהתה .ירמוש הב ושיגרהו.
 התיה אל המילש ,ושפנ לע רומעל ןטשה הסנ אל סגנו,

 תפפוח ךסה .תשודקו ,רקבב .אוהה .םויב ודותהש ,םירוהטה לע ול
 --- םהילע

 : הרענה .קספ .אוה .הזו,
 בוחסו - ,סוסה .רתויו ,םוסה .בנז לא רשקת השאר תפלחמב,

 םויב האמט לגרב הכרדש ,ץוחה ינפ לע ותצורמב הנבחסו
 היניעב  המיתכהש .תפצרמה תא היעצפ םדב סובכת ....ונשדק
 = == תואמטה

 ..תודיקפה הרוג ןכ
 ,ץוחב .ןומהה . םיערה ! םוקי .ןכ

 +.תוקעמה \ לעו
 ,הרענה .הלאשנ = , תולוקה .לג ,רובעבו

 ! גרחול אצת םרטב שקבת המו
 ,*:1 רפסמ  תוכיס :הל שי הנטק הלאש
 ! העגתשה .-=-

 .הנורחאה יתשקב .איה :תאז ..החונמב ,הנודנה הנע !אל --
 . הל-הֶנהינו

 ל, וצ .ןתונ .ריעה .רשו \

 תא סומרל וטיגה

 ;הילע

 תונולחב | ,תורוקה . לע

 ןורחאה  הצפח המ

 ! הורסא -=
 רושקיו  ,ןילתה שניו

 ... , םוסה ' בנזב
 ! םוקמ .ונפ =
 םידמועה ,םיבר םימ הומהכ ןואש ץורפיו

 :...ךרד סוכל .ןתיל ,לאמשו ןימי ,וצָחִיו םהירוחאל
 לע | םייאל  וטרוה תוחפטמו םיטושו | ,תואושנ לכה ידוו

 2. .םוסה
 ,תחדנה המשנה דבלמ ,שיא האר אל  הלומהה העשבו

 , ,התלמש תפש תא תוכיסב ההילגר ראש לא תפכורו תנחוג הנודנהש
 +... סוסה התוא בוחסב ,הרשב הלגי לבל

 ץפקו  ,תינרוחא ולפנ ,ונוסנ וב םיקיזחמה ,סוסה .רתוהו
 ,ץוחב | ,תויפ יפלאמ הצרפ העורפ הקעצו ,סוסה | ומוקממ
 ! 'םיטטושמו  ,תודוקפה ןחלש לעמו ,תוקעמהו תורוקה לע ,תונולחב
 ,רחפמ סוסה  ללותשיו  ,תוחפטמו םיטוש יפלא ריואב םיקרושו
 0 ,+. רעסב ףעיו

 + +. תלגלגתמו .תכחסנ .וירחא תבחפנ הרענהו
 הכיס הילגר .רשבמ איצותו = ,הולא הדרי .החדנה המשנהו

 : ..,.הלעמל ףעתו :,המוראמ
 .. ..הינשה הנתמה הלבקתנ תופי .םונפ ,רבסבו

 הרענה .תפלחמ תא תורעור םיריב

, 

 וקחרנ :ץוחב

 .תישילשה הנתמה> ד
 !!תחא .הנתמ רוע קר --
 .הפוע  רבכ המשנה לבא
 קי !רבד .ןיאו םינמז .ופלחנ ,,םיתע ונתשנ םעפה רּוע
 ונטק .,תומשנה  והכ = ,שיאה- לפש :,םדאה חש רתוי דוע

 - ...םישעמה
 : ..:םלועה טפשמ רבד לע היתובשחמלו :הנוניל המשנה הבשו
 אלו סלפה ןושל 'רערת םינשב תואמ דועו ,וקריה םיקשה,

 < ,ייעצמאב .דומעת = דומעתשכ ףוס לכ ףוסו .. . חונמ עדת
 0 ו יךכב :חמ,ה תא 'אוהש 'לכ,ה + , . םולכ עירכי אל,
 /% אוה ךורב .שודקה השעי המו
 וניא =- 1 והובו והתל םלועה .תא ריזחיה,

 ". ,, תווצמה תא 'ועירכה אל

 \= תורבעה  :.לוכי

 | .ועירכז אל תווצמה : רשפאהיא -- למה לבה תא לאגיה,

 5% "! תורבעה תא

 -- ?הילע רוזני המו,

 - הלוךלת =

 הבהא ,ןדע ןנו םנהיג ןיב אבהלו ןאכמ .םנ עונת עונו,

 , .. . םירבקו םינכָא ןיב -- םייקנ ימדו םימחר לש תועמד ,האנשו

 !...םימלוע ימלועל ,םלועל הכו
 תרמ הרבג הארנכ ,ךא

 ְּ : . ףוחה
 . ה ? יתמוא ?איה אופיא

 | ,םוקמה תא תרכמ הניאו .ןמזה תא דוע תעדוי הנניא

 : ( 7 .הינפל אלכ :תיבו ,ריעל ץוחמ .,שרגמ
 תוכבשבי ךא .םונמקה תונולחה םימוטא ,תומוהה ןה :תורוחש

 תותינחב . תוזחאנו = ןה = תוקילחמו | . שמש ינרק = תוזזפמ .לורבה

 --םיליוחה ידיב ,המוחה די לע ק תומולאכ תיבמועה . םיכורה ינקבש

 0 ! םיטוש

 ית תל םיטושה יקיזחמ .םיליוחה ,ודמעה .תורוש יתשבו

 + ןודנח רובעי .ךותבו = ,וזל וז  תורושה

 7 0 < 26 ןורנה> אוה .ימ

 לוקל הררועתה המשנהו = ,םימחרז



| 

 .ייהל ףעתו ,הכומה םד יוור רחא טוח | .

 ,לרה ורשב לע העורק תנותכ. ,ידוהי .שיא
 ...הנשי הקלומראי הצחמל .חלוגמהו

 .ללמאה שפתנ המ לע

 לפשה ושאר לע

 אוש תלילע -- ,. חצר ,לזנ ,בנג רשפא ,עדוי ימ
 ., 1 רבדה היה םינפל ; רקש ידעו

 ואבוה המל טאלב תוקחוצו תואור םילייחה יניעו ....!אוה .הנה
 + טומי 'אלו יצחה תא רובעיה + בר רפסמב ורמעהו הנה

 -- .תורושה .ןיבל ףחדנ ןברקהו
 וניִאְו ךלוה ,לפונ וניאו םיכמה .םיטושה ןיב ךלוה אוה הנהו

 ?ןכתיה + תאז המ -- לצכ ךלוה אוהו םיפילצמ םיטושה .., ,'לשוכ

 ילואו .

 ? רמוא אוה םסיעכהל + ךלוה ודוע ,המיח םילייחה םיאלמתמו
 רשבה תא םיתפולו םיפולצמ ,ריואב םיקרוש םיטושהו

 ! ךלוה ונרוע , ךלוה אוהו ----תוצרופ ,תוזתינ םד ינרקו ,םישחנכ
 ! אה--וה ,אה--וה--
 .ךלוה ונרוע .אוהו
 .יוארכ ןוכ .אל דחא ליח :הרקמ הנהו

 ... ןודנה שאר לעמ הקלומראיה
 ,רמעו ,ותרבאב שיגרה רפסמ יעגר :ירחא ךא .ךלוה אוהו

 ,שארה יולגב ךלי אלו המ יהי :טילחהו ,ותעדב ךלמנ ולאב

 תא הסכמו התוא 'םירמ ,הקלומראיה לא שגנו ויבקע לע בש  אוהו

 תא :וטושב ליפיו

 .. . ךלוהו .הנופו ושאר
 .. לפנ רשא רע---ושארב הקלומראיהו ךלוה .אוה הככו
 הקלומראיה ןמ .ףוטחתו = ,לפונה לא תחדנה המשנה דרתו

 ןועה ןגב החמשה ,ה
 . .לאָנת 7 המשנה ...הלבקתנ תישילשה הנהמה
 ! החמש הבר ןדעה :ןגבו
 ...תונתמה .ןה תופי  ,תופי
 : ףיפומ ."םימותו .םירוא,הו
 קר = ...רבלב :יונל אלא ,ללכ שימשתל ןניאש רקעהו - =

 ! יוהמל יעבדב .- 7%

 \ רלפנרב ןועמש ריח <

 +עדמהו הָרוּתַה
 4 5 ן%

 (ךשמה) ְ

 הנה : םיבר וב ושר רבכש  ,ערוגה רויצב שמתשמ | םור <
 ,ץראל הרקמ יפ לע ולפנ ןה .בר רפסמב סופד-תויתוא ונינפל
 ןחינהו .ןטקלו םדא אב ןכ ירחא ., ולבלכתנו ובברעתנ  תויתואהו
 . ודיל ונמדזנש .יפכ אלא ,הבשחמ ילבו .רדס ולב | ,וז דצב וז
 ,הנוכב אלשו תעדמ אלש רורס ,הז רורס ךותמ יכ ,אצמנ ףוסבלו
 לש "טסיופ, וא | ,האילביבה יבתכ -- רמאנ | ,םכוחמ \ רפס אצי
 ?הזכ ןפואב לעופ הרקמב ןימאהל רשפאה + רבדה ןכתיה .הטינ

 םיכסה אל אוהו) יגנאל טריבלא רבכ בישה םנמא וז הנעמ לע" |
 יפלא ויה .ץֶראל תויתואה לופנב יכ .(תיטסילאירטמה הפקשהל
 םידיתע ויהש םיפורצל ענונב תוירש פא. תובבר אוברו םופלא
 ופרטצי יכ  ,ןכ םג התיה הלאה תוירשפאה תחא .םהי ל א מ אובל
 ,הריציב םג עריא הז .שדקה יבחכל וא ייטסיופ, .רפסל. תוותואה
 רקיעב העט יננאל םג לבא ,אלפנ .רדסו רוכח הל שי .יאדובש

0 0 0 
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 ;תויתיאה יפורצב ןנשי תוירשפא תובבר אוברו םיפלא יפלא .םירבדה
 ּונ5  רוחתנ אל ןיידעו ..יארו תישענ - תור ש פא = םוש ןיא לבא
 ,הנפה ב הניאש | ; תיאדו אלא -,תירשפא הניאש  ,הריציה :ןינע
 ,הלאה תוטישה לכב הבוהמה לוקלקה והזו .תואיצמ ב אלא
 םינינעב .ישוק .ל כ ל .בושי איצמהלו לכ ה ריבסהל םיצפח ןהילעב יכ
 ,(טלחהב . וא העש  יפל וא! םתוא םיניבמ ונא :ןיא תמאבש ,הלאכ
 ,עדוי .יניא ': רמול ונושל תא רמלל םדאל  בטומ

 הל ןיא ןיידעש הנעט יהוזו) הדבועה תא י'גרול םיעטה .דועו
 ,תוישפנ  הולועפ  תולגתמ  םדאה  עבטב יכ ,'הבושת

 חכהו .רמוָחה .תנבה ךותמ ןניבהל .רשפא-יאש ,תוירסומו
 ,הלמחה ,םימ חרה ןינע ונל ןבוי ךיא ..וב לעופה ינריניאה
 ש נר ןינע ונל  ןבוי ךיא + הקאכ תוישפנ תולועפ דועו יותפה
 + תוירסומה תולועפה ןמ ' המודכו תמאה תבהא .,רשויה
 םירבדמ םניאש םייח-ילעבב  םנ תואצמנ תוישפנה תולועפה .תצק
 ןיאש ,תיט תפאה האנה ה,רצמ םג לטניטש הז לע ןעט רבכ)
 ריח יחלשה,ב .יתבתבש המ ןייע ; םיירמחה .תוחכב רוקמ הל
 ,(198 דומע

 לכבש ,ונל ררבתנ םא יכ ,רמואו ןידה קמוע תא הצממ :םיר
 תילכתב איה וז הגהנהשו ,גיהנמו ררסמ חכב ןימאהל ונילע ןפוא
 חכ לא רמוחה .ףורצ םגש" ,ןימאהל 'לכשומו בורק אלה ,הבשחמו
 ותוא .ףרצ הרוצה רדענ רמוחה לא . הרקמכ היה אל: הינריניאה
 ;םיר .תעד יפל) םיייחה ה כ  :אוהש * היגריניאה חב תא רצויה
 ' ותו .(םותהו הרואה  חכ והז ,עבטה ירקוח המכל םכסהב
 םדוקמ .יכ ,חרותה תעד םג ותרבס יפל איה ךכו ,ללכב הריציה דוס
 ---"ףוא יהי : םיהלאה רמאיו כ'חאו, ,הרוצה רדענו רוכעה רמוחהאצמנ
 םישקתמ:ויהש ,הומתה :ןינעה :ונל ןבומו . םוחו הרוא ול ףרצ '+ ונייה
 ,יעיברה -םויב  תורואמה וארבנש ירה ,רמאנ ירה : םינושארה וב
 לש םרוא הז ןיאש ירה + רואה האירבה תלחתב ףכית אב ךיאו
 ,(םודקה רואה ותוא אוהש * ,היגריניאה חכב וארבנ םה םגש) םיבכוכה
 רמוחל .הרוצ האיצמהש הרואה התוא ; הריציה לש" הרואה אלא
 ..רוכעה

 . ='םנמא :יכ ,רוריבח אוה ,הזה יעדמה מ"ומַב יל הארנש המ

 + וזמ  רתוי תרווחמ ךליאו תומימ םלועב הינוגומסוק םוש ןיא
 וקיפפה אל הלאה םינינעה תנגהב ונדרש המ לכ .הרותה לש
 םירכוזו  .וניתוקפסו :וניתולאש לכל  תקפסמ הבושת | ונל .איצמהל
 וטסירא תעד :התיה ולא : םלועה שודח תלאשב ם"במרה ירבד .ונא
 רתוס . הארנ תוארקמה ןבומש .םגה ,הל .םיכסמ היה ,תרבתסמ
 לבא. .היהיש ןפוא  הזיאב .תוארקמה ץרתל לדתשמ היהו ,וז העדל
 הילע אב אלו | תרווחמ הניא םלועה תומדקב וטסירא תעד םנ

 ויט קרפ כ"ח נ'ומ) הרותה :תערב רחוב אוה ןכלו ;עירכמ .תפומ
 ןינעב כו . תעכ םג םרמאל רשפא הז .עוצקמב וירבד בור" .(ךליאו
 תיתדה :היפוסולפב ורמאנ רבכ  ,הריציהדחכ .אוהש ,ןומדקה רואה
 . םיר" ירבד ןיעמ .תידוהיה

 בלה :לע תולבקתמ תוחכוה המכ ונינפלש 'רפסַב שו 3
 ול .ןיאו :עמשיש רשפא הרותב תישארבההשעמ רופס יכ- ,ררבל
 היה ץ לו המ ליה .םסרופמה רקוחה :םג ,עבטההתנבה ןמ הריתס
 תוחכה  .רצמ .הרותס ול .היהתש המ" ,הז .רופסב ןיא "יכ ,רמוא
 לא .הרותבש הריציה .ירופס תלבקה לע םג .דמוע :םיר .םייעבטה
 םינשב םירקוחה וזירכהש המ עודי ..םהל .םימודה םיילכבה ירופס
 הרותבשלובמה רופסו .תישארב-השעמ רופפ פחי רבד לע תונורחאה
 דמע  שמיליד : .ךירדירפ .םיילבבה = תורפסב ,ואצמנש םירופסל
 שממ "תואב תוא, חוקל הכותב .תישארב השעמ רופס  יכ  ,זירכהו
 ,ילבבח :חריציח .רופס ןייטצמ .ותעד יפלו .,תילבבה ,תורפסה :ןמ
 ,'וכו "וכו  ,"םוחתה, = תא ,ןומדקה שחנה תא .ךתחו ךודרמ אב כ
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 ל 5 םלועה < רכה וללמ

 הרישה = לא לו ב מ ה" דיוע "הרותה .רופס תא וליבקה  הזב .אצווכ
 ופס .יכ :,וזירפהו ואב הזב .םג: ,ישמגלג, .םשב :הערונה  תירופסה
 םימיב) ."הופיב האלפנה, שמגלג .תרישמ 'תואב .תוא,  חוקל לובמה
 ואצמש "ןומדקה  לובמה * רופס = תא  טכירפליה = םפרפ  םינורחאה
 ןיבש :ירקיעה  .לרבהה לע םיר ריעמ קדצבו  ,(הנלכ-רופנב
 הפי הרוש \ רותבי םנמאש) .שמנלנ -רופסב < .הלאה םירופסה :ינש
 קרו .רשב לכ .תחשל הבס םוש; ילב םילילאה ורמגו .ונמנ:(אוה

 םדא ינב : ינשל  דוסה תא .הלגו אצי ,םדוסב היהש ,םהמ דחא
 ףוסבלו  ,םילילאה ןיב .הבירמ .ןכ ירחא הלפנ הז לעו ,ול םיביבח
 ןפואבו .,ולוצנש םדאה ינב .ינש םתוא םתבפמ לא .לבקל  וטילחה
 לש = החיש יהוה .ץראה לע .רשב 'לכ תחשל .םתרזג המייקתנ הז
 סמח ץראה האלמ יכ ,ינארטה רופסה אב היוותב לבא ו
 תובוח \ הסחי = תיהלאה הרותה) רשב לכ ינפמו םדא ונב :ינפמ
 יכ לע םיהלאה ,לוכיבכ ,םחנ ךכיפלו ,(םייחדילעב .לכל :תוירסומ

 והערב .הלע אל לבא .ץראה תא  תחשל רזגו  ,םדאה תא ארב
 ,ותחפשמ ינב תאו .ימצע תא ליצהל חנל .הוצ ירהש .,לכה .תחשל
 ירחא .תויחהל ,ידכ  ,ליצהל .רשפאש המ ליצהל הוצ יחה לכמו
 רוד .דימעהל םוחלאה תנוכ :התוה יכ .ץראה לע םייח . ילעב ןכ
 יפויה = והז. .לקלוקמה | ישונאה : ןימה  םוקמב = :ירפומו רש

 רצמש ליצאו ,.תירפומה. -תיצמתה רצמ הרותה רופסבש דחוימה |
 .ילבבה רופפה לע הרותה ךופס .אוה הלענ יאדוב .יטויפה ויפי

 רופסו: תישארב .השעמ ירופס תאש ,דוע ףיסומ םיר לבא
 המכ :ומיעטה רבב .עבטה תנבה ךותמ םג תמאל שי לובמה
 הארבנ ונבומ יפלש---, תישארב השעמ  רופס יכ ,הדבועה תא .םירקוח
 חיעב לא חמוצה .ןמו חמוצה לא םמודה + ןמ הגרדהב | תואיצמה
 - -,התומלשו .הריציה תילכת ןפוא לכב אוהש ,םדאה לא ףוסבלו
 ,רבדב םיגלגלמ  םינורחאה ויהש המו ..תותתפתהה תטישל םיאתמ
 אוהש םדאה  ותוא--הריציה תילכת .אוה םדאה .הרותה תער .יפלש
 אלא אב הז :גולנל ןיא --  ,תיללכה תואיצמהל פחיב הלמנ ןיעב
 יבגל םולכ 'הניא הלוכ .הלודגה .תואיצמה |. הסג הפקשה \ ךותמ
 הפיו .תוכיאה יכנל םתומכב םילטב םיאצמנה .הבשחמה
 הניאש הלודגה תואיצמה ייה לכמ הבשחמה תלועפ לש דחא עגר
 ילעב םישנא דימעה רשא ,ישונאה ןימהש ,ךכדה אוה ןכ תמאבו ,לבשב
 אוה יכ ,הלא לכ ארב או ה ,הריציה תילכת אוה ,אלפנ ןויער
 .ולכשב .לעופו ותלוז :תואיצמ תאו ,ותואיצמ תא עדויו םהב ןי במ
 ןטק ,ןטקח םדאה לע 'םימעפ יפלא ףלא, | ולרגב הלועה בכוכה
 . ותואוצמ תא ערוי ונניא הז  בכוכ ירהש  ,םדאה ןמ תמאב אוה
 ולדג 'היחי . ,םמוד .םרג .הזיא .לע 'וכרעב = הלוע העד. הגוהה 'חמה
 םיאצמנ ץראה .לע קרש ,ונל תמאתנ יכ ,ררבמ םיר .היהיש ךיא
 םויקל תורשפא םוש ןיא םיימימשה  םימרגה ראשבו ,םייח ילעב
 בפכובה בושיב> "ןימאהל םיליבהמ = ויהש "המ / ,םייח ילעב
 יפלו .  קפס .ןיאל וז הנומא לש התועט הררבוה רבכ ,םידאמה
 ---ונמלועבו : ,רקיעה .אוה ו נמ לו ע .יכ ,הרותה הפקשה הקדצ הז
 .אצמנ אוה ותעידיו .ותנבהבו:ולכשב אצמנה לכש ,םראה אוה רקיעה
 ,תוששממ .תוסגה ויריש המ אלא ריכמ ונניאש ,םדאה ותוא קרו
 תובבח .אוכרו םיפלא  ףלא,  הלודגה תואיצמה התוא .ינפמ לש
 םניא  הנבחה .יטועמו חורה \ יפג  םירקוחה :קר ., םדאה ,ןמ .'םימעפ
 ,.הלעמש ימ .ןטק בבוסדבכוכ לש קבא ריגרג חזיא אלא םדאב. םיאור
 .הנקת ול ןיא ,ה ב ש חמה לע רמוחה תא ,תוכיאה .לע .תומכח .תא

 רופס :ןינע :'ונל ןבוי =: תי ר סוומה | ההותה תפקשה :ךותמ
 איה :וז תילכהו  ,התומלשו .הריציה .תילכת םדאה תויהב : , לובמה |

 לקלוקמ היהש ,ישונאה ןימה .תא שדחל  םיהלאה רמא , תירסומ
 תא תומיוקמה תודבוע המכ ואצמ :ונימיב םירקוחה לב ..ורסומב
 ,לובמה רופס ףוסב, רמאנ הנה .יעבטה ונכתל.עגונב םג לובמה רופס

 ץיקו םחו רקו :ריצקו ערז ץראה ימו לכ .דוע, + םיהלאה חיטבה .יכ
 יונש "אב = ונימובי ; םירקוח: \המכ :תעד יפל. " ."ייוהבשי אל .ףרחו
 לובמה הבס" הז אכ .יכ  ,רבוס םיר) םודק ןמוב .הריפסומטאב
 ץראה לא שמשה לש "םוחהו - רואה :פחי ירו טס ה ול .הארנש
 "הברה תובכעהמ שמשה ינהק  ,ונימיבש הזמ .ירמגל הלחת הנוש היה
 . הבסבו .. םדוקמ היה אלש המ ,הריפסומטאה עבט .תבסב ןכולהב
 "הב 'אצויכ = , ףרוחו .ץיקב  ,,םוחו רוקב 'ףולח הלחת היה אל וז
 הפוקתב קר. הוהתנ ףולחה .תווש םיתעה .לכ ויה ריצקו ערז .ינמזב
 רופסב ונורכז .אב  ,םדא  ינב .תעדב עובק .רבהה תויהב+ , תרחואמ
 ויה" הלחת = יכ ,הרותה .תאצרהמ .רורב הארנש המ ןכו \ ,רנינפלש
 : םעבט ' הנתשנ - לובמה * ימי ירחאו .,םיחמצ קר םילכוא םדא נב
 םיקהבומ . 'םירקוח .תודע = וילע האפ ,  רשבחילכוא : תויהל ולחהו
 | < היח .יכ *,(0טצו6< םפרופמה םומאנאהו  ]]צְוטְ .ילגנאה  ,לשמל)
 תויהל ועבמ תא הנש ןכ .רחאו ,,םיהמצ:לכוא ותירב תלחתמ םדאה
 לש חרקה - תפוקת" ימוב יכ  ,איה .רבדה .תבס  ,רשברלכוא
 = = םונא = היחו  םדאה עבמ הנתשנו םיהמצהדילכאמ .וטעמתנ. ץראה
 2 רובח = הזיא שי םיר 'תער יפל ,םייקתהל :ידכ רשב .לכוא .תויהל
 " , םדא נב ילכאמ עבטב :יונשה ןיבו ץראה" לש םילקאה יונש ןיב
 רבגתהל םראה לחה. רשבה תליכא .לש .הפוקתה .התוא הליחתהשמ
 . די'צ ה לוחתה , תויחה לע

 :תישארב השעמ רופס תא ררבל רז יוה ל ר ק אב םיר ירחא
 ,ונימיב .הריקחה  בצמ .יפ לע = היי גו ליב ה "לא יוסחיפ .הרותב
 פקיה םע .חכותמ | אוה . דאמ דע הפי ןונגסב תנויטצמ - ותאצרה
 ".רשא ,( קטש .האירפ םאיליוו ילגנאה :גולויסיפה םע .רתוי .רועו
 "  הפקשהה לע  .הריציה ררפ "תא רימעהל .לקיהמ | רתוי רוע הברה
 ?'תונוימדו  תורעשה .הבור---המלש  הטיש הזב הנבו תיטסי לאירטמה
 : ,םתועט | תא. ולאה =: םירקוחל .חיכומ רזיוה :. תויאדוכ ול ושענש
 /' רוניטק .השענו :יערמה רוריבה .ךרד תא .אוה  בזוע .בורלש אלא
 " .רבחב .אוה :חוכוה  רקיע :.םיפירח = םירכדב  וביר : ישנאב/  לתהל
 " םתפקשה דופי ,תרווא יצמ ה ל כ ב תררושה הרומגה תודחאה
 " .םלועב םילידבמ ויה םינושארה :.הזהי ןמזב  םימפילאירממה .לש
 =, םיינגרואה .םיִאצמנה ןיבו םיינגרוא םניאש םיאצמנה ןיב  תואיצמה
 :,תימיח הנח כה ב םג אוה הז לדבה .יכ ,םירבופ ויה רבעשל

 "< לבא ,תינגרוא-הניאש  תואיצמה  ידוסי תא ףרצל הלוכי .הימיחה .יכ
 .: התומכ .תושעלו תינגרואה תואיצמה ידוסי תא ףרצל הל רשפא-יא

 =. תועמ .התלגנ הנש םינומשכ -הו לבא , תימיחה הבכרהה  תועצמאב
 < ,תודוסי בור .תבכרה = לע .םימכחה :ודמע :'רבכו " ,תאזה .הטלחהה
 = רועש .,ןו ב לחה .דוסי תלוז -- הומכ .ושעו * תינגרואה : תואיצמה
 0 .רקיע אוח .הז .דופו םנמאו . תימיחה ותבכרה הא ואצמ 5
 . דוסי .,םינטקה םיאתה  תונירא ןתוא ירהש :. תינגרואה .תואיצמב
 , םיאתה םחואו .ןוערג .ןכותבו ןובלח - תוגירא ןה ,,חיעבהו .םיחמצה
 --- .םיבחרתמו .םילדנ םהש וא ,םתומכ .םואת םידילומו םיקלחתמ
 יי "  .םינגרואה  םואצמנה \לכב :םייחה דוס :וחזו

 | לש" ת מוחה הבכרהה תא : רוע ואצמ אלש םגה ,הז לכ םע
 :תואיצמה ןיב לדבה ןיאש :ררבוה :ןפוא: לכב הנה ' ,ןובלחה רוסי
 * אלא תימוחה) הבכרהב :.תינגרואה : תואיצמה :ןיבו  תינגרוא הניאש
 / גו \ םירחא | םיירקיע : םינינע המכב הזה .לדבהה תא ואצמש
 + .;תיננרואה :תואיצמכ : ןכ .ןיאש המ ילד גג .חמ צ .ונניא .םמוהה
 בר ו-ה ר ו'פ וננוא ",שי ג:רומ רנניא :;ן דז כ .ונניא .םמודה גוס

 "קר שו יכ  ,םירבוסה  םיטפילאירטמה - .:ת מ .ונניאו ד 5ו.נ ונניא

 ' םויח ה ןוזיח שי םמודה גוסב :םג יכ ,םיטילחמ .תחא תואיצמ
 ח'העב םגש ,םירמוא םֶה םינימ  תצקל עגונבו ;תינגריאה .תואיצמבכ

 הירפח יי ןיא ןכ .םאו :..(עודי ממ .םילמנו  םידרפנ) םידילומ םניא
 החמש וה , תמצהו .םמודה יב לרפהה לש: קחבומ .ןמיס היברה



 םיטסילאירטסה םישמתשמ הנוכבו
 ,לשמל ., תוירבה תא .תועטהל ידכ

 לא .םיאבה תודוסי המכ :ועלבב ןוזנ  םיה םנש
 וכותמ איצומו םידאה תא וכות לא ףאוש אוה יכָי ,סתוא ולכעבו וכות
 ןיא .תמאב לבא .הלרגו החמצ ןב אה םג.יכ ;םירחא םירא
 ןבאה .ןיא .  תינגרואה תואיצמה לש היתינוזמל  םימוד .םיה תונוזמ
 ךרדב .ץוחה .ןמ. -רמוה חל חפוסי םימעפל אלא ,הלדנו  החמצ
 תודוסי  ינגרואה םצעה לבקמ יכ ,אוה :החימצה גשומ ..ינוציח" רובח
 ונניאש המ איצומ אוה :. ותומצע לא. םפרצמו ,םלכעמו | ץוחה :ןמ

 ופוג אלא  ,ופוגכ אל -.ופוג השענ ,וב עלבנ ראשהו  ,ו5 ךרצנ
 אוצוהל .אוה ולוכעו .,םמודה גוסמ  ונוזמ .לכקמ המצה גוס ..שממ
 יב אלא  ,הזב. לכעמ- חכ ןיא חיעבל .לבא .םמודה ןמ  ןוזמח תא '

 םינומ םה .ךכופלו הז לוכע וב .רמגנ  רבכש .ןוזמ םה| םילבקמ
 ,השנהה שי: ןבאל םגש .,לקיה .ןעט רוע . חיעבמ םתצקו םיחמצה ןמ <

 ! לאושו .רזיוה קחוש הז .לע= .. הל" תעדונ הניא .וז השגרהש אלא
 % השגרהה-אשונל תעדונ אהתש אל ,םא ,השגרהה ןינע .אוה המו
 --, תשגרומ יתלב השגרהב . שינרמ ינולפ . : רמואה םדאכ הז ירה

 ,התימו :הדיל הב שי תינגרואה תואיצמה לכ יכ ,רבדה רורב הזב אצויב
 םיטסילאירטמה  ,הנקת הל ןיאו ,ירמגל תויחה קספה איה .התימה = \

 ,העונתה חכ תא ריספת יכ ,םימעפל עראי הנוכמל םג יכ ,םירמוא =
 הז לע .התנוכת תא םירישכמה תודוסיה םתוא הל ורסחי רשאכ
 ןמ: העונתה חכ אב הנוכמהל .ןכ רברה  ןיא .יכ  ,רזיוה .בישמ
 חכה .ותוא קספי  העינתה ירישכמ הל ורסחי רשאכו .ץוחה
 ףיסונ םא :.היארהג .התעונת .ךרוצל התוא סנרפמו ןז היהש ינוציחה
 + ינגרואה םלועב ןכ .ןיאש המ . התעונתל תרזוח :איה התוא קיסהל <

 ונ5 רשפא יא בוש  ,תאזה תואיצמה ע ב ט ב תויחח ה םא
 :הואה .תואיצמה לש תויחה ןיא .ץוחה ןמ הלועפ ירי לע .השרחל =

 המצע ב הב תאצמנה העבט יהוז אלא ,הל היעהא הינג
 תא 0 אוצמל םיטסולאירטמה  ואלנ םייחה  רוקמל  עגונב

 גוסב) .רמוחב :שי יב  ,םירבופ ויה .רבעשל ..הנושארה הליעה
 תריצי רבד לע "םימלוח .ויה .תּויח לש דיסיו הרלוה חכ' \םמורה
 , תאזה . הטלחהה תועט הררבוה תונויסנה לכב לבא .ןיאמ שי
 םירפ  םוינגרוא םיאצמנ קרו ,תינגרואה. תואיצמב אלא \ הדול /ןוא
 :ירטמה תרבד :יפל הנושארה הדילה התיה ןכיהמ ,ןכ םאו :.םיברו

 לא .אבוה  ,תויחה ערז ,הדלוהה דוסי יכ ,רמוא . לקיח + םיטסילא |
 ,רואיטימ הזיא = ,רחא .ומימש םרגמ -- םמודח לא םג <> מוחה \ <

 עיקשהו  םייחה  דוסי = וכות לא טלק ,ברח םלוע לש עמק אוחש
 תינוימד .הרעשה וא הטלחהב | רזיוה לתהמ קדצב .ונמלועב והוא =

 המב םינימאמה תדה ילעב לע: םיגלגלמ םיטסילאירטמה וז
 ורתפ  ,םיטסילאירטמה ,םח  יכ 'םיראפתמו  ,ובייחמ \ לכשה .ןיאש
 םנָיא .םה .. תויטמנוד תוחנהל ץוח  ,התווהתה ,תואיצמה תריח תא
 איה .םייחה .רוקמל ענונב םתרבפ | לבא * .הנומא ' םושל  םיכירצ

 יכ .אלא \ ,הבייחמ לכשה ןיאש דבל: אל - - דאמ  הרזו תיטמגוד =
 בלה לע .תלבקתמ  רתוי הברה .,.התורז בורל: התוא :קיחרי .לכשה
 הנוכב + ןושאר | יוצמ 'ץפחב .תואיצמה הארבנ יכ  ,הרותה :תעה
 ירחאו ,םיחמצל .ןיזמ אוהש ;םמורה תא הלחת .ארבו . תילכתבו |
 ,(חיעבמ  םינוזנ םתצקו) חייע ;בל ןוומ :םהש 'םיחמצה :גוס תא 'ןב <

 תילכת .אוהו ,חיעבו - םיחמצמ ןומ .אוהש ,םדאה תא .ןכ . ירחאו
 הכו .הבשחמה = איה -- תוהלאה עבטמ .קלח שי :ובשי ,הריציה
 . לפשה

 .םולאירטמה תחנה איה - תכחוגמ םנמא  ,םויחה .תליע ןינעב >>
 . רחא .םלועמ :םויחה עו .תא :ונ5 איבהש רואיטימה .רכד לע םוט <

 עגונב רי גגו ו תעדל ובל .רזיוח םש אל יכ | ,יניעב אלפ. לבא
 תינגרוא הניאש  תואיצמה  ןיבו . תינגרואה תואיצמה | ןיב לרבההל

\ 

 מ הלאה :םירכרה יכ
 ;םיקייורמ יתלב .םירובריירויעב

 ,םה םיעטו

 ,טילחמ  ראירפ

- 
 ק

 רומאה . לדבהה שי םגמא יִכ ,איה הינגוו תעד .ונררבש םינמיסה ייפע

 ,ונתרכה ב. םא-יכ תויאי צמ ב ונניא לדבהה ותואש :ןכתי  לכא

 הלאה םינמיסה תא ונתרכהב גישהל םילוכי ונא ןיא :הזב .הנוכהו
 . םייחה ררענ תמאכ םמורה היהיש. א5  ,תינגרוא" הניאש תואיצמב
 גוסמ םינימ שי .יכ ,ןכ םנ רשפאו .בלה ילע  הלבקתמ וז  הרבס
 ירהש ,םישולק םינמיסב קר .רכינ םהבש תויחה  דוסיש :,םמודה
 תאצרהב .שולקה רצה . והזוש ,הארנ ללכב .עבטב  הציפק ןיא
 הזב 'שפותו םיטסילאירטמה וידגנתמ לע גלגל .דורט אוה : .רזיוה
 הז 5כ םעו תואיצמב תודחאה תא התוי 'םיעטהל רשפא .הכורמ
 תווהתה  תורשפא :ונליררבת אל וז .תודחא םג יכ . .םולכ .דיספנ אל
 ןוופמה .רקיע אוהש .המ ,ררסמ וא שדחמ חכ .ילב הילאמ תואיצמה
 יבגל קר איה + תוינש וא תור ח א :הלאשה  .הלאה םירוריבב
 רדס וא שרח רשא ,ילפש םצע'הו אהיש ,רהסמו שדחמ כ
 תיותילכתיהבפ תואיצמל :אהתשו ,הנוכ ב תואיצמה .תא
 התואב תודחאה תא םיעמהו םדא אב םא לבא .העב טל ץוח
 ברק .אוה ---. ךפחל --- אלא .,ריספה .אלש  דבל אל ,המצע .הריצי
 , תישונאה .ונתגשהל םירברה .תנבה תא

 (אובו ףוס)
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 ו וסלנצק ,י ₪ 9

 ,תויַפָרְנּויִלְּבִיב תומישר

 םניא םירומה םגו תובאה םג .ונלצא םיעגי ךונחה ינינע
 ראשנ ."םינקותמה םירדחה, ןמ .םלגר תאו םדי תא םהב םיאצומ
 התע תעל וקיפסה תושדחה "תוטיש,ה .רבלב םשה קר \ בורדיפדלע
 םג ונלצא םיבכרועמ < ויהש ,םיגשומה הא רתוי דוע בברעל קר
 :--ךונח:תודסומ לש .ןונה רפפמ ונל .שי העש .התואבו .יכה-ואלב
 תודסומ = ,םירבע = םירענ יפלא \ םיכנחתמ  םהבש = - .תובישיה
 םעה הזו- -,הז גשומ לש יתמאה ונבומב םעה-תפוקמ םיסנרפתמה
 איה המ ,תורסומה םתוא םילעופ ךי א ,ללכ בור ייפע 'עדוי .וניא
 ,ימינפה םכצמ תא = םיעדוי 'ונא .ןיא .םתלעות איה המו םתרטמ
 לש םתומדב ונל םינתונ םה המ ,וללה תודפומה לש ,יתמאה
 םתומד .התיה ילמלא ינל תתק םולוכיו םיכירצ  ויח המו וישכע
 תא םירבוע יהו  םירחא םיאנתב : םינותנ ויה  ילמלא  ,תרחא
 .םירחא םיעצמאב 'םתדובע

 ---לודגה וננורסח תא תואלמל תולוכי תובישיה .ויהש רשפא

 תולוכי ויהש רשפא .םינוילעו םינוניב ם יי ר ב ע. רפסהותב .ןורסה
 יפנע לכל תומרגורפ םע . ,תמ א ב םינקותמ אנפלוא"יתבל תושעהל
 "תובישיה, תא :תושעל תמאב רשפא יליא = . םיירבעה םידומקה
 ךכדלכ = .ונל .ץוחנ אוהש | ,יתמאה ידוהיה .ךונחה .ותואל רצכמ
 "  ?+המכ הז ונשפנ תא םיאשונ .ונא .וולאשו

 הלאה = תולאשה תא .לאשו .רשא :,ונברקב שיא .שיה .םלואו
 תובישיה יחילש : יייע עכתנ : ידוהיה + ןהילא ובל תא םישיו
 תועוצקמב .םיקוסע "הלכשה | תצפהל,, תורסומה ןוהבדנ תא ןתונו

 ו םירחא = תודשב בור .ייפע םיעור  ונירפוס םג ;םירחא
 תלאש = ,וזכ .הבושח  הלאשו = ."םיבגשנו  םימר, רתוי םירברב
 הלאה תורפומה םה .םיבוזעש .םשכ ,הממושו | הבוזע  ,תובישיה
 .םמצע

 אוהש

 דיע

 סחנופ  רמש . ,הז לע  ראמ חומשל ךיהצו
 איצוה : ,תועודיה . תובישיה  תחאב \ חרומ :ומצע

 ,ןאמפיש

 תרבחמ



 קיזחמ הזה טעומה לבא .םירמאמ העברא קר |

 3 םלועה <

 הליכמה .םידומע םיעברא תב ,הנטק תרבחמ הוו
 םירבד הברה :תמאב |

 ימ לכ, הב = ןייעיש תאזה  הגטקה .תרבחמה איה :תיאדכו ,םיבושח
 . "ויניעב םירקי .םתוחתפתהו" םכונח ,.לארשי- ירלי ייחש

 הברה ונהורפס  הלפט * םינפלש ,קרצב ריעמ ןאמפיש רמ
 לכ םע ינרט קיאה ומוקמ תא שרי וישכעו ,"הבישיהדרוהב.ב

 תא ירמגל החיסה וישבע לש תורפסה .ושפנ יקדסו וייח .יאנת

 דסומ | דוע = ןיא .וליאכ ,הבישיה ןמ | ירבעה ארוקה \ לש ותער
 ,וב םייח םירוחבו םירענ יפלא ןיא וליאכ, ,ונמלועב הזה  ךונחה
 ,םיזיהו .םימלוח ,םילפונו .םימחלנ | ,םינעתמו םילבופ ,םיפאוש

 םיוקמ. ,םויחה יכרדב םיעותו ךרד .םישקבמ ,םירגבתמו .םיחקפתמ
 ויתומא 'דּב .םצמטצה ופוג דסומה,ש ,םהנ הז תעדדחסיהו ."םישאונו
 .ורדועלו וריעהל : ,וממחלו .וריאהל .וכות לא סנכנ .םייחה רוא .ןיאו
 םסנכהבו :,ויכינח יפלא  םינונתמ ומע .דחיבו  ,ןונתמו ' אוה .ךליהו
 =- ,"םיימואלה ונייח .ךות לא  ןוונדחור .םתא םיאיכמ .םה םייחה לא
 איבהל "ויה םילוכיש ,םיננער = תוחכ המכ םחיניב שיש העשב הב
 םהל .וטישוה ולו = םהב .טעמ :ונינעתה ול, = ,םמ,לו  םמצעל הכרב
 + ;(םייחו רוא םעמ

 לש םתוציחנ תא .חיכוהל .רבחמה לדתשמי ןושארה -רמאמב
 ךישמהל  םילוכי .ויהש ,תירבע הלכשהל םינוילעו םינוניב םירסומ
 7 ןיאש  .,םיכומנה  םידפומה הלא .תי'תחו..ררחה תלועפ : תא
 תחא < הילוח אלא םניאש  ןמז לכ בושה ךרע ,םמצעל םהשכ
 הניא .הכומנה .הלכשהה  ..ךונחה תוהסומ לש המלשה הלשלשב
 םירדחה ידימלת | םכרצ יד תוחתפתהו תועידי הילעבל : הקיפסמ

 , םרפס:יתב :תא .םבוע ירחא םדומלת תא םיחכוש הרותה-ידומלתו
 תוכלוה = תורובו תוצרָאה-םע םא  ,ללכ .אלפתהל | ןוא .ןכ לעו

 .(*תובישיה .ןונע

 םייקתהל .תורשפא שי הכומנה הלכשההל, יכ  ,ינכותב תוטשפתמו"
 רוקמלו ..יהנוילעה הלכשהה .ןמ קספה ילב הנוזינ איה םא קר יואְרב

 תובישיה תא תושעל ,רבחמה תעד יפל ,רשפא הנוילעה הלכשהה

 תויגוגדפה תושירדה .יפל | ,ישונא-ימואל ןבומב לולכשו ןוקת ייע
 ידכ ,תובישיה תא שו ב בל ץוחנ וז הרטמלו . םייהה :תושירד :יפלו

 לועפל - -בושחה .ןריקפתל ןהישבהלו ירוטסיחה :ןכרע .תא ןהל .בישהל

 . תידוהיה :תירוטסיהה ותלועפ .תא

 לע .השירדו הריקח  ךותמ דומעל ךירצ אלה לכ םרט לבא
 .ןהב ןקתל רשפאו ןיוחנש המ. תעדל ידב תובישיה לש יתמאה ןבצמ
 ,תוריהב  תונומת ..וז השירדו = הריקח :השוע ןאמפוש רמ .םנמאו
 ונינפל - תורבוע = ,תואיצמה = ןמ  ת'חוקלה- תורבוע לע .תורסוימה
 םידדצה . םינורחאה  םירמאמה  תשלשב טרפבו :ןושארה .רמאמב
 ,םנויבצ לכב :וניניעל = םוגצומ "'םישודקה, תודפומה .לש .םיילילשח
 ונ5 הלגמ תובושיה .ייחב יקבה רבחמה .שפנ זיגרמו בל .ביצעמה
 םהב ןיא< .וננמזב וללה תודסומה .וררוש .הלורגה ההיריה לכ תא
 ; הלאה םוגשומה לש .יתמאה . םנבומב = ץרא-ךְרה אלו הרות אל
 םיצוחנה תועצקמה לכ ; ימואלזיתד אלו ישינא ךונח אל םהכ ןיא
 רחא דצמ השבי .אקיטסלוכסא =; םייוקל --- םידימלתה תוחתפתהל
 אריפסומטאה ;לכ לע םיפחמו םילשומ ינשה רצה ןמ בולעה "רפומה,ו
 תאו ונתורפס תא" םיעדוי  םניא הבישיה .) + הקינחמו .השק
 םיעדוי  םניא ,תירבעה הפשה תא םיעדוי םניא  ,ונלש .אירומסיחה
 . <. םולכ

 אורקל ךירצ .:רבחמה ירבדמ תוטטיצ .םיאיבמ :ונחנא וא

 לב

 .תובישיהב  הדיריה .הלדנ המ ןיבהל 'ירכ ,וירבד לכ: תא

 סחגיפ  חאמ | , ָתְָפשיה | ר"ע :הרות \ לש :הינסכא (
 : 0 + ע"רח ., אדיל ,ןאמפוש

 םירמאמ ןיבק

\ 

 ןיא וז הלאש לע . + תוסירהה תא אפרל רשפא המבו ףאיהו

 ירצו | .ןאמפיש רמ לש ותרבחמב הרורב הבושת םיאצומ .ונא
 תא .שובכל ןיוחנ, .רתויב הבושחה איה וז .הלאש אקורש ,תודוהל

 המה ימָו ימו הז .שובכל .רשפא: דציכ ! אתרטוז אתלמ ..."תובישיה

 ינודאו .ללכב ונלש  ,היסכורנתרואהש הוקת שי םאה + םישפוכה

 זמור (19 "'מע) רחא םוקמב +הז ."ישובכל, ומיכסי טרפב .תובישיה

 ,,.(*'גרוברטפב ףסאתהל הבורקה, ,םינברה-תפסא לע רבחמה
 וישכעו ,התלועפ \ תא .התארה רבכו .הפסאתה רבכ הפסאה םלואו

 םשו .ןאמפיש רמ רזוחו .הנממ תווקל שיש המ ה"ב םיעדוי לכה

. 

 ' ,הבל לע .רבהמ .אוהו ,"תירבעה תוברתהל- תורדתפהה,ב .וחטבמ
 " הא . יישובכל, -- + וזמ \ .תלעותה-תבורמו היוצר הרובע הל :ןיאש
 תא רדועמה .שגרה תא ונחנא םיניבמו .ןבצמ הא ןקתלו תובישיה
 הלצהו | חוה | ;הכושיהל ,ּהל = .דומעת ףוס-ףיסש .,תווקל רבחמה
 הבישיה לש  הכרע = אוה . בר :ןכ לע יב  ,היהיש םוקמ הזיאמ
 ,םתוברתו :ונינבךונח ךרוצל וב שמתשהל. רשפאש דסומ :רותב

 הלאש  .קרפה לע הרימעמ ןאמפיש רמ לש הנטקה ותרבחמ
 , רבחח דעבו ..הנממ ונתעד תא חיסהל םיאשר ונא .ןיאש  ,הבושה
 .תמאב .הבוט ול ריכנש רבחמה אוה יואר דבלב הזה

= 

 . היצילגמ .םיִבתַכַמ
 צו.

 5ש התעש םג ףוס ףוס העיגה ירהו---"העש ול ןואש רבד ךל ןיא

 ,יוחד תונש עברא הילע ורבעש רחאל , היצילג ירוהי תוינע לברב הטיקנאה
 " -תערש דע ,  הוחרו ורזחו : טיקנאה ןמז ימשר ןפואב רבב ועבק ,םיסעפ המכ
 ,הלועפל הטיקנאה ר'ע הטלחהה אצת ללכב םא , קפקפל רבכ הלחה להקה
 ראונאיכ ג*כל  הטיקנאה העבקנ , תומהוק תונכה לכ ילבמ * , םואתפו
 םתוא אצמ הנידמהידעוש ,ולא לא וחלשנ תונמזההו (ברעמה ינב ןינמל) זיש
 גי ש כ ע אקור תולועפל רבדה תא איצוהל הנידמהררעו האר המ ,ךכל םייואר

 טנמלרפה ידיש העשב ,ראונא יב ג" כ" םוול אקוה הטיקנאה תא עובקלו
 ,סומכ .םעמ הגירמה"רעול ול שי קפס ילב לבא .ןיבהל רשפאהוא- -הדובע .תואלמ
 ,ע"ש .רבמטזפב .היהת 5 תטיקנאה הא תוחרל רבדב םעט ןל היהש םשב
 ו. םייסה תובישי םע תחא הנועב לוחת א ל ש ידכ

 הנידמה:העו תא ץיומהש ,ןוכנה םעטה ונתאמ םלעג םא םלוא

 - ירבח  םינודאה לש םכבל תמזמו םתנוכ ירה ,וישכע הטוקנאה תא עובקל

 : ושפות וצר . לכל תועודי) תויולג הלועפל רברה תאצוה ןפו א ל עגונב דעוה

 "הל  היהי אלשו רצה הגוחמ אצת אלש ,הטיקנאה רעב עונמל הנידמב ןוטלשה

 רתוי פהמ ,םישגא ה"מ קר ונימזה : תולובחת ונקו ידמ רזווי הבורמ םוסרפ
 .ןורהאה עגרכ) ,םינלופ םלוכ ,ןכוכ ,םירצונ םירשעמ
 .'םהל היה .אלש םושמ  ,אובל ולכי אלש  ,םיניתור ינש םג  ונמזוה שממ
 \ | עורוה---לורג רתוי רפסמב םידוהי ונימזה אל המ ינפמ | ,(רבדל, ןיכהל יאנפ
 יהשעת הטיקנאהש הצור ינניא, :ו;צעב , יניראב ףארגה , הנירמה לאשראמ
 ."הברה | ,ןויטשנוגיל ר"דה ןיכהש ,המישרה ןמ קחמ ךכיפלו . "ידוהו  טנמלרפ
 םבורב = ,ןבומכ | , םיבווש וקחמנ אל םהיתימשש ולא . םידוהי לש .תומש
 ה"רה ןוגכ  ,םועודי = תומש אוצמל רשפא םהיניב ,  םיללובהמה .תגלפמל
 ר"רה | , ןיברמ יו"דה , יודנל ר"רה , יוגבשא ר"רה , ןייטשנוויל ר"דה ,  רשילוק .

 0 / יורק ן בובלמ תולהקה ישאר םג וגמזוה , הלאבו ץיברוה עה , עראס , רלוג
 < "םידוהי,ה םגו ינקרקמ טאלכגיזורו ךאכנריטש םירוסיפורפה , רובמסו  ןייבוהורר

 רגאפ ש ף לורד א ! םונש קר ונמזוה םינויצה ןמ ,ןייטשרלפו  ןיהמינ ר"דה
 רנאמאוד " ריר .ט-קומיר- :לאיציפה ' דוע ונמזיה . הזמ ץוחו פי ק רו ק \ ר"דהנ
 : ותורוהז תא ,סורג .רירה ,יוקרקב  "םייולת טניאש = סודוחיה תגלפמ .שארו
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 <>, ק"יח --- . הפסאה ינפל רוע "חלשה ,ב הנושארב םפרג רמאמה (*



 ,םהל אוצמהש , תוימשרה תועידיהב קפתסהל .םחירכהו תוצעומה

 לש םהיתופיאש תולגתמ םכותמש םושמ ,הלאה םיטרפה לע רוטעל יארב

 תופיאשה וטלבוה .: טיקנאה ךשמב םלואו .הטיקנאהל .םפחוו םוימשרה םיגוחה

 + רתוי דוע .וללה

 םיאצומ נא תאזה הלאשה לע הבושת ? הטיקנאה לש ,הדיקפת היה המ = 0

 תא .הטיקנאהב םיפתת שמה לכ ינפל .הגורמה:דעו תאמ עצוהש ,תולאשה ןוילגב

 םידוהיה תוינע םא (א : םיגוס השלשל קלחל רשפא ןוילגהבש תולאשה רשע

 הָלּודְג םתוינע ןואו ץראב ררושה יל ל כ ה ב צמ ה תכסב קר האב היצילגבש

 תדחוימה תוינע שי ילוא וא (ב ? הנידמה יבשות םימעה ראש לש  םתוינעמ

 רציכ (ג ? תאז ה תוינעהל ומרגש ,תובפה ןה המ ןכ:םאו , רבלב םידוהיהל ק

 + תוינעה תא לקהל רשפא םועצמא הזואבו

 ,ריצה ויה ינשה .גופהמ תולאשהש ,ומצעמ .ןבומ
 תרחוימ תודוהי תוונע ןיאש \ חיכוהל םיצמאתב םיימשרה םיגוחה :,סירבדה :

 וירכר הכ אלה ., םודוהי:םניאשל םידוהי ןיב תוינעל עגונש המב לדכה לכ ןיאו <
 עובקל המצע םייסה תטלחה, : הטיקנאר תחיתפ תעשב ינידאב לאשראמה לש .

 תטשפתמ תוונעהש 0 ותאמ המלענ אל יכ ,החיכומ ..הטיקנאה תא | 2

 תאלתו ,דאמ אוה ער הגיומב יל לבה בצמה םג לבא  ,םודוהיה ברקב
 לכ תא האצמ רשא ,ה א ל תה ןמ רה א ק לח םא יכ הגיא םידוהיה
 ךשמב .םירוהו:םניאש םיפתתשמה ראש םג ועיבה תאזה הפקשהה תא . "ץראה

 :ןירבד רתו ךוזב רמא יק פרוגז רוטקרידה |, הטיקנאה ימי תשלש "
 סה דר הם יא 7 וזמ "ה לורד הגי א םודוהיה תוינע,

 ןא םירצונב רלוקה תא תולתל ילבלו ם מ צ ע ל ץישיהל םיכורצ םודוהיה

 לש יומוחה כצמהש, ,אצומ לי ט א רכב אג  רצהה:ץעוי ,"םימייקה םיקוחבו
 ן י א ו םידוהיה לש םבצממ ליהי ערוהגה םירוהייזפניא

 ,רבופ רמלוא"ה ."ןנוא תהל המ לע םידוה יהל ם/היל'

 רשא מ רתוי הבהה ויש כ ע בוט םירוהיה לש יסונוקיאה בצמהש 0

 ,יוקרקב םיחרזאה שאר ,א ע ל ר"דה םג םיקיזחמ וז העדב ."ם ונפל

 םיפתתשמה ראשו טיניש  ר'דה

 תחא תערל םירוהיה םיפתתשמה ל כ ומיכסה ירה | ,םהל דוגינב

 ראש לכמ ערל םילרבנו ד וי מ םצמב םגמא םיאצמנ היצילגב םודוהיהש |

 תדחוימה תוינעל ומרגש , תובסהב ? ם קלוחמ םה המב אלא  ,.הניחמה יבשות
 ןוטלשה ישפותל דיגהל ןוצרה םג וא  ץרמהו זועה פהל ןואש וללה, , תאזה
 תוינעב ץראה תלשממ תאו םתוא םישאהלו םהינפב תמאה לכ תא

 תולגל :ירכ ,תונוש תואלתמאב ושמתשהו םנושלב  "ורהזג, וללה ,םידזהיה /

 ירוהי לש  סְתוינע,ש * ,אצומ ,לשמל ,ןייטשנזיל ר"דה . םיתפט תוסכלו חפש -

 םידחוימה םיאנתהב םירושק וללה םינמיסהו , םידחוימ םינמס הל שי היצילג
 ,תויפזייזוש ןתמ ,ש = ,אצומ ךאבנריטש רוסיפורפה = , "םידוהיה םינותג  םהבש
 ג ויה הז ן ונגס 5 ןיבו . "םרכועב היה וג מ ז -םד 1 ק היצולג .ודוהול =

 חיכוהל ץמאהמ ךאבנרוטש רופופורפה , ץראה תלשממל םירוגינס ושענש הלאב
 תוומשיטנאמ איה הקוחר (טארדלוש:סעדנאל) תיצילאגה ךונחה" תוצעומש

 / ןיברמ ר"דה .סג םירבדמ הז חורב , הרומג תויביטקיבואב םידוהיהל .תפחיתמו
 + דועו ןויטשהלפ =

 אלש ,םישנא לש ןוגה רפסמ םידוהיה םיפתתשמה ןיב ואצמנ םתמועל
 ינפב םיתמאו  םירורב םירבד רכדלו ןינעה ינפ לעמ הופמה תא ריסהל וענמנ

 ורחבג .,יזנכשא ר"דה .בובל ריעה אישניןגפ ,ד ג א ט ש "ה ונרבח םה אלה .לכ =

 תלהק שארו יודנל ר"דה םייסה רחכנ | , דנאמאורו .סורג  ,השילוק  טנמלרפה =
 , + דועג. סליט .רידה  יוקרקב .סורוהוה
 המכ רע ,םוצע יטפיטטס רמוח י"ע ומואנב  חיכוה .י ז ג ב שא ר"דה ו

 9000 ןמ . חכ הפיסומו תכלוה איה המכ רעו םודוהיה לש תוינעה איה הלודג |

 ייח .תויח תורתונהו , הלהקה:סמ 3200 קר תומלשמ בובלב םידוהיה תוחפשמ >>

 רועו .להקה .תפ קמ הכימת םג לכקמ ביִבל יריהימ ישילשה קלחה ; ץחלו יבוע
 םתוצחמ םונהנ ) לשמל ,ירורבב , בובלמ תונטקה םירעהכ בצמח אוה הומ עו

 םיבשות 46 |0 קר הב .שיש ריָע :יולסי ב .הקרצה ןמ םודוהיה םובשוחה לש

 0 , הכימתל | םיבורצה םירו-י:םניא 0 קר ואצמנ , םורוהי 0

 דגנ םינווכמה ,  םיקוח הברה לע םאוגה האהמ וז תוינעל תובס רותב . םודוהי
 + םידוהול עגונש האב לעופל םיקוהה תאצוה ן פוא לע םגו םירזהיה

 ומב םוקותהמ . כ"כ םילבוס  םגיא םידיהיהש = ,רבופ פו רג "דה
 היצמוגאה - . םירצונה ברקב תררושח ,תומשיטנאהמ |

 לכ ובבס וילעש

 . םירצוגה

 ,םלואל .הסינכה תא םיאנותעה לע רפאש ,הזב םג הנידמחידעו הארה הרתוה

 % תימשיטנאה

 ; ךכל תמרוג  ,;תועודי- תויטילופ תוגלפמ תושועש

 ,ילכלכה ןבומב םרח םהילע לוטמו

 ןיא - םידוהי :םירנמלש = , רועמ סליט ר'רה

 + תוגוש םירעב ויהש םושעממ ןירבדל תוואר
 ישילשה םויבו ןושארה םויב ד ג א ₪ ש אשנש םימואנה | ויה םיניוצמ

 תגשב הנושארה הטיקנאה ןמל---רמוא אוה---ורבע הנש םירשע . הטיקנאהל

 ,ביטוחל אוחש רצ הזיאמ ץיפח םוש הארנ אל איהה תעה לב ךשמבו .0
 7 -הלשממה דוחיב םימשא הזה בצמב . םויל  םוימ ערו .ךלוהש , ונכצמ תא
 ,ץהאב הורטסודגיאה תכימת ר"ע םירבדמ . ץראה תלשממו םיגוטלשה ,תיזכרמה
 + םירוהי  םיחקול ןיא הנודמה:דעו י"ע  תורפונה תואקירבפהלו
 , תודוהוה הקירבפה םע םירחתמו הקירבפ םידסימ

 םירוהיה תא ףרור רובצהש

 איבמו תוושמ םינתונ

 רחא םוקמב
 אוה ךכ ,רבכמ םש תמייק

 לע םילושכמ חינמ ט י-נ * ש ר"ד רוטקורטסניאה .. רחפמהל עגונב םג כצמה
 :םירוהיה ידעצ תא רצהל ידכ תוימשיטנא תונקת ןקתמו םירוהיה םירחופה ךרד

 הטיקנאה תא רחסש ן ה נידמ :רעו .. רחסמה עוצקמב םתעפשה תא טיעמהלו

 םירוהיש , םולורגח םיק נבה יתבב + םודוהיל הרשמ םוש רסומ וניא , תיחכונה

 שו 0 הלכשהש םירמוא = ,ירוהי ריקפ ןיא  ,םהינוילימב םהב  םיפתתשמ
 רפול .שרוה ןורבה לש םוירוטרוקה אבשכ | לכא = , ןנבצמ תא ביטיהל החכב
 םושמ  ,תוצילגה . ךונחה תצעומ .ןטשל ול תבציתמ = ,םעל= רפס:יתב -היצולנב
 ו הנידמהדרעו השוע המו ,יזלובה ָר "ומדאהל ל םניא ולאכ םיתבש

 בצקש ,ךרעב  ,םירתכ םיפלא 300 לש םוכסהמ ?  םירוהיה תלכשה תבוטל
 וותא :רמאל ,םירת כ 8200 קו םודוהיהי קלח , ללכב הלכשה ינונעל
 לש בר רפסמ . תוידוהי תודימלת  םילבקמ ןיא תוירנימיסהב . ה אמ ל רח א
 , הרומ תרשמ םירסומ ןיא םידוהילו ,  םירומ רסוחמ םירוגס םירמוע ס"תב

 ,םילכורה קוח ןיעכ ,םידוהיל םיקיעמה םיקוחה לע .רגאטש הארה ינשה ומואנב
 הטיקנאהש ,שרוד אוה .,הגיזמה יתב לוטב קוחו ןושארה םוו תתיבש רברב קוחה
 , ןושארה םוי .תתיבש רבדבו תולכורה רכדב קוהה תבחרה דגנ החעד תא עובת
 , םורוהיהל .הבר .הער .וושבע לש .םתומדב ג .םימרְונ .וללה . םיקוחה
 ..תופסוה - רוע םהילע  הנפפות 'םא הלוהג םתער היחתש
 | םתיפמ לדה םמחל | תרכנש | ,םירזהיה םיגזומה ופלא
 ,הגיזמה ןמ התע רע טנרפתהש ימ לכל היסצנוק

 יח ריחו אל םיגזומה ירה ,טאל:טאל הליבגהל היהי רשפא אלה ,  תורכשה
 , םודוהו יפלאב הלכ תושעל הנוגה  תילאיצוס-הקיטילופ וז = ןיא לבא . חצנ

 :ירפ םישרוד ונניא, :וללה םירבדב דנאטש םייפ ןושארה ומואנ תא
 תובדג םישרוד וננוא ; שורדה חכה וגל ןיא תאזב השירדלש םושמ ,  תויגיליב
 לכב תויכזייווש םושרוד | ונירה  .ידמ רתי םיאג | ונורה וזכ השירדלש םושמ
 ףוררל ולדחתש ,םכמ ונא םושרוד .קוחה '"פע ונל עוגמש המ | , םונבומה
 תא האלמ זא -- הטוקנאה לש התאצות היהת תא ז םא .ונתוא אכדלו
 : .."הדיקפת

 ב"שכמו
 דע םג רבדמ אוה

 ןתנתש , שרוד  אוהו
 תא ליבגהל םיצור םא

 םויסה ילתוכ .ךותב רוע .עמשג אל והומכש ,רנאטש לש הז ומואנ
 דוסו כ'חא שמשש אלפ לכ ןיווו ,םיפפאנה לע לודג םשור השע ,יצולאגה
 אוה .עודיה | ב ר מ ר"דה םג םיחבוהמה ןיב רסח אל ,ןכומכ . םיחוכול
 לבל םונלופה תא ריהזה וירבר ךשמהבו ,ןישלהל  ,וגהנמכ ,םעפה םג אצ,
 , טשפתהל "ןוגר'ז,הל ונתי לבלו םירבעה רפסה יתבב הלילח וכמתי

 םיגזומהו- ןושארה םו' תתיבש , תולכווה רכדב דנאטש לש ויתושיררל
 :וסה ירבד תא איבהל יאדכ .םידוהיה םימאונה לכ טעמכ  ומובסה | םירוחיה
 דגנ תמ יונ גי א, : ןושארה םוי תתובש ןינעב רנאמאיד ר'ד טסולאיצ
 = םאונה רמא--ןושאהה םוי תתי בש רבדב שרהה קוחהל
 לבא ,ץרמב לעופה לא ותוא ואיצויש ינא הצורו
 ,םידוהוה לש םייתדה  תושגרה םע יבשהתהב
 ,"ובעמה ימול ןמזיהזיא ועב קיש ינא שרוד

 ורפח םיחוכוה תעב לבא ,היצילאג ידוהי לש היצרגימאהב םג םירבדמ
 הכראש ןהטיקנאה | ,הנידמה ירעמ ואבש םיפתתשמה ןמ הברה רבכ
 : וזנכשא ר'דה י"ע ועצוהש ,הלאה תויצולוזירה תלכקב הרמגנ ימי

 ינימ .לכב .םידיקפל םתונמלו | תוירזבצ תורשמל | םידוהי תונמל .(א
 םירסומה לכבו .ץראה תלשממ תוויקפב |, הכלממב .תודיקפהו םידרשמה
 , םיירובצה

 אצי - ס"יב רקבל  חרכהה ךברב  קוחהש ., הלועמ החגשה היגשתל ב
 ידלו תא רוטפל ךורצ , רבדה תא לקהל ירכ ..םידוהיהל עגומש המב "הלועפל
 רפסה:יתבב תורשמ לש ןוגה רפסמ 2 ,תבשב ס"התבל אובלמ סידוהיה

 1 לה

 שלשה 



 , ג ןוילנ

! 
 . וכו ס"היבב תידוחיה תרה דומל לע רתוי חיגשהלו םידוהי= םירומל םיומטעה

 . לארשו ידלי ליבשב םיילברפ:פ"יתבו םינג רסיל (ג
 תורפומו םיורובצה  תודסומה לכמ האנהה תא םידוהיה . לע לקהל (ד

 + הנירטב .יללכה .בצמה ,תא ביטיהל ידכ ודסונש  הכלממה
 .םיירטוח םועצמאב ןכמהלו תוידוהי הכאלמ ילעב תורבח דסיל (ה
 תא םהל תחלו טידרק ד"ע  םוידוהיה הבאלמה ילעב תא ךומתל (ו

 , םתבאלמ יתב תא ללכשל תלוכיה
 .,תיתיב:תשורח .םכותב .םידוחיה וגיהני יכ רבדב לדתשהל (ז
 , םירוהו םירחופ לש תורבח רדסלו רפול (ח

 ,השק תונפוג הדובע תבוטל םידוהיה ברקב הבורמ היצטיגא תושעל .(ם |"
 , םיימוקמה םיאנתה יפל לכה ,בר רפסמב םייתב דסיל (י

 איו םתרטמש ,םידוהיה תודסומה לכ תא .הנוגה הכימת  ךומתל
 : ( = + תימצע הרוע

 . הטיקנאה הרגסנ ,ינידאב ףרגה ,הנידמה:לאשראמ לש רצק םואנב
 ןה :בישהל רשפא תאוה הלאשה 9 ? הדיקפת תא הטיקנאה האלמה

 ,אלא רחא ריקפת םוש הטיקנאה רכדב הטלחההל היה אל תמאב סא , ואלו
 הנידמה דעו לפטמש "חיכוהל, , ינידאב ףארגה הטיקנאה  להנמ רמאש ומב
 הצור םא לבא  ,הריקפת תא המיקנאה האלמש קפס לכ ןוא זא "יז הלאשב
 הנידמה דעוש |  םורוהיה ונימאי תאזה הטיקנאה דוסי לעש  ינידאב ףארגה
 רוקחל ' בוטה ןוצרה ול שישו םירוהיה תלאשל עגונב .םימח תושגו אלמ
 :ול הגענ זא" ,"התוא לקהל 'לדתשהלו | םודוהיה | תוינע לש תוכסה ירחא

 םוימשרה םוגוחה לש .סחיה אלו תאזה הטיקנאה לא תונכהה אל ! "הבורמ השרדו,

 םיאורקח ןמ הברה וחתפ אל הטוקנאה ךשמב , ז'ב- תא וחיכוה הטיקנאה תעשב
 קר וחבד \ .וחמגל ושחה  םינלופה = םיאקיטילופה בור סג ;  םהיפ תא םירצונה
 לש םידיקפה סגו' , םירוהיה םימאונה לש םשורה תא שולחהל ואכש \,ולא
 ..ךכל ונמזוהש = , תוביצנה

 תאזה הלאשה לע םג + תאזה הטיקנאהל הל הנייהת תואצות וזיאו

 וושכעו ורקחנ .תובסה  ,ףסאנ רמוחה = ,הנוכנ ה בושת וז העשב ,תתל השק
 וצרושכל ולכוי םינוטלשה :.דנאטש .רמ רמא הפיו  .םויפה ריב רברה .לטומ
 ןמזח - לע. לכח---וצרו אל םאו * . היצילג .ירוהיל הברה וא טעמ םא .ליעוהל

 + + וז הטיקנאב הלטבל ואצוהש ,למעהו
 .שינעה .ריאמ

\ 

-- 
 .ַסויְְּב יהל

 ויבחכמ,ב ףסוי ןב 'ה רקב (הרבעש הנשל 36 ,96 ,16 'מזג) *סלועה,ב
 בושיהו םידוהיה תודא . לע יתרבדש ,ירבה תא הפירח תרוקב | 'אניטנגראמ
 םג | הספדנ וז תרוקכ .םש יתושע רשא  םישעמה תאו | אניטנגראב
 ףסוי:ןב 'הש  ,'גנונפאה עשירוי יד, אניטנגראב תינויצה היצררפה לש ןגרואהב
 בותכל חיטבה אוה  ,וירבד תא רוע :םיוס אל ףסוי-ןכ 'ה לכא =, וכרוע אוה
 ותחטבה תא | םייק .אלו = ,א"קי תוינולוקב יתוניכהש תוממוקתהה ר"ע רוע
 . םייח דע

 הָבּושִּת

 םוופל יתיבְח ,תישאר | ,ירקבמל סויה דע יתינע אל םימעט ינש ונפמ

 ינש יארוק ינפל ילע רערע ףסוי*ןב 'הש העשב ,חינשו .ףסויןב 'ה לש וירבה
 בושיה רבשמ,, (תונמרגו תידוהי) ירפס ספדנו ךלוה היה  םיינויצה  םינותעה
 שי הז ירפפבו , א"קו תודיקפ לש תירסומה הטומשהו אגיטנגראב = ירבעה
 אל ירפס תא מ תעשבש "י"פעא ,  ירקבמ לש ויתונעט לע 'הרומג הבושח
 רימעהל םיצורה תא = .ויתונעטל .אלו ףסוי:ןב 'הל אל ללב יונפ יכל הוה
 . ירפסל  אישמ נא = סינינעה ורקע לע

 : : : םידחא
 ,,הז י"ע  אגיטנגרא  ידוהי לב תא  יתבלעהש * , ןעוט ףסויןב יה (1

 םיסנופתמ םה יכ  ,"ןטבעל רעזנוא, לש 'טנדנופסרוקתל , לוכיבכ ,'ותרמאש
 ; "ןעבעל  רעזנוא,ב וז  היצנדנופסרוק יתארק אל * יכנא , םירעוכמ  םיקסעמ
 אל תמאב לבא ,אל וא ירכר תא טנדנופסרוקה םקע םא ,אופיא עדוי ינואו

 וז העדש יתרמא אלא ,  םורעוכמ  םוקסעב .םיקסוע .אניטנגרא ירוהיש , יתרמא \
 + יתבתב רכונה ;ירפסכו אנוטנגראבש סורצונה יטולכוא ברקב הצופנ

 ,םירבד קל תמאל יכנא  ץפח הזבו

 היגולואידיאה ןיב לידגהל ונולע .תיניטנגראה תומשיטנאהל עגונב םג,

 ץוח ,  םירוהיה לכ + הדחו איה הרצק היגוליאידיאה ,, תויתמאה תובסה ןובו
 .םיטסיחרנאַו םישנכ םירחוס ,  סינפייז .םיאמר םה. ,ללכה .ןמ . אצוי  טועיממ
 .וז החיה לש התורקש תא חיכוהל. תודהיהל ןובלע אלא הז , ןיא , ןבומכ

 םיאצומש , םיולש םישנא .םח אניטנגראבש םידוהיה  בוה םג ירה , ,םלועה לבבכ
 , םוגלבקו םירחופ רותכ וא . ,םולעופ רותב םא .. , רשויבו. .הרןבעב .םמחל תא
 בל לע לכקתיש , אנוטנגרא .ודוהי .ד"ע .יגוימרה רויצה  ותואל םרג .ימ םלואו
 האור .התיה .תיאפוריאה .תומשימנאה וליפאש העשב , ץראב םירצונה םיפולכואה
 ןניאש ,רכונ לבא. אוה  ןטק סנמאש ,טועמה .ותוא --- ? הלודג המזגה וב
 'מע) = . "וב וע .םינתונ = לכהו הדוכעב ומחל תא אצומ וניא , הדובע בהוא
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 םישנב .. םירחוס 0 יכ ,יתְרמאש המב הלילע .אצומ :ףסוו:ןב 'ה (2
 יתעטש  ,ירקבמ ןעוט ,.הז .רכד .א"קי יטסונולוק .ויהש ימ םה .סירייא:ס ןגיאובב
 . ףסוידןב 'ה :אוה .העוט . הפוריאל יתבש הבש ,הגופפב .םיעסונה דחא י:מ קר
 "םירתופה .םישלש יפמ ,(115 דומע) ירפסב יתבתכש יפכ ,יתעמש וכרה תא

 ןיא  .םירויא:סוניאוב למנב םייטילופ .םיעשופ רותכ ,ינזמכ םירופא ויהש , םושנב
 : "ולולעי אלו ., א'קיל םיאגוש םה ןיא ('פתיחבר תותמאב קפקפל דוסי םוש יל
 < םוסחותמ סה ןואו המטשמ ילב  א"קי לע  םירברמ םה = ..תולולע .םוש הולע
 רתוו םושנא ירי לע ושחכוי אל םהורברש ןמז לכו = ,תרוקב ךותמ הישעמל
 אלא אל % וז תנרע ףסוג-ןב\ 'ה/!שוחכמ .יב)  תורע .םתודע ירה , םונמאנ
 ,"םלועה,ב הגיא וז הזרפ) רבד לש וירוכ לע רומעל השק יכ ,רמוא אוהש

 אל לבא ,החפשמ יבאל הזרפה היואר . ("גנונפאה רעשידוו,ב הנשוש אלא

 / | + םהירמוא םשב םירכרה תא  .יתרפמ יכנא .תמאה לע דומעל הצורה םדאל
 ,הזמ ץוח :;קותשיש ול חונ , רמאנה .תא שיחכהל לוכי וגיא ףסווןב 'ה םאו
 -וקה תא חאובה .יכ , הזכ א"קי תורוקפ תא םישאמה , ידיחיה יננוא יכנא ןה
 נוקב .ליבגנז יפמ םג העמשנ וז המשא , םדא תושפנב רחפמ ידיל םיטסיגול
 ךירצ |. ןורגולב  רבעש = ףרותב 4 התיהש | , םישנ:רחסב  המחלמל | היצנרופ
 ? םירוטא םירבד ימכ :ירפסכ 'תוריעה רבכש , הרעה התוא ריעהל קר יכנא
 תוונולוקה ןמ התע .םיחרוב .,רבעב היהש המל ,רוגינב .  םונקזה םיטסיגולוקב קר
 םה .ןואו .. , םויגוריעה .םויתה - לא .לגתפהל . רתוי = םירשכומ וללהו ,  םירועצה
 , ,םימדוקה = םיטסינולוקחל רבדה .עהיאש..ומכ <, תורפומ .התימ תומל םיחרכומ
 . . ירמגל .םתעד לע. םתוא תוריכעמ :ויה תורצהש

 יכ- 5; ןעוט- אזה= : דאמ  הרישע | היסטנפב  .ךרבתנ = ףסוי-ןב: 'ה 8
 בושיה .ןמ הרי תא 'חינתש :א"קי תא .חירכהל הלחת הנוכב  אניטנגראל יתאב
 עשידוי;) .לארשי ץראב . קר התדובע" לכ תא זכרתו ירמגל אניטנגראב
 "אלא | , ףסוי-ןב 'ה ינועב ןח תאצומ ,  המצעל אוהשכ | , הרטמה ,("גנונפאה
 שממ הזיא ,  יםייזצר םניא ,םהכ שמתשהל רמוא (ץיבונזח) אוהש , םיעצמאהש,
 0 :רבזנה ירפסב יתבתבש הממ תוארל השפא-- -ולא םירברב שי

 :נגראב תיבושי הדובעמ תוקלתטה . תודא לע, רבדל .רשפא:וא ,ללכב,

 , םולודג .רתווה םיימואלה  תונוסאה ןמ .דחא ,וז תוקלחסה התוה .ירירל . .אנוט
 " לכא ,  תרחא הלאש  יהוז-- הנוטנגראב ורוהי.בושיב- לוחתחל| יואר היה םא
 " -אל --תקילבופרב שי  רככ ירח ושכע-\!ןאכ .בושיה דמועו םייק רבכ ושכע
 זא וכ = ,הוה .בושיח :ןמ: םיקלתפמ ::וגיה :וליאז :, םידוהי .יסולכוא- הברה /אטאלפ
 ,וגמע | ינב לא עגונב .םירצונה לש םימזרקה םהיטפשמל 'חכ .הזב םיפיסומ .זנייה
 ,"שעג %ה לע  אניטנגראב תורהיה תא ונבזע וליאכ המור היה רברה

 .(117  'מע)

 אלו ,אה !1 ל יוצרה רבדה תא יל ףפוי-ןב סהימ אושל ןכבו
 ואש .ינפמ = ,,אניטנגראב - התרובעמ קלתסת א"קיש ןוצרח תא הבשמ , ינא
 ןידה אוהו = , תיניטנגראה תודהיהל הזה פושיה לש וכרט ד"ע גשומ בוש ול
 | יתבתכש המ אלא * ,םיטסינולוקה לא יתרבד אל | . "םיעצמאהל, | עגונב םג

 .תא .ביחרהל -יל .םושרמ::'םניא =וז = יתמישר = לש  :םורצה = היתולובג = . ירפסב
 גל תושוהה >:'םיטעומ םורבדב קר  קפתפהל  :וכנא 'חרכומ =, ךכיפלו  ,רוכדה
 | םגו ,  תימצעה הביטאיצינואה רוסי לע. היונכה * ,תינררומ  תיבושי 'הרובע

 ,אניטנגראכ םידיקפה לש  יטולפבאה ןוטלשה םוקמב  "תיטרקוטפירא הרזע,
 "ולגבו .ןםהינונע .רבד לע ודתי וצעויש ידכ ,סרג:וקל םיטסינולוקה תא .יתנמזה
 םניאש םיעצמא,ה םה הלא , םהיכרצו םהיתושירד תא ולכ םלועה לכל וראבי

 . : .םהב יתשמתשה רשא

 ירפפבש  ,וז הדכוע שמשל לכות + ,:תואמזוגמ ינא קוחר המכ רע (4
 ינינע לכ | תא .דימעת רשא הדחוימ - היעירפפקא  אניטנגראל  הולשל יתעצה

 ל

 "םיוצר

 / ו
 א ו



 ,ילמע לכ שדקומ וזכ היצ-דפסקא 'רודסל . םירוב לע א"קיה תובשומב בושיה
 םיקהל קה יתנוכ התיה :וליא . תינופצה הקירמאל בורקב עסונ ינא הז םשלו
 תא רדפל למע יתייה אל יאדו זא יכ , א"קיב םיטסינולוקה תא רורמהלו שער
 היצידפסקאה תונקפמש = ,ידמ רתוי חוטב יכנא םלואו , הרומאה  היצירפסקאה
 + דחי םג היטילקרפ לעו  א"קי לע הפרח הניטעתו תוארונ הנויהת

 תובורק םימעפל רתוס *גנונפאה עשידוי יה. = ןותעהש  ,רברה אלפנ (5
 תועמשנ תובשומה ןמ .תויצנ-גופסרוקה לכב =. ףסוי"ןכ 'ה :וכרוע ירבר תא
 םתוקחתר  לעו םידיקפה לש  תוירזכאהו תומלאה לע תורמ | תונלבוק רימת

 הבוח ןמזל  ןמזמ האור המצע תכרעמה םג רשא שיו ,םירכאה לש םרעצו

 'ףסוי;ןכ 'ה יל רמא תחא םעפ . (9 ,8 ,5--4 ,2 ,1 'מונה 'וע) א"קיל
 לא ואובכש ,  ינצעי ךכיפלו  ."עוגנל רופא רתויב קיעמ  לענהש םוקמבש,

 ,ןכבו . א'קיהל םסחיו םירכאה בצמ רבד לע וז הלאשב עגא אל ,הובשומה
 הצור אוה ןיאש אלא ,"רחווב קועמ | לענה ןכיה, ,ףסוידןב 'ה אופיא עדו י
 ,יתעגנו יתצעב עומשל יתלוכי אל יכנא .,, באכה םוקמב עוגנל

 .ץיבונזח ל .בובל
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 .תֶכְרַעְמִה לֶא םיִבָּתְכִמ
1 

 !דבכנ  ךרוע
 + וללה .תורושל ,ךנותעב .םוקמ תתל השקבב
 תונמאה תקלחמל םנכהל םיצורה  ,םוריעצ

 : הלאה תושירדה ירחא ואלמו םרמב ןאבל
 תולכתסה דוסי לע ושענש ,סהירויצמ םידחא "'לאלצב,, תלהנהל חולשל (א

 ושענש םמצע תונומת תא םג וחלשיש בוט .היסטנפה חכב ורצונשו עבטב
 + יארה .תרזעב

 אל םוכפב םהינב תא .םנרפל םיבייחתמה ,םהירוהמ םיכתכמ 0 (ב
 + םינש 4 ךשמב שדחל קנרפ םיעבראמ תוחפ

 .םרשי לע  םידיעמה .עודי שיאמ וא הרבח וזיאמ בתכמ חולשל (ג
 ןב = ,וימי ירבד .תא רוצקב רפסל ריעצה  בויח הלהנהה לא ובתכמב

 לכב בותבל רשפא- .'וכו  ןתוהמו  ויתועידי תדמ | איח המ ,איה | םיגש המכ
 ,חבושת ןתנת םיריעצל . תירבע .בתוכש ימל ןתינ הרוכבה טפשמ לבא , תופשה
 . אל .ןא ''לאלצב ,ב םידימלתל ולבקתנ םא

 תונקל | ךירצ דימלת לכ לבא  .דומל רכש םימלשמ ןיא ''לאלצב ב
 עברא ןב אוה תונמאל תקלחמב סרוקה -- .'וכו הדובע ילכ  ,םירמח  ופסכב
 םילודג תונורשפ ול ןיאש ימו ,תוניחב תושענ הנושארה הנשה רובעב . םינש
 ידב = , תרחא הקלחמ וויאל .ותשקב י''פע לבקתמ ןויפנב דמוע וניאו תונמאל
 תוקלוחמ תוגורחאה םינשה שלש . הנטמ סנרפתהל רשפאש תונמא תכאלמ דומלל
 םידימלתה תא םיניכמ םה = תונמאל * ינוניב רפס תיב לככו = ,"םינמז,, הששל
 טושק תרובעל תועש םירשעו  ירבעה רומלח םה ללכח ןמ .םיאצוי . הימרקאל
 . םודימלתה לכל הכוח ןהש , עובשב' (היצרוקוד)

 הרשעל תומוקמ דוע  התע ופסונ ''לאלצב,,ב ונינבש שרחה ןינבה ילגרל
 ,!ילאלצב , :' איה הפירדאה---.הכז .םדוקה לכו , םושדח םירימלת רשע 0 רע
 םילשוהי

 ואבו לא = ,"לאלצב,, לש

 רומַג רובכו ןויצ תכרבב

 .ץש סירוב ,פורפ

 וז
 ! דבְכנ :ךרוע

 : הלא ונירבדל םוקמ '!םלועה,, לש בורקה רמונב תתל השקבב
 ונתחמשב .ופתתשהש .הלא לכל ונתדות תא .עיבהל םידבכתמ וגא

 םיבתכמב םתפרב תא .וגל ורסמש הלא לבלו , ופיב "'הילערה,, היסנמגה/ תכונח
 . תומרגלט

 .הכרבו רובכב
 -- .ופיב ''הילצרה,, תירבעה היסנמגה םשב

 ,בושרנוב םייח ריד

+ 

 .תּונויִצַּב

 לש | םוירוטקרידה תבישיו = תיללכה הפסאה | דע  האצרה
 חיכב .ןילרכב התיהש  ,לארשי ץראב = בושיה  תרשכהל הרבחה
 ,זיש לסבב

 (.ףוס)
 :קרירח לכ זיה םוכיוח הרבחה תונקת י"פעש םושמ ,תור יח ב--ז

 ושענ ךכיפל ,הגהנהה ךותמ הנורחאה תיללכא הפסאה םדוק תאצל םירוט
 , ןוקשוסוא 'מ | רינזניא (ב"א רדס י"פע) שדחמ ורחכנו תושדח |תוריחב

 ן אנלווו ,גרבדלוג 'ב ; אניוו ,םהיב ףל דא ; ןורגול , ץיוטנב ןאמרוג ;אסירוא

 ! ןילרב  ,גרוברוו 'א 'פורפ = ; ןילרב/ ,ןמיה ,ג 'ה ר"ד ; ןילרב , גרובמה 'ב
 ; ודגל ,רלסק "ל ;ה:קפומ | ,בונולצ ' ריר ;רטסשנמ  ,ןמצוו 'ח 'פורפ

 'פירפה : והחכנ הרוכעה תא להנמה םוירוטקרודה ירגהל + ופי ,ןיפוה 'א ר"ד
 יאלממל---ןילרב ,ןמיה ג"ה ;הכקסומ ,בונולצ 'י ר"דה = ; ר"וי ,גרוברוו 'א
 ,הרובעה לע דקפמה רוטקרידל- -ופי , ןיפור 'א ר"דה ; ר"ויה םוקמ

- 

 אל תונפל ךירצ בושיה תרשכהל הרבחל םיעגונה םינינעה לכל ענונב
 י"'פע .תינילרבה הכשלה לא קר םא, יכ , םוירוטקרידה ירבחמ ךחא לא
 : :וז הסירדא

 רוממוסט16]1ה 80801130 231| ,,ה1851תה" תם. ל. 1. 2870 ם .
 וו.

 הולגנאב + וללה םישנאהו. םיקנבה םילכקמ הרבחה ןובשהל ףסכ ימולשת

 תוצראכ = ; וינכוס לכו  ןורנולב ירבעה קנבלאיגולוקה--םיל רכעמש תוצראבו

 ---תיאָפוריאה  היקרוטב ;'ופינסו זפוב  הניתשלפלהילננא 'ח לש קנכה---חרזמה
 ה .,א דיוהקנא ב--הינמרגב ; אטשוקב  גניקנב הניטנכל:הילגנא יח לש קנבה
 - -איסורב ; 59  ןעדנול ןעד  רעטנוא -,7- א, \/.-= ןילרב ,"פמוק טע .ןמיה |

 < ןווחקגאב --הירטסואב ;18- רמונ .ראוולוב 'רדנסכלא = , אנלווו ., גרברלוג .,ב
 ו'ןעיוו  ,.קיהקה לש /היסימוקח םגו ,5- עטסאגניללאק ,  ןעיוו = ,רעכערב יו 'א

 !גארפ ,גארפ ןיא  אססאקססושראפסקלאפ---ןמהיכב ; 9 "מונ 'רטשנעקרוט

 :גיוודול:לראק ,גרעבמעל ,ןאינוא-טידער ק- --היצילגב ; 13 עססאגרעפאהסגינעק
 44  טדנארבמער יר ,ןעפרעוומנא ,רעשיפ ראקסא ---דיגלנב ן5 'רטש

 :נָאקסב ; 8 'רטשנעגגאוו , גאאה , ןנאק .טע אספול ןאוו זיוהקנאב- -דנאלוהב
 ---תינמורב | 4 ןלעגנאירט | ,ןעגאהנעפאק = , לקנערפ סיאול  ר"ד---הובאנוד
 ---תירגנואב ; דארגלב , יעלקלא דוד ר"ד --הָיברסב ; ץ אלאנ ,ןויש .ךירנייה 'מ

 ,98 אקטוא --ךיטעטסעפ ויקז , טשפארוב ,ןהכ דוד

 <--'רפ 1275---םורתכ 1919/5)---כרמ 1025 -- שיל 30 : רופיה תינמ ריחמ

 ---םירתב .24,28---קרמ 20,50---ש"ל 1 : תימתפ הינמ םתס  ריחמ ; 'בור 0

 --ש"ל .1/ .6,/1 ! תימש הינמ םתס ריחמ ן םירלוד 5---'בור .9.60--'רפ 0

 \ + 'בור .10,80---'רפ 27,40- - םירתכ 20'/:- -קרמ 9

+ 

 . גרוברוו .'א 'פורפהל ןיקשיסוא 'מ תאמ :בתכמ

 ,לארשי ץראב בְוָשיה .תרשכרל ההכהה אושנ דובכ לא

 ..ןילרב . , גרוברוו 'א
 !דאמ רבכג רוסיפורפ

 ר"ד .'פורפה

 ינא, :רמאל לומתא םוימ ילש  המרגלטה תא  םויקמ ונא םוכסמ
 , "םוירוטקרידה לֶא רחבהל

 ותעצהש םושמ ,  ךכְמצרב 10 .םוימ ובתכמ לע | ףבית יתובושה אל

 רבדב :ךרוצ יתיאר םגו = .תויניצר תובשחמ יברקב | הררוע דובכ יל תקלגחה

 כושיו אירמה אלקשה רחאל קרו ,ןאכבש העדל .ירבחו | ידיִרי סע ץעוהל
 עגונב . ריעהל ץוחנל ינא .אצומו . ורוככ תעצהל םיכסהל יתטלחה ערה
 :הלאה םירכדה תא יקומנו ימעטל

 הערל ירבחו ילא םיבורקה ידירי םגו יבנא .םג יכ , ודובכ רוכזי אלה
 תרשכהל הרכהה לש הרונעה תונכתל הלחתמ וגדגנחה לארשי ץראב ךשא

 : וניקומנ ויה הלאו . בושיה

 יעצמא לכ תישאר  אוצמל .ותאמ ושרד- רסומה | לש ובוטו ויפא (א
 ץראב .בושיה עוצקמב שממ ןב שיש רבד תושעל לכויש יִרכ = , םורובכ ףסכ
 " לָכְמ ףלעמל .טעמכ יל ףמרנ הש מכ םורבדה - בעמ תא יתעדבו = , לארשו



%/ 1 

 םג /, הלאכ ףסכ יעצמא .אוצמל לכות אל בושיה תרשכהל הרבחהש ,קפס
 ברקב ןוצרה חותפו תילנויצרה תיבושיה הרובעהש , ונבשח יכנא םנו ידידי
 הלועהו םעה לע הביכחה .תימואלה ןרקהל רתויב \ םימיאתמ םייטרפ םושנא
 , בושיה תרשכהל הרבחה לע חרשעב

 בושיה תרשכהל הרבחהש ,הזה | רבדה האיגשל יל המדנ הזמ ץוח (ב
 תרות רומלל ההחנימה הזוחא לש .הנוקתו הדוסיב הנויע תישאר תא זא המש

 ףסכה תסכמ יפל <'םגו .דיתעב :תופקשנה :ויתואצות.  יפל םג ,.המחאה. תדוכע
 + ףכות .הצוחנ ותרוצוש , רבדל הזכש .דפומ יל המדנ אל ןכרצל .השורדה

 בצמ הנתשנ הז" ןמז ךשמב .התע, דעו זאמ ורבע םונש \ שלשב
 הפיאשה הֶקּבְג תוודתפהה יגוח לכ ברקכש םושמ ..דאמ בושח | יונש םירבדה
 הדובעל | םבל תא העונתה יזכרמ  םג ונפה , לארשי ץראב תישממ הרובעל
 הדוכעה יכוצב ריכהש תומואלה ןרקה לש םוירוטקרידה ירה , תילארשיצרא

 םשל םינוגה םימוכס בושיה תרשכהל הרבהה לש התושרל רפמו הילארשיצראה

 הלש | ףסכה  יעצמאב קפתסהל החהכומ הרכחה : ןיא הזפ ןפואבו ,וז הדובע
 הל .הרפמש :, םומובסה | :תרזעב .תושענ \ התרובע - ןושארו .שארבש אלא. ,דבלב

 הרכחה לש ,ה דובעה | תינכת םג הנה = הז לע .ףסונ | הב החטכב | ק"הקה
 .הבחרה תיבושיה הרובעה דצל הנווהאה הנשב הכְרה .התטנ.בושיה תרשכתל
 םתקולח  ,םתחבשה , תועקרק תינקב רוחוב הנווע הא ושכע המש .חרבחה
 הדוכעלו לולגב רשא המדאהל הרבחה התשע הכפ + םירחאל ,םתריכמו .םו קלחל

 הרובע םנמאו .םירחא  םילעפמל עגונב םג הישעמ יתא תנווכמ  אוה וזכ
 .ירבח יינועבו .ינועב דימת הרשי וזכש

 ,הרכחל ינא יסחי םג הנתשי יכ ,םרגש אוח םירבדה בצמ יונשו
 ודוככ תעצה תא לבקל ןוכנל אצומ ינא ילא  םיבורק רתווה ירבח תמכָסהבְ
 תא דובעלו הרבחהל תעגמ ידיש המכ דע רוזעל ןמוזמו ןכומ ינא ירהו
 .רשפאה לככ התדובע

 תולודגה בושיה תולאשל תונורתפהש ,התע םג ןימאמ ינא ןיא םלוא
 ,קפופמ יניא םלואו . ךכל היתוחכ םה םיטעומ --- , סה בושיה תרשכה תרבחל
 .לארשי ץראב הרשיה בושיה תדובעל הנוגה תלעות איבהל הרבחה הדיהעש

 המב  ןוב---םינפואה ל כ ב יכ ,חיכוהל  ךרוצ :םוש יל .ןיאש ,יכנא חוטבו
 המב :רימת רוזעל = ןכומ ינא --- הל הצוחמש המב ןיבו תורדחסהר  ךותבש
 רזעו תלעות איבהל | אוה  לולע ותוהמו וביט י'פעש ,  דסומ לבל ידיבש
 . . תילארשיצראה .הדובעהל

 ,ןיקשיסוא מ
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 הירטסואל  ןכרמה תבישי" הניווב התיה (שדחה ןינמל)  ראונאוב "מב
 ראב קרפה לע םידמועה םינינעה לכ ד"ע םיפסאנה ונדש רחאל . תיברעמה
 .ותושממ רטפתה הליבשבש הבסה תא |, םהיב| ףלודא 'ה ,זכרמה שאר
 !וז הטלחה הלבקתנ ךורא. ןתמו אשמ רחאל

 + רומגה 'ןנומא תא: ול" עיבמ .אוהו = ,ואושנ ישעמל * קדצ ןתונ .זכרמה,
 הירסומלו הירטסוא ברעמב תורדתפהל ןלקב .ישארה זכרמה סחיש ,אצומ זכרמה
 הול הבס השמש דוחיב ,םהיב רמ לש וירוטפל הבס שמש םנמא םיארחאה
 םירמחה לכ ישעמו רניטשדקרוי : ןינעל עגונב יזכהמה ןגרואה לש תעדה תוח
 , תכרעמה רצמ םירבדה רורב ףוסב 51 רמונב םפרפש , םיירטסואה

 תיתנשה הדיעוה תעשב ועבקנש ,םולשה יאנח ומויקתיש ,שרוד זכרמ /
 תורדתפהל -דובב לש פחיו יוצפ ישארה זכרמה  תאמ שקבמו ה תנש לש

 + "תוריח-.ךותמ .ורחפנש .הירסזמלו הירטסוא .ברעמב

 וכ ,הגלפמה לש םינוילעה תודפוסה = תאמ .ףקות לככב שקבל טלחוה
 ,השקכה העכקנ תפתושמ הֶרומעל םדוק יאנתכ . תורומאה תושירדה הנמיוקת
 םג םיכסי ויזנמלש | ,הזכ שיא קר .אנוווב "טלעווה , לש - .טגרנופסרוקל . חנמיש

 ,.יזכרמה .דעוה

 בישוחל םצמוצמה \ פ"הוה תא שקבל .טלחוה רניטש:קרוי :ןינעל :עגונב =,

 . וניד קספ תא איצויו רבדכ ןייעו רשא | הגלפמה לש ןיד-תוב

 ןהילע הפיסומ ,תורומאה תומלחהה הא הסיפרהב ,(4 רמונ) "טלעווה,
 ןונע הניא "טלעוו,ה לש 51  רמונכ הספדנש הרעהה :הלא םירבד הרצמ

 הגיבוקוב רבדב ךוסכפהל קר אלא , "םיירטסזאה  םורבחה לכל, ןפוא םושב

 ,הז .ןינעב הלופט תעשב /הסירפה הרחבש ןוגגסל] =

6 , 

 4 \ 8 + םלועה <

 . = ,רומאה ןוהה ףסאישכ .'וכו ןיולו ןופדוד םירדה , יקסבשילדופו ןויטשרלופ היה

 .הָיְמּורְב ,

 ,ונינעב = םונורחאה םימיב הבלממה ./תצעומ הטילחה תוטלחה יתש
 הבוטל ןהיתשו ., םירוהי

 :יבורפל םהל שי םא :הלאש לאשש ימ אצמנ הגש הרשע שלש ונפל רוע
 םירוזיבורפ םיבשחנ םא רמולכ ,אל וא היסור םינפב רוגל תוכזה םודוהי םורוז

 ,אירטהו אלקשה הכשמנ הנש הרשע:שלש + אל וא החובג הלכשה ילעב םישנאל

 תצעומ לש ןושארה טנמטרפרה קספ ףוטבלש דע .וליקה וללהו ורימחה וללה

 + םירוזיבורפח לש םתבוטל הכלהה תא הכלממד

 .םירחופל ןתנש רתיהה רבדב הלאש 1901  תנשב הלאשנ הזב אצויכ

 ! השלש הינשה "הנררמה ילעבל --- , הנידמה םינפב רוגל םהיחולשלו . .ם רוהי

 = , קספש ומ אצמנ הנהו . הנשב םישהח השש .הנושארה הגרדמה .ילעבלו .,םושדח
 ,.םורעה תחאל םאונב ,סעפב םעפ ידמ היכוהי  םיבויח  םזויחולשו  .םירחוסתש
 " התואב תרחא תומינפ ריעב .ורד אלו וז םתוכזב ושמתשה ,אל רועש  ,תוימינפה

 < סע .ךיעו רוט לכב .תושענה תומישרהב .וקפתפה אלש  ,םינוטלש ואעמנ . הנש

 אל .ןיידעש .;היאר ואיביש = ,סהמ ושרהו ,.םהיחולשו םירחוסה לש 'םיטרופספה

 - .ןה .תובורמ .ירהש .,חלאכ :תויאר איכהל היה רשפא-יא , ןבומכ . םתוכו העקפ
 < הלוכי הוצילופה .התיהו : ,םורוהיל הבישיב  תורוסאה םירעה רפסמ ןיאל רע
 ,.שוהרל
 .תויאר איבהל 7 םורזווסה לע .ןיאש = ,הבלממה תצעומ הקספ וישכע

 = םורומאה םוקפפה ינש . םהיטרופספ לע תושענה תומישרהב יד אלא , תודחוימ
 + תוממורה .תאמ : זרשאתנ

 םינושמה םוקוחה לע וגרטק *אימערוו  'בונ,ה  וליפא

 ירבד תא ולה םינותעה ובתכ אל , ןבומכ ,םידיהיל עגונב הידנלנ גיפב םיגוהנה

 םיניפה  וליחתה הז גורטק ךותמ ה , םידוחול .הבחה ינפמ ולא םגורטק

 תא םישאה םיריעצה  םינופה לש םנותעו , םידוהיה .ישעמב --- םישפשפמ
 י"ע םגו ,םוברב .ססהפל --הזה ."לעמב, החיה, םדי .יכ , הידנלנופב םורדה .םידוהיה

 הצוכק הסיפרה הז לע הכושתב , ץראב םבצמ עור יטרפ תא ,םינויצקאירה םינותעה
 ,סהב םילוחש ,המשַאת לע האחמ .םג וב שיש ,ה:נשת .ןותעה .ותואב םידוהו לש

 "איסארה,ז

 "  םלואו .םירעה ןתוא לכ יגוטלשמ היאר וחולש וא רחופה אובוש

,( 

 ו ןיאו הירגלנופב םיחוהיה כצמ .דאמ אוה ערו השק םנמאש ,םירבד רורב םגו

 + תיניפה היצוטיטסנוקה ירקעל .ללכ. םימיאתמ םידוהיב םיגהונה םיקוחה

 אוה תוכבל םגו ןנממ ל תא ףיקתה הכמ :ישניא ילתמ אלתמ
 + וילע רסוא

 וז .הרועוב . (םיקינברפסיא) םיזוחמה ידוקפל הדיעו התיה  קסנלומסב
 , :ופה לש הגהנהה תובשלב עובקל : םודוהיל תיעגונה הלא תוטלחה וטלחוה
 םידוהיה לכ תומש תא םהב םושרי םידחוימ .הואסקנפ תויוורמה תו ציל

 'תח ילבל --- , ךלפה תגהנה לא וללה תומישרה תא אוצמהלו תוזוחמב םורדה

 '  שרגלו ,יערא תבישיל | רתיה  ולופא .ךלפה תנהנה תאמ ןיישר ילב םידוהול
 םהל תת ילפמ , הבישו. רחיה .תלהק..רב ךב םולדחשמה תא | תוזוחמה ןמ ףכית
 תא שקבל --- . ךלפה תגהנה לש התארוה אוב דע..םמוקמב תבשל תושרה
 ואיבו םא דע רחפמל.תוחועת םידוהיל זגתי לבל" , ךלפב /רשא םירעה :ונוטלש

 :םירותיה םינטואה לע :חיגשהל --- , הבישיה תא םהל הריתה היצילופהש ,היאר
 ! םירזוע - םידוהיל הבושיה  תוכז תה. ילבל .-- , םהיתוינמואב אקוד .וקסעי .יב
 ' הלועמ החגשה .חוגשהל .--- . םירחוט לש םהיחולש .םהש .םורוהולו .רחפמ יתבב
 ; < -בוטח םנוצרב ואצו אלש הלאו ,הבישיה .תיכז .םהל ןיאש םידוהיה : ושרוגיש

 , םיריפאה ידודג .םע וחלשו

 \דוסי .םשל הרחוימ הדוגא תרצונ אשראווב יכ ,  םיעודומ  םונותעה 5

 " םנורטאית תא . תושעל .םינוכתמ רבדב .םילוחתמה . , יתונמוא ידוהי ןורטאית

 ,:תא .ןמזל ןמזמ תרקבמ :םיקחשמה תצובק. .היהתש. .רמולכ ., אדוינד - ןורטאיתל

 " לא ןשגו אל  םודפימה 8 יסלבואב | תובורמה ,תובושח רתויה םורעה

 םודמומה ואיצוי .הז .ךרוצל .. לבור 25000 תוחפה לכל ופסאוש םדוק הדובעה

 ןוגכ ,  אשראווב םיעודי םינקפע םה םידסימה ישאר | . לבור 50 תונב ,תוינמ



 תונקת תא עובקל ידכ ,תיללכ הפטאל תוינמה ילעב תא סידסימה וארקו

 םירבחה לכל ובושי סינש שלש ךשמב ףסאי אל רומאה ןוהה םא , הרונאה

 . .םפסכ תא

- 
 ישר

 .ץֶרָאלקּוחְּב
 : הלאה םירבדה תא ונל בתוכ אטשוקמ .ונרפוס /

 םידחא םימי  רועבו ,רוטניסל הנמנ , היקרוט .ינבר שאר , םוחנ םייח '\ = = ,
 ויונמ רושא םעש ,יל  עדונ ןמאנ רוקממ : ךלמה רמאמ י"ע הוה יונמה רשואי
 ןמלושה תא שקביש אלא , םינברה שאר תרשממ םוחנ | םייח 'ר רטפתי רוטגופל
 אלמל רחא ישב"מכח תולהקה הנוחבתש דע ותרמשמכ ראשי" יב ,ול תושרהל
 , םושיל'גמהל תוריחבה ןונע תא רומגל .םוחנ םייח 'ר דקוש ושבע .ומוקמ תא
 + יוארכ .הרדוסמ איהשכ אטשוקב הדעה תא אצמי שרחה ישארה ברהש ידכ

 םוחנ םויח 'ר םוקמב רחכו ימ , תעדל ,ןבומכ \ , רשפאחיא העש ופל 0
 / יקינולט ינבר שאר רואמ בקעי 'ר : ולה םיטדידנקה תשלש תומשב םוארוק =

 ר"רמהיב שאר | ,ןונאד  םהרבא 'רו  הלפונאירדא  ינבר שאר  ונאריגיב 'ר
 .אטשוקב םינברל

 לא .הסינכה ינינע .םירופמ וידילש ,  הקירמאכ רחסמה ינינעל רטסינימה
 תרזעב ןומסבלגל איסורמ ואבש ,םידדונה רבד לע םירבד רורב םסרפ , ץראה
 !ה .רמוא--ןוללה םידרונהל,, .  סנכהל םהל ונתנ אלו בויקב רשא אטו תבשל
 םושנא םה םלוכ יב ןעי = ,ץראה לע תולעל /רתומ היה -- , וירבד רורבב לונג
 רורב תאו .לככ , םוכתוח םותפומ ונל ןיאש י"'פעא ...הכאלמב םיקפועה םיאירב =
 םידרונה לש םרוופ תטיש .איה .הקירמא ברעמל | הדידגה | דופי = יכ בדה
 לש  םטפשמ .רורב .תעב התשענש הריקחה , תירבה תוצרא לכ ינפ לע .םיסורה
 רוסו  םוש ןיאו , תכמתג תאזה הדידנה  יכ ,  החיכוה אל םירכזנה | םירדונה "
 םישעמה ,  היפורמ .ואציש םתוא ושקב יב וא ,  םידדונה לע .ועיפשה יכ ., ןימאהל .
 תאזה תוורתסההש .המכ לכו :,ונלש טנמטרפידה לש וחור יפל םה וללה |

 תמא  םנמא .רבה  םושב הל דגנתנ אל , וז הכרדמ רופת אל (א''טי + רמולב) =
 הטונ ינא לבא .דאמ םיטעומ ףסכ ימוכס ואיבה םירומאה םירדונה יכ , רבה

 תא אוצמל םהל ורועי הלאה םירדונה לש םיינפוגה םהיתוחב יכ , ןימאהל ="
 םואיבמ םהש ףסכה ימובס קרויונל םיאבה .םירדונהל םירזועש הממ רתוי םתיחמ <

 יוצר ןוטסבלגב בצמה ירה הוכ ןפואבו ,ןוטסבלגב הרובעה היוצמ ללככו :םתא
 י םינפואה לב בוטו

 , הקירמאל סנכהל תושרהל ךירצ .וללה םיטגרגימאהלש , אופא יתטלחה 0
 ףותהל  היחי ךירצ ,הנתשי אל םירבדה בצמ םגו הטישה הנתשת אלש ןמו לכו
 . םירכזנה םוררונה סתואל םימודה םידדונה לכל ןוטסבלגל הסיגכה תא
 הוכש רברב םג המ ,רשפא יא ריתעל תועובקו תומיוסמ תוחטכה חוטבל 7

 םשלש , תומוקמה םתואב הערל הנתשי םינינעה בצמש רשפא . וב יוצמ יונשהש
 ססקטב וישבע לש םילעופה בצמ יכ ,ונל םיעירומ 'םנמאו , םידדונה םיאצוי =

 הרובע  אוצמל  םיטנרגימאה ולכוי םא | , קפס ררועמ םינוש תומוקמב דועו =
 היצרגימיאה לש הכָשלה  סחיתת וא ,רתוי דוע בצמה ערוי םאו .. תומוקמה םתואב = <

 ./!רחא  ןפואב םוררוגהל

 היצרטסנומר אניווב היהתש הריתע (שדחה ןינמל) ראורבפ שדוחל ב"יב
 תוצוחב  ךסב .ורכעי  היצילגמ | םידוהי םיגזומ םופלא ינש , םידוהו לש הלודג
 םוגזומה  יפלא , םהןרגחלו םהל טפשמו קוח  שורדל טנמלרפהל ולעיו אנו |

 ואצו הכולהתה שארכ .  םמחל הטמ רכשנו םתסנרפ םהמ הלטינש ,םודוהיה
 , רטורב ילאוצוסה טטופרהו  רנאמש ףלורא 'ה ןגרכה =

- = 

 רטשה דגנ  תוחמל םע תפסא םיטעומ םימו .ינפל חתיה  ןכנימב 4
 ומואנ = . יוסד:ןהכו .ןכנימדרנרוו רידח וחבר = . דמשל םימרוגה הלשממה ישעמ '
 המחלמ רושקל םיעמושה תאמ שרד אוה . ותיפווחב ןויטצה ןורחאה לש

 , םאונה חוכוה- םירפסמ י'פע . רשפאה לככ  םידמושמב סחלהלו רמשה לע

 יי

 . 3 םלועה <

 : דגנו

 , םאהפאה, ו 9. ןגקעמק 9 הפההפמהה ץח. א

. 
 9 ןנ"--- םודוהימ ,5 9 תובושה  תוונודמ :..תורשמל . .םילוע

 , לארשיב .רמשה תא הלשממה הברמ  הזכ ןפואבו .! 28 "|9 ---םורמושממו

 םירצונמש

 דד הל. %2.6,= 7-7

 + תּונָמְאְבּו תּורפְְּב

 יב :,"דניירפ- רעד,, = ןותעהב = עודומ ("תובשחמ-לעב,ן) בושילא ר''דה
 -= .בושילא רמ לש .וכתבמב .רמאנ : תועט י"פע) ז''ש ראונאיב רחאו םישלשב
 לש ןושאהה רמונה תאצל םינש שמחו .םירשע הנאלמת (ראונאיב ךחאו .םירשעב
 . רוטנק ל"י ר''דה י''ע גרוברטפב רסונש ,''םויה,, ןושארה ימויה ירבעה ןותעה

 וניההש םינושארה ויה ילגי ןב יקוב , ןמשירפ דוד , רוטנק ר''דה ,ומצע ךרועה
 . ןויסנב ודמעו--י םו י ירבע ןותע אורבל---רבדה . תא תוסנל

 !תירבעה הסירפל הזה לבויה אוה בושח לבוי

 ,םישרח םירכר תושעהל םידותע :םידליל תירכעה תורפסה עוצקמב
 ןףרודסגויח 'ה איצומה) "ןרריה, : םירליל םירבע םונועובש ינש ודסונ אשראווב
 *ןב,מ 'ה- ךרועה = ; יקפנורק "ה אוצומה) "רחשה ו (ןיטש אנכש 'ה  ךרועה

 אפידואבו ., םידליל ןותע .בורקב רסול םורמוא לארשי ץרא ירומ םג . (רזעילא
 ,"ןמגרות, .הדחוימ :םירפס  תאצוה = "הירומ,ה *  לעב  תופתתשהב = תדסונ
 . תויאפזריאה תופשבש סידליה תורפס .רחכמ תא חירגע פגרחל איה התרטמש

 , הבורמ תחלצהב הלאה םישדחה םילעפמה תא ןנא םיברבמ בל לכב

 .נרבדלוג ,ל ,י איצומה
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 "ברעמב תיעדמה תורפסה, ירמאמב :תויעט ינוקהת
 דומע 14 דצ :הלא תואינש ןקתל שי עיש :48 ןוילג .'םלועה,ב
 תשקבל ותפנ :חסנל ךירצו תודחא תולמ .וברעתנ זייל הרוש יא
 ןקתל שו 1% הרוש ביע 14 רצ .'וכו תושעל בונח ירמכ
 ןקתל ךירצ 19 הרוש א'ע 15 דצ ,1489 אלו ,456  םינשה רפסמ
 "הזה .ירצמח. .לילאה :םש רכזנש םוקמב ןכו ,םונח םוקמב בונ ח
 \ ,ומש בינח אלו בונח
 ,ב .ש ,

 191 | | 9 שט ה המיתחה .תלבקתמ

 7! ליוחבו היפורב המיתחה יאנת

 ףסכב הז: ךרע יפכו ,לבור 5 :הנש יצחל  ,לכור 6 הנשל
 ז , ץראל-ץוח

 .םייחהזינינעלו עדמל ,תורפסל ישדח יתע-בתכמ

 ,(1896) ו"נרת תנשב דפונ

 ,הטסופה:תאחמה .דבלמ ,ונל .חולשל םיכירצ ץראל-ץוחמ .םימתוחה
 תאו ףסכה חולשמ  רבד תא ונועידוי  ובש : ,דחוימ .בתכמ םג

 ְז . תקיודמה .םתבתכ
 !םיקסכ חולש םל תכותכה

 רז רז. 0 אתמע. 06008 | 1909080 10.05"
 0 6. קתזהמ. 110%ת. 3חז. 6 36.
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 ,שרוד לכל םיחלשנ םיטרפמ םיטקפסורפ
 : היצרטסינימדאהו תכרעמה לש תבותכה

 סת הודו 1 ג 1177770 5", 06608 1103. וז. 9.
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  תישימח הנש

 תה סה ב, 26-ע0 הפה, 1911 ת. שא 8-0ם 160ע08 1

 . גוב רוס

 תורוגאה ויה תונויצה לע ורבעש | םינמוהו .תופוקתה לכב

 תירבעה ןושלה תבחרהב םעמב | וא ברב םא | תוקסוע

 סומלופהו הזרפנה תוינידמה ורבגש העשב וליפא .תירבעה תורפסהו

 התבחרהב וקפע .,םינקותמ . םירדח תודוגאה ודסי הרוט לוקה רבדב

 .תירבעה תורפפה לש ההצפהבו  תירבעה ןושלה תעירי לש

 אלו  תירבעה תורפסה הלפנש ,םיברל המדנשכ | ,הריהי .תעשב

 ונגושל תמחלמ תא  םחלהלמ /תודוגאה וקספ אל  ,דוע םוקת

 תוררועתהו הילע תעשב ,ךכ הרירי תעשב  םאו ,התורפסו תו

 ,תוררועתהו הילע ינמיס םיטלבנו םילגתמשכ ,וישכע .ןכש לכ אל

 :הרצקב  .הדובעלו תוררועתהל  תונושארה ןה תודוגאה יאדו ירה

 ךותמ אלש וא הרורב הרכה ךותמ םא ,דימת ושיגרה .תורוגאה
 תוירבעה תורפסהו ןושלה םשל הדובעה | יכ ,הרורב הרכה

 : ,.ןתושימ לודג קלח :,ןהל- איה .תירקע

 ,עמשמב = היסורבש  זכהמה .םגְו  ,תורדתפהה יזכרמ םנמא
 םג  קוסעל  ןברה אלש םשכ ,וז  הדובעב קוסעל וברה אל

 תודגנתה לע דיעמ 'רבדה ןיא לבא ,תורחא תויתוברת תודובעב
 ,ונלש וכרמה * לע וז תודע דיעהל ןיא דוחיב .. ללכב וז הדובעל

 זכרמה היהיש וא : םינפוא ינשב קוסעל רשפא תירוטלוק הדובעב
 זכרמה ,לשמל ,השועש .ומכ | ,הילע תצנמו .הדובעה תא  להנמ

 הדובעה .בויח תא .עבוק .זכהמה היהיש . וא .,הלכשה , יצופמ לש

 המכ דע .התושעל תודוגאה ידיל רוסמי המצע הדובעה תאו ,רקיעל

 .ויתוארוהב קר :תודוגאהל = רוזעי --וכרמה---אוהו , תענמ ןתלכיש

 ךרוצל םימיוסמ םימוכס  בוצקל ךירצ זכרה היה ןושארה .ןפואב

 ,םישרח רפס  יתב .דפילו םימייקה רפסה יתבב ךומתל ,וז הדובע

 זכרמהש : ,וילאמ ןבומ = ,דועו דועו םירפס תואצוהו םינותע .דסיל

 ,ףסכה .יעצמא םג ול ורסה :וז ךרהב .תכלל ודיב .היה אל .ונלש

 < חינשה ךרדבו | .רבדל םיצוחנה םינגרואה .םגו .תויחמומה םג

 ררועמ היה ויבתכמבו ויוורכב ,.התע .דעו .ודפוה .םוימ .וכהמה .ךלה

 . תודוגאה לע. הרומג הבוחק התוא ליטמ היה ,תאזה .הרובעה .לע

 ףא ,ותער תא חיסמ ונזכרמ :הָיה .אל .תירבעה תוברתה :תדובעמ

 ,עגרל
 הפשל תורדתסהה לש ףינסה .דוסי .םעש ,רבדה אלפי אלו

| , / 

 ,ינויצה לאיריאהל םידגנתמה תא וז
 1 : :לע  הרהמ-לק רתול -- הבר הער | תונויצל .םרג .רבכש * ,ןויזחה

 :וא  המוחמ :הבוט

 ! ,םיוכרמה ינש ןיב .םיכוכתל תלו כ יה  הנתינ , תירבעה תוברתלו
 :הומת היה רבדה ,םהינשל הבה הער .םורגל םילולע ויה םיכוכחהו
 תירבעה תוברתה  תרובעל רחוימ רודמ םינובו ם ינ וי צ םיאב .הנה
 + תינויצ  הלוכ  איהש , תאזה הדובעה תא תונויצה ךותמ םירקועו
 היה רשפא>יא = . וז הריקע* םוכסהל ינויצה זכרמל היה .רשפא יא
 הרובעל דוע תבשחנ וז הדובע אהת אל אבהלו ןאכמש ,םיבסהל ול
 םוסרגנוקהל | ץוחמ  וישכעמ *= תרמוע וז  הדובע | אהתש :, תינויצ
 ןובו- הניב לידבמ ההחוימ תורדתסה לש ךסמ אהיו .ונלש תודיעוהו
 םג םנה םינויצ .השרחה םוררתסהה .ישאר בורש ייפעא ,תונויצה
 ,אמלעב . השדח הר בח קר .השדחה .תורדתסהה התיה וליא .םה
 םוקמ+ םוש היה .אל .יאדו ,המודכו "הלכשה יציפמ, תרבח ןיעמ
 תויהל | הנוצה  ןיא השרחה תורדתסהה לבא ,תוששחו םירוהרהל
 " תלהנמה .תויהל -- הדיב .םג יאו -- הנוצר ןיא ,אמלעב הרבה
 ,העונ ת תושעהל איה הצור אלא ,הילע תחצנמהו הדובעה תא
 .י'הוסיב שיש ,אופיא אצמנ .היחתה תעונת תא הכותב לופקל

 תורדתסההלו = תונויצהל | הנכס השרחה | .תורדתסהה
 תנכס יהוז --- תינויצה תורדתסהל דוחי ב
 תינויצה = תורדתפהה התיה המב םנמא יב

 ,תינויצה

 ויה  ילמלא \ ,תבשחנ
 ..ווהו תוירקעהו תובושחה תודובעה תא תחא תחא הכותמ םירקוע

 תונויצה  התיה זא ירה + םידחוימ  םירודמ .םירודמ םהל םינוב

 ןוממ ץובקב קסועה דסומ תישענ התיהו ה ע ו גת. תויהלמ תקסופ

 .םינוש םינינעל

 ,ןכרמה = ךותב קר אל וררועתנ ולאה .תוששחהו םירוהרהה

 השרח שודח .המ ,ןמצע תא ולאשש :,תודוגא הברה ךותב םג אלא

 ". הנכתמ | :תונקורתהה

, 

 , םג חב :יונקסע אל .ונאש ,העבק .השדח הדובע וזיא .,וז .תורדתסה
 רועו ..הלא .ןהיתולאש לע תובושת תודוגאה ואצמ אלו- -?םדוקמ
 וא .ךרוצ .שיה + תודוגאה תאמ הלאשנ הבושח ;תחא הלאש
 ןושלה .םשל הדובעה :ןיבו | תונויצה ןיב רשקה תא טילבהל ךרוצ

 ו

 ;,תשרוד ןינעה תבוט יכ ,ורמאש הלאכ ויה .רבכו ?תוירבעה תוברתהו

 הלוהג  הדובעמ .קיחרהל אלש ידכ .,טלוב היהי אל הזה רשקהש
 ךלוה | אצמנו

 לכ ינפמ הלש יתוררתסהה .רקיעה לעו .תונויצה
 . תישממ

 , ינקסע ואב ,הדובעל ךרדה תא תונפלו םיכוכחמ לצנהל ידכו
 :וטילחהו השהחה תורדתסהה לש ףינסה ישארו תונויצה

 תירבעה . ןושלה  תבוטל הדובעה :תֶא םיבשוח םהש ךותמ,

 :גתוא = .הנשנו

, 
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 ליי ,הבובחבש יראה .וליפא , שרוק- םלוכש םילוסלסבו תוצילמב > :דורפהל > ןיאו .תינויצה . תונכתה לש :ימצע .קלחל  הירבעה .תוברחהו
 וליפא = ;"ןיטיילפ לש = תיחולצ, ו נו טי לו פ ל ארוק היה ,ןודרוג "לש :היתורועתו- תינויצה- תוררתסהה :לש :הותורטמ .תויהבו  ,ןחיניב
 השרפ .ןונגסב .תוצילמ תומא רשע .בתוכ היה .םירפוסבש הלועמה-  המאהה ולאל ולא תומיאתמ תירבעה .תוברתלו הפשל .תורדתסהה
 תא ולגש דע םחצמ תא םיטמוק םיארוקה ויהו םילההבש טיי לש  .היתופיאשב ךומתל  םהירבחל | םיעיצמ םה ירה - = ,הרומג
 איה וזש  ,םיאנותע  .רברמ .ראופמה :ןיילמה המח יוקלבש  ,יידופ,ה = רותב: התדובעב " ףתתשהלו 'היהבעה ..תוכרתלו הפשל .תוררתסהה
 םירומ | ויה  ,ונמלועב- זא  ויח ,םרמ רוע = ,העובקה * םתפאלמ ."םינויצ לש .תוצובק

 םה  םנ ובתכש ,  השעמ  ישנא .ויה ,תורפסב םג :וקפעש .,םידמלמו = תוברתלו הפשל <: תוררתסהה יניהנמ לע םינמנה ,םינויצה,
 ,ללכ .זא .ויה אל .ןיידע םירבע םיאנותע לבא ..םיקרפל םירמאמ = -יאב ןיבו  םניב .רומג םבסה-.לש 'פחי .עובקל .םיכירצ . ,תירבעה
 תפוקת זא החיה \ המאבש י"פעא  ,םמצע םיירבעה םייחה םגו .'חנירמב תינויצה .תוררהפהה לש .החכ

 ןוא = וליאכ  ,רודה ילודגל םג- ומדנ : ,םישרח ןיכרע לש הריציה = תוברתלו הפשל תורדתפהה יגיהנמ- לע םינמנה ,םינויצה,

 "נלי .ותואו .יםירקבל םישרח עיפוי, .רשא .,ימוי ןותעל רמוח םהב = דע ןובשחו ןיד תויללכה תוינויצה תודיעוה ינפל םינתונ , תירבעה |
 םוי : ירמ \ םידוהיה .ויארוקל .ךוטנאק דיגי המ, שו המת .ומצע .'םהדובעו םהישעמ

 .,,"+םירזוע ול חקי ןיאמו + ומויב =, תויורדתסהה יתש ןיבש  לידבמה ךסמה לטינ ירה .הזכ ןפואב
 רוטנאק לש ולעפמ לע וטיבה לכה ,ולאש לכה .והמת לכ הלוֶקג הדובעל לה הנפנו ,המצעל תמויק .ןהמ  תחא 5בש |

 וירוחאל רוטנאק עתרנ אל ןכ-יפ:לע:ףאו . שממ וב ןיאש רבר לעב ,הב םיבויח ונלוכשי ,וז .הריבכו
 ! והמאו וילע וצצולתה = ,ןושארה ימויה ירבעה \ ןותעה תא דסיו

 --אצמ  םנמאו ."רבדמב םימויה הא אצמ רשא רוטנאק איה, ל 0 |
 הקיודמ .הפי ,הטושפ .הירבע בתוכ ליחתה רוטנאק .רבדמבו ו .

 אל ןבומכ : ,וירחא :וירבח םַג וכלה'וז וכרדבו -- לכל הנבומו : 5 0
 ןושל לבא .ןושלה  ךוהמ םילופלפהו תוצילמה לכ" רחא "םוי :ורחכנ .. קם םירשע .לטאלמת *,ראונאוב א-לב ו םירחא יםימוירועב

 לואי שא בראל הם הורי םפ םוששתשמ רליחתמש רז ך אהה רפול ירבעה ןותעה = לש ןושארה .רמונה תאצל .הָנש

 תירבע ןושלל  ,םדא ינב ןושל* .חרכהב השעת אלש הל היה רשפא ; גרוברטפב .רוטנאק ליי רידה .רסי רשא  ,'םויה, לש
 יקובב ,ןמשירפכ  םירזוע -- רוטנאקל 15 .ואצמנ םירזוע םג . םתס הקיטסילאנרוזה ימי ירבד תא םינמזה ןמ ןמזב שיא" בותכי םא

 ול דחוימה = ומוקמ תא ומצעל עבק םהמ שיא שיאש  ,ילגי ןב \ םוקמ ."סויה,. תריצי = דיע קרפל .ורפסב ןתי אדו ירה  ,תירבעה

 םודוהיה ויארוקל דיגהל, םירבד םג רוטנאק אצמו .תירבעה תוהפסב םירברה הארוקו הא .רעדנוו ,ררפוסי םירבד .הכרה+ ,הבלה יש
 ןותע 5ש א מגור וישכע םנ שמשל לוכי "םויה, :"ומויב םוי ידמ  -הדש היה םנמואה : םשפנ תא ולאשיו םיממוהשמו םיאתשמ ורמעי

 ' םיפקשנ הפוקתה "התוא-לש םייחה יפורצ .לכש  ,ןכות:אלמו ןינע:בר בל .ץימא "דחא שיאו = ,הלאכ  םירוצ+  םינבא עורז . ונלש .רּובה

 ,וכותמ + ךרדה תא ונפו םתוא ורבע .וירבחמ השלשדםונשו

 'םויה, לבא ."םויח, םייקתה ,ךרעב ,םינש יתש קר .םנמא רשפאו יוארש ,םתפ תירבע ןושל זא התיה םרט דוע ןושלה
 ספתש :אוה ; ונלש רוכה-הרשב השרחמה תא הנושאר עקתש אוה  םיטושפה םדאה יכרצ לכל | ,םוי םוי ינינעל .שומש התושעל
 + םייחה קוש לא התנפ .ןויבחמ תחא םעפ האיצוהו תירבעה ןושלב | ,שדוקה ןושל אלא וז התיה אל םיבורמה  יניעב = ; םיישממהו

 ע ] .ליטהו  ותגוע .ךותמ וחרכ לעב ואיציהו ירבעה ארוקב םפתש אוה = תנפב היובח = תויהל התשודק י"פע הל יוארש ,יהדיחי .הרירש,

 ,רלוכ םלועה .ייח לא םוי םוי ףרמצהל =-- שדח ךרוצ .וב = ,העשל ןילוח התוא ושעוהתנפ לצמ התוא םיאיצומ רויהשכו ,ןורא

 < ךותב םיע ל בנ םה : םיבוטו םילודג .םישעמ לש םרכש :והז -- חחנמב ."הבלענה, ינפ תא רפכל םיההממ ויהו .ףקונ בלה היה = | <
. 1 . 1 

 ו
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 לבא . םתוא האלמ ישפנ .התוהש  ,ימולח תאו ..יר)ס תא םהל :טג יתילג אל כ

 ו 1 קה : , יתויסצנקה  יִמיּב םירפופה לש  םהיפמ איצוהל יריב הלעי "רוחס 7 רוחס, ךרדב :םגש יתיוק הוק / ל -
 , םישנא ונל ןיא םנמואה! ? םינותע ינש קר וגל שי עודמ .,.יתלאש לע הבושת

 האב  םנמאו ? הז אוה שיב קסע אמש ןא ?םוכרוע תויהל םויוארה (,ןושארה .ימיוה ירכעה ןותעה לש ולבויל תונורבז)

 *גהנמ, .שי .,יתיסצנוק, הלמה תא הנושאר יתעמש הלודגה ריעה התואב ,יתוקת = 'בל לכ תא אלמ ,ירבע ןותעב ןושארה ירמאמ םפדנש םויה ןמל

 ןואש אלא ,ךכל ם יו א רח םישנא ןיאש אל -- רמולכ : םלועב תווסצנוק לש = ]ב !1א  יתייח  םימיל ריעצ , לארשיב  ךרוע = תווהל =-- לודג דחא לאיריא

 גרוברטפב רחאה --- דכזש םירשואמ .םושנא ינש קר שיו , ךכל ח כ ו ז םדא אל לארשיב בר | תצקמב רקפתנש ירומלת ,תוחדנהו תוכושהה םירעה ו
 + רתוי אלו == - םנש קר , אשראווב ינשהו  |!'ערה םג לכא + הז לע ןרעטצה | ולא  םיבורקה | םישגאהו ,חווהל ותצפח

 . ללב רברה תא ןיבהל לגופמ היה אל יחומ . יתוא הממה וז הצידי ורעטצר הז לעו -- ,ללב יבל תא הקל אל ,אפורל .תויהל  ,ל"וחל .עוסנל

 + רתא ורכע ןותע רוע .היסורב היהי םא ,הלשממהל הל תפכוא יאמ יכו | ןח . לארשיב ךרוע תויהל -- ושפגב .יתטלחה יכנא .וריעבש "םיסרוקיפאה,

 לכהש ירחא ,הזה לושכמה לע םג רבגתהל רשפאו ךורצש ,  יתטלהה םלואו פה םינוכמו ררחב ודמל טעמב  םכורו .,סורוהו  םינוילומ .השמחכ שו .הוסורב
 ישפנב יתרמג ףכיתו .ירכע ןותע דוע רפול ךרוצב -- רבדה רקיעב םידומ | תא ריאשהל רשפא יא ! םינש קר ול שי םירבע םינוהעו | ,תצקמב , תורב

 . גרוברטפל יבשומ תא קיתעהל | ךרוע תויהל יתטלחה --- לודגה ידו" תא םלואו .הזכש בצמב רברה

 שררלו ו יתוליחה גרוברטפל :אובבו ,יבלב סומכ ידוס ראשנ בושו לכל רשפא םאה ,קוחצל תויהל יתצפח אל : שיאל  יתילג אל --- לארשוב \

 תונותעה לא סחי םהל התיהש םישנאה לכמ  ,ספא .'תמאה בצמה ירחא 1 רוטקאריר .תווהל םדא |

 , תואיצמב ענמנה רבה מעמב אוה שדח ירכע ןותעל ןוישר תגשה יכ ,יתעמש = שי עורמ :  הלאשה םימוה םתוא לכ תרקנמ התיה המינפ :ישפנ ךוחבו

 םושמ אלו ,ל בור ף לא הש מ חו ם יש ל ש ומלש "ראחפאוו,ה רעב יב | םדא ינב ראשל המור רוטקאריר ןוא .תמאב םנמואה | ? םינותע ינש קר ונל

 ,גושהל היה רשפא יאש םושמ אלא ,  ףסכה תא  ומלש םיבורמ ויה  וימתוחש + ךכל יואר םדא לכ ואלו =

 םונווזמ .ןיה םילדתשמהש ו"פעא , תיסוהה הפשב םג שדח ירוהי ןותעל ןוישר = רועל איבל .יבל תא יתתנו = החונמ ינממ  התיבשה תאוה הבשחמה 0

 ייל הרפס , ללכ יגוחמש אלש , םינוש םורופס רוע יתעמש . תורובכ תויצקטורפב = ,ןבומכ ,יתלאש לע הבושת סהמ לכקל ידכ  ,םועורי םירפוס הב שיש ,הלודג

/ 



 2 יש
 "חשה ==-תוטמ היטושמההההטוקהטההוטוטשניטשאטטשהוההטטהטהה-ב==

 .'בל םהולא םש .שוא ןיא .םשפנל .ןיעיקפ ידוהו םה  םיבוזע ,םיקסופ םמצע םהש רחאל וליפא תקסופ .הניא םתעפשה ,םייחה
 םה םיאב םימעפל . תרנכ .תוסב הרבעש הנשב ורכע םהמ םירחא | ינפל רסי רשא ןותעה = :רוטנאק = ליי ךידה לש | ורכש | והזו
 ,םינמותוע = םירוהיב ךרוצ שישכ .,וישכעו  ,הנפ  שארב רובעל | == הקספ אל .ותעפשה לבא .,דוע  םייקתמ וניא הנש שמחו םירשע
 ,הלוכ האנהה תבוט יהוז .הלופאב םהמ שיא רשע השמחכ םידבוע .המשל היוארה .תירבע הסירפל 'דופי השענ או ה

 ןתונ : .הלישמור ןורבה .שדחה בושיה תאמ ןיעיקפ ידוחי ולבקש
 םידלוה  ::טחושל = רכש---שרוחל  'רפ : םיעברא .הכימת הלהקהל ₪ כ

 אלו : ונוא- טחושה - ופמ .םידמול םהש :המ .םה םנ םשפנל םיבוזע
 תובל םהירלי = תא = םיחלושש  םידוהי ,ןיעיקפב .שי :ךכופלו  ,םולכ 0

 םיכנחתמ : םידוהי םירכא .ידליו ,הזה רפכב חתפנש , יסורה רפסה ,אירול  ףסוי
 . תוירצונה תולפתה תא םידמולו .תיבלסוברפה .תדה :חורב :

 םואצוי םידוהוה' .וליחתה ןיעיקפמש ,םרג ערה ירמחה בצמה . בושיח יבָבּוחל יּולָּנ בָּתְכִמ
 ךשמב ץראה תא ובוע אלש ,םידוהיה םתוא - = ,תוקוחר תוצראל

 תויהבעה .תולחקה - תא .ובירחהש .,הקוצמהו  ץהלה  תופוקת לכ | ת\ 'תרקב הרבעש הנשב לארשי ץראב .יתועסמ ימיב
 :הקירמאל - םידוהי 14 רבכ :דעסנ  ןיעיקפמ = .ץראב = תוקיתעה = ם'בשו' הזה .רפכב יכ .,יתעדי ..ןוילעה לילנב רשא .ןיעיקפ .רפכה

 ןיעיקפ .תלהק \ .םיִהחא \ םג .תכל5  םינוכנ הזה .ץולחה  תובקעבו = 'רבעה | בושיהש ,ןכ  םג  יתערי ,םודק  ןמומ . םידיחי .םירכא
 --הטילפל ונ% הראשנש הלה קה .הנכסב  תדמוע | ת'ארל ידכ ,הזח םוקמל .יתעסנ \ ךכופלו .תחפנו ךלוה ןיעיקפב
 תרפוע ינשה תיבה ימימ --!הדיתיה 4מילפה  ם'וירשה םה םה רשפאש ,הלאה םיטעומה וניחא בצמ תא יניעב

 .וישכע ברתהל . לארשי .ץראמ .םלועמ ולגה .אל רשא ,לארשי ינבמ םידיחיה

 הפוס ירה ,תאזה תלפונה הלהקה תרזעל אובנ אל ונחנא םא םירכא ,םידוהי םירכא םש .יתאצמ ןיעיקפל יתאבשכ :םנמאו

 ןיעוקפ .ןיב רשא  ,(םערפש) רמעפש תלהק לש הפוסכ בורקב היהי = "ילעב | םידוהי = ,תוקרי םיעטונו  המדאה תא :םירבועה .,םימושפ
 תורשע :ינפל  דוע ;הקיתע תירבע הלהק התיה רמעפשב .םנ .הפיחו . :הדובעב תוליגרה םידי ילעבו שמש יפוזש ,םיקזחו םיאירב ,המוק
 וושכע ..המרא  תדובעב .וקסעש  םידוהי םש םג ויה תודחא םינש = ולוכ וניא ןיעיקפ רפכה ,המדא---יתאצמ אל לבא - ,םירכא .יתאצמ
 ךומס .הדיחי הרגה ,תחא :תירבע החפשמ קר .רמעפשב  הראשנ \  םודוהיה ידיב :.םימלשומו .םירצונ ,םיזורד.םה ויבשוי :בור  ,םידוהי
 השעש תואלפנהו םיפנה תא. םירפסמ .הידליו ,רוגפה תסנכה תיבל | םולעופ תדוכע םידבוע  ,םודוהיה  ,םהו. ,הטעומ המדא קר .תאצמנ
 הלוכ תודחיה לכמו  ,תוירצונה .תולפתה תא םידמולו חישמה .עושי .יברעה חלפה בצמ תא םתא/ םיעדוי ,םיבהעה םיחלפה .תמדא לע
 השיגפ תעשב םהיפב הרוגשה  ,"םולש, .הכרבה 'קר *' םהל הראשנ ובשחו ואצ- ,לעופה | בצמ תא םג םתא םיעדוו ,קארשי  ןיראב
 .:ירוהי םע - רשא : יידוהיה. . .יברעה .חלפל = רוכשה - לעופה .בצמ והמ .,אופוא
 ,.לארשי .ץראב :ונתדובע תא : םידבוע | ונא .הנש .םישלש הז ,  אוה רד": ,יברעה חלפכ והומכ . יברע .חלפ ויח :יח ןיעיקפ רפכב
 / השק .וז הריצי תדובע .םידוהי תריצוב :םידורט * ונא .םימיה לכ | ,ימע וסוסו  ורומחו . ויתופועו .אוה  ,תונולח : וב ןיאש רמח תיבב

 תא. ךופהל .ונתוקתמ | ירמגל .שָאְונ רשא שיש דע ,ךכ לכ איה = היבעו תנותכ ;ףחי :אוה ךלוה .סוסו רומח ,תופוע-ול שי קח םא
 ץראב הפ  ונינפל ירה העשב :הבו = .רכאל : ינוריעה : ידוהיה = רכתשמו השק הרובע אוה רבוע ..וידגב .תפילח םהי ולא --- תפנצמו
 םהילאו * םיאור .ונא :ןיא םתואו ,םעבטמ םירכא םידוהי .לארשי  :הול .טעומ רכש רעב | ,הז ורכש לע  חמשו תשוחנ תורוגא לא
 !םוקמ  תשיכר :ונל הלוע ךכ לכ בר למעב ןה . בל םימש ונא ןיא  רמעפשל ןיעיקפמ יסוס ירחא ךלהו ילגר ןועוקפמ  דחא ידוהי :ותוא
 :תוגיגח םיכרוע .ונא ונידיל רבועה המדא לעשו לעש לכ .לעו שרח ,יצחו .דחא .םוי ךרר --- הפיחלו

 חאג במשקל הב כא היקוחה,מיוחש ה ד אטול .(הומרקההו ננה ו חה גורשה הטמעה ורוק רז הדיר החחיקויקהקנקהק ה קטכת ,השטשמנ 2 < 5-5 5-5 ,-ה ב: תר בנש + םכותפכלבל-= ג שמך: שנ טרתצשוםהנת הטעבנדונחהוומ-ג ההר עסחטשקמממסקטשנקכטתה לאט מעם בחבצמה

 תורחא תוגאד ול .שו= רטסינימה . סופרח  ינינע לע הנוממה  דעוה .שארב = היהש :ימ לא ברוקמ תיהש םושמ "םויה, לע ןוושרח תא גישה .רוטנאק ר"רהש
 ' םינושארה םינשהש וא ,ירבע שדת ןותע רוע .דסוי  םא  ,זל איה תחאו ,ירמגל | ינפל לדתשה  ןורחאה הזו = ,בונאיליד .ףארגה  ,הלכשהה ינינעל  רטסינימ זא

 . םורומג .ןילופונומ ולעב ויהי = תוריקפה .ךכל הדגנתה יכ ףא  ,החצנ ותולדתשהו  ,םיימינפה םינינעל .רטסינימה
 *ץילמה, תא .תושעל ןוישרה כר .למעב הלע םיוברדצל .סופרה יינינעל תישארה

 החישה ןמ .ותעד ףוסל תדרל היה רשפא יא לכא ,סמונמ םדא ,(םינש שלש ינפל 9 0 א , ן 0 0 תא ₪ ןותעל זבוטל .תישארה .תודיקפב םירכמ | םיובררצל ול ויהש י תא .,ומוו
 יקסבויאקאדא רוקפהב םא יכ ,וולת רבדה וב אל.םגש | ותחכוג ותא יל  התיהש ו שה ו ק שה םגו ,ארופש ןי ,
 .ּה

 הנש ,םיעבראב .הזש ירחא ,הלאח םינינעב יקבה| אוהש ,(תמ רככ אוה םג) | יתלאשו יתרזחו יתלאש ,והגווחאה הוקתה הממוע אל יבלב םלואו

 .רטסינימב יולת רברתש ,יל בישה הנושארב ,סופדה ינינעל רעוב רבוע אוה = + םואוצומ, ינשל .םירומג ןילופונומ וגהגיש ,רבדה  רשפא םנמואה : ישפנ תא
 ., יקסבוחאש ךיסנה לצא םגו רטסונימה לצא םג יתייה רבכש ,ול יתרפסש ירחאו ? םיפלא תורשעל ועיגי םהימתוח םא .היהי .המו

 ,תועיריה יפ לעש ,רמאו םגמגמ ליחתה , וב קר יולת רבדהש ,ןיבמו עדוו יגאו = .שדח ןותע תאצוה רבר לע השקבה תחפונ תא בטיה יתעדי אל יבנא

 ,שרחל לבור 12 קי  הריד רכש םלשמו ןטק רדחב הד ינא ירה  ,ודיב שיש | יל תושרהל : הרצק השקב יתשקבו ,העוכק אחסונ י'פע אל . ירבד תא :יתברע

 .ןוישר יל תתל רשפא ךיאו ,  (! תמאה לא ןוכ אוה) יכנא ינעש ,חכומ הזמו = : הבושת יתלבקו םיטעומ םימי ויה אל . , ,גרוברטפב י ר ב ע ןיתע אוצוהל

 תמש) יקפבוחאש ךיסנה וא היח סופדה ינינע לע הנומטח דעוה שאר

 = | גארל בויח ןוטלשה ןה ? עחוי ימ ? םילודג םימוכס םישורד ותאצוהלש :,ותעל\  היהי המו = ןותעה תא םיפרהל רמוא ינא םופד הזיאב ,עידוהל יתאמ םישרוד

 | תצקמב זא לכקתנ הזה םעטה |! םומתוחה תנקת לע רוקשל ,.רופצה תבוטל | ,יתרסמ' .הוקת שיש ,אנימ עמש : יברקב יחור תא רדוע רברח . ינותע רוחמ

 םוש רוע היהו אל יאדו זא ,רישע םדא ילעפמב ףתשל ו ,יבל לע = ןוא, + הרצק הכושת יתלבק רפסמ  םימו רובעכו ,תושקובמה תועידיה תא

 < לע ומש ארקי וכ ,םיכסה .רשא , שיא יתאצמ  ףכית =, םייוחדו , תונעטל םוקמ  יתטלחה ,רטסינימה  ןיגאיפיס היה זא ."רשפאל .רברה תא אצומ רטסונימה

 הבושת 0 םורחא םימו .רובעכו ,.השקב םעפח רוע יתשגהו ,איצומ רותב יננתע | רטסינימה רהמ אל , ןבומכ . ווקומנו וימעט םח המ,ותוא לואשלו ןילא תכלל

 יארו םעפהש ,יל היה ירב ."רשפאל רברה תא .אצומ רטסינומה ןיא, ,:הרצק | הנתינו הצרמנה יתשירד החענ ףוס ףוס לבא . ותא חחושלו .ידוחי הזוא לבקל

 | בושו- .ץ תכותהל .חנמ לע .ןילא יתכלה ..בושו ,+ כסעמה אות ומצע רטסינימה = יולת רכרה .רקיעבש ,.יל = החוכוה וז החוש  ,רטסונימה סע רברל  תלוכוה יל
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 שכנלו = שורחלו. :רודעל .םיכליה נא , וניתונבבו ונינבב ,וגירענבו הברה ךשמב  םייקתתש ,ידוהי בושי ידירש ונינפל ירה העשב הבו
 רפכה תמדא ,.תושק .רתויה עקרקה  תודובע ינימ לכ תא תושעלו = תא םימיקמ ונניאו ונממ וניניע תא .םימילעמ ונאו .תורוד הברה
 ,רנקלחב . ונויה .םיחמש תאז .לכבו .,ןישרטו תועבגו םירה הבור הזה = ונחנאו ,רמעפשב הלהקה הסרהנ שדחה, בושיה ימי ךשמב .ויתופירה
 ונתאובה תא -.ונרצק :'הגרבו > ,ונערזו  ונשרח 'ףא תטיזבו העמדב = ןיאו ,ןיעיקפב ירוהיה :בושיה וניניעל סרהנו ךלוח התע ;ונערי אל
 וננובאדל ...ביב .תושפנו ונשפנ תא :תויחהל פיכע הקיפסהש , הלדה . םיננובתמ :וגא <

 ! .הלכ סרהוו ונבושי םושָי שלשדםיתש םיִנש דועב .יכ ,םיאוה ונא = הלעי .ילוא : יבלב .יתרמא ,הרבעש .הנשב ןיעיקפמ :יבושב
 הנה - ,הלאה .םיארונה םייחה תא ולבסיו ולבס ונבש םינקזה םאו  רשא תא יתראת .הזה רפכב .בושיה לא תובבלה תא בסהל יריב
 תא ובועי .ףוס .ףוסו ,תאש ולכוי אל ונבש םימיהדיריעצו ונינב = ךות לא וללצ ירבדו -- יברקב יבל .שיגרה רשא תאו יניע .ואר
 ,הזה .רפכה ....וכלי רשאב וכליו ,דאמ דע ונילע .ביבחה הזה רפכה םע יתרבה ., לארשי ץראב .בושיה ינקסע: לא .רבד הסנאו ...םוהתה
 האמ | ןיע  ,ביהרמ | והנה = ,העירז תרובעב םצמוצמ אוה יכ ףא | תקסוע א"קי .ןיאש ,יל בישה אוהו . ,א'קי לש החכ אב ,קנרפ "ה
 וריואב = םגו ובש :םפרופמה ןיעמבו  ותכיבסבש םיסדרפו תונגב . א'קי ןתתש ,יארכ רפרה םג ןיאשו תושרה תובשומ דוסוב וישבע
 הז ללגבש דע ,קיהאב והומכ רפכ אוצמל ןיא .ללכב ..יקנה | תונעטב דימת ואובי זאש ינפמ .ןיעיקפ ינב לש םנוקתל ףסב
 ידוהימ - הברה וא טעמ .תוחפשמ ןאכל תואב ץיק .לכב טעמכ | רשפאש--,קנרפ 'ה יל רמא---,יריחיה רבדה, .איקי לע תועיבתו
 םג .ןאכל םיאב םה .םילשורימ םגו וכעו הפיח ;תפצ ,אירבט = תובשומב םהמ םידחא בישוחל --- אוה  ,ןיעיקפ ינב תבוטל תושעל
 םידוהי : בושי וב שוש | ינפמ .םגו רפכה לש בוטה וביט ינפמ | אוצמל :יתלוכי אל םגו יתאצמ אל המח .רתוי בלה :תיטנ .'תומיקה
 ,הוה ' בושיה ברחי :ו'ח .םאו .,'וכו הוקמו םינכהיב ןוגכ  ,וירישכמו  %ול .והמ--קיתע  ידוהי = ושי לש םוקמ ,איקי לש .החכ אב לצא
 .י"זנה םירעה ידוהיל םג .לגר .ךרדמ וב היהי אל זא = ונל ןיא, .ןיפור רירה לש ובל תוטנ ג התיה וז .,ינובארל .,לבא
 רפכב :המדא םדעב :ונקיש ,ןיעיקפ  ירוהי םישקבמ ןלהל םישורד ונל +ונל .וחמ: הזה םוקמה , ןיעיקפ ינבל הבשומ .תונבל ףסכ
 וא , רשעל ןירועשל | ןימולשתב םהל .ןתנת המדאהו ,םהל ךומסה | רמגנ | הזבו * ,"תרנכב = הדובע םהל ןתא .םמוקמ אלו םישנאה

 ןרוגה תוסנכהמ הנש לבב םלשל .םה םיחיטבמ . הנש "הרשע שמחל : .רבדה =
 הוה םימתהו :טושפה .בתכמה תא :םה :םימייפמ ..יתנשה םוכסה תא = ונפ: 'םה = .םמצעמ > ןיעיקפ > ידוהי  םיררועתמ וישכע .םלואו

 ידכ -,רשפאש המ לכ .תושעל 'םידבכנה :םירשה, וליאויש ,השקבב = אצמנה רפכב המדא םהל תונקל העצהב ירבעה קנבה .לא בתכמב-
 ;קיתעה רפכהב = ונבושי .םויק: .יולת  הבש, = ,העצהה תא  אלמל = םח םיבתוכ > ,ןיעיקפ רפכה ידוהי = ,ונחנא, ,ןיעיקפ לש המוחתב -

 :;לּכ רסוחו .בערמ  וניתושפנ תא .םג וליצת הזב .ונל רקיהו ביכחה | ייבחאל רשא םיירפכה םיבושיה לש הנורחאה הטילפה- .קנבה לא
 ןורחאה  דירשה .תא וריאשתו וריתות הוב ;םראתל לכונ אל רשא | וניחא ,.םכל אנ  עדוי  ...הזה םויכ  םכילא םינופ ,םלוע .ימימ
 םימותח .בתכמה: לע .,"לארשי .ץראב םידוהי םירכא רפכ לש יהוה | םישלש > ינפל | רוע .יכ ,ימואלֶה קנבה חכ יאב  ,םידבכנה ונירשו
 : - .ןיעיקפ יבשוימ שיא-85 = קרו  .;םידוהיל = םיכייש הזה רפכה תועקרק בור ויה ךרעב הנש
 .הרבועמו .תטרופמ :העצה םיעיצמ ןיעיקפ ינב ןיא הזה בתכמב = ,וניתואובתו וניתומדא לע הלשממה .זא הליטהש ,םיסמה לוע ונפמ
 ימוכס םישורד :סניא ןיעיקפ לש הנוקתלש ,רורב רבה .והז לבא | המדא ונל הראשנ אלו ,םירז .ידיל הפ וניתועקרק לכ- טעמב ורבע
 םייחה ,םיטושפ .םירכא .ראשהל םיצור .ןיעוקפ ינב .םילודג ףסכ | .קיפסת אל תוחפשמ יתש תלכלכל םג - רשא .,ריעומ טעמ א'כ
 לע :עקרק םנור 56. וקיפסי ןיעיקפב המקש החפשמל . םיחלפ ייח = ונתאמ .םיִברּו רוסו - ךולה הפ ונבושי ךלה הכ דע .ואמ ןכ ינפמו
 ,ידו --- חדובע ילכו .תומהב ףיסוהל ךירצ הז - ,.. ללכ :עורול  םהל .המדא ןיא יכ. לע .,ליוחל הנאו  הנא .ורזפנ
 \ןיעיקפ .ינב 'תעצהב - .קוסע?  וינפל :ןוכנל .אצמ = אל קנה דימת ..תורתומבו .חוירב תויחל םג וא רישעהל ונפאש אל םלועמ
 וילע חקל אל קנבה = ,ילארשיצראה  ררשמ% בהכמה | תא רסמו | ונינקזבו = ,המדאה ..תדובע = .טרפבו  ,הדובעה .לוע .תאשל ונרמול

 ..הז .ןיממ תושקבל .תרשכומ איה העשהש ,היה הארנ . םיינוגרזו = ,יקפבויאקאדא ותוא יל ראב :בושו .  ללכ ול עודו רכדה ןיא יכ יל ךרכתנ
 השלש תחא םעפ ןתנ השקה םדאה הבילפ :םישקבמה וגש אל םנמאו בויח ןוטלשהו ,  הטיסרבינואה תא ותרמג אל ירחש ,ילא .עגונב קופקפ .שיש
 הרימחמ בוש הליחתהו  הלשממה הרזח ףכות לבא . תידוהיו תירכעל . תונוישר | עגונש המב םג  םא יכ ,םסיכל ךיישש המכ קר אל םומתוחה תבוטל גואדל
 סוש דוע ןחינ אל יקסרימ-קלופוטאיווס :ןיסנה .ומיב .וליפא . "תויסצנוק, תניתנב | ילעפמבש ,עידומ ינאו תי שי ל ש  השקב שיגמְו רזוח ינאו . םחור ןוקהל
 .םישקבמה :ויה םיברש יפ: לע ףא , תירוחיב וא תירכעב שדח ןותע דסול ןוושר = ירבע ,סופד תיב םג ןל שיש ,ההובג הלכשה לעב ,ינש ךרוע םג ףתתשמ
 המ>|מול .יתאב | םימיה םתואכ = :ונרוכז . השדח חור  הרפע  הנהו רבדה תא אצומ רטסינימה ןיא, :הרצק הבושת יתלבקו ---  םידחו(\ םומו
 < .ץגולוב יומו ויה םימוה --- .התעש , יתרמא  תחא הב'פמבו ,השראוול = "?וישכע רבדב שי םעט המ, : ויתלאשו יקסבויאקאדאל יתכלה בושו ."רשפאל
 .םירופס ."תויסצנוקה, ימי יכ ,"היטצנוק, ליבשב הברה  םלשל יאדכ ןיא | יתענכנ אל : םירבע םונותע ינשב םירוהיל םהל יד .:הבושת יתלבק זאו

 ידוחיו  ירבע : ןותע תאצוה ? רכרה רשפא ךאיה .עגושמ לעב ילע  וטיבה זא | "הלשממה, ןיא םאש , םורבע .םינותע ינשב ונל יד אלש , ול חיכוהל יתצמאתהו
 םש היה ? והעלבו םייה והער תא שיא אלה ? "היסצנוק,ב היולת היהת אל = אל יתונעט לכ לבא . ןילופונומה תא לטבל הכירצ איה ירה ,רבדב תעגונ
 אלמוו , השראווב ירוהי ןותע לע םלח וימי לכש , דחא רפוס | הביסמ התואב = ,יתענכנ , שממ ןהב ןיא ןויגהה רצואמ תוחוקלה יתויאר לכש- יתחכונ ..וליעוה
 תושגרתה בורמ ינקבהש טעמכ ,יפמ עמש רשא םירברל הלודג החמש ובל : . לדתשהלמ יתלדח

 םיידוהיו םירבע םינותע ? בורקב הנלטבתש | תויסצנוקה .תודיתע םנמואה . שפנה
 ויהי זא ןה ,הנושמו רז רבד והז ? יצמת ייכיה --- תויסצנוקב םייולת .םניאש
 ? םינוחע האמ זא ויהי אל םא , ערוי ימ . תויונחכ םיבורמ םינותעה

 העברא תהא הנועו תעב .ומייקתה = "תויסצנוקה, ימיב אקוד םלואו
 + * + םיימוו םירבע .םינותע

 יקסבוחאש םג . הבילפ הנמנ ומוקמב = . תמ ןיגאופוס . עורי ןמז רכע
 רטסינימה רבחו רוסופורפ היהש ימ ,בויריווו הנמנ ומוקמ :לעו .,ומוקמ תא: בוע = <
 יתשגה םעפה רועו ..ותרשמב דמוע .ראשנ יקפבויאקאדא קר 4. םעה תלכשהל +

 לע תושקב . רבדב לדתשמה יריחיה רוע .יתייה אל וושכעש אלא ,  השקב
 רוחיב ;בר רפסמב תישארה תודוקפל ורסמנ ןוגראזו תורבעב :םינותע - רבד

 - םישרחה תשש ףשמב ורסמנ ,יל עדונש יפכ -, םינוגרז םינותע ר"ע תושקבה :ובר <
 סיורבע = םינותע דוסו ד"ע תושקב עבשו םישלש הבילפ ןוטלש לש .םינושארה



 םגו . תובשומ דוסוב :קסוע אוה .ןואש  םושמ = ,תאזה  הדובעה תא
 םיעצמאה ול ןיאש םושמ ,הז ןינעב לפטי אל .ילארשיצראה" ררשמה
 תוירחא תא םהילעמ .םוקרופ הלאה וניתודסומ :ינש "..ךכל .םישורדה
 ו ,ןיעוקפב .בושיה לש הרומגה הסירהה

 לע  תצבור :תוירחאה ןיא םהידיקפתו םהיתונקת דצמ םנמאו
 הניאש וז ,תרחא תוירחא שי לבא  .ילארשיצראה ררשמהו קנבה
 םיארחא ויהי ררשמהו קנבה קר אל . תינקתב היולת הניאו השרופמ
 יבבוח לש לודנה להקה לכ םא יכ ,ןיעיקפב בושיה ןברוח דעב

 תא ליצהל ונידיב תוהש שי :ןיידע .הנופ ינא םהילאו .. בושיה
 םתרזעל אובנ יכ ונילא םיננחתמ ןיעיקפ ינב  .ןיעיקפב  ונבושי
 תורשפאה שי וישכע .םהל רקיהו ביבחה םוקמה לעמ :ולשני לבל
 . םירבד .ינש השענ הז י'עו .םהל  הצוחנה המדאה תא: תונקל
 םגו ומצעל אוהשכ ונל .אוה 'בושח 'ידוהי .בושי וב שיש םוקמ לכ
 שי .ןיעיקפו ..השרח הדובעל זכרמ דיתעב השעיש תורשפאה ינפמ
 .וב  תורושקה תוקיתעה תוהוסמה ינפמ- -הדחוימ :תובישח :םג ול
 םירבד הכרה .לארשי .ץראב ונבושיל ירמ רתוי ונאטח רבכ: ונחנא
 תמשאב קר  ושענ אלו  תושעהל  םילוכי- ויה םיבוטו : םילוהג
 ,הלאמ םיבוט םימיב 'חוקתב  םילות ונאש תמשאב וא ונתולשרתה
 .םעפה םג דבכו לודג אטח אטחנ אנ לא

 ןיעיקפל ונתבוח תא אלמנ םאה :ונתאמ שיא שיא לאשי ןה
 רוע 'ףסותת לארשי ץראב תוברה תוברוחה לעו השפנל ובזענ וא
 םיאגתמה הלאל * ,ונל  הפרחל היהת .רשא הברוח , תחא .הברוח

 <= !+ ץראהו םעה תיחתל םתפיאשב

5 
 ..יקסניצשל בקעי

 ,תונוש תוצְרַאְּב דמשה

1 6% 

 הז ןויזח ..תולודגה םירעב רוחיב ול ןק דמשה .אצמ עודיכ
 .ןלהל הארנש ומכ ,ללכה ןמ אצוי ילב תוצראה לכב הנשנו רזוח

 ןיבש לרבה: :ימרפ לע = הפ:  דומעל םולוכי :ונא = ןוא
 ונויח לע הלודגקה ריעה לש התעפשה ןיבו .הנטקה הריעה תעפשה
 אוה ךכיפלו | ,ונמויק ירדפ לכב עגונ הז לרבה | .דיתעבו הוהב
 םיטוטרשב קר ןמסל ונא םיצור :ןאכ .. דחוימ רקחמו בר ןויע שרור
 ךלהמ .לע ולאה  בושיח :ינימ ינש = 5ש ןתעפשה לדבה תא םייללכ
 .תיתוברתה העפשההב קר .קפתסנ ןבומכו ,םהוחתפתהו -ונייח

 ,ונתוברתל םידוהוה תא ברקנש הדמב,, רמא : דחא דמולמ ינמרג
 בומרוקמ רתוי.שי וז הטלחהב ,(** ?תורצנל ךרד םהל םלפנ הרמב הב
 ונתוללובתהו ,תוללובתהה איה רמשה לש  רודזורפ  .תמא לש

 ןיא .ונא ונבצמבש ירחא  ,םתוברת לא ינתוברקתה .תעשמ | תלחתמ
 ,םתפש תלבק  רמולכ- ',םתוברתל :תולגתפה אלא = וז .תוברקתה

 'וכו םהיתופקשהו םהיטבמ = ,םהידעומו םהינח א ,םהיגהנמ , םתורפס

 הנועמהו ףדרנה תא  ףוס:ףוס תלאוגה איהש ,תוללובתההו | ,'וכו

 םיאנתה תא .האצומ איה םשו ,הלודגה ריעב תלחתמ ,השקה ובצממ
 : . התוחתפתהל םיחונ .רתויה

 יעיפשתש ,תירוטלוק .הרז .הביבס ללכב :ןיא הנטקה הריעב

 ,ונילע  העיפשמו תלעופה הביבס שי .:קויד | רתיב ,םידוחיה לע
 תיבויח תאזה העפשהה .ירמגל רחא גוסמ איה .תאזה העפשהה לבא =

 ידוהיה = . תרתוסו הבירחמ | אלו הנובו תמייקמ ,תילילש אלו איה

 )71 רמונ "םלועה, 'יע (*
 17 ףד "שיה 'האמב ,דמשה, +רטמז ריר יוע (**

/ , 

 םימשה תא :תמאב  אוח  בהואו  בוהאל  .לוכי הנמקה :הריעה לש
 ,בורקה- רעיה תא ,לדוגי הילעש " ץראה תא ,ותרייע לע  םיוטנה
 תא ,םהכ | םיהושק ותודלי = תונורכזש  .םיבורקה  תודשה תאו
 ,.ושפנ  וילע ףטעתהב ול םג .םשחל תא ושחל  וימימש  ,ךומסה רהנה
 תובהתל .איהש לכ היטנ וליפא הב  ןיא  .תאזה הבהאה לבא
 רבד ,הרו  תוכרת תטילק לש והשמ בש | והשמ וליפאו = :הרז
 םילגופמ = ונייה אלמלא :..הלאה  םיעונעגהו- הבחאהב :שי בוט
 ונייה אלמלא ,םירימטה ונירוהרה ורלונ ולצבש ןליאה תא בוחאל
 אל זא יב = ,ונבל ךרד ּוּכפ .וימימש ,רהנה לע עגעגתהל םירשכומ
 הבוט הקוחר ץרא לעו ןדריה לע םג עגעגתהל םילגוסמ ונייה
 רמולכ ,תויתונמוא תוריציב םילגתמ ורדהו עבטה יפי םנמא , הבחרו
 = ןננמ  ,רמזמו רש םעה , תועודי ה תואחסנו. תועובק תורוצ םישבול
 | םג םא יכ ,תונליאה:יפנע דער קר אל שנרומ ותרישבו  ,ללחמו

 תשקבמה רהנה:תב תחנא קר אל תעמשנ ותניגנב ,.אוה ובל טטר
 הלואג תשקבמה ןננמה לש ושפנ הניחת םג םא יכ ..התמשנל ןוקת

 םיליחתמ תונטקה תורייעב רשא וניתונבו ונינבש העשבו ,  תורפו
 הליחתמ זא  ,ויתולוחמ תא לוחלו הזה םעה יריש תא רושל
 . הנכס ןאכ .ןיא ןיידע  תאז לכבו . הרזה תוברתה תטילק ,תוללובתהה
 ' < :תיבב -- םירידת רתויה םהייולגו ול םידחוימה וייח תציחמ ךותב
 < ולוחב | ,ותדעבו ותרבחב  ,וצוחבו ותיבב ,ושרדמ :תיבבו .ורפס

 "  ללכ עפשומ  הנטקה הרייעה ןב  ידוהיה ןיא --- 'וכו וכו וגחבו
 = םהירדסו םייחה .תואחסונק עגונבש םושמ , תישאר  ,םירזה .ויחמ

 .:\ ,םידוהיה לש םתוברתמ םירזה לש .םתוברת איה תלפונ םיעובקה
 ייחב יא: ,תינשו ;  הנושארה ןמ תונהיל הלובי הנורחאה ןיאו
 םופתושמ | םינינע --  תירצונהו  תירבעה -- וללה  תורדשה יתש
 תודחא םהל השורד היהתש דע | ,וזכ הבורמ הדמב םידחואמו

 ".תודחא אלו תוכימם קר ןאכ שי ; םיגהנמהו םינחה ,הפשה
 ,תמיופמו העובק הרוצ לכה שבול הפ ,הלודנה ריעה ןכ אל

 < תוברתה לש ה תר צ ל .םהילע םחלנו וירדג תא לכה טילבמ הפ

 : + יםיינידמהו םייתרבחה  ,םוילכלכה םייחב עירכמו לודג ךרע ןאכ שי

 ,תינידמה המבה ,ןורטאיתה ,תונותעה ,תורפסה ,רפסה:תיב ,הפשה
 < = ;תודחאל ןאכ .ףאוש לכה-- ,םינהנמה  ,םישובלמה ,החונמה ,םינחה

 - | הרוצה תלבקו .תועודי תינבתו אחסונ ,םירחוימ עבצו ןוג ןאב שבול לכה

 =. ןתואל טועמה דצמ תולגתסההו בורה דצמ תיסופמה תומדהו .העובקה
 = ןווז:ולכ :ןאכ  תושענ הלא יתש ---  ,בורה .טילשהש  תואהפונה

 1 ו ,םויקה תמחלמב

 :תולודגח םירעב םידוהי לש םילודנ םיצובק -תוזכרתה :,םנמא

 תועוצקמ .תריצי .ידיל ,םיימואלה ונינינק .תוחתפתה ידיל םג האיבמ
 ונינומה .ייח לע טיבמש ימ םלואו  .תילארשי תוברת. לש םישדה

 הלאה םינומההש ןמז לכש ,הארי החוקפ ןיעב .תוקודגה םירעב

 <" םניאש ןמז לכ רמולכ --- הטועפה :תונונחהו .תונמואה לע םימייקתמ
 - / םידחא תובוחרב .םוקמ הל השבכש :,הנטקה .ריעה  תולובגמ םיאצוי

 ירצמ  ,רומשל םדיב שיו .םירמוש םה | -- הלודגה ריעה לש
 "= םה םהו ,תוימואלה ונייח תורוצ לע ,םיירובצהו םיילכלכה .םיאנתה

 < םירעב םירצונה םישדחה תילארשיה הרוטלוקה יכרע לש םהיאשונ
 | םורצה םויקה .תולוכג .ךותמ  םיאצוי םהש  ןויכמ לבא .  תולודנה
 !\ םא איה תחא -- ,הישעתה לש המוחת לא ,םיסנכנ םהו הלאה
 ,לודגה רחפמה לש םמוחת לא .וא ---,םילעופ רותב וא םילעב רותב
 .' --- ,םירוכש רותב וא םילעב רוהב םא איה  תחא - ,יוכו םיקנבה לש
 ' תמאב םיינוהיע  םישענ הלודגה ריעה :ידוחיש .ןויכמ .רמולב
 'םה דימ ,תינרדומ ה .תירמ חה הרוטלוקה לא םיפרטצמו
 םהל . תדחוימה הרוצה תא םיטשופ  ,תטלשה תוברתל םילגתסמ
 םימוד  םהייח תא .תושעל חרכהב םיצמאתמו השדח :הרוצ םישבולו
 :המוה .הז ןבומב =, תנללובתהה הליחתמ ןאכו  .טלושה בורה ווחל

/ 



 ןמז לרבה אלא ןאכ ןיא --- :,אסידואל  טשפאדובו .אשראוול אניוו
 : / ,םוקמו

 הב = ,ונתוברתל םידוהיה תא ברקנש .הדמב,
 . הרורבו = הרמ 'תמא יהוז -- *תורצנל  ךרד פהל

 ,וז הרעה , הרצה טעמ יתיטנ יכ לע .ארוקה יל חלסי אלה
 לא בש ינא ירהו וב ןינה ונאש הז ןינעל איה הכירצ ,תצק הכוראה

 סלפנ הדמב

 רפסמ לדגו .ךלוה אניוובש ,םדוקה :קרפב וניאר רבכ = .ןינעה :ףוג =
 םיוצמ | תודמשה : ןיא ללכבש ,תונטקה םירעה ןכ אל . תורמשה
 ונישעש המכ תקספנ הניאש תוידימת עובקל ןיא ןהילא עגונב .ןהב
 , אניוול

 םיפלא העבראו םיעבראמ רתוי 1900 תנשב ויה גרבמלב

 ,אניוו:ידוהי רפסממ שילשה טעמכ - רמולכ ,םידוהו

 : גרבמלב םתד תא :ורימה

 .םידוהי -8 -- 189% .תנשב
) 1898 -- 098 . 
 ב
0 
0 
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 ,םידוהי םינש ששב לכה:ךס

 , םידוהי 8844  אניווב םתד תא ורימה ולאה םינשה ששבו

 רשא םידוהיה . רפסמש העשב ,רתוי םימעפ םירשע ,רמולכ

 .םימעפ ש לש אלא גרבמלב םידוהיה רפסמ לע הלע אל אנוווב
 לש .התעפשה איה המ .,תוארהל ידכ  הב-שי = דבלבו וז .הלבקה
 : , .ונל .הלודנה רועה

 :.תזכ .ןפואב םנימ יפל  וגלפנ .גרבמלבש םירמושמה 7
 :הזכ ןפואב םהיתונש .יפלו .88 תובקנ ,?2  םירבז

 4 - חו 7 הנש. הרשע עברא .רע
 48% ---הנש םועברא דעו הנש הרשע עבראמ
 16 וכ =- - הנש .םיעבראט רתוי

 -עברא .ינב לש  םקלחב הלוע .םידמושמ 8 "|, ןמ :רתוו
 תודמשהש ,ליגה :והוא- ינב קש םקלחב רמולכ .,םיעברא -- הרשע
 .אניווב ם רתויב םברקב םיוצמ

 םיעבְרא קר םיאושנ ויה גרבמלבש .םירמושמה 15% ברקב

 ?0 %]; ןמ .רתוי :רמולכ ,השלש - םינמלאו 11% םיונפ ,םינשו
 יומצעל אוהשכ :לודנ רפסמ לבא ,הניווב רשאמ טעמ תוחפ ,םיונפ
 רתוי  רמולכ ,תילוטקה תדה לא ורכע  םידמושמה ,לכמ 0%

 268 6 מ

 םירשעמ טעמ .רתוי 19006 תנשב םידוהי ויה יוקארקב | ,

 ,אניווב רשאמ .תוחפ םימעפ שש טעמב רמולכ ,ףלא השמחו |

 : יוקארקב םתד תא ורימה
 .םידוהי 199 -- 1887--1891 תונשב

1892-1806 -- 184 -, 

 קיה 154 -- 1507-1000
 ו 108 ,

 ..םידוהי 4 םינש .רשע:ששב לכה:ףס
 יוקארקבש  'םידמושמה \ רפסמ תא םג יליבקנ

 ובזע תורכזנה םינש הרשע ששב .אניווב

 םרפסמ לא

 אניווב תודהיה תא

 ,יוקארקב רשאמ רתוי םימעפ 15 טעמכ רמולכ ., םידוהיי 0"

 יוקארקב ידוהיה בושיה לע ורפסמב הלע אניווב ידוהוה בושיהש דועב | |

 ₪ א

 ..םימעפ שש בורק קר

 ןוילנ

 תורבודמה-  םירעה"יתשב | ללוכה = 'םובסח תא | קלחנ  םא
 411  הניווב םתד תא וריכה הנש לכבש ,אצמנ םינש הרשעהששל
 ולא םירעב ויה םידוהיה רפסמל סחיב ,98 קר--יוקארקבו שיא
 ףלא לככ ה ש ל ש תודהיה תא ובזע .אניוובש ,ואצמנ 1900 תנשב
 ,דח א קר -- יוקארקבו םידוהי

 (.אובו דוע)

- 

 .תושָמַשַה"יִּב

 ,םיִנָּּבַל םיִבַע יִלַת ןיִּבמ
 , םיִאּופק בֶרַעַמּב םיָהושה

 הָחְלּושְו הקָתְדְנ שָמְש א
 , םיִעּוגַטגיטְּבַמ דע ץֶרֶאְל

 .ןאמביפ בקעי

 טקָש ליג ענְרל צו
 .םיִמַעַה ןגה יו
 יִלּואְו .הָרְרַּפּ בָרָע םולש

 .םיִמָיַק תומּולח יִדיִרֶש .דוע

 ה םיִכַָּּ יִִֶ
 ,םיקהה םֶהיִדִּב םיטיעומ
 םישבְיה םיִצעַה ידו
 .םיּכָחְמּ ו םיִאְָעִמ ,םיִשיִרַָמ

 ,םיִבְִָתַמ םיִלַחְלַחּכ םיִלָלָצ ךַא
 ,םיִעְְְשִמ גלָטַה עקרה לע
 הָמַמְְּב םישבוכו םיִבָלוהְו

 .םיִרָוְחַה רואה יִמָתַּכ תֶא

 םיִדָדְוּב תוחגְנ םיעות דוע

 .הָּנְּפְל הָנַפַמ וחד
 םישָמ יִלְּב תְַנ םָש רוח ךְבְס
 - ,הָעְְצְּב שָחולְו רעובו

 .שָמָש א ...םיִשְמ יִלְב הָָכְו
 : ,ּהָרְבק לַע הָכִר שֶא תָסֶסוג

 . חת קורת ֶלעָ
 .הָרְַָה תור יִרָעש תֶא

% 



 רי ןוולכ

 . , םבילע"םולש

 .םיִלֶאיִרְתַּפ
 :ב

 ,דָלישְטור .יתייה יִלָמְלֶא
 המלט תהא םעפ חתפ ךכ < ,דלישטור יתייה .ילמלא

 תינברה ותשאש תע ,ישימחה םויב ושפנ וילע ףטעתהב ילאירתכ
 ,יוה -- ,תבש יברצל הונוומ 'ונממ- העבהו .היתונעטב :ול .הקיצה
 תישאר + זא השעא המ ,םתא םירובסכ !רלישטור יתייה ילמלא
 וליפאו ,לארשימ השא לכש | ,םלועה ןוקתל גהנמ עבקא ,המכח
 אלש ירכ ,תבש ברעב םיבוהז השלש הל .ןיקסופ ,תוינעבש הינעה
 והריבעת אלו מע .אינורטב אובה אלו ישימחה םויב הלעבל קיצת
 תא יבוח:לעב  ידימ .עיקפא ,תינשו . . .ונוק תעד לעו ותער לע
 בטומ :ןכ אל וא  .ןוכשמב ול הנוהנה ,ילש תבשה המופק
 -רוע .וושעה סנרובה הז  ,יתגוז לש ּהָסְנְרּב תא םרוק .עיקפאש
 ,הימי לכ .ןנואתהלו הז .שותוכ  יחומב רקנל .אנ-לרחת --- ,םולותח
 םע הזה היבה לכ תא תותימצל הנקא .ךכזרחא .התזחוא .הנוצ .יכ
 :הילע תאו ףתרמה תאו הֶוְזִמִה הא םג .תוברל ,וירדח .השלש לכ
 : רמאת לאו --לכ .לכמ  לכב = לכה = ,םילוגנרתה-לול תאו .גגה
 ךתושרב .םהינש ,ךינפל םורדה ינש ירה ,ןאכ בשאש םוקמה יל רצ
 הוא. לכ  .םהב : ישעו ךל  יסבכ.  ,ךל  ילשב ,ָךל .יפא .חַאו . ,םה
 הולשב בשיל יל יחינתש רבלבו ,הלש ךותב השועה השאכ ,ךשפנ
 לרחת .זא = .! תערה-תבחרה .. ךותמ : לארשו . ידלול הרות .ץיברהלו
 ךירצ יניאו ישפנל  ינא .ישפח = ,החנאו :ןוגי .ןיא ,הסנרפה תגאד
 שי" םולכ -- תבש יכרצל תולובחת שקבלו יחומ תא עיגוהל רוע
 קרופו םישנאל אישמ ינא :יתונב .לכ תא 4 הזמ הכורמ .גונעת ךל
 -ךורב-שודקה לש ומלועב :ןירוחהןב .ינא ירהו ,,יראוצ .לעמ םָימיב
 ןירוח:ןבש ןויכו .! ילרוג םיענ המו יקלח: בוט המ ,יִּכָשַא -- אוה
 ןנובתהל ימצעל תושר לטונ ינא ירה , םלועה תויוהל .יונפ יבלו ינא
 תישאר .הירדסו .היכררב ,הקבילאירתכ ריעב תצק לכתסהלו יפיבס
 לאו -= ןשיה שרדמהדתיבל .שדח גג  רדנמו :ינוממ ינא זבזבמ . ,לכ
 םג .הלפתה תעשב שודק םע ישאר לע םיפטפטמ םימשנ ויהי
 אלמלא יכ ,שרחמ :והנובו רתוס ינא  .לידבהל  ,ץחרמהְתיב :תא
 ןרשב .תולבוטה . לארשי .תונבל הוה .םוקמב שי הנכס ששח -- ןכ
 סח  ,ךכזהחא .אובל הלקתה .ףופ ירה ,וישכע אל .םאו ,תורָהַטִמו
 ,םידומ לכה .ןכש:לכ-אל שדקהה ,ךכ ץחרמה-תיב םאו , םולשו
 וסרוה .ונא ךכיפלו ,םנב אוה דמועו : וימי וברק רבכ הז :תיבש
 םע  ;הכלהכ :םילוח-רוקב ,ומוקמב םילוח-רוקב דימעמו דוסיה דע
 יפל םוי. לכב קרפ ינימו תופוחלשו  תואופרו .אפור .םעו :תוטמ
 ינא  םינקז"בשומ :םגו . םלועבש .םינקותמה :נהנמכ לכה . ,םילוחה
 אלו .רעצ .ייח :ויחי אל םימכח:ידימלת ינקזש :ידכ > ,ריעב .הנוב
 תרבחו < .רונתה ירוחא .שרדמה"תיבב  םינורחאה | םהומי . ולבי
 וכלהתי אל םיינעה ידליש = ירכ : ,ןקתמ \ ינא ."םימורעדשיכלמ,
 תרבח םגו ,םכדובכמ  הליחמב | ,תש:יפושחו  םיפחי = תובוחרב
 ןיבו רמלמ אוהש ןיב .,לארשימ םדא  לכש ירכ ,"םידסחדתולימג,
 םלשל ךרטצי אל .,אוה :רחוס \ םא וליפאו  ,הכאלמ-לעב .אוהש
 יהלכ:תסנכה, תרבחו ; ורועל תחאה ותנתכ תא ןכשמלו תיבר
 "דימ ',הקרפל העיגהש ןויכ  ,הינע לארשי תב לכש ,עבוק ינא
 שיאל .התוא .םיאישמו םישובלמו :אינודנ וז .שפנ-תבולעל הל ןיקסופ
 אצויכו : ,לארשיו השמ | תדכ ,ןישודוקו הפוחל התוא םיסינכמו
 ...ונריע הקבילאירתכב דסימ .ינא .הקדצ לש תורבח ינימ ולאב

 םירעה לכב + אקוד  ונריע - הקבילאירחכב :המל --- םלואו
 וניחא .רשא  תומוקמה :לכב  ,הלוגה .תוצופת .לכב | ,תויכרפיאהו

 ּ 3%- םלועה 4

 0 המה ההדוק

 תורכח :גיהנמ \ ינא --- ולוכ .םלועה  לכב : ,םש םייוצמ .לארשידונב
 ,בוט. רתויה רצה לע .ןקותמו - רדוסמ .היהי  .לכהש יידכו | ולא
 הנמאו דומעא -- + השעא המ ,םתא םירובסכ --- ,ןוכנכו יוארכ
 הלוקש איהש ,תללוכ הקרצ לש הפוק ןיעמ .,הלודג תחא הרבח

 הקרצ תקסופ איה : ,ןלוכ לע החיגשמה איהו תורבחה לכ דגנכ
 לֶארשו.ינב .וניחא ויהיש  ,ללכה .יכרצל .תגאוד .איהו . םלועה לכל
 אלו .רתיהב | ,םוצמצב אלו .חוירב .רהאו  רהא .לכב .םופנרפתמ
 תובישי:יתבב םיבשוי : .תודחאבו תחנבו םולשב םייח .םלוכ. ,רוסאב
 ': המשל ,הרות םידמולו םהישארב  םהיתואקלומריו  תושרדמ-יתבבו
 ראשו אישרהמו תופסות םע, ארמג | ,יישר  שוריפ םע  שמוח
 ,תומכח עבש לכו ,םינורחא .םיקסופו םינושאר םיקסופ ,םישרפמה
 ינא וללה המכחה:יתבו .תובישיהייתב לכ לעו ..ןושל םיעבש לפו
 תרתוכה:תלוג' ןיעכ .אוהש .,לודג דחא הבישי-תיב הנממו .דמוע
 אצת םשמש ,יתבר אנפלוא:תיב ןיעכ ,הנביב .םרכ : ןיעכ  ,םלוכל
 =< \,דומליו אובי ,דומלל הצורה לכ . .ולוכ םלועה לכל המכחו הרוה
 = = =-למולכ ,"ריבגה ןובשח לע, לכהו ,רכש תשירד .אלב ,םנחב לכהו
 \"  וליפא אוצוהל .אלש : ,רמשמבו .ררסב השענ .לכהו  ,ינובשח לע

 '  םע אלא  םיקסוע םניא .םיקפועה לכו = ,הלטבל :תחא . הטוהפ
 " :םונכהל דחא לכ דיב קָּפַפ אהיש ידכו ....ללכה תבוטל  ,רובצה
 "חנא םיבויח ..םיברה תבוטל ובל תא תתלו ללכה ינינעב ושאר
 לש ותנקתו :. דיחיה לש ותנקתל ,טרפה יכרצל גאדל לכ:םדוק
 םכילע  ,הסנרפה יכ . הסנרפב .,רמוא יה --- +איה המב .דוחיה
 ( =  רשפא:יא הפנרפ ןיאב ., םלוע לש ובושיב איה לודנ רקוע . ,תעדל
 ,שוא עשפי םחל:תפ לע  ..תוירבה ןיב .םייקתתש הודחאל .הל
 וריבח לש .וייחל ררוי םדא הפנרפ לש היטעבו ,םיברה .וניתונועב
 וליפאו ...: הבעות לכ תושעלו שפנה הא נורהלו לוזגלו בונגל ןכומו
 םירובסכ: ,םלוכ ונידנמו וניררוצ ,וללה ןמה ..ינב ,לארשי .. יאנוש

 לארשיל רצימה : לכ / ,םולכ אל -- + ונב ואצמ לוע המ  ,םתא
 "ולא לש . םהסנרפ .התיה ילמלא ,הסנרפ ליבשב אלא .רצימ וניא
 ,האנק .ידיל האיבמ הסנרפה . ךכ:לכ .םיאטחו םיער ויה אל  ,היוצמ
 = | ,תוינערופהו .תזרצה לכ רוקמ יהוזו  ,האנש .יהיל האיבמ האנקה
 / 8 לכ ,,םיעגפהו .תונופאה לכ  רוקמ ,םלועה לע \ תואבו  תושגרתמה
 = ...תומחלמהו תוחיצרה לכ ,ןלציל אנמחר ,תופידרהו תונירהה

 ! ילמלא .תחפסכ םלועל המחלמ השק !וללה .תומחלמה ,יוה
 .ןתיבשמ יתייה  ..ץראה ןמ תומחלמ ריבעמ :יתייה ,דלישטור יתייה
 ,:שודקה לש. ומלועב ןהל רכז "ראשי לבל  ,ןיטולחל ןלטבמו
 0 ,אוה-ךולב

 'ףסכה ..ןוממב אלא יחכ  ןיא ינא --+ דציכ :ורמאת אמש
 'ךרד יפ-לע ולוכ ןינעה .תא םכל האבא הבה .לכה תא הנעי
 :לע וז םע וז  תוחננתמו  תוניידמ \ תויובלמ יתש ,לשמל : כבשה
 /  'םושה תפילקכ .איהש ,הנטק ץרא:תרבכ לע .ךכב המ לש םירבד
 \ ,הירוטירטב . תוזחוא םיתש .ןנושלכ .וזל םיארוק "הירוטירמ, . ןהיבל
 " .;תרמוא תחא תוכלמו .,ילש .הלוכ הירוטירטה : תרמוא .תחא תוכלמ
 :הרמואו ןהיניב העירכמו תישילש תוכלמ האבו ,ילש הלוכ הירוטירטה
 תו שר -- רמולכ : ,איה .ונלוכ לש הירוטירטה .ןתא  תומהב .ןכיתש
 * .יהירוטירט בו וז ,םע וז תוחגנתמו .תוניידמ ןה ךכו .איה םי ברה
 :ילכו חמורו השק יריל םיעיגמו םירבדה םילגלגתמש רע , תורטרטמ
 ...הצרא .םימכ ךפשנ םרא םדו ,תוחיבטו תוגירהו = תויריו חתות

 "  גועמש, : םהל יתרמאו הליחתבל םהילא יתאב ילמלא לבא
 ! "וב .ךופהנו  רבדב :ןייענ הבה .םיהלא םכילא עמשיו ,יתובר :,אנ
 ! = עודיו = יולג .+םכינב רשא הזה ךוסכסה לש וביט המ  ,הארנו
 < ,םינוכתמ םתא החא רברל םכלוכש ,םלועה היהו רמאש ימ ינפל
 < ףקוע . לכו םכל 'אוה  םיניע-תופככ  הירוטורטה םצע לכ ירה
 ,זיעלב א"יצובירטנוק .,ןיליקתו  ןיבט ,רבד ותוא אלא וניא םכתנוכ



 םתא םכחרכ ,לע  ,איייצובירטנוק ןושלב ןאכ םיחיסמ :ונאש 'ןויכו =
 םוקמב ךיראהל .ונל המל ךכיפלו .. רקישטורל --- רמולכ ,יל םיקוקז =(

 ירהו /! רראילימ :לבקו . ,אכירא אלגנא בר ,ךל ירה + רצקל . יוארש
 ירהו ! רראילימ לבקו  ,המודא הפכ לעב ,ךתומכש שפט רגות ,ךל < = 2

 :המ .!רראילימ תא ףא ילבקו ,היחהש הזייה .תרמ יתדוד ,ךל םנ =
 אל  ,תיברו .ןרק יל ובישת * ,םכלוכג :תא 'ה = ביחרישכל ,ךשפנ
 טפשמבו קרצב ,הנשל השמחו העברא אלא ,הלילח הלודנ תיבר
 סח כ לע .רשעתהל הוב | יתנוכ = ןיא .ירה = ; בבל:רשוובו |

 ..ו "םולשו
 הלואג םגו יתישע קסע םג :תואורה  םכיניע ירה :,ןכבו

 טּוחשל ,תושפנ חוצרל םדאה:ינב ולדח+ ףוס:ףוסו ,םלועל יתאבה
 ןמ תומחלמ ומתיש  ןויכו .רבד אל:לע .והער תא שיא חובטלו
 תולויחלו .ןיז:ילכל םיכירצ ינא ןיא בוש == ןניא .דוע תוגירהו .ץראה
 ומלועב שערהו 8 הכובמהו .המוהמה לכלו םיסגלק .תעפשלו
 םלועב | תולייחו  ןיז:ילכ דוע ןיאש  ןויכו = ,אוה:ךורב:שודקה .לש

 רגות .ןיא 6 ןיאו האנק ןיא בוש - -. הנניא הכובמו המוהמו =!
 ..ונניא ,לידבהל  ,ידוהי םגו ,יתפרצ ןיאו ינעוצ ןיא ,ילגְנַא יאו
 המ םייקל ,השדח הרוצ ושבלו תישארב ישעמ = ירדס "'ונתשנ
 ,םשה  הצרי םא  :רמולכ - אוהה םויב היהו :,רמאנש
 ., ,ונקרצ חישמ .אובי רשאכ

 יתלטב וא .יכ = ,דלישמור יתייה ילמלא ...% אה ,רשפאו
 = רקשל ונל המ יכ ! םלועב דוע .ןוממ ןיא* , ןוממה תא ירמגל
 וניא הז .ןוממ ירה : םכמצעב :ועיגה + ללכב ןוממ לש וביט המ

 ןוממה ..םיבר הב וקיזחהש החנה ןימ ,םכסה ךותמ אבה רבד אלא | +
 < אוה = ,ןטשהי 'אוה . ,ערה:רצי אוה - , ערהירצי אלא .וניא =
 ואצמש | ,תולורגה תוואתה תחא ,הואה אלא וניא ןוממה  .תומה=
 ןיאו ןוממה רחא םיפדור לכה ...ותערל םדאה לש ובפב ןהל ןק
 ןוממה לדחי יכ ,הנקת ןקתל אב ינאשכ ,וישבע .לבא .,ונישמ שוא

 לכו .וב רדגתהל :ערהירציל דוע םוקמ ןיא בוש. -- ,ץראה  ברקמ =
 ? רבד 'לש .וקמועל םתא םידרויה .הניא .ולואכ הואתה =
 םדא 'זא .אצמי ןכיה | ,ןכ םא | :ורמאת אמש + יאמ אלא = ו
 ויש כ ע .אצמא ןכיה ,םכרידלו : רמול שיו + תבש יכרצל .לארשימ =

 ,..1 תבש יכרצל

 . ץיבונועמש- רוד.

 (תומישר) -

 6 ןץ. :
 יש

 ,םיִרובְגַה יִרָבַק לע -
 ,.קמעב םיבורחה .ץע תחת .ןטקה יבצה יניעל הארנ תינש

 וח --- ילגרה-לקו הפיה ,הז  רמחנ רוצילו < המ ,ולו יל .המ
 וירחא : ףרור ינא .העשמ רתוי הז ,ימצעב יתערי אל .יכ .,ישפנ
 תופגנ ילגרו ,לתל העקבמ ,קמעל .עבגמ  ענושמכ סמ  ,םירהב

 -םיערק הלוכ התשענ רבכ ירועל תחאה יתנתכו ,םינבאה .ידורחב =
 ןטק יבצ שופתל ינא הואתמ !רזומ ץפח .עגיו ףיע ילוכו ,םועחק =

 ,הריחי :יקחמ :יבצ \ .. .ותא קחשלו יבל לא .-וקבחל :,גונרקב הז
 ...1 לארשי .יבצה +

 ףוקו רהמ \ ןפוד  תאצויה - ,הקלחו. הנבל  ,הלודנ ןבא 'לע :

 .ע"ש 46 רמונ "םלועה,, ןייע (*

 ו : ינפל הארנ ולוכ קמעה .חונל בשוי ינא ,קמעהל לעמ היולתו לתוככ
 יטיבהבו : ,םינבלו םירוחש םבור ,וינבא יקולחו ויעלס :ירובצ לע
 םירודס ..העודי המשב םיחנומ םהש ,יל :המדנ ,הלעממ םהילא
 ,םיטהולו .םיגונע  ,םדכ םימודא םיחרפ  .ץבשה השעמ ,םרא ידיב
 .--תוכורחה םינבאה .ןיב .םיהובגה .םהילועבג .לע םשו הפ םיאשנתמ
 . שמשה-תלובא הלבאה הממשהמ הלועו עקובה ,טטורו יה יפוי
 ףקומ | תוילד-הבורמו .םינש"ריבכ .בורח .ידיחי דמוע קמעה הצקבו
 ץיפקמ | ,עלסל  עלסמ .יבצה | גלרמ הנה  .םיעלס ידומע וירבעמ
 ו םיפנעה ןיב תינש רתתסמו םירהל ביבסמ םירחא םיעגר
 !:ףיקמע-=-יקמעב : ,ךירה--ירה לע = ,יאבצ = ,ךל .ץפק = ,ךל 'גלד
 יריחי. ,ךתחונמ תא דוע:זיגרהל הצור "יניא ,ךל. ערהל ןוכתמ .יניא
 םת תועבגה לע העור התא הנהו  ,ירובג .ירבקל  םירהב .יתכלה
 יבל .ךשמיו בואו ןטק ' חא .תוארכ .םואתפ .ךאראו ;זילעו .ישפחו
 רבכו .ןקז .ירמ רתוי ,הנועמ :ינא  ידמ. רתוי ,הארנכ ,ךא ., ךירחא
 רוצי = ,ךל ץפק ,ךל גלר. .,,ךל חאל  תויהמ ינא חור הכנו בוצעו
 8 ירבקל האלה יכרד םישא ינא :.לארשי .ירה לע ,הפיו םה

 תע ךלוה ינאו ,ישאר לע" הכמו יפרע :תא ' ברוצ שמשהו
 ינא ו ןקמעה לע רמושה ,םינבאה  לתוכ יתכריב הטעומ
 םלענו ןטקה יבצה לע הרירפדטבמ ינא ףיעמ ..רצ לועשמב לקתנ
 רבעל תינש ינפ תא הנפמ ינאו קפאתהל לוכי יניא ךא .,לועשמב
 "השק שותי  אוה שרגמה  ,הנהו הנה :וינרקב עינמ= יבצה .קמעה
 = -? ותכרב תא יל חולשל .אוה ןובתמ ,ילוא וא  ,ול קיצמה .ףרוע
 םחל תסורפש ,יתחפטמב ול ףנפנמ ינאו -- !יאבצ ל ,םולש
 םינוע םיבר םידה "! םולש  ,םולש, הב = תוכורכ םילצב : תליבחו
 יהוזש :,המוד . לועשמב האלה .רבועו" דעוצ ינאו  ,יתכרב לוקל
 ,.הנוכנה .ךרדה

 , םיאנומשחה "תדלומ"  ;ןיעידומל .יתאצי .המחה-ץינה םע דוע 7
 תויהל יתצפח ,ילא שיא הוליש יתצפח אל ,ירבחק רבה יתדנה אל
 יכ  ,הצור יניא -עודמ .!תדלומ ,תדלומ * .ידיחי תכללו. ידיחי םש
 ,םימחרו .הנדע \ תבהא = ,יתבהא :ץורפתש / ענרב: ינרושת רז ןיע
 ,ךילא ,ךיטמקב - םירוענ רוה  דוע .רשא  ,הלוכשה םאה * ,ךילא
 ?ןומישיה תאיבלכ .תיארפו םיעלפהדתלעיכ .הגונע ,תיארפהו הנונעה
 המ  ,ילע \תבסונ תא רשא ,םסקה :רשפ המ + תדלומ | ,תרלומ
 אוה .ךהוממוש ןוני .םנמואה + ךילא .רושק .ינא ןהבש ,ןימינה .דוס
 לע :תולילב .רשא  ,ךיתודיתע :םולח : ילוא וא = ,יבל תא :ךשומה
 -תומוהתמ :ישפנל " עקובה  ,קוחרה .ךרבע רה וא  ,םוקרא .יבכשמ
 ילפרעמ  ,םירדוק .םיעלס תורקנמ  ,םיברח :םילחנ .יצורעמ  ,הישנ
 תלוכא :הלוכו הבהאל האמצ ישפנ ואל ךא + םירבק יקמעממו םירה
 ,הברה הנרעה תעפש תא וילא .תורעהל רבר הל ןיא קרו ,הבהא

 היעונענ תא" ליחנהל ימל הל ןיאו .,םינשו םימי הב הרבצנ  רשא
 ,ילא תא \ תילגנ  הנהו .םיבגשנהו .םיגונה .היתומולחו  םימוצעה
 ךשמאו" ,ישפנכ הבהא תרפחו הבהאל האמצו :ישפנכ הגונעו הממוש
 תא " בחוא .ינא .ךרבע .יללצב :ילוא וא =! תדלומ ,תדלומ ...ךירחא
 הלפא בחט  תנפב רשא  ,םירוחה יתודלי  יחרפ תא | ,ירבע :יללצ
 ילוא וא + וגשנשיו \ ויח. ךילפרע = תומולעתבו ונגה .ךרואמ : וקני
 ירוחמ השוריב "ול רבעש .,קדה ןמ :קד וק םלעתמ :יחמ :יצירחב
 לעב"ףתוש ,תערמ אלש" ףתוש : ,ךל . ףתוש ' יתוא  השגעו  תורוד
 ,התא  ןירוח = ןבש המוד" :?לופלפה =: ,לופלפה = ,יוה = +יחרכ
 ןזה :,םיקמעל  קילחה ,םירה .לע = גלד -- ךפוגלו ךשפנל . ישפח
 = אירבמה :םירהה ריואב ךזח תא בחרה :שמשה קרבב ךיניע
 ,טטקמו התא טטחמ | ,םדאזןב ,התאו .! שורדת לא ךממ אלפומבו
 !זוע .ורזא , ילגר ;יוה ..,ךדיב פרח הלעמו : ,רקנמו רקנמ

 תויאגו רוצל .רוצמ .,ןבאל .ןבאמ -רצה לועשמב ץפקמ ינאו
 תורושקה רועה :תובחסו:,ישאר .לעמ תולתנ תועבנו ינפל תוחתפנ
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 שו  ,הצופקו הצופק לכל תוטבלתמ ,םילענל רכז .,םילבחב .ילגרל
 ןחוג .ינא .זא  ,הטמל .רעמת הבחסה-לענהו לבחה ףפורהי .רשא
 תוארמה לכ .הנהו --- ישאר .תא ימירהבו .אמייק לש .רשק תושעל
 םש םיענה ,םינטקה םירוציה םה ימ  ,ינפל םישדחכ ביבסמ רשא
 םילהנתמה ,םישרוח תצובקב ןיחבמו יתיאר חכ לכ ינא ץימאמ +קמעב
 ודי ;תא .םהמ .רחא םש  עיגמ עודמ .םהיתושרחמ .ירחא .םטאל
 ,ןשקע רומח יבג לע וטושב ףולצמ .אוה .יאדוב ? הטמל הלעממ
 הנהו .ומיקממ .זוזל :ןפוא. םושב הצור וניאו הדובעו םוחמ: ףיעה
 העקבה רבעמ ,ילוממ רשא רהה דרומב  ,האמ בורק: ,יל בורק
 -- ךופה. ורמצש ,םישבכ רוע .ףוטע :,ריעצ העור .רמוע .!הזמ
 םח םויב םישבכ רוע ..תונרקסב יב לכתסמו והטממ לע אוה ןעשנ

 לצבש רשפאו :הלילה תניצ . ונורכזמ הגפ אל" דוע. ,הארנפ | הזכ
 ירחא םיהונ ירבא חימר לכ ,םויב  םג  תשגרומ | .הניצ  רחה
 םוי םויז םלואו  ,ילוממ רשא .רהה דרומב המיענה .הניצה התוא
 % המחה תעיקש ינפל .ןיעירומל .אובל קיפסאה .רצק םוי" ,ולסכ

 יהוזיא ,ןוכנ לא ..עדוי .ינניא . יכ ףא ,האלה רבוע .ינאו
 .תורשעל םילועשמ םילתפתמ הפ ןה לבא + לועשמה .,הרשוה .ךררה
 קירבה םואתפו . ךינפל לועשמ הנהו -- םינבא ירובצ ינש ןיב :חַוְ
 ול .רגוה .יתער ילע ,החנו שטולמ / ילולפא .יאר קוחרמ יניעל
 ןועידומ .ילגרל | יכ תעדוו ,לודגה םיה ,םיה תא הארתשכ : שארמ
 רשפא | ונממש | ,הובג* דתויה = םוקמה אוה ןיעודומ ..דמוע התא
 .תועש המכ ךלהמ ,הזמ קתרה-קחרה ץיבורה ,םיה תא :תוארל
 םירהב םירוופה רמחה ילהא תא האורו טעמ רוע םמורתמ ינא
 יצחו העשכ וראשנ דיע יארוב :..םיעלסב םיבוצחה .םיפירצה .תאו
 .רפכה ךותב ינאו--ירזעב היה םיהלא .המחה תעוקש רע

 רפכה | ינקז ובשי .,עלס .תפצר לע ,םינבא רעש אובמב
 םיסמה  רבד ,.לע .דוס וקיתמהו תוכוראו תורוהש תוילט = םיפוטע
 לעו = ,(\ םיזילגאה ואיצמהש ,שרחה הבורה רבד לעו תיינונראהו
 ,םולשל םיתכרב ליאו הש האשנו םירהב התארנש ,(' הָּבְדה .רבד

 לעב ןב | הארנכ ,ןטק .רענ  .םוקמ . יל ונפו םולש = ו .וריזחה
 ל ןיֶאמ . ילענ ירירש תא -בר ןינעב. ששמו ילגרל בשי  ,רצחה
 רענהו == ,םימ חרואה תא הקשה ! דחש (*+דוהי הָר'ְג ירבקל ,א
 ,םש עמשנ המו ,ודיב .םימ דכו .תינש עיפומו עגרל םלענ ןטקה
 ,םויקנע .עלפ-ישוג = :יתחיש-ינבב = ינא = לכתסמ +םירהל רבעמ
 םיאבצה תולקו םהיניעב | לודגה  םיה' קרבו .,ןיעידומ ירהמ .וזתנש
 םה םיכר ,א + דוהי הֶדְג .ליא'ד  רוכק  ליא = ,םהיתועונת . .לכב

 -תויפונכ  םה םיאב !םהילע  חטתשהל הגש | לכב  םיאבה
 ןיעידומ  ישנא  םימעוט זא | ,םיגגוחו  םיתושו םילכואו  תויפונכ
 םירוגס םה הפ ןה .הי םלועב השענה לע םיעמושו = תרמומ
 הבור = הזיא .! םישנא אלו םה: םירש ! םיזילגיאה ,א ,ָא. .םירהב
 גורהל רשפא תחא תכב תובְר שלש | ..והבור ויא = ,ואיצמה
 +, םיב ץוחרל תכלוס שמשה הנה .לבא-!וב

 םיצעונו םימירמ ,םהיכרב לע םלוכ םיערוכ רבד .רבד ילבמו
 הלפתב םיעקושו בוש ןתוא םידירומ ,םיזפומה םירהה ידוחב םהיניע

 ווגו תופוכת תושענ | ויתוריקו רתויב בהלתמ ןטקה רענה . תיאשח
 םילבחב םישמ ילבמ תולקתנ תומונצה וידיו טסור שומגה הזרה
 הזה .ןטקה רענה .ןאכלו ןאבל ןתוא .תוכשומו ילענ תא. םירשקמה
 אוה ירהו איבנה לש ונדע ןג תודא-לע רהרהמ ליחתה רבכ יאדוב
 תורוחכה תנגר תא. עמוש  ,םירהה .רבעמ  ונוימדב :ותוא .הָוְשמ
 םיבעב טמרמה ,איכנה לש ונקז ןבול תא האורו העיקשה תבהלש ךותמ

 , םולגנאה (1

 ..ץובצ
 + םורזהיה .רוכג (5

 ךיא ,הֶא .שאה התע הזחא | ןהיתוצקבש  .,תופרפרמה תוכזה
 םירהה  תיתחתל | ןלוכ  תושלוג ןה הנהו ! םש תודקרמ תורוחבה
 רפאנ ולוכ ונקזו ןהירחא שלוג איבנהו ,לודגה םיה ילגב .ןנטצהל
 תוטרוש . הזוהה .רענה לש תוינשגרהו .תוקדה תועבצאה .הבהלש
 .ךלוהו םיללפתמל הוחתשמ ,םוקל ינא רהממ .ילגר רשב תא

 םיללפתמה .תא קיספא אל ןה !רבד ןיא % םירבקה םוקמ
 " לע םידכו .תורענ תיפונכ .רהה לע תלהנתמ הנה .םתלפת עצמאב
 םוקמה ארונ המ :,םיהלא לא ,הנדנתו ןהיפ תא לאשא ., ןהישאר

 ,הצחמל םיסוכמ | תורובו . ןיחיש ,תורעמו םיכוכ | ביבסמ רשא
 םיבכמה יכ ,תאו ןיא .םינבא לש תואלבטב עיברלו שילשל
 קחשמל בוט = רתוי  םוקמ .םיאובחמב םינפל הפ וקחש םינמקה
 ! רזעילא ! ןנחוי !ןועמש ! ןתנוי- .ימימ יתיאר אל רוע םיאובחמה
 ןועמשו ןתנויו /! ינושפח : םישלשמו םינוש ביבסמ םירההו ! ינושפח
 יתכרי לא  םינחונ ,רוצל רוצמ םיאבצכ םינלדמ רזעילאו ןנחויו
 + הָבַיִא  ,הדוהי ,הדוהי  .הדוהי .תא םישפחמו ןיחישהו תורעמה
 אוהשכ | ,הארנ = אוה  םואתפו + הכיא :םישלשמו םינוש םירההו
 ורהז = , לוקב קחושו  וילגר  לעו וירי לע .רובה .ןמ הלועו ספטמ
 העורה .תחפ יפ ירבע לע םידעורו םיעלפה תא םיִמְדאְמ העיקש
 האצי התע  הוש ,הרוחשו הנטק השבכ ונצחבו ררעה םע בש
 ידימ ףטוח .,הלעמל הציפק ץפוק םיבכמב ריעצה , םלועה ריואל
 .חתפב .תדמוע .םאה ,ללחמו רדעה ינפל ץר ,לילחה תא העורה
 ףוס"ףוס .הניבמו ,היניע לע :הריב הליהאמ איהשכ ,הפוצו להואה
 םיללצ | . תקחוצו םיבבושב .תרעונ איה ירהו ,שערה לכ המלשב
 ,םירהה ןמ םיכלוהו םיררגנ .םילוחכ

 * תוכבאתמ  תורעמה ינופצממו םיאב .םימי .הנהו -- == ==
 תומלהל הנוע םירהה דהו = ,שא תונושל תוצרפתמו ןשע תורמת
 חתפב רוד תולהת .ירישו .םיחמרו תוברח :לוצלצל ,םינתיא םישוטפ
 הטבמו = ,םינפ  .תטומקו = הנקו רבכ | איהו .,םאה תדמוע. לחואה
 ,םירהל .רבעמ רשא הלודגה ץראל רודחל ץמאתמ בצעהו ףיעה
 .תואבצ יהלא םש ץאנמה ,ביואה םג םשו- לכיההו ריברה םש רשא
 םיצפח הו .המל ,היללוע תא הנממ לוזגל םיצפח הז המל ,יוה
 השאר לע ןועטל תרהממ איה תוחכשנ תרכוזכו +הלוכש .הריאשהל
 :רבכ = יאדוב . , תורורמה רבעל הינפ המשו םימה לבנ תא ףופכה
 ,םתעב םימה .תא םהל איבהל החכש איהו ,ןשעו אמצמ םנורג רחנ
 םיריהמ = םידעצבו = .:, ,ירמנל הנורכו חכ תא ושיתה תורצה ,הָה
 'הראוצ לע  תיכוכזה  ירעצאו ןבאל ןבאמ  הנקוה הֶּכַדְמ םילשוכו
 ןטקח םוליאה רפוע ,הציפקו הציפק לכ לע םילצלצמ תופוזשה הידיו
 ;..עגר ףא הידעלב ראשהל הצור :וניא .. הירחא ץר

 (אובו ףוס)
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 דולב ה

 -הנמוחה- יפיטרכ = תא -רקוב לבב "5 .איבמה = ,זירזה שמשה
 הנשכ הו ברעב ברע ידמ ונלצא םיכרענה .,םינושה לבויה:יגחל
 'גלש ףטוע .ולוכ ,יתיבל סנכנו ינומעפב םויה םג לצלצ --,המימת
 'ףיע ידגנכ .אוה  רמוע = , ומפשב ול םויולת חרק:ידילגו רופכי

 י<-



 ,ויפמ הלועו עפעפמ ןבל לבה ,ףשונו םשונ- ,הציר תמחמ הניעמו
 :םיטרכ תא כ וקיתב תושפשפמ תומוראהו .תואפוקה וידיו
 ,ירובבל ןמוזמה  ,הנמזה וה

 ,חור .רצוקמ ולאוש ינא -- + ימ לש לבוו
 חור:רצוקמ אוה ףא ולה יל הנוע - +ינא .עדוי = םולכ --

 הז .ויניעב הניש האר .אל הזח שיאה .יכ ,הארנ ..השק .הדובעמו

 םילבויה ןינע הזה ןינעה לכב ושפנ הצק רבכ .אוח ףאו םיבר .תוליל
 ..הנמוהה :יסוטרכו .תוגוגחהו

 יאמר לש .רשפאו + ירובצ ןקסע לש +ירבע רפוס לש --

 , םומעש ידיל םיאיבמה ., םיכוראה :וינאמור תא בתוכה , יסור .טסינ
 + ייטסאְמָאדעיוו איוועשוריב חב

 אלו .ןקסע אלו רפוס אל הז ןיאש , המוד + ינא  עדוי םולכ- -

 המש "- יתיאר אל הינפ תאש  ,הנושמ הירב םתס אלא , טסינַאמור
 , +: הזח םויח םאדיתלב .יתעמש אל

 +המש המ --

 ,המוד .היח-םש אלו םדא םש אל הו:ןיא ., רתויב הנושמ םש --
 ,<+ החמש :תונותע + .םייח חור וב ןיאש = ,:רבד: = לש 'םש  והזש

 +; + תירבע = תונותע
 ,4% תירבע :תוגותע .?תונותע 2
 מוזמה ,  הנמזהה"סימרכ תא וקיתב אצומ זירזה שמשה

 ,המשא.ךותמ :ךחגמו ירגנכ :דמוע =, ידול .וטישומ

 לבוי הזה לבויהש :,- יתייח רובס ינא 'ףא + ינא .עדוי םולכ =

 להקה תא ינא עדוי .להקה  ךותב םיכלהמ ול .אצמי אלו אוה הנושמ
 םילבויב ותוא וקנפ דוחיב . םילבויה ןינעב רתויב אוה קנופמש ,  רנלש

 5עפתהל וישכע חונ וניא  ונלש להקה . הלאה םינורחאה םישדחב
 לע בכורה .אבס המיבה לע הליחתמ ול וארי ןכ םא אלא * , שגרתהלו

 םיפיטרכהו רצק םויה ..ךלילו זרדזהל .ינא .ךירצ .םלואו . ,, ותסוס'

 , םיקחוד .םילבויה ילעבו םיבורמ
 אציו ורדזנו ומכש לע םיסיטרכה קית תא םימעה זירזה שמשה

 סילבוי ימי םימיה ירדה ךותל ןבל דא ץרפ תלדה תחיהפ םע ,יתיבמ'

 ונמצע ךותל .חניצה :תרדוח = המכ *> , יוה . ףרוחהדחרקו  םינלשו
 ! ונרשבו

 :ןחלש לא .שגנ ינא לכ םדוק , תושעל תע ,  ןכ:יפ:לע-פאו

 ,.ידובכלןמ

 לש תומרגלטה תביתכ ןינעב . הכרב לש המרגלט בותכל בשויו הביתכה < ==

 ךל ןיא .םינורחאה םישדחב לודג החמופ יִהיִהַמְהִנ לבויה ינהל .הכרב

 תונויסנ .המכו . ןויפנהכ .אוה-ךורב-שודקה לש ימלועב ליעומ .רבד

 -- רקוב רקוב !לבויה ישדח , הלאה םינורחאה םישדחב יתיסנתנ

 -- .רקוב = רקוב = ,ותכרב  תמרנלטו --- רקוב רקוב = .ונויטנו

 + תדחוימה .ואחסוגו
 : חסונה הזב יתמרגלט. תא בתוכו .בשוי "נא ןבבו :

 תאו ,.םלטאה:תטופק ,ילש תפשה:הטופק תא יתשבל,

 -תפנעמ , יתפנצמ תאו ,  תורשכה וויתויציצ םע .ילש יןטקה .תילטה,
 תא םגו , התחתמ ישארל יהשבח יתקלומרי תא םגו ,תובגוח

 דקרמו  הוחתשמ ינא .ירהו ----  ילגרל הפ תינבלה .יתואקמזופ <

 .. ."תירבעה תונותעה  ,חתובלמ דוה ינפל "תיפידהמ, .רמומו

 , הדובעה = ,,רתויב .ילאניגירואו דאמ האנ .חפונ --- חפונה -

 ילעב .יניע תא .דימ .הילע | בסת :הזכ .ןונגסב .הבותכה .המרגלטש = =
 ,רתלאל ועדיו .וריכי לכה , תומרגלטה ראשמ בוטל הולידביו לבויה
 ותויפיפו הזב שו. עצמאב .ןאכ .התיה .בהלגו רועצ ררושמ רו .יכ

 תחא הפטו שגר הברה ., םש .ילהאמ .תינימשבש תונימשו הפו לש |
 תוספרתהו .תולדג . ןיעמ הוב שי ן וכותב: הכוסמ תוילטנמיטנס לש
 וש ו יפלכ - הפצוחו .היוחתשהו הדוק. ;..תחאּכ
 םעטה ותוא ,  הפיה יממעה םעטהו  יתונמואה שוחה הפ רכינ

 הנומת םכיניע .דגנל .אניווש ..זיעלב ך"ילמיטסקלָאפ ןירוקש ,הפיה
 תבשהדתטופק .תופנכ תא םירמ בהלגו ריעצ ררושמ | :וז \הררהנ
 "ןטקח תילטה תא ולוכ םלועה ןיעל הלגמ , םלטאה"תטופק , 0

 = רילגרל רשא .תונבלה ויתואקמזופ תאו תורשכה ויתויציצ םע ול
 רוה ינפל "תופי המ, רמומו הז והארמב דקרמו הוחתשמ אוה ירהו
 / ..: תירבעה | תונותעה = , התובלמ

 ינוע ןיזמו .יתבתכ רשא וז המרגלטב ןייעמו רזוחו נא ןייעמ
 ןיע .ינא האור ןכא ,איה המצע  ינפב תילגרמ הלמו הלמ לכ .הב
 תומרגלט בותכל יבלב .םיהלא ןתנ רשא , הז אוה ןורשכ יכ , ןיעב
 < רמזלו .רקרלו : תווחתשהלו תואקמוופ  לוענלו תוטופק = שובללו

 ! "תיפי = המ
 תאוה המרגלטה לע: תצק ינפקוו יב  ססהמ יבל ,תמא "
 םיאיקבה ,םינרקנ םדאדינב ואובי אמש ,שושחל שי .יתבתכ רשא
 םושמ .יטאיגאלפ, ןיעכ -וז  יתמרגלט תא ושרדיו ורקניו , רבדב
 רועצ אוה ףאו ררושמ אוה ףאש | ,ירבחב השעמ .היהש השעמ
 הזכ .חסונבו וז .ןיעב הכרב = חלשו בתכו רמעש ,בהלנ אוה ףאו
 םיאיכמה ,םיכוראה וינאמור תא בתוכה * ,לבויהדלעב יונ  ותואל
 םיאר והיה רבדדלע "יטסָאמארעיוו .איוועשוריב,הב = ,םומעש | יריל
 .,.אקרמשו אקדוי םיערוצמה

 וריבח ישעממ  םדא  דמלי םלועל | ,םולכ = ךכב ןיא לבא
 וישעמו תובוט תודמ ויתודמש ,טרפבו .,ויכרדבו ויתודמב קברתיו
 ,םיביט םושעמ

 לע : ותיוצו .ןומעפב יתלצלצו יתמק |. תושעל תע * ,ןכבו
 התוא ץיריו ףרגלטה-תיבל המרגלטה תא אשיו רהמיש ,תרשמה
 םינושארה הרשע ןמ היהאו דעומה תא .רחאא אלש ידכ ,דימו ףכית
 ללכ , לבויל םימידקמה םיזירזה ןמ םדא אהי םלועל , תומרגלטל
 ,הלאה םינורחאה םישדחב יחמב עבקנ הו

 5ןב ינא בוש ,המרגלטה לעמ םולשב יתרטפתנש ןויכו
 וז - תוסוריפפ ןשעל = ,ןאכ תחאו ןאכ תחא ירדחב 0 ןיריח
 יחמב רדסלו  לבוי:ירוהרה רהרהל ,תחנב ינקזב לפלסל ,וז רחא
 רוה דובכל גגוחה ,להקה ינפל הזה ברעב שורדאש ,השרהה תא

 ,תירבעה תונותעה .,התוכלמ
 :הזוה ברעב להקה ינפל שרוד היהא ךכו

 תחא ןיע ףיעָא השעמ תעשב) ! םירבכנה יתוריבגו ינודא,
 ,םירוחשה:תשובל הדיחיה המלעה לע---רמולכ ,תודבכנה תוריבגה לע
 ורזכאתה היתובאש  ,םירגובה .םינפה תלעב תרגובה המלעה התוא
 חתואמו ,יישר שוריפ םע שמוח התוא ודמלו התודלי ימיב הל
 םנושלכ תרבדמ : ,םירבגה ןיב הימי לכ תכלהתמ איה ךליאו תע
 אוה הזה םויה (, רבד לכל רבגכ איה ירהו ,םהישעמכ השועו
 םירשע  ואלמש םוי  ,םימי לכמ דבוכמ הז םוי ,ול וניוקש .םויה
 הז חסונבו וז ןושלב ,תמא) .. . !'םויה, עיפוהש םוימ הנש שמחו
 ' שמחו םירשע ינפל דוע*"םויה, לש טסינוטיליפה שמתשה רבכ שממ

 ןייע .םולכ ךכב | ןיא לבא -- טָאיִנַאקפל שושחל | שיו  ,הנש
 התע דעו איהה תעה ןמ יכ ,ןיעב ןיע .ונא  םיאור  ןכא :ןליעל
 ןיע .ונא  םיאור ןכיה) = ! קנע:ירעצ ונלש תירבעה תונותעה הדעצ
 ןיא == קנעה תא ןיעב ןיע ונא .םיאור ןכיהו םירעצה תא ןיעב
 ההישארש ,ז = תונותע ( .םולכ  ךכב  ןיא לבא= . ןיידע ערוי .ינא
 לכב  הטשפתנו החתפתנו הבחרתנו הלרג וישכע ,רעצמ .התיה
 ינומה לע  םירצמ:ילב .הלשממ איה תלשומ  וישכע ..לארשי תוצופה
 תינמיה ידי" תא אשא השעמ תעשב) * ! ויתובברלו ויפלאל ונמע
 םירמועה = ,םיארוקה םידוהיה ייינונמ, ינש * ישאר לע  הריבעאו
 (,תוסכרפאכ םהינזא םימישמו המיכל  ביבס :םיקוחדו | םיפופצ
 הכלממה יהוז = ,ריבכהו  לודגה ונרצבמ :יחוז --- תירבעה .תונותעה
 הכלממהו  ,ונלש' הנושארה הכלממה | איה המו) 1 ונלש תיעיבשח



 ערוו .ינא ןיא --  תיששהו .תישימחהו תיעוברהו  .הישולשהו הינשה
 ,םירבכנה יתוריבגו  ינודא  .ןכבו (,םולכ .ךכב .ןוא:-לבא ,.העש יפל
 תונותעה יחת !תונותעל לדוג ובה ! תונותע תחמשב וחמשו ושיש
 1! ! דדיה 1! תירבעה

 יינינמ, ינש -- .רמולב . ,םידבכנה  םינוראהש ,ןבומ .אליממ
 ,המיבל  ביבסמ :םיקוחדו .םיפופצ .םידמועה  ,םיארוקה םידוהיה
 ירחא ונעוו ףכ ואחמיו יתשרד שאב ובהלתיו  ולעפתיו .:ושגרתי
 התוא -- רמולכ ,תודבכנה תוריבגהו ..םילבויה .גהנמכ  ,"דדיה,
 תחאב יתוא הָנְבִּבְַת ןה ףא ,םירוחשה:תשובל תרדובה  המלעה
 הז .היהו -- .םיכ .הרוחש:הרמו םיעוגענ .תואלמה | ,ןהינוע .יתשמ
 םיעוגענ תואלמה | ,וללה  םיניעה יתש ,יוה .  יתשרר .דעב .ירכש
 ,תובאה בלב  תוירזכאה .התוה :;, הלורג ןכא = ! םיכ . הרוחש:הרמו
 לבא .,והתודלי ימיב יישר  שורופ .םע .שמוח .םתב תא -ודמלש
 ,םולכ .ךכב ןיא

 תונוהעה .לש .לבויה-גה - דובכל -ילצא :תנכומ השרד םג ,ןכבו
 ץקוחו  -ףקדזמו . הלעמ יפלכ ידי  יתש תא  ינא :םירמ  ,.תורבעה
 תשהה ,ותשררש ,שיאה :ירשא : ,החורל = ריוא :ףאושו :יתומצע
 אלא .וישכע - רפח ..ינא םולכ. ;םוי .דועבמ : וסיכב תחנומ - ,לבויה
 הבינע .:רוחבלו  הנבלה :יתיזח תאו  רוחשה יקַארפ הא שובלל
 לבוי תוצמ םייקל .םדא בייח : ..יתובינע  בטיממ > ינוראוצל | הפי
 אלא : ,ריחי לש לבוי וניא הזה לבויהש , טרפבו .היקודקדו היטרפ לכל
 .וב םיבייח .לכהש , ימואל גח ןיעמ ,ולוכ .ללכה לש ,םיבר לש לבוי

 ךלמנו הבר .העש וב שפשפמו םידגבה ןוראל שגנ ינא ירהו
 תובינעה + לבויה דובכל .ינוראוצל רחבא הבינע וזואב  ,ישפנ םע
 םיבר הלאה  םינורחאה םישדחב :וכרענש םילבויה םלואו . ,תובר
 ,יוה. , לבוי תעשב .ינשמשל התכז. רבכ :יתובינעמ :תחא לכו ,ןהמ
 ! וב תונעל םיהלא התע יל ןתנ .ךבוסמו: ער ןינע

 , ינומעפ .לוצלצ עמשנ םואתפו
 יונפ :יבל - ןואש = ,וז העשב | ינומעפב \ לצלצמה = אוה  ימ

 : ? לבויל אלא
 ולוכ = ;ידגנכ אוה  דמוע הז אוה | תומרגלטה  אשונ

 טישומו  ,ומפשב = ול = םויולת חרק:ידילגו רופכו .גלש | ףטוע
 , ירול .המרגלט

 תחלש רשא :,ךתמרגלט הזב ךל ירה --
 ונא :ןיא ךכיפלו  ,קוידב :ןאכ  הבותכ .הנוא
 . החולש

 * - ידיב המרגלטה חא לטונו ררועתמ ינא -- ץרציכ אה --
 !יירבעה לה קה, : שרופמ בותכ ןאכ ירה

 תא לטנ הז להק .םכלש ירבעה להקה לצא יתוייה --
 ידיל הריזחה .םיפתכ תציחל ךותמו ענר הב ןייע ,ורוב המרגלטה
 ןיא = ינא = ,חלושה \ דיכ | התיה = תועט * ,הארנח  יפב, : : רמאו
 :.'ךכב : יקסע

 ,.4 רצוכ אה --
 רגסו יתיבמ אציו ףרוע ילא הנפ רבכ הטסופה:ריקפ םלואו
 . תלדה תא
 ,יתיזחו. יקארפ שובל = , ימוקטב  רמוע  יתראשנ

 , ידיב האנה .המרגלטהו החורל רועפ יפ ,םמותשמו
 .ימי םימיה .  ירדח ךותל ןבל דא ץרפ תלדה תחיתפ םע

 ךותל .הניצה תרדוח המכ ,יוה | , ףרוחה-חרקו םיגלשו  םילבוי
 ! ונרשבו ונמצָע

 הסירראה . רקובב
 איה .ימל  ,םיעדוי

 וירחא

 ההות
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 ..רלפנרב ןועמש ריר

 ,עָדמדו הְרותה

 (ףוס)

 ,ילכש םצע .תואיצמ ןינע תא וריבסה םייתדה םיפוסוליפה לכ
 יקלח לכש הרבועה חכב ,תואיצמה תא ררס .ןא שרח ..אוהש
 שי יב ,קפס .ןיא ,הזל .הז םימילשמו הזל הז םימיכסמ תואיצמה
 המ םלואו .המייקתמ התיח אל הזה רדסה אלמלאו ,וז תואיצמל ר ד ם
 םיה ןמ הפטכ אוה הזה  אלפנה .רדפה ןינעב םינושארה וניבהש
 ולגתנ .יכ -ינפמ = ,תואיצמה  רדסב | ונרוד . ינב .תנבה .לא .ךרעב

 םיחמצהש םיעדוי ונא וישכע .עבטה תנבהב םישרח תודוסי וגרודב
 ,םמודה גופמ םיטלוק םהש רוסיה ותוא ילב םייקתהל םילוכי .םניא
 ןפואב םרצמ םימילשמ םיחמצה לבא ..תינגרוא-יתלבה תואיצמה .ןמ
 םיחמצה יכ ,עודי .םיוחה ילעב לש  לודג רתויה םכרצ תֶא אלפנ
 ,הבורמ .הדמב :םהל  ךרצנה ןמחפה רוסי תא םכות לא םיטלוק
 אלמלא ,ןצמחה דופי תא (ימיח קוקז ירחא) םיאיצומ םה ןכ .ירחאו
 ,ךכ לכ .הבורמ הרמב ןמחפה דוסי האלמ הריפסוממאה .התיה ןב
 םיאיצממ םה הז תמועלו .םייקתהל יח .םושל היה רשפא יאש דע
 .םחפה ץמוח דוסימ והודירפי רשא ירחא :,ןצמחה .דוסי תא .חייעבל
 והז .םויחה ילעב לש םמויקל .ץוחנ -ןצמחה לש .קקוזמה .דוסיה ותואו
 יקוחב תיתילכת הדובע םיאצומ ונא םיט רפב לבא ,55כ
 תואיצמה יטרפ לכ תא ונל הארמה ,הז .רורסב .רפסמ ןואל עבטה
 ,וזב וז = תוזוחאה .תלשלשה לש .תועבטכ ולאב ולא .םיבלושמה
 :,גיהנמ וז .תואיצמל שי פיהבלש עירכמ .תפומ רותב זאמ ושמתשה
 . תמייוסמ .תילכת םשל ש א ר מ ה גו ב ב לכה .רדסמה םצע

 ררס ןאכ ןיא .יכ .,דימת :הז .לע .םינעומ - םיטסילאירטמה
 הררסנ אל :רחא ןפואב רמאמה תא חסנל ךירצו ,הרקמ אלא
 .לע הררפנ ךכש ינפמ אלא : ,םייקתתש .י ד כ הז ןפואב .תואיצמה
 :ירטמה םירמוא ,הז רדפ .תמייקתמ איה .ך כ י פל -- חרקמ יפ
 -אוהשכ הפיו בוט ונניא ,ויללכב אוה .אלפנ יאדובש ,םיטסילא
 = ונתנשה דילי .אוה .רדסה ותוא :ונתנשה לא .םחוב אלא  .,ומצעל
 , "  ,תואיצמה לא .ונא ונסחיל םיאתמ אּוהו ,ותוא ונארב ונא ;תישונאה
 הל ואצמ אל םויה דעו ,איה  תינויגה וז הנעט יב  ,קפס :ןוא
 המו. : בישהל שי תינויגהה הנשהה םעטמ לבא .תעְרְכְמ הבושה
 ונתגשה יפלו + תישונאה הגשהה אל םא ונתנבהו .ונתעידי לכ איה
 .,תואיצמה .יטרפב אלפנ .רדפ = םיאצומ = ונא .ונחרכ לע .-ונתנבהו
 ןיא .לכא = ;יתילכת - רֶרס רותב ו נ חנ א .ןיבנ הזה .ררפה תאו
 תא םג םלואו .,תוקפסה לכ .תא: ונקלפ אל :וז הבושתבש ,שחכל

 < לצא יוצמ ונניאש ינפמ רזיוה ונל ריבסה אל תאזה תינויגהה הבושתה
 < ,רפסמ ןיאל עבטה-יאלפ ונינפל - ריבעמ .אוה .. תינויעה .היפוסוליפה
 :בישהל השרח הרבס ויהברב ןיא לבא ;רבכמ ונל .עודי .היהש המ
 ":דראוריא םיעטה הנש םיעברא ינפל דוע ,םיטסולאורטמה ירבד לע
 " :ופב .קר הבושת .שקבל שי הלאה תולאשל .יכ ,ותרבס .תא .ןמטרה
 "ידג לע עבטה | תוגויזחמ .המכ .ריבסהל הסג .םגו, ,תינויעה .היפוסול
 תא .רורבלו בק וירברל .םישל : היה .יוארה .ןמ . .תונויעה  הנבהה
 ל ..םבותמ םינוכנה .םיניערגה

 < תטיש רוסי לע .םתלודג ימי .םיטסילאירטמה .ונב .לורג ןינב
 לע .תיעבטה < תוחתפתהה תא רימעה .ןיוורד .ןיווררל .תוחתפתהה
 ר ור י ב ול אצי הומו םיאצמנה לכב האצמנה .םויקהדתמחלמ דופי
 < םימלש רתויה םינימה קר ומייקתנ םויקה תמחלמב יכ .םי נ ימ ה
 . רוב ןינעל איבהש לשמה אוה עודי . םויקה יאנתל םיאתמ םעבטש
 :םילבקמ  םהו .ןליאהדילע יבג :לע  םיחנומה .םיעלות :שי = ..םינימה
 > .םישמרה-תולכוא .םירפצה תא םימרמ םה .הזב .םולעה :ןוונ תא



 ןח .אוצמל .ירכ םירכזה םיפיתמ :גווה תעשב .םהב = הנענת אלש
 ךושמל ידכ  ,םיענ לוק  תועימשמ תובקנהש וא ;תובקנה יניעב =

 הטשפתנ הלאה תואמגודה תעירי ,'וכו 'וכו םירכזה תא ' ןהילא | =
 תא ונחבו ורקח אל .םהיניעב ןח אצמ רבדהו ,םיליבשמה ברקב =

 תא וניבה אל םגו ,תואיצמה לא םה  םימיאתמ םא ,םירבדה
 לע םיגלגלמ ויה םמצע םה הנה --- .םהבש תונויגהה תוריתסה
 תא הארש ,םדאב ולשמ לשמו .תואיצמה עבטל רדס וסחיש ולא

 םילגר עבטה ארב ,ואר :רמאו ותילע לא תולעמב הלוע ורבח

 רבדה תא םירמוא םה .תמאבו .תולעמב תולעל ידכ ,םדאל
 המו .תולעמב הלוע אוה םדאל םילגר תואצמנ יכ .ינפמ + ךפהל
 הנוג תא תפלחמה תעלותה ריע לשמה ותואו + םהירברל רמאנ
 ןובשח ןיאו םימחר ןיאש ,םירקוחה וחיכוה רבכ .םצעב :םג ךרפומ
 ,בשע תלכוא הניאש רופצה ןמ הלוצנה תעלותה התוא .הזב
 רופצל אקוה  תורבל ' ןכ .ירחא היהת ,םעפה הל דמע  הפויזו
 לש  'יהפויז, .איה םיחמצה ןמ וז תעלותש תבשוחה ,ב ש ע .תלכוא
 ,הלוקלק אופיא .אוה .תעלותה

 םגווז תעשב ןלוק ,תונתוגה הובקנחו םיפיתמה םירכזה רבדב =
 שי ירהש  .םיטסילאירטמה תַעְרל הריתס האצמנ הזב יכ ,וררב
 -קכ הרבסה הל ןיאש ,תיטתפא ,תי ש פנ הלועפב קסע  ןאכ וגל
 אלא םינימה תא הימעמ ח כ ה אל ,תירמחה הלועפה חכמ רקיע

 הל שי ,הללכב וז הטישל עגונבו ,יטתסא ,ישפנ דונדנ 5
 םלש רתויה ןיא םויקה תמחלמב .ןויגהה ןמ המוצע אכריפ
 אוה הרקמה :אלא--קזח רתויה אל וליפאו ,םייקתמ רחבומ רתויהו
 תא תימהל םיבובו ן ומה ל רשפא ,לשמל . תיממה אוהו םייקמה
 ,הלא םיבובז ופס א תנ הבס וניא יפ לע םא ,קזחהו האנה םוסה =
 . ןאב. שיה .טלמהל סוס ותואל היה רשפא יא תֶרחא הבס יפ לעו =

 תלגע הרבע :רחא לשמ איבמ רזיוה + רפפההו .התימל וחרכה רדס
 הלפנש םוקמב) הטמל :ויהש םישנאה .הלפנו הלשכנו לזרבה תלסמ

 אקוד +ררס ןאכ שיה  .ולוצנ הלעמל םיאצמנהו ,ותמ (הלסמה ><
 .םישלחה ויה םילוצנהו .םיקזחה ויה םיתמומה

 תטישמ םהירי תא םירקוח הברה רבכ  וקלפ  תמאבו 4
 .עבטב םילעופ תוח כ .םה ולא  .םינימה-רורבו .תוחתפתהה
 תריצי .ת בס םניא לבא ,םינימה םויקל םימרוג םיעודי םיאנת =

 .היוהה תבס ,תישארה הבפה וז'ןיאש ןכש לכמו ,םינימה
 ידי לע  תוירבה  יפב החישל התיה תוחתפתהה | תרות

 או ,ףוק ה ןמ תתפתה  םראה יכ. ,תמסרופמההנקסמה
 * ,רמאו ונניד תא ןכ ירחא ןיוורד קיתמה םנמאו ,ונחנא "םיפוקה יאצאצ,
 --ונינשו  ,םהל ונא םיבורק אלא .הלילח ,ונא םיפוקה יאצאצ אלש

 רוע .ונניאש  ;החא יח:לעב | יאצאצ ונא ירה = םיפוקהו םדא .ינב < <
 קפס :ןיא םנמא ,תובבלה תא רתויב השוערה וז הטלחה ,םלועב =

 5א ינפונח ועבטו : ופוג .ינמיס בורב םראה ןימ םחיתמ יכ = ,ונק
 ,ותומו םדאה תרילב אלה .םהמ דחא  ףוקהו --םיקנויה םייח:ילעב <>
 םירחא חיעבל  הוש איה 'וכו 'וכו רגווז ,וייח ןפוא = ,ונוזמ  ,וקודנ = ==

 -סחיב אקוד שייבתמ .אוה המ לע ,ןכ םאו  .םיקנויה .ןמל, טרפבו
 ,ןיוורד טילחהש המ אוה הזה רבדב רקיעה % םיפוקה לש .החפשמ
 םג .ףוקה לש חתפתמ רתויו םלש רתוי ןימ אלא םדאה ןיא יב
 תואיצמה עבטב יכ | ,וניאר = .כ'כ רעטצהל | ונל ןיא הזה רברב
 בשוח .הלענ רתויה לא לפש רתויה ןמ ,הגרדהב לכה ו

 םדא נב תא טינ קה ל םיטסילאירטמה ואב אלמלאש |,
 . ךכזלכ תוזיגרמ הלאה תוחנהה ויה אל ו

 ידו לע ,הפוקז ה ות כי לה ב ואצמ םדאה ןורתי רקיע
 רועילא .הבשחמ הו רובדה חכ ול ןתנ ,וחומ חתפתה הו
 הפוקזה הכילהל .הבשחמהו רובדה חכ סחי תא  ריבסה רגינ

 יפלו. ;(םיקומעה וירברמ םניע .ומילעה םירקוחה לבא ,הלענ ןפואב |

 ול .היה" בנו  עברא לע  הלחת ךלה םדאה | םג ןיוורד תעד
 לעו ,וב ךכתתהלו ובנז לע תבשל" ליחתה ,םיפוקה "ויחא.= לכלכ
 הארנ ןכש = ,בנו .ילב וינב ודלונ עטקנש ןויכמו ובנו עטקנ הז ירי
 וב השענש אלא ,םדאה עבטב \ עובק וניאש םומש ,םימ עפ ל
 :יעוטק ןכ ירחא םיהלונ םהו ,וינבל ושירומ אוה ,יתוכאלמ ןפואב
 ןכ .ירחא  .(םילומנ .םידלונ םדא = ינב וניארש ומכ) ולא .םירביא
 ,וחומ חתפתה הז ודי לע =. ףוקז תכלל  ומצע תא םראה לינרה
 - +רבדמדיח םראל היהו הבשחמהו רוברה חכ וב ןתנ

 = ירמגל וריסחהש דע ,ובנזב םדאה ךוכח רברב הרעשהה
 םירקוהה לבא .הב לפטל יאדכ וניאש ,רתוי אלו .תונציל יהוז
 הפוקזה הכילהה אל , ךפיהל אוה .רבדה יכ ,קפס ןיאל תעכ וררב
 תא המרג חומה .תוחתפתה אלא--חומה תוחתפתה תא האיבה
 לרוגבו םחומ-לקשמב םימוד םדאה"יפוק ידלי = ,הפוקוה הכילהה
 םיפי םה :בורל .םהינפ ראותב :וליפאו ,םדאה ירלי לא םתלנלנ
 לודג קלחש ,הזכ .ןפואב .םחומ חתפתמ ןכ ירחא  .םהינפ רתסלקב
 זיד חתפתמ >ונניא .תלגלגבש חומה  .הרדשההטוח = חומב סנכתמ

 םעט והזו  ,יוארב .הלגלגה םג  תחתפתמ הניא הז ידי לעו = ,וכרצ

 רשפאש המ הפוקז  המוקב .תכלל ןקז-ףוקל רשפא:יא יכ  ,רברה
 הבורמ ונניא  ותלגלגב אצמנה לדוגמה ףוקה חמ .לקשמ  ,דלידףוקל
 חומה 'לקשממ הברה קוחרו .םייח:ילעב ראש חמ לקשמ לע הברה
 לקשמב .ןיאש .,םירקוחה רבכ .ודמע הז לע םגו ...םדאה תלגלגבש
 תומכב :יולת רבהה אלא ,  ושונאה  ןורתיה = דוסי .ומצע ינפב "חומה
 הבורמ םדא ינבב ,הרדשה:טוחבש חומה לא  וסחיב  תלנלנב חומה
 "הז .ןורתיו ,הרדשה .טוחבש חומה לע 'םימעפ המכ תלגלנה"חומ
 חתפתמ תלגלגה רועש ,םהמע  םיפוקה ףאו הייעבב  ךלוחו תחופ
 תכלל .חיעבל רשפאהיא .הז ירו לעו ,ובש חומה הומכ רועש יפל
 ..הפוקז המוקב

 ןינע : ןיבהל  רשפא \ ךיא : םיטסילאירטמה תא .ולאש רוע
 הבכרהה .:תוחתפתהו  .םינוש םינימ גווז ידי לע םינימה .תוחתפתה
 ,ןומה אלע עזנה גווזמ םיאור ונא ירה -- רחבומ שדח ןימל
 ריספמ עזגה .יכ .,(תודלות דימעמ :ונניא םינוש םינימ לש גווז יכ
 -- רחא עזנ  םע :נווז ידי .לע ול .שכר רשא ועבטו  ונורתי תא
 ךיא =: .ןושארה  ועבטל רזוח .אוה השלש וא םינש תורור ירחאו
 ידי = לע ועזגב אוה וניחא : םתעד  יפלש) ףוקה ןמ .םדאה הוהתנ
 ? יפוקה .ובצמל .ישילש וא ינש רורב רזח .אלו םינוש .םיעזנ : גוונ
 לע .דלונש) שדחה עזגה םא ,רבדה ןכ םנמא :םיבישמ הו לע
 אוה .אצוי םא לבא ;תמרוקה  ותבסמב ראשנ (םיעזנה תבכרה ידי
 .ומצעל לגפש ותלוגסבו שרחה ועבטב ראשנ אוה ,תאז ותבסממ

 .,רחא םוקמל ול ךלהו הנפ ישונאה עזג הנהתנש רחאלו
 םולטב םירכרב םיקסוע :םילודג .םירקוח .יכ ,,ןימאהל השקש טעמב
 הרותה "תער ירחא ךשמהל םהל  רשפא יא :יכ ,,חיננ .הלאב
 --תיטמגוד הלבק םוש ירחא םיכשמנ םניא יכ ינפמ ,הריציה ןינעב
 רבר :רמול םהל בטומ אלה %  תרחא המגוד ושדחי הז ליבשפת
 .ןיידע .ונל רווחתנ אל הז

 רכד :לע  ותרָיקחב הלאה תוירוה תא םיעטמ ןאמאה וטוא
 תא השיערה תחא תולגתה ,םדאה לש :תינולופורטנאה .תוחתפתהה
 תולגתמ  םדב יב ,םדוקמ ועדי רבכ :םינש רשע ינפל תובבלה
 ברעתמ דחא חיעב לש םר | .חיעב ינימ ןיבש * החפשמ-תברוק
 םדה עלבי ,סופ יקרועב רומח םד וביכרי ,קשמל םא .ונימַב קר
 ומד רסחש ,םדא :,לשמל .חקנ םא לבא .הרומנ הבכרהב הוה
 היהי זא  ,חיעב הזיא לש םר וב. ביכרנו .תובסה ןמ הבס ירי לע
 הנהו .םדאה םד תא ליערה ל ופוסו :ויקרועב רז .רבד הזה םדה
 הבכרהב גזמתמ .םדא-יפוק םדו םדאה םד יכ ,לטנרדי ר פ אצמ
 התשע | קרצבו ,לורג רב שי :וז האיצמב יכ ,קפס ןיא ,הרומנ
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 7 הל ואיצמה םגו ,הנוכנ .חואצמו .הונחבש רחאל ,דאמ .לורנ .םשור
 -יפוק .ןיב .םדד תברוק :שי" וכ" ,ונל .ררובמ הזב \ ,יימיח .דוסי
 רבדה  תואצותב  םיזגהל 'ךרוצה ןמ :ןיא .לבא , םדאה .ןיבו םדאה
 לא .םדאה .בורק ינפונה ועבט בורב :יכ" , ונרמא ירה  ..ויתונקסמו
 בורק אוה ומדב יכ ,עמשהל ןתנ רבדהו ,םיקנויה חיעב ראש
 5עב ,רברמה"םדאה עבט רקיע םדה ןיא לבא .ףוק ןימל
 לע םולכ ונחספה אלו. . םיינחורה ויתולועפו ויתוחכ אלא .,לכש
 ,לודג רבר יאדוב איה המצע ינפבש םדה-תברוק תולגתה ודי
 המוח םדאה תויה םדוקמ ונערי אל יכו :לאוש ף לוו. בטסונ
 ונא = םיכירצ .םעמ הז  יאמו + םיקנויה חיעב ראשל ופוג עבטב
 תוותשה .+םדב .אקוד םיקנויה .חיעב = ןיבו .םראה .ןיב לידבהל
 ראש לע הברה הפיסוה אל  םדאההיפוקל ומר עבטב םדאה
 םייחה ףותשב םג תצקמבו םיקנויה חיעבו .םדאה ןיבש  םיפותשה
 . ללכב

 םימסרופמו םיקהבומ םהבו ,םינורחאה םיגולופורטנאה .ברקב
 ןיא :תרחא הטלחה  תעכ הלבקתנ ('וכו שטלק ,רלימוב , יקנר)
 לפש ןימ איה  ףוקה אלא-- םדאההיפוק לש רחבומ ןימ םראה
 תובס יפ לע ותומדקתהו ותוחתפתה הבכעתנ רשא ,םדאה לש
 .ול םירחואמ םה אלא םדאל םימדוק םניא םיפוקה . תונוש
 עגונב .תוירוקמה ינמופ םיריכמ ונא םראה ףונ לש םיקלח המכב
 .ןכ ירחא .ערגנו לקלקתנ ףוקה .ףוג- ;ותריצי עבטל

 םתוא אצומ .ינאשכ .,הלאכ םינינע ךרעב גיקפהל .ליגר .יניא
 רוחאל .הדירי לש : הז ןויער וכ .,אוה  ,אלפנ לבא ., הדגאב םיזומה
 ימוב :יב <. ,(גיכ השרפ .רייב) .הדגאב םג .אצמנ ףוקה לא םדאה :ןמ
 ינפ%  םהינפ  וכפהנ  םדא נב .תצקו = ,"תורודה ולקלקתנ, שנא
 , ראמ .הימתמ :הז -רבד ., תופוק

 ילכשה :ןורתיה תא  ומיעטהב ורורב תא םייפמ ןאמאה
 םדאה ףותש לע הדמע הרותה םג' םנמאש ,רמוא אוה ..םראבש
 הכירצ התיה ןכ אלמלא ירהש | ,םיקנויה חיעב ראש לא ועבטב
 הניבה איה לבא . ותובישחל יוארכ ,ותאירבל םלש םוי םדאל .פחיל
 םנמא 'ארכנ .םדאהו ,הרשי הגרדהב תואיצמה תווהתה ןפוא תא
 םיקנויה - חיעבל ךייש אוה .ופוגב  לבא- -ותומרבו םיהלאה םלצב
 המיעטה ינשה דצמו .םיקנויה תאירב ירחא הרותה תעד יפל .ארבנו
 ןימ עבוק .אוהש ינפמ  .,םדאל .גווז ח"עבב .אצמנ אל יכ ,הרותה
 םילזלזמ ןיווהד .לש .ושרדמ תיבמ םירקוחה ויה אלמלא ..ומצע ינפב
 תוטלחה .ידיל : םיאב ויה אל. ,םדאה לש ישפנה עבטב .ךכ-לכ
 5ש םחינב ינבל אקוד  םדאה | ינב תא .תושעל  ,תוהימתמו תורז

 ויתוחכב ,םדאה לש תוישפנה ' תולועפב ןנובתהל ךירצ , םיפוקה

 ןיבש תינפוגה תוותשהה ןמ קלתסהל ידכ  ,םיירסומהו םוילכשה
 ,יירסומה ונורתיו וכרע תא ריכהלו ח"עב ראשו םדאה

 החנה ירחא ךשמנ ונלכש היהי אל םא--הזה .רובחב ונארקב
 הלע דימת .אל \ .םישולק םינינע  המב וב .אצמנ---תמדקומ העובק
 ,תובושחה תולאשה לכל תקפסמ .הבושת איצְמהל םירבחמה ידיב
 תועובקה תוחנהה .תא הברה .שילחהל .םדיב הלע יכ :,אוה רורב לבא
 רובחב שי ןפוא .לכב :.ירמגל ןתצק -רותסל םגו םיטסילאירטמה לש
 הלוע חיה ולא  .תונוכנו תורשי תורבס המכו .ךרעהדבר רמוח הז
 :ןמ היה ,תודחיה תרבסה ךרוצק הזכ רפס רבחל ונתעד לע

 תירוטסהה תוכאשחה רבד לע קרפ רוע ףיפוהל :יוארה
 הניאש :,תודהיה |לש לודגה הנורתי = והז = . תודהיה לש תירפומה ו
 תוחתפתההו .תירוטסהה הלועפה .רדגב םג אלא ,ת ר ה .רדגב קר
 ורחאתיש יוארה ןמ ןכ םג היה תודהיה תרבסהל הזכ רובחב . תורסומה
 תודהיה .תתמא תא םיעטי  דחאו .דחא לכו ,םינוש "םירבחמ וב
 ןווכמ היהי לכהש אלא---ולצא יוצמ אוהש עוצקמב .התובישחו

 תמאתמח | תיתר  היפוסולפ לש הטושל --- תישאר .תחא- \ הרטמל
 , + וננמז יכרצל

 לכ = ונא .םיארוק  יכ -,דאמ  רבהה יניעב :רזומ ןפוא .לכב
 = הֶתוא ררבל .ידכ ,הבשחמה תֶובעו  !תודהי =! תודהי \ ;םימיה
 = יניעב = האירקה  התוא , תיארנ = ךכיפל"".ירמגל .הלטב  ,תודהיה

 ,תיתר היפוסולפ .ץוחלו הפשה ןמ תרמאנה ,אמלעב הצילמ קר

 אלמלא ,הילאמ תווהתהל הכירצ התה וננמז יבובנל ךרד תורוהל

 םיימואלה ונייח יאנת ,לקלוקמה ונבצמב םיחנומה םימרוגה ובכע
 . םילקלוקמה םייתדהו
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 : 1 ? 5 ..הינמורמ .םיִבָּתְכַמ

 וץ.

 ברקב םגו .םירוהיה ברקב םג .םרג רשא .רבד ןנצראב לפנ םינורחאד םימיב
 .הינמורב תוברסינש הז התומכ וניאר אלש , הלודג תוררועתהל  םידוהי-םניא
 תא התנמ יפאיב (ימואלה) ינוריעה ןורטאיתה תגהנה , היה ךכ היהש השעמ
 עובשה יברעמ דהאבו ,העונק תקחשמל | ןזור הקסיצנרפ הריעצה תקחשמה
 , ערונ םיתניב , המכה = לע הנושאר עיפוחל ןזור תרמ החיה הכורצ רבעש
 :וטסה וסעכוו , תודוהי החפשממ האצומ רמולכ | ,"הידוהי , איה וז תקחשמש
 תא ללחל, ןזורל תת יתלבל - הריזג ורזגו .לודג  סעב םיימשוטנאה | םיטנה

 ינפל םירחא םימי יכ ,רוע ףיסוהל ךירצ , תינור .המב לע תולעלו "שדוקה
 ' . טנמלרפל תושדחה תורוחבה ילגול ץראב היצטיגאה הלחה 'ןזור השעמ,
 הלודג תקומה םתעפשהש | ,אלקיוב רגכא ינמראהו אזוק םימסרופמה םוהרוצה
 לע םירוהיה תלאשב "ועגנו, תאזה רשוכה תעשב ושמתשה , היכרלומ :תריבב
 -םהיתובהל חור תחנ תושעל םיטנרוטסה וצפח ךכיפל . העודיה םהלש אחסונה יפ
 שאר לא היצטופיד וחלש תישאר . ןזור ר"ע הרעסה תא ומיקהו םהוכירדמו

 תחקל ןזור הריתעש , הזחמה לע רוסא ליטוש ותאמ ושרדו יפאיב היצילופה
 ןורטאיתה תגהנה לא הדוקפ חלשו םה ל ה נע היצולופה שאר ,וב קלח
 רבב רשא ,ןורטאיתה תגהנה םלואו .רומאה הזחמה תא ררסה לעמ ריפהל
 .תוחמה תא תולעהל  טלחתו ,ענכהל הצפח אל  ,תונכהה לע ףסב האיצוה
 ומיקיו ,המבה לע האצי ןוורו ךפמה םרוהש העשב , ברעב יהיו,המ 'היו---אוהה
 ,וקרש  ,ארונ ןואש , בר ןומהב ןורטאיתה ,לא ואבו וצבקנ רשא , םיטנרוטסה
 " חת ש ע א ל היצילופה ..תבשנ הזחמהו , םהילגרב ועקר ,:ילפפסב וכה

 - םולכמ ןיאב ץפח םבלש |המ לכ ושע םהו , םיטנדוטסה תא קותשהל ידכ ,ם ו ל ב
 2 .לכא ,תובישח םוש טעמב ול ןיא ומצעל אוהשכש ,השעמה ףוג והז ,רכר

 ' , שיא ףלא םישלשמ רתויל הלוע םרפסמש , יסאי ידוהי . ויתואצות ןה תובושח

 ןורטאיתל םינושארה םח םה רשאו ,ריעה יבשות רפפממ יצחה טעמכ , רמולכ
 וטולחהו ,םעפה ובלענ .ץראה  לכבו יפאיב תינמורה הרוטלוקה  תורובע לכלו
 ותוא תרחמל . הזכ סג ןפואב םדובכב עוגפל טנדוטס לבלו רענ לכל תת יתלבל
 . חגנ ףקות לכב םוחומ םה ובש , לארשי ירועצ- תאמ זו-כ יסאיב עופוה  כרעה
 "| .ןורטאיתה תא רקבל ילבל םיטילחמ םהו ,םידוהוה לכל השענ רשא ןוכלעה
 "  םעפה דוע ולעיש הזב , םידוהיה תא ופויפו אלש ןמז לכ , םידוחי י"ע ךמתנה
 ' השדחה הלשממה שאר לא יסאו ידוהי ונפ רחא דצמו , המכה לע תוחמה תא
  םרובכ לעו םהילע ןגי יב ןותאמ וצקבו המרגלטב פרק :פ
 ללועתהל ורי לע תרזועה היצולופהלו הטיסרבינואב רשא ףוספסאהל ןתו אלו
 -תולעחלו רוזחל השירדב ונפ ןורטאיתה תגהנה לא םג ,הצמשל םתושעלו םהב
 רשא רע טקשי אלו חונו אל יכ ,הגהנהה אושנ חיטבה םנמאו . הזהמה תא
 , ןורטאיתב החונמ = אבהל תורשהל עדי יכו המכה לע הזחמה תא הלעי

 < יתודחא תופסא וליהקה םה .  ושחה אל םינמורח םיטנדוטפה סג םלואו
 "= אל ןפוא םושבש , םיחיטבמו םידוהיה לע םימייאמ םה םהבש , םיזורכ ןמסרפו

 = .םומ ד תוכי פ ש ב םג םימיאמ םג .המבה לע עיפוהל ןזורל וגתי
 7. השעמ רבד לע תוטרופמ תועידי ול הנחלשת יכ , שרד הלכשהל רטסינימה
 < .םוברב םתער תא םימסרפמ תוגלפמה לכמ םיאקימילופה ןמ םוברו , םיטנדוטסה
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 אלש ירכ ,םידוהיה תבוט ישרוד תויחל םיצמאתמה ,םהמ םידחא .הז ןורינב

 םואישמ סהש אלא = , םידוהיה תוכזב םישרוד  ,השרחה הלשממה תא שויבל
 םינגמ םירחא , ונטפשמ השעי רשא רע תוכחלו החונמ ב ת ב ש ל ונל הצע
 , םודוהיה תושירד לא ללכ בל םוש ילבמ | , םינמורה= םיטנדוטסה  תלועפ תא

 רהאב הלכשהה רש היהש ימ ,יטארטפיא ר"דה לש ותעד תוח איה הנימב הנווצמ
 איהש היתורזגב לוכג לכ רבכ הרבע הינמור *כ ,רמוא אוה .םימדוקה םיטניבקה
 תא תוחרלמ לודחל העשה העיגה יכו = ,םידוהיה רמולכ  ,םירזה לע תרווג
 הרוטלוקה -ך ו ת ב חתפתהל תלוכיה תא םהל תתל ךירצ , םידו יתשב םידוהיה

 ןחל יוארה לכל תויכז תתל ךורצ ; םהינפל רפסה יתב תא רוגסל אלו תינמורה |
 יהעפשהה ילעבמ םירושע השלש םינשל קר לבויב תחא חרוזא תוכז תחל אלו

 ינמווה להקה תעד רשא דע תוכתלו ביומ תובשל ץעימ אוה םידוהול לבא
 +. . םטפשמ תא איצות

 ראמ קוחר םגו ,הו ןינעב םולכ ןיידע התשע אל המצע הלשממה |
 לא השעמה תא תמאב םיטנדוטסה ופרצי אל םא ,רבד השעת יכ רבדה
 ול השקו ץראב והלשממ סוסבב ידמ רתוי-שדחה טניבקה אוה קוסע . הבלהה =

 םע השדחה הלשממה התרכ תירב ..תרחא רועו וו . הלאב םינינעב לפטל
 תברסמו ,הקזחה היציזופואה דגנ תוריחבה תעשב הל ורזעיש ,םיימשיטנאה ישאר
 ..םימשיטנאה חור אלו רבד התע תושעל איה

 קלח םיחקול םידוהיה םיטנדוטסה ש" ,רכדה תא ןייצל יואר
 ,םלועב  םודוהי = הינמורב .םירוהיה 4 םיטנדוטסכ  ןוא ."ןור השעטב , -םעפה =

 ידוחו שגר לכ םבלמ  וריסה .רשאו .תוללובתהה ךרדב תבלל .ךכ-לכ וקוחרהש
 ןיב םה םג יחיו םה םג וררועתה הנחו . תודהיו  םידוהול אוהש סחי .הזיאו
 ןונגפב םיבותכה םיזורכ םיאיצומ םה ירהו , םמע ןובלע תא םיעבותהו םיחומה
 םיטנרוטסח  םתוא 'םג .ללוח ודובבש , םמע טפשמ תא םישרוד םהו ץרטב
 תא קוחל ץראב םהירכחל תומרגלט וחלש ,הפוריא תוריבב םידמולה ,םידוהיה
 םישרוד  ףקות לכבו ,םידוהיה םינוהעה תוברעמ לא וחלש תואחמ םגו םהידו

 ..יוארכ םעפה םתוא וסייפי םא דע  םידוהיה וטקשי אלו וחוני אל יב ןסה =
 הנושארה איה  ,תיתמא תימואל העונת ןיעמ הב שיש , תאוה העונתה
 חורש .רשפא . הינמור ידוהוב הקבד :רשא ,הרומגה בלה  תורירק תא. הקוטפהש |

 םתלשממ:ימוב . ונברקב .וז העונתל- םג חמרג ,פרק תלשממ  חאיבח רשא ,שפוחה
 תוררועתה  הלבי .אל ., ףרה .ילכ | םידוהיה תא ואכד | רשא  ,"םילרביל ,,ה לש

 רשפא :, תוכבלב שאה .התצינ רככש ןווכ ?  עדוי .ימו = . ונבוחרב .ץורפל  וובש
 + תובכל דוע .רחמת .אלש

 .תונויצב

 + ןמ םהְרבא

 םישמחו האמכו ,הרשע:עבראה לקשה הנשב םירמוע .ונא הנה
 .הרשע-שלשה תנשל םילקשה תונובשח הא ורמג  םרמ :דוע .ריע
 איצמהל ,הדובעב זרדזהל  םתבוח תא הלא ינירבח ורכזי אלה

 ילב תשגלו הרבעש הנשה לש םילקשה ףסכ תא ףכית מ"היהל
 .סרגנוקה תנש איהש ,וז הנש לש םילקשה תייבגל רוחא

 תדובע .םיחרי הששכ קר דוע וראשנ אבה סרגנוקל דע
 תלחתה םדוק .רמגהל .הכירצ ןלקל םחולשו ,םילקשה תיבג
 םיחרי השלש וא העברא ךשמב ונייה ,סרננוקה לא תוריחבה
 / ..םויהמ

 תא .וב .אוצמל .תוכירצש תובושחה תולאשהו סרגנוקה ךרע
 חלשל לכונש ירכ. ,םילקשה  חיבגב הצרמנ .הדובע  םישרור ןנורתפ
 ..היפור :ינויצל היוארה הדמב :סרגנוקה לא :םיריצ

 העירומ אסורואב .ןויצ יבבוח דע\ די .לעש ןיעידומה תכשל
 ; הלאה םירבדכ ונל

 ריחמ .רגסה רוע תונועט .ןניא .אס'רואמ תואצויה תוינאה
 םילודגל  הפיחלו = ופיל אפידואמ (דעוה י'ע םינקנה) \ םיםיטרב
 'בור 44 תישילשה הקלחמב .'פאק .ל5.'בור 45 הינשה הקלחמב

 הקלחמב .-- .םינש רשע  -דע  שלשמ .-- םינטקל = 'פאק 8
 ריחמ ..'בור 5: תישילשה | הקלחמב = ,'פאק ₪5  'בור 91  תינשה
 רהא תכשמנ העיסנה = ,תוחפ דחא לבור --- תוריבל = םיסיטרבה
 ,םוי רשע

 החיש התיה םוחנ םייח 'ר היקרוט ינבר שארל יכ , םועידומ םינותעה
 תועקרק תוינק רשאל לארשי ץראב םינוטלשה בורס ד"ע הזופ:יקאה םע
 יכ ,םוחנ םייח 'רל רפמ החפ:יקאח ,םיינאמותוע םידוהיה י"ע  תושענה
 ,היקרוט יניתנ םידוהיל תולבגה םוש םלועמ העבק אל תיקרוטה הלשממה

 ' םוחנ םייח 'רל עיצה החפייקאח . תועקרק תינק םהילע הרסא אל םלועמ יכו
 תונקל עגונב ינאמותוע ידוחי לש  ויתויכז תלבגה לש הזכ תרקמ ול עדוהב יכ
 .רבדב השירדו הריקח השעת ףכותו ,ןוירטכינימל :הנפו תזעקרק

 . העפשהה ילעבמ דחא רבדש 'םישקה םירבדח םיעורי "םלועה, יארוקל
 ןותעה עירומ וושכע .תונויצה לע ,ימאנ  םיזיאיק ,םיריעצה םיקרוטבש
 תא רכרש | , ורפוסל רמא ימאג םיזאוק .יכ ,קינולסב אצויה *ראלופופ  יטסובור,
 שרדו רקחש רחאל ,התע . הירוב לע תונויצח תא ןיכה אל רשאמ קר וירבד
 הב ןיאש ,הרומ אוה ירה ,היתונוובו היתורטמ רקיע לע רמעו תונויצה רע
 ירגנתמ היקרוט ידוחיל םה םינכופמ . היקרוטל תילכלכ וא תיטילופ הנכס םוש
 1ל5ה םולולעמה .םינויצה םהיחא לע ער םש םואיצומש  ,םידוהיה תונויצה

 . םידוהיל דשחו האנש ץואה יבשות בלב םיורועמ

 בושיה תדובע םשל קראייוינב םודחא םיהרי ינפל הדפונש ,"ןענכ, הדונאה
 ךשמבש ,םיחוטכ הרוגאה ישאר . םירלוד ף"א ופיכ קנבהל החלש רככ ,י"אב

 םירשעל חניה עיגושכ . םילודג רתוי םימוכס י*אל חולשל ולכוו טעומ ןמז

 ,ויאב התדובע תא הרוגאה ליחתת רלוד םיפלא השמחו
= 

 הררועתנ .,ןאטסוי  .ריעב התיחש , פאפקיט ינויצ לש . םיריצה .תדיעוב
 הרכחה םע .'פמאק דנאל סאסקעט ןיטסעלאפ, תורכחה תא דחאל הלאשה
 + קרוידוינבש "ןענכ, תרבחה .םעו סיאולהט"פבש "הזוחאה,

 יתב ירלילו םילורגל הכונח יפשנ ר"ע ןנל םיעידומ םיבר- תומוקממ
 ררסל ונ רבח .ידיב םש הלע אלש ,םירחא תומוקמב , םינויצה י"ע וכרענש ,רפסה
 ןכות םואלמ לבא , אמויר ינינע ילב םיפשנ | וררסנ ,  הכונחה ימיב םופשנ
 יוחמ תונומתו םוייווטסיה תוזחמ וכרענ ,  תידוהיבו תירבעב םירוש וארקנ . ירבע
 .י"אב בושיה

 הפונח לש ןורחאה  לילב אגוואקב .ךרענ .ימואל ןבות אלמו הפי ףשנ
 רועב םשור השע ףשנה  .ןיראווש ר"רה .ונרבח לש הבורמה ותולדתשהב
 תואמ עבראב ףשנה סינכה תינחורה  תלעותה רבלמ |, תוכבלה תא ררועו
 שיש ,וז הקיתוילבב .ופאמ םהרבא םש לעש הקיתוילביבח תבוטל 'בור םישמחו
 תיתפרצו תינמרג = , תיסור = , תירוהי | תירבעב םירפס םופלא 'ד ךרעב רבכ הב
 תכמתנו הרפונ  ,תופשח לכב םירוהיה :ינותע לכ טעמכ הב םילבקתמשו
 .םינויצה .י"ע
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 רמגל הגוגח לסבב ז"כב הכרע אסידואב ."םיינויצה םידימלתה, תרובח
 , ןיקשיפוא ה"ה םג ואב הרובחה תגיגחב ףתתשהל , התדוכעל תישמחה הנשה
 םירבחה .ץראווש .שו ןיקמיש ,נ- ,גרבנווג ,ח = , ןוסקילג ר"ד = | קילאיב
 ."ןויצ .תכח, תעונת תישאר ד"ע םהיתונורכז הא דמעמ :ותואב ורפס םישישקה
 י"עו .םמצעב התגינחב .ופתתשהש םודפומהו םישנאה לכל הדוה תרכמ הרובחה
 + הכרב | יבתכמ

 די לעש .תיאנותשלפח היסומוקה הלכק , ע"ש רבמצר א"ל דע :ז'טמ

 ; פ"ור34 ןד-בוטסורמ ,תיביטרופואוקה .הפוקח בוטל. הלאה םומנכסה תא מ"הוה
 קסמוטמ פאק 80 כ"ור 6. בםיבמטמ .'ק 15 'ר 4 זארוסמ ;.כ"ור 500- גרוברשפמ

 םימוכסה סע רחיו .'פאק 95 כ"ור 010 ה"פ . כ"ור 901 בוקוחמ ; כ"ור 5

 י'פאק 9 כ'ור 1696 --- םימרוקה



 .לֶאְרַשיץְרֶאְּב
 הנשה אהת אלש לארשי ןיראב ודחפ וז הנשב םימשגה רסוח ילגרל --

 לילגב .רבגתה רקויה . תולפתלו םוצל וארק םימלשומהו םירוהיה . תרוצב תנש

 ושכע םלואו המדאה השרחנ אל דוע תומוקמ הברהב . תומהבל בשע היה אל
 קר םא  ,הכרב תנשל תווקל רשפאש דע ,הוכ עפשב םיררוי םימשג וליחתה

 . "ןיסמחה,,--םימחה תוחורה םג אובל ורחאי
 תא להנל ןמווהש אשראוומ ,הרלוג םונורגאה לארשי ץיראל אב --

 רמיהנופוא ר''דה לש ותינכת יפ לע בורקב רסותש תיביטרפואוקה הבשומה
 ינפמ הבשומה תא ובזע םירבאה בורשכ , הרדחל ויהש תוערה םינשב--

 תמדאמ לודג קלחב וקיזחהו םיסקרצה הבשומה יגכש ודמע , הבוהצה תחרקה
 וצרש ,הרדח ירבא ןיב דימת תוצרופ תומחלמ ויה תונורחאה םינשב . הבשומה
 ..הלוגה תא בישהל וצר אלש םיסקרצה  ןיבו , םתמדא תא םהל  ריזחהל
 המדאה תא םישרוחו םיסקרצה םיאב ויה ךכ ירחאו םיערוזו םיאב ויה .םידוהיה
 םושל | ואיבה אל םהינכשו םידוהיה  ןיב ויהש םיטפשמה . ךפוהלו ., העורוה
 וטילחר ושבע . םתמדא לע םינשוק םידוהיל ויהש יפ לע 'ףא , תוישממ תואצות
 המדאה תא בוועל וצר אל םיסקרצה .רבדל ןיק ףוס ףופ תושעל  םירכאה
 ינש םילק  םועצפ ועצפנ  םידוהיה ןיבו םניב התיהש הרגתכו , התוא ודבעש
 תיב ידו לע  רברה רטגג ףוסבל .םיסקרצה תא שרגל וחילצה םידוהיה לבא ,םידוהי
 םיסקרצה וחרכוה קספה יפ לע .םידדצה ינש םהל ורחבש םיררוב לש .ןיד
 ,םיתב הילע ונב רבכשהקלחה .התוא דבלמ , ולזגש המדאה תא םידוהיהל בישהל

 980 /הוה רברפב וישכע  םיבשוו .בובא לתב התשענש הריפסה ופל --
 ונכג- אלש | םיזנפ .םישרגמ = 22 דוע שי .60 ביבא .לתב שי םיתב , שפג
 . םיתב םהילע

 לש הרוש ("םולש  הונ,,ב) ופיב התנב םיתפרצה םייעושיה תורוגא --
 םינכנ הלאה םינינבה . תורידל הינש המוק הנכת תויונחה לע . ריבשהל תויונח
 . הסנכה םשל

 ןויצ יבבוח -לש יאפידאה דעוה .שידקהש 'רפ 39.000 םובסה לע --

 . תיבר 'רפ 8170 רבב ופטותנ לארשי ץראב הולטה תופוקל

 ןוחרי תאצזהל | ןירחי תשגל ןטילחה . םירומה תורדתפהו *תלהוק, <-
 רחבג ךרועל .סופד תוגוילג השמח תרבוח לכב ליכי ןוחריה . םירוענה ינ:ל
 רובע רודסל , ןסינ שרוחב אצת הנושארה תרבוחה . (ןמטוג) ןויצ:ןב .ש 'ה
 + רבדל םיעוחנה ףסכה יעצמא תא אוצמל םג גארת רשא הדעו הרהבנ הגכהה
 .הפי ,בו ןילרב .א .,ןוקנש , ןיטנוכול ,ןהכ ,מ 'הה ורחבנ הדעוה לא

 שרגמב ןינבה תדובע םואחפ תימוקמה הלשממה הרסא הפיהב ---
 תשירר יפ לע :םלואו = . היארפל םילעופה תאו יאנבה תא האיבהז םוקינכטה

 ,ףכית םירפאנה וררחתשנ םילופנוקה
 : . הרובעה .הרתוה

 תירבעה היסנמגב םלואה תא הנשל הרכש ופיב "תירבעה המבה,, ---
 םלואב ךודעל תישרה הדוגאל הל שי  .םיתורפסה הי.שגו היקחשס ךרוצל

 תגצהש ירחא . שדוהב םימעפ םי'תורפס םיפשנו םיקחשמ 10 הנעה ךשמב
 + תינש הזה ןויזחה תא "המבה, גיצת החילצה *יחצנה ידוהיה,

 ,בתכמב היקרוטב םירוהיה תולהקל תונפל טילחה ופוב ריעה רעו --
 חכה תא ראביו , וקסירפ לש ותונישלמ דגנ הצומנה ןהאהמ הא עיבי ובש
 םג לארשי ץראל םירוהיה תילע לש התלעותו ימואלה ןויערה לש ירפומה

 + תינמוחועה הבלממל םגו תירבעה המואהל
 לכ ןיא םידוהיל *בא , ריעה תגהנהל תושדח תוריחב ודעונ ופוב .-

 גועה םידוהיה םה םיטעמש םושמ הגהנהה לא סושנא םכותמ רוחבל הוקת
 םהמ ; שיא 10 ורְחבג , תוריחכה ךרוצל העבקנש ,הדעוה לא ,  ופיב םונמות
 . םירוהי ,ינשו םירצונ השלש , םימלשומ השמח

 .םישדח השמתכ  ץראל ץוחב ותבש יוחא ןיסיח ר"דה ופיל בש --
 , תיקרוטה הלשממה תאמ אפור לש םולפיר לבקו אטשוקב ןחבנ אזה

 םידבועה םינושה םידושמה לכ םתוימיגפב וחחאתנ אל .רוע םא --
 , ןיפור ר"דה ידרשמ . ינוצחה רצה ןמ תוחפה לכל ודחאתנ ירה , לארשי ןיראב
 .רחא תיבב תאזה הגשה תישארמ םלוכ םינותנ .ןיקנש 'הו ןיסוח ר''דה

 םימעפ אצי ןותעה ."אניתשלפ,, לודג יברע ןותע תאצל לחה ופיב --
 םיליבשמה ירי לע הגחוה "ןושארה -ןוילגה תאיצי . ירצונ אוה וכרוע . עובשב
 :הבר תובהלתהב םיברעה

 לע חוגשהל ידכ ,עָבש ראבבו ןורבח ., הזעב ןיטגרק הרדמ הלשממה .--
 ערדילח הצרפ הגידמו הכמ  ,הר'גב . םישודקה תומוקמה ןמ םיבשה םימלשומה
 . הירופו לארשי ץראב טשפתת אלש הל םיששוחו

 = -<><><><>88<><><><- ידה חדה

 - בוש םימי הזוא לש הקספהה ירחאו

 ,הָיָמּורְּב

 :תוכזל עגונב םובושח םינינע טאניסב וררבתנ בוש םיגורחאה םימיב
 ,.אלוקל .ןידה קספ אצי םלוכב טעמכו ,םוחתל ץוחמ םידוהיה לש הבישיה

 ,רברב וחמו םירטסינימה ואבו
 היצרטסיגימדאה -תטלחה תא טאניסה לטבש השעמ היה ןכ הנה

 .ןיצייר .הירוהיה תרלימה לש םינטקה הידלי שוריג רברב תיא ו ב ק םו מ ה
 םידליה ושרוגיש , שרדו טאניסה לש וז ותטלחה דגנ ההמ םינפה-רטסנימ לבא

 . הבקסומב הבישי תוכז םמצעל םהל ןיא רשאב , הבקסוממ
 :רטפיגימ לש ותשירר .לכקתת םא יכ ,  םירוטאניסה  רחא רועה הפי

 תוגמוא, תרשמ --- השדח תיכלממ הרשמ עובקל הלשמהה ךרטצת א , םינפה

 הלאשה רורובו רטסיגימה חצנ ע"על לבא ,"םישרוגמה םירבעה:ידליב תולפטמה

 ,.החדנ
 קסבטיוומ קא'צלאוו ריעצה " .הנ:ז רחאל האב טאנוסה תכלחהש שוו

 לורג היה  לרוגה .וינפב אלש לרוג וליבשב ןאיצוה , אב אלו אבצל ארקנ
 הנשב .אוה ורוח עיגה םרטב הא:מתנ ליחל םיאורקה םישנאה תדמו ורפסמב

 הגלבוק שיגה וטולקרפ .אבצה:תדובעל חקלנו וריעל רבזנה ריעצה בש הינשה

 רסמג ןידב .אלש יכו ירוהיה ריעצה קדצ יכ , אצמו רבדב ןויע אוהו , טאניסה לא
 קיפסה םיתניבש אלא + תרובעה ןמ  וררתשל טאניפה הוצו , א:צה"תרובעל
 + םיאולמה ליח לע הנמתנו הנחמב והדוכע ימי תא רומגל ר עצה

 תילארשיה הלהקה לש םיימונפה הינינעב ברעתמ בוצאמלוט היה בר ןמז

 .םיקינזווופה דחא תא טוקהש רע ךכ ידול , עודיכ , ועיגה םירברהו ,  הכירואב
 לבא ,וקתשו םנשב םרשב ואשנ הסירוא ידוהיו ,ילארשיה זילטאה לע הניממל
 רבכש זמכ ,רזג בוצאמלוט : הסידוא ידוהי לש םתונלבס העקפ םינזרחאה םומיב

 ,הינוריעה המורה תקלחמל "אשידק הרבח,ה ינינע תגהנה תא רוסמל ,ונערוה

 , ןאקילפ | ,"ךאלמה לאכימ תדוגא, אישג םפרופמַה רוחשה רמוע השארבש

 תא לטבו יב. ,ומצע בו'צאמלוט ינפל הלחת ולרתשה תילארשיה הלהקה יאבג

 לופקל ץיבולדג עבשומה ןידה ךרוע ירי תא ואלמ םהל הנענ אל רשאכו , ותרזג
 תוגומא ינינעל .טנמטרפידה | . הו'צאמלוט לע םינפה>ןוירטפינימ ינפל םמשב

 תחת ,בו'צאמלוט לבא . ןינע ותואב רבדירוריב :ו'צאמלוט תאמ שקב רכנה
 הנתנ תמֶאב םא ,הלהקה תצעומ לא הלאשב הנפ , טנמטרפירהל רבד בישהל

 + ןוירטסיגימה .ינפל וילע לוכקל ןיר-ךרועל חכהיופו

 וילגר רפעב םיקבאתמהו םיספרתמה יכ ,ןימאהל לוכי בו'צאמלוט ןיא

 הונגה ינפל הנעטב ןילע אובלו ול םמוקההל םןיה םהב םבל דומעו לומתמ

 ,וגממ

= 

 ןיראווש םדוקה הלכשהה : רטפינימ אוצוה "םלועה,, יארוקל .עודיב

 ןהל .ונתנש , תויכזה תא" תויטרפה תוירבעה תויסנמגה תאמ ללושה ,ראלוקריצ
 * לארשי יריעצ הברה ינפב תלד לועגל לולע הז ראילוקריצ . ןדסוה תישארמ

 ץוחמ הנש הנש | םיראשנה וניריעצ ןומה לע םה םג ופסונו , הלכשה ישרוד
 תויוכעה תויסאנמיגה ילעב ידיב סלואו . הלשממהל רשא רפסה:יתב יתלבל
 הלועפל ץראווש תדוקפ תאצוה תא תוהדל תולדתשהו למע בור ירחא הלע

 תצעומב רתפהל תדמוע  בויקב יכ ,םיעידומ התע .תחא הנשל רוע
 . טלחומו רומג רוריב תויטרפה תוירבעה תויסאנמיגה תלאש םוירטסינימה
 רברב תוממורה םש לע האצרה התע ךווע הלכשהל םוירטסיגימה

 האצרהב  רחוומ קרפ .היסווב םעה"תלכשה | בצמ
 . םירוהיה ברקב הלכשהה בצמו םידוהיה לש רפסה:יתב ריע

 תא התע םירקבמ | םיקינזויפה יגהנמ .םירוה שה יש עמ מ
 תא | רישכהלו + ןיכהל---איה הלא  םהירוקב תרטמ יכ , םירמוא , הדשההירע

 .תא  ורקב ע"על | , תיעיברה הכלממה תמודל תואבה תוריחבה לא תובכלה
 וכרע תורכונה םירעה לכב , קסנימו הגלווו , קוטפילאיב , לימוה : הלאה םורעה

 םידוהיבו ללכב רכנה:ונפב םהלהל םעה תא וארקו םימואנ ואשנ , תופסא
 לש שדחה | תיבה תכונה תגיגחב ופתתשה קוט פיל איב ב .טרפב
 ילודגמ הכרב לש המרגלט ולבק הגיגחה יכְרוע .יסורת םעה תרוגא תקלחמ

 . יאסורואה .בו'צאמלוט תאמ םגו םיטארקורויבה

. 

 | הלאשה תוספות וז
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 ,רמא. "קינטסיוו יקפנלומפ,ה לש ורפוס םע ותחושב ., דאמ הפי ןונעב העצהה = =

 בולואראק  טאטופידה לש ותתימ ,העצהה תא המורה לבקתש ,ול רורב יכ 4

 תונשל הלולע איה ןיא תאז לכב לבא ,ןינע ותואל ה:ורמ רספה המרג .יאדו = >

 + בצמה תא
 יקסנ פורק  טאשופירה ,םיטסולאנויצאגה גיהנמ | טולחה ותמועל

 פש  םתער | םג איה ךכ .המורב לכקתהל תרכזנה העצההל הוקת לכ ןיא וכ

 + יקפנאיבאבו בו'צירור םיטידאקה םיטאטופידה = >

 םע ןל .התיהש תחישב | .ץיפולוסינ ירוהיה טאטופירה םהילע .קלוח %

 :המודה תאמ העצהה לכקתתש ,אוה חוטכ יכ , רמא "וושדנור ,גירה, ךרוע

 ,רברה לא הלשממה 0 תת דציב עדוי וניא לבא

 לכ תא .ןיכהל הדובע תואלמ םתירי םוינמיהש רועב יב ,ררבתג םיתנוב

 ץובק ןבומב םולכ השענ אל ,העצההייפינכמ לע לפנתהל ידכ ,םהל ן"וחנה המחה = ="

 . וריל רפמג רבדהש ,"יאנבוקה דעוה,, ,רצמ רמוח =

 םופתתשמ וז הדיעוב , םינמואה תדיעו רבעש עובשב החתפנ גרוברטפב

 ויח הוהחאלש םימיבו  הריעוה תחיתפ וי ברע . םידוהי םוריצ .םועשתל בורק

 הכאלמ תצפהל הרכחהו רעו  ירכח סע דחי םירוהיה םירוצהל .תודחא תובושו =

 .הלועפה | תורחא רברב תוטלהר וטלחוב .."היסורדידוהי ןיב המדאה:תרובעו -

 סקומונו םמעטו ,וללה תובישיב ףתתשהלמ וענמג םודוהיה םילעופה לש םיריצה

 ל:א ,םילעופה םהייבח םע רחיב ןורל םהילע  תויללכה תולאשב וכ ,םתא

 , םילעבה םירוצה םע ןיעוהל םה םיגוכנ רוחיב .םירוהיל תועגונה תולאשב .

 םינמואתיתדיגא .,ימשיטנא חורב וכרענ הריעוה .- תואצרהמ תזרחא ל

 וזכ הנקת םינמואה תורדתסה תונקת לא סינכהל העיצה ,לשמל ,הזגיפב

 ! םידיהוה' רע

 ןחבהל םוכורצ ,הרויע זא רוע וזיאב תונמואב קופעל םיצורה ,םידוחוה,

 ןואש םוקמבו ,הרייעה וא ריעה התואבש םיגמואה תודוקפ תובכ םתבאלמב

 םהו ,ומוקמ הא אלממה רפומ ינפל ןהבמל רומעל 2 הזכ תוריקפ תיב

 תרשואמ הדועת ולכקש רחאל קר הכאלמב קופעל וא חונמוא:יתב חותפל םיאשר

 . "רומא רפומה תאמ

 לש סתעפשהש | ינפמ, יכ , םצפת תא יעיבה הלוט ם  םונמואה

 תונמוא יתב חיתפלו בשיתהל "מתל תושרהל ןיא ךכיפל ,.דאמ איה .הקוומ .םידוהיה

 : 7 + היפור תנורמ לש םוימינפח - םיכלפב
 ,רברל םעט תניתנ ולבמ- , עיצה = , גרוברטפמ בואיסקילא , דחא ןמוא -
 תרסואה , 1897 תנש טראמ 28 םוימ הרוקפה גרוברטפ לע םג הלח יהת וכ

 ,.הבקסומב "וגלו בשיתהל םינמואה םידוהיה לע = = =

 רוסו רברב השקבב הדועוה לא חתנפ ה ג ב 1 ק ב םינמוא לש .הצובק :
 ינפמ , םידוהיל ינשהו םירצונל רחאה ,  םריעב  תונמוא לש תודוקפ יתב ינש \

 רימת םילדכנ האמל םיזוחא םיעבש ךרעב .רועב םיאצמנה םודוהיה םינמואהש = =

 םינמואל הער םימריג הלאה תועדייקו לחו ,סירצוגה םינמואה [מ םהותופפשהב =

 7 + םורצונה
 תלאש הדיעוב הררועתנ  תיגרוברטפה היצארטסינימףאה לש .היטעבו

 ןמ הרשע לש שוריג תריזג הרזגנ ריעה בוצג תרוקפב , הפקת לפב םידוהיה
 ר'כ ףשמב ןילופרטמה תא בוזעל היצילופה תאמ ווטצנ| םידוהיה םוריצה
 תבסל לואשל  ןוירטסינימה לא אבש  ,יקסנארול , הדיעוה לש ר"ויהל - , תועש
 תודוא לע תויוצר תועידי םירוטנרבוגה תאמ ולבקתנ אל 'כ , \רמא , שוריגה

 םרשחל ןיאו , םילעב"םונמ!א ויה םישרוגמה בור םלואו , וללה םיריצה תרשע
 . תרשכ יתלב תיטילופ הגהנהב ללב

 תכושיב וז הלאש םילעופה:תצוכק הררוע ,הריעוב שוריגה רבד ערונ ךא =
 ,!ומאב הזב חכוותחל השרה אל ר"ןיה לבא , הדיעוה לש  תויצקופה תחא =

 + תושעל וילע היח רשא תא הדיעוה אישנ השע רבכ =
 ,םו גיהנמה תריחב רבדב םינמואה תודוגא תונקת רפסמ ףיעפה ררבתנשב

 תר לרבה ילבמ םירחכנ לכהש ,ףיעסה ותואל ןוקת הציניוומ ליק רוצה עיצה

 - הכלממה:תמודבש תונושה תויצקארפה יגיהנממ םירחא ווח הלאה םימיב

 , בשומה םוחת תא לטבל קוחה:תעצה לרוג רבדב םתער תא

 םושרגמ התעו ,ןאכל אובל ונתוא ונימזה הלחתב : ךמא ןירבד .תצורמב , םואלו |

 שוריג יכ  ,רמאש ,םילעופה .דחא אלמ הוה ידיהיה ריצה ירבד ירחא , ונתוא
 השק הלאכ םיאנתבו  הריעוה-ירבח לש םשפג תחונמ תא חיבשה םידוהיה

 + הורופ הריעוה תדובע  יהה יכ , תוכחל

 תואושנה יכ , עירוחו הלאה םיחוכיול ץק םישל ץמאתה יקסנארול ר"ויה
 ן םידוהיה | םיריצה לע הרזגנש שוריגה תרוג תא לטבל התלכו לכב תלרתשמ
 ףבדב  םילעיפה לש דחו'מה תעדה לןלג תא םג םסרפל ןתנ אל ךכיפל
 . שוריגה

 ) םילוהיה םיריצה םתואל םינפה ירטסינימ ריתה , תוגורחאה תועיריה יפל
 הדיעוה ימי ףוס דע גרוברטפב ראשהל ,  שרגהל ודמעש

 .ץֶרָאָל-ץּוחְּב
 תולארשיה הלהקה .יגיהנמ לכ טעמבש ,ה ני ווב .םינתשמ םינמזה

 ררוע ,םתד תא ורימהש תונבו םינב  םבוהלו םירוטאלימיפא = םידוהי םה םש
 הגול דפיל םעה תא תסנבה תיב תמיב לעמ ןאמידיג ר''דה הדעה בר הרבעש תבשב
 ףיטמה תומל ןורבז םוי היה .תכשהי התוא .  דמשבו הריגבב המחלמל תדחוימ
 שדקומ היה .ןאמיריג ר''דה לש ומואנו , קיניליי ןרהא "דה םסרופמה יאניווה
 ומעל .חונמה תבהא תודוא .לע ורבדב ,ומואג עצמאב ..חונמה וריבח רבזל שדקומ
 או .גרבלידייחב .הלאה  םימוב תמש , קיניליי .גרואיג  רוסיפורפה ונב תא ריכוה
 הררתק וינפל םש ועיצהש ינפמ :הניוו תא בזעש , הזה שיאה יכ , ררבתנ התע הז
 גרבלידייהל  ףלהו ןאמו ,ותד תא רימיש תנמ לע םיטפשמה-תרותל הטיפרבינואב
 םיטנטסטורפה . תנומא תירבב אב = ,יאנת .םוש ילב = ההדתק התואל םש .הנמתנו
 דע תוארהל ןאמידיג  ר"הה שמתשה וז .ההבועב | ..היפכ םוש ילבו בוטה וגוצרמ
 + ברעמה יוהי ברקב דמשה תפגמ תרבוגו תבלוה המכ

 וירפוסו .ויכרוע לב .טעמבש  ,''גנוטייצהרעטויברא ,,. יטסילאיצופה = ןותעה
 ןתעצה .ללגב .ןאמידיג . ר''דה. לש ימואג \ לע  לפנתה = , םירמומ םידוהי םה
 תושפנ .הל השועו תכלוה תדהרתרמחב המחלמל .הגילה ,םלואו. .. "'תילקירילקה
 םיפינפ םש םירסומ וליחתה רבכ '.יב = .,םיעירומ ..תובר . םירעמו . ,הירטסואב
 . וו :חגולל

 י'ע תונורחאה םינשב ושבכנש | , תורחא םירע תואצמנ הקורמב

 הז הרקמכ ,הלֶאה םירעה תא סנופלא ינאפשה ךלמה .רקב הלאה םימיכ . םינאפשה
 ונאפשה םירטפינימה דוס. אישנ לא ושוגהו ה לי לי מ ריעה .ירוחי ושמתשה
 הכלממה תובוח לכב םיאשונ םהש רחאמ יכ , השקבב רפס"תלגמ \ םאחאלאניק
 תוינונראו םיסמ םימלשמו אבצל םישנא םכותמ םימירמ , םינאפשה רתו םע דחו
 .האה יבשותש תויכוה לכמ תונהיל .רשויה יפ לע םה םייזאר , ךלמה יכזנג לא
 םינותעה לבא ..רבד .ןיידע םתוא הנע אל םירטפינימה דוס אישנ . ןהמ םינהיב
 איה ריעצה ךלמה לע תילאקירילקה העפשהה יכ , םירבוס םילאריבילה ינאפשה
 הלילימ ידוהי תולאשמ תא אלמל רהמי יב , תווקל ןיאש דע ב"'ב ןיירע הקוח
 תא ררועל .וטילחה םילאריבילה םיטאטופידה יכ ,  ללה םינותעה םיעירומ הז םע
 תא יולגב םסרפת יכ , הלשממה תא .חירבהלו  םירחבנה"תיבב תאזה הלאשה
 , + רבדב "התעד

 עבורב היצילופה יהיקפ תשלש תחיצרו היצאירפורפפקואה השעמ ינפמ
 ,םיטנארגימיאח דגנב םינעוט םילגנאח םינוחעה ,עוריכ ,וליחתה ן 1 ד ו ל ב
 הנש לירפא שרוחב הילגנאב תויהל רמועה ,םעה:רקפמל לודג ךרע שי ךכיפל

 םע , תירוהיה ןושלב .םירחוימ הלאש לש תונוילג וספדנ םידוהיה ליבשכ .וז

 לא האירקב תולהקה תרוגא תצעומ תאמ םינולע םידוחיה ן'ב םיקלחמ הז

 ,הרומגה תמאה תא םהיתובושתב בותכל וקדקדיש ,םעה
 ינפמ .הילגנאב רכנה ידוהי לע הלפנש ,הדרהה הלודג המכ דע

 " ןודנולב רחא ןותע לש תכרעמ : תאזה הדבועה הריעמ םינורחאה תוערואמה
 , ףכית הילגנאמ םידוהיה תא םישרגמ םא ,םתוחמ הלאש הלאה םימיב הלכק
 , םהיקסע תא רומגל אכרא םהל תנתינש וא

 ,גרבדלונ ל, איצומה
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 15--9) באב איב--ויטב  לזזאבב היהי = ירישעה סרגנוקה
 .(ברעמה ינב .ןינמל .טסוגואב

 ךירצ = סרגנוקהש = ,תולאשה ןה '. .תובר
 ,ונתורהתסהב הרכע רבכ םנמא םיילאיפיצנירפה םיהוכוה תעש

 ,םיינידמ ..ןוגכ = ,םינוש . .םונויצ = דוע = ונל  ןיאש' טעמכ | וישבע
 םיברקתמ םהו ,םינושה םימרזה ובחרתנ , "וכו םיירוטלוק ,םיילאיר
 :תילאיר-תינידמ .התע .איה תונויצה | .דהא לחנ .םישענו .הזל הז
 תיחכה ץובק התע ונל .ץוחנ הז ינפמ אקוד םלואו = ..תירוטלוק
 ,תועדה יקולחו םיחו ב ו ה וקספש רחאל ,התע אקוד ;  םרודסו
 .תורהתפהה ןינבו .הרו ב עה רודס תעש .העינה

 לידבמה ,ץראו  ץרא לכב ונמע | ינב- לש  דחוימה בצמה
 תרזמה ינויצ תא ,הדובעה יאנתו םייחה ירדסל ענונב ,הערל

 הרובעה תא ' ררסל התע רע וגדעב עירפהש אוה ,ברעמה ינויצמ
 תוצראבש הדובקה שפוח בורה חכב  תורדתסהה תא תונבלו
 תא  עירכהו הרזמבש הדובקה תו חמ תֶא .םיקרפל חצנ ברעמה

 הדב  וכרמו \ הוללוח תרומה יריהיש ,העוגתה .טועמה דצל  ףכה

 םג החרבומ איה ןיידעו | החרכוה | ,חרומה ידוהי * בהקב . אוה

 ןמז לכו ,ברעמב -- התגהנה | זכרמ תא עובקל וישכע

 ,תוירקיע תולאשב חרומה  ינויצמ םילדבנ ויה  ברעמה  ינויצש
 הגהנהה לע םתעפשה תא שורפל חרזמה | ינויצל היה רשפא יא

 םיבייח םמצע תא םיאור ויִה ,ברעמבש ונירבח  .ברעמב הנותנה

 םיכרדל םהֶל .וארנ ןה קרש ,תוגויצה יכרד לע רומשלו םחכב שמתשהל

 ירקיע ל עגונב תחא הער רבכ העבקנש רהאל  ,וישכע  ..תורשי

 סופתלו  ףיקהל הגהנהה איה הכירצש ,רברב ודוה לכהו .הדובעה

 ,ןהילע = בישהל

 . םידחוימה = םיאנתה  יפל ,הדובעה  תועוצקמ לכ תא 'הוש .הדמב

 תוררתסהה לכ .ברקב הרכהה הלשב וישכע --- ,ץראו .ץרא לכבש

 רבדה תא .חרומה ינויצ תא  הגהנההב םג ףתשל ךירצש ,הלוב

 ,םדוב הלע אלו .יעישתה יסרגנוקב 'חרזמה ינויצ ותוא ושררש ;הזה

 ץיקב התיהש ,תיתנשה הדיעוה רחא הפ ךכ רחא ול המיכסהו

 .הלועפל .איצוהל ירישעה סרגנוקה ךירצ .,רבעש
 המושרב .לודג ןוקת .ךירצ .תורדתסהה .לש :יטנניפה בצמה

 םיזכרמהלו ישארה ובֶרמהל עגונש המב .הזה ךרוצה . רובי הכומסה

; \ % 
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 הז ונייה , םיחוד ,

 , עתה 1ה ,2-עס 000088, 1011 ₪

 בצמהןוקת תלאשש .,ריגהל:קר ונחנא ,םיצור הזב .תונושה הוצראבש
 השארב םידמועה | םיזכרמה | לשו הלוכ תורדתסהה לש יסנניפה
 .ירישעה סרגנוקה לש ותרובע ררסב שארב םוקמ םופתתש הדיתע

 השקהו הכובסה הלאשה ןיותפ הא המב
 רשפא .יִא וישכע ,הדועול  הדיעומ = ,סרגנוקל  סרננוקמ .תאזה

 הבושת .בישהל  היהי ךירצ .ירישעה = סרגנוקה .. רוע \ תוחרל
 תורדתסהה .לש .המויק הלאש .איהש ,וז הלאש לע המלשו תקפסמ
 ..תינויצה

 הרובעה | ןיב רירפהל דוע ךשפא יאש ,םירומ לכה וישכע
 אלא : ..םוקמ  לכב תיתוברתהו = תירובצה  הרובעה ןיבו .תינויצה
 ,רבהה רוב. . תורדתפהה ךותב וז לש המוקמ עבקנ אל ןיידעש
 ,תורדתסהה לש ישארה זכרמה י'ע  תושעהל הלוכי וז הדובע ןיאש
 הדובע לש החודסו התוהמ ןיא ירהש  ,םצמוצמה פיהוה יי'ע  ,רמולכ
 םינויצה = ןיאש * ,רברה .רורב הזב אצויכ .תוצראה לכב םיוש וז
 <,וז הרובעל עגונב םמצעל 'רחוימ .רודמ םוקמ 5כב תונבל םילוכי

 םניאש :,םעה ןמ םיבר תוחכ :םג הב 'ףתשל ךירצו רשפאש םושמ
 תדובע .רדסש ,הזב םג קפס לכ ןיא לבא .הלוכ תונויצב 'םידומ

 = .ופל  םינויצה םיזכרמה ייע בקהל ךירצ .רומאה עוצקמב םינווצה
 "  תירובצה הרובעל אופיא  עבקי .ירושעה סרננוקה = ..םהיתוצרא
 - תודחוימה = םהיתודיעוו  ,תורדתסהה ךותב המוקמ .תא תיתוברתהו
 / הדובעה תינכת תא הצראל השא השא הנעבקת תוצראה ירוצ לש
 5 . הפקיהו

 = לכ \תא שבכו חצנ ,רבכ .לארשי  ץראב .ישעמה | בושיה
 .... .הדובעל  לוחג דובכבו הבר הבחב םיסחיתמ לכה | .תובבלה

 חרזמה תוצראל םהיניע תא םיאשונה , םויה ונתא םה םיבר םיברו

 0 , / :טרפב לארשי .ץראלו, ללכב
 0 ןהבש  ,םיכרדה :תא אצמל היהי ךירצ ירישעה .םרננוקהל

 הנינבב, םיאורו לארשי ץרא יפלכ םינופה .תוחכה תוזכרתהל עיגנ

 7/ , .המואה לש הריתע ןינב תא

 < .סרגנוקה .תאמ ןנורתפל תוכחמה תולאשה לש ןכרע לודג
 לש  סרגנוק = תווהל ריתעה = ,ירישעה סרגנוקה, .לש וכרע  לודנ

 \: םיכירצו = .תורהתסהה * ןינבו  הדובעה רודס לש ,השעמו לעפמ

 תא וילא עיפהלו הוה .סרגנוקל דעומ דועב ןוכהל ונחנא םיבייחו

 , , וניתוח בטימ



 ו ג

 תא םיסנניפה = תלאש  תררטמ דבלב .םושלש .לומתמ אל 0
 בצמ דיל  ונעגה .תודחא :םונש הז" : , תונויצה .תוררתפהה | דזכרמ =

 תולדג םהיתוסנְכהש :,םינוש  םירסומ הל .שי .ונתורדתסה \, הנושמ

 וליפא םישורדה םימוכסה הל םירסח : --י המצע .איהו ,הנשל הנשמ
 היתואצות  תפנרפל ידיחיה .רוקמה = ..תויחרכהה היתואצוה ךרוצל =

 םנמא ..הז רוקמ אוה לד המכו = , ,לקשה .אוה .תורדתסהה לש :
 אקוד .ולקש אוה לקוש םא ,לקוש לפב .הלועמ הקידב םיקדוב ןיא

 ןוידע השענ אל לקשה לבא . אל וא ה רו מ ג .תינויצ הרכה ךותמ|
 3 ושה לכו 0 סמ לש ומעט וב /רמתשנ ןיידע ,םתס: חברנ
 ליטמ\ תינויצה תוררתסהה לע. .אוה הנמנש ומצעב דיעמ .ולקש תא |

 ונתפוקתבש ,אופיא אלפי אל =, תועורי .תוינויצ .תובוח ומצע לע
 ,הירחא םיבורמ  םינומה תררוגה ,תובהלתה דוע ןיאש העשב וז

 תימדנ תוירבח :יניעבי .םוו:םוי תדובע אלא הניא תינויצה הדובעהו =
 םילקישה רפסמ אוה בר אל וזכ העשבש -- ,ןילוח תדובעכ : איה

 .םיבורמ הי:רצש , תורדתסתה תא .סנרפל .לוכי לקשה .ןיאשו רחויב =
 חא .לע ,ישארה זכרמה לש יסנני'ה ובצמ  אוה השק םאו

 ו םיזכרמה לש :יסננופח םבצמ אּוה השק: המכו המב
 םילקשה | ןמ עורי  קלח קר 'םתסנרפל םהל שיש  ,םהיתוצראל
 ,םהירי .לע' םיבגנה

 תרכינ.התיה .אל םינורחאה םימיה רע +: תודוהל ונא םיבייחו
 םיסב לע םיזכרמה תא דימעהל .ךרוצה תשגרה ונירבח-ברקב לכ

 .םידסומה יבגל הקפט התשענ .ולאכ המצע תורדתסהה .םיק יפננופ =
 ףתתשהל ותבוח תא ינויצה ריכי רשא שי םג םא :הנה ,הזמ ץוחו
 ---ישארח זכרמה לש ויכרצ קופסב ותטורפב ףתתשהל ,םיסרגנוקב
 ,םידסומה םיולה םהב : ףופ:ףוסש .םושמ --,םצמוצמה .לעופה .דעוה |

 םידחוימה םיזכרמה .לש ..םמויקק :גואדל בייח .ומצע תא האור :ןניא =

 ,םהיתוצראל

 ןויפרו םתומד טועמל  םרג קצומה  יסנניפה  םיסבה .רטוח

 ,תישחומ .הדובעו השעמ לכל ,הליב תורדתסההו םיזכרמה לש םחכ =
 םישורדה םיעצמאה  םיזכרמהל םהל ורפח ,תושעהל ויה םיכירצש

 ,ררועל == רָבְלב .םירבדב . קר קפתסהל* = וחרכוהש .ודה , .,'ךבל
 ךותמ .םיטמשנו םיכלוה ךכיפלו  .רוצילו .לועפל .אל לבא ,עינהל |

 וליפאו ,םתוציחנ לע ריעהל םינושארה ונויה 'ונחנאש ,םילעפמ וניחי

 תולפטמ .:תודוגאה ,ונתושרב /םידמוע םה ןיידעש , םולעפמה הלא
 עוערה םתפוק בצמש | ,םיזכרמה אלו ' ,הנוצרכ .השא .השא :ןהב

 ןיאו הדוכעב רדסו הטיש ןיא ןכ לעו .הדובעה חכ תא םהמ ל 1
 ..ונתושרב םידמועה םילעפמהל הדחוימ תירובצ .תובישח

 ןויפה ךותמ -ונתורדתסהל = האבש ,תאזה הלקלקה  תרכה
 םיזכרמה לכ ברקב תונורחאה םונשב .הקזחו .הכלה ,יסנניפה .הבצמ =

 .הבוטל בצמה תא תינשל הונויפנ = ושענ רבכו = ,תוצראה ,לכבש
 םולשתה | ,לשמל ,ירה | .ההע דע :וחילצה = אל תונויסנהש אלא
 .הבחב לבקתנ אל , ונא ונתנירמ זכרמ תבוטל .גאהב עבקנש  ,דחוימה =

 דועו .תודוגאה וענכנ אל גרובמאהב ' העבקנש הכרעהה :ינפמ \םגו <
 ,הזב ומצע תא ינויצה רטופ :ןוידעו .הבוחל ןמצע לע הולבק :םרט (

 בלב .אוה'חינזמו  .םירסומה תבוטל ודיב .רשא תא \ השוע 'אוהש
 ןיר תעשב קרו ,הינינעו  תורדתפהה | יכרצ תא טעמכ "טקוש =

 עבות 'אוהו ינויצה .בלל .םיבורק * תורחתסהה ינינע ושענ ןובשחו
 ... השקה ןירה תדמב ותוא ןדו זכרמה תאמ עבותו

 טאלו = ..רןמאכ = ,תקזחתמו .תכלוה .הלקלקה  תרכה םלואו
 לכל  ..םימרוק  תוררתפהה .יכרצש ,העדה םוקמ .הל תשבוכ טאל
 זיהו . תלהנמה איה = ,תרצויה איה  תורדתפההש ,םיכרצה .רתי
 ומ וביצקת . .תעיבק = ..,םירפומה .ןמ . רחא לכל .םייחו  המשנ .תגתונה

 בצמה ןוקת ד'ע .הלאשה , תרמעה = ,םצמוצמה פיהוה לש יתנשה
 זכרמ  תבוטל .הכרעהה תעיבק ,םרגנוקה לש םויהזרהסל :יסנניפה
 הרכה = ךוהמ אלא = םיעבונ .םניא וללה . םישעמה .לכ-- ,וגתנירמ

 הלוכ .תוררתסהה .תא הלכמה ,וז הלקלקל ץיק .םושל !ץוחנש.--- תהא

 ,הנממ .החכ תא 5
 :רטאל - ;תונייצה ינקסע וישבע ועבקש :,רקיעה אוה .בושחו

 הו  רקיע .ךותמו = .םיהחאה .םיכרצה לכל םימהוק .תוררתסהה  וכרצ
 , | /' תאזה הטקחהה חרכהב העבנ

 ףסכה ץובק שארב םוקמ סופתל ךירצ ףסכ ץובק תדובעב,
 תושמשמ  וללה םיכרצה קופסל . היזכרמו תורדתסהה יכרצ קופסל
 ,םיפסאנה םימוכסה .לכמ םיעודי םיזוחא .השרפהו .הרחוימה הכרעהה
 :.ערפמל העובק וללה םימוכסה לש םתרטמ ןיא םא

 ,ףוס ףוס .וניביה +ולא תוטלחהל םבל תא ונירבח ומישיה
 הרובעה לש : התחלצה | היולת תורחתפהה לש הבצמ | ןוקתב יכ
 . % הלוכ

> 

 / .בוכגרב .,מ ,א

 ,תּולָּג
 + (םירוהרהו תובשחמ)

 ר
- 

 תּולגהו יתולג םע אוה רשאב עומט םע אוה ירבעה םעה,

 אנקסמו ,םדיקה קרפב הילא .ונעגהש אנקסמה יהוז--,"העימט איה
 תוימואלחש | .,איהו  ,הינש | אנקסמל החנה  ונל שמשל | חכורצ וז
 ,היצלימיסא לש  .תודוסימ המצעב * היקנ : הניא :ונלש \ תיתולגה
 הנוא :יתולג םע לש תוימואלה  יכ ,קר אל הזב רמול ונא םיצור
 ,תועוצקמה .םתוא הב םירסח יכ ,הכרצ לכ האלמו המלש

 תללוכו ,תפקמ יתולגהונואש םע לש האלמהו המלשה .תוימואלהש \

 םתואל עגונב וליפא -- יתולג םע לש ימואלה שגרר יכ וא ,םתוא
 שגרה ןמ ןמקו שולק --תימואלַה ותרכהב םוקמ םיספותה תועוצקמה
 וללכב הז רבד | .ותמהא לע .יחה ילמרונ םע לש :אירבה "מואלה
 אלא .וילע ' דומענש יאהכ וניא .ומצעל אוהשכו וילאמ ןבומ
 אלש רשפא יא תיתולגה תוימואלהש  ,רמולו ףיסוהל ונא םיצורש
 ,תובשחמ ,תושגר יכ ,תי ב ו י'ח תוללובתה לש תורוסי הב .ואצמי
 הפחמ יתולגה-ימואלה שגרה .העימטב ןתרילו ןתרוהש ,  תושירה
 תובשח: = ,תושגר ןה ולאכ  ןתוא האור. עומטה םעהו םהילע
 ונא  םעה - דחא לש ונונגסב .. תוימואלה ךיתמ תועבגנה תושירדו
 ,תוימואל ךותב העימט -- איה .תיתולגה תוימואלה : רמול םילוכי

 לע .הבורמ .הדמב תועיפשמה ,תוישפנה תוניבתה ןה םיתש
 .ומצעל .יחה רוכצ ךוהב' םיימזאל .הושגר לש םתריצי ךלהמ

 ..תורטמה תשודקב םיעצמאה תא שדק? םדאה לש ותיטנ וא
 השענו ךלוה הבושח .הרטמל ועצמא םדאל ול שמשמה רבה לכ
 םדאה | ..ומצעל . הרטמ . היה ולאכ ,אוה 'םג .בושח ןמזה ךשמב
 הנוא .תותמאה . הרטמהש העשב םג .וירחא ףדורו .וגישהל שקבמ =

 וניא .ןוממהש ייפעא ,ןוממל הבהא , לשמל ,ירה . ללכ .ויניע רש
 םיקסופ םנוא . םראה ינבו .םדאה לש ויכרצ תקפסהל יעצמא אלא
 םהל שיש העשב . וליפא ןוממה ירחא, םה םיטוהלו וה ךובצלמ

 םישנאה םה- םיברו
 םנוממב .םיטלוש

 .ןורחאה םמוי דע .םהינב ךרוצו םכרצ יד
 םניאו' םייחה תאנהמו החמשמ םשפנ תא םיענומה
 ..םמצע .יכרצ תקפסהל .םג



 . תוקידאה לש  ירקיעה =

 ומכו .איה רשאב תואיצמה תא  בייחל  םדאה לש :ותיטנ (ב
 םייקתהל ךירצ :אוה .ולאכ ;םדאל ול הארנ םייקה-רבד לכ . אוהש
 םיגהנמל עגינב .ונינעל תילגתמ תאז הניכת .וישכע לש וז ותחוצב
 תעד :ןיא  המכ דע ..םיעדוי = לכה . הרבהה לש :םייחה | תורוצלו
 וליפא רובצה ינהנמ נהונ אוה ןיאש העשב ,דיחיה ןמ .החונ רובצה
 ינב .ןיאו ..דבלב:ומצעל אלא םיעגונ םנוא הריאכלש םירבדב קר
 הלבוקמה הגהנהה איה הבוט המב ,ררבל רבדב :ךרוצ םיאור  םדא
 ןמ :הטנ,ש ,דיחיה לש השדחה הגהנהה איה הער המבו  ,העובקהו
 . הרשיה  ךרדב .םדאל ול תיארנ  העובקה  ךרדה  ."הרשיה .ךרדה

 "תויתמא. = = : 'הרותה -.ןמ 'רוכא שדה, = ."רובצה ןמ. שורפת לא,
 "םישרחמה,. , םדא - לכל = תונבומ :ןהו :ןומהה יפב תורונש  הלאכ
 .סומס טברסנוק ..-- .הינשה וז .הנוכתל \ םיארוק
 , תורכזנה תונוכתה  יתש + קויד 'רתיב .. תוקידאה יהוז
 רוקמה ןה = ,דחיב תולעופו | וזל וז קועייסמ = .וזב וז .ןה תוכובס

 ,םיבשוחה | הלא יידיב איה תועט .םלואו
 וזיאב תולגל ירשו  ',המצעל  איהשכ הער .הדמ איה  תוקידאהש
 ףינפמ .עוניו .רחפו ןעמל הבש תוקידאה תודוסי תא תירובצ העונת
 הל הנפיו ,רובצה לש ותומדקתהבו ותוחתפתהב ץפחה ,םדא :לכ
 ,ףרוע

 םנמאו =. תוקירא
 רימת טעמבש

 ,ירקיעה דוסיה "ילואו ,תודופיה דחא איה ,הוקידאל .היטנה

 : . הרבחה .ייח .לש
 תא ךבחל | ,םייקהב זוחאל היטנ םדאל ול .התיה אלמלא

 ןוגכ  ,םיעובק  םירובצ  רמתשהלו ארבהל םילוכי .ויה אל .,ןשיה
 הרבחל הל ויה אל איה אלמלא ,תונלפמ = ,תונירמ .,םימואל
 ,םייחב םיעובק = םיכרדו םיפיצנירפ = ,םילאידיא  .םוש ' תישונאה
 האירבה לש הזכרמ אוה ולאכ ,ומצע תא האור היה :םדא 5
 לכל הרטמ האור םדאה היה דבלב .םייטרפה .ויכרצ קופסב .,הלוכ
 אלא ויניעב בשחנ הוה אל  הזל ץוחמש המ לכ , ויתולועפו \ וישעמ

 ,ללכב .תויתורבח תושגרו .רובצ לש תימצע הרכה .ויתורטמל םיעצמא
 ויה אל רשויהו קדצה שגר .וליפאו ,תדלומל .הבהא ,  תוימואל .ןונכ
 םיחתפתמו : םורצונ | וללה .תושגרה | לכ ,  חתפתהל זא םילוכי
 תונוכתה .יתש חכב --- תאז םישרוד .םינוצחה םיירמחה .םיאנתהשכ
 ,ןמצעל .תורטמכ : ,םירמתשמו. םימייקתמ :וללה :תושגרה = .'תורבזנה
 -- םנכתו םייחה תורוצ תא הנשמה םרנורפהו . תוקידאל היטנה חכב
 אלא םלועל .אוה םג אב ווניא---םייצובקהו .םייתורבחה תושגרה תא
 הבירמ = ןמז" ךשמב תוחירכמ  תוינוצח .תובסשכ | '. תוקידאה .חכב
 ,םימדוקה .םהיצובק :ךותמ .תאצל ,רדג יצרופ .תויהל םיטרפה תא
 םילאידיאו :םישרומ .תושגר לע רתול = ,םיעובקה .םיגהנממ .תוטנל
 תופיאשהו םיגהנמה \ ,םיצובקה טאל טאל זא םיבלוה = ,םולבוקמ
 םירבהכ .,"םירמתשמ, םיליחתמו  םה .םג םיעובק :סישענו םישרחה
 תוחתפתה לש .ינחורה  סצורפהבו . םמצעל תובישח .םהל שיש
 הניא ,המצעל איהשכ ,תוירובצ-תורכהו .םילאידיא תריצי) .הרבחה
 רצמ הפיחד יי'ע האב איהש יפ-לעדףא ., ינחור .םצורפ אלא .ףוסדףוס
 םישדחמהו .ןשיה דגנכ שרחה תמחלמב .,(םינוצהה םיירמחה םיאנתה
 תופיאשבו םיגהנמב ,םיצובקב .תוקידאה ןכ םג תלעופ םירמשמה .רגנ
 תוביבס ךותמ | םיעודי םיטרפ :יבנל םינשיל ויה .רבכש  ,םישדחה
 \.ןמצעל .תורממ, לש ;"םולאיהיא, לש תובישחל וכז רבכש ,תועודו

 אלא םיאנק םימחיל ומצעל אצומ ווניאו ךרד ול שבוכ וניא 'שרחה
 םה ףא "םושדחמה,ו = ,תועודי תוביבסל ןשי .השענ אוהש = הו יייע

 איהש .םייחב השדח היצמרפ לש ,'םירמשמ, אלא .ףוס-ףוס .םניא .
 ,םהלש תינהורה הביבסה .םיעודי  םיאנת -ילגרל החיה

 תיתולג תוימואלל .הָל רשפא-יאש  ,אצוי .ונל רֶרבתנש הז ךותמ
 7 ! = , העימט לש תורוסי הב רברעהי  אלש

 םימעה ןיבל. הבשנש םעהו  ,העימט איה תולגהש םיעדוי  ונא

 \ י / 0

 םנ .עמטנו ךלוה תויהל ןמוה ךשמב חרכומ + ץוחבמ עומט השענו
 הרכהה ירמגל החמת אלש .םימרוג .םינוצחה םיאנתה םאו . םינפבמ
 תחת ירמגל .הלכ םעה ןיא .זא .םעה .ינבמ דחא לכ שפנב .תימואלה
 ונתשנ םעה ינב לש םהייח יררסש ייפעא ,ץיוחה ןמ הקעומה רבוכ
 לבא .ומצעל רובצכ זא םייקתמ םעה .  םינוצחה םיאנתל םאההב
 ,תרחא .תישענו  תינהשמ | ,ולש- תוימואלה ,ולש תיצובקה .הרפהה
 ,יצובקה .ומויק לש תורוצהו םיאנתה  םירחא ושענו .ונתשנש םשכ
 ,םינהנמ - ,םישעמ | ,תושגר הרכהב םירצונו םילוע  םעה :ךותב
 ומויק = תרוצל .,םישרחה יייח יאנהל .םימיאהמה | םיכרעו םוסחי
 םישדחה  וושעמו ויתושגרו ' :השחחה = ומויק .הרוצשכו , השדהה
 רשפא>יא זא ,םעה 'יטרפ לש םהיכרצל הבורמ .ןמז ךשמב םימיאתמ
 לש תובישח | ,םמצעל תובישח | ולבקי .אלש .רוע, ורמתשי אלש
 םישעמהו תושגרהו  תמדוקה םייחה .תרוצש הדמבו : , םיימואל  ןיכרע
 לש :תימיאלה .ותרכה ךותמ םיחכשנו .םישמשטמו םיכלוה .םינשיה
 םישרחה םישעמהו .תושגרהו השדחה הרוצה םיכוז הדמב הב ,םעה
 שדחהו : '. ימואלה שגרה תא םמצעל םישבוכו :הימואל תובישחב
 : תורז  תוחוה .ינפב .דמעמ | קיזחהל :ידכ קר אל לודג .וחכ השענ
 וליפא ול םדקש ןשיה ילגר תא קחוד אוה אלא .,תורחא .תושדח
 .היחתל בושלו ררועתהל הז לש והעש העיגמשכ

 היה רשפא \ תונויצהל .םינוציקה "'םירמשמ,ה לש םתודננתהב

 ויח . לש םנכתבו  םתרוצב | תוקידאה  תעפשה תא לקנב אוצמל
 הֶאורה * ,תיתולגה תוימואלה לש התעפשה תא  רמולכ ,תולנה
 הציצק < םילמרונ = םיימואל  םייחל וז  הפיאשב | ,וז .תוררועתהב
 תוקיחא, .לש העפשה | םלואו | .ימואלה .ןינבה : תסירהו תועיטנב
 לש  םתוחגנתהב םג  אוצמל  ,ונתעדל = ,היה  רשפא  העודי
 < < תתחופו .תכלוהש תודגנתהה .התוא  ,תונויצה לא ונלש יםיילאמש,ה
 "  התעש -- םינויצהו םוימואלה לש  םתוהננתהב םגו .,םויל .םוימ
 "  תוינידמהו תוירובצה ןהיתודובעל--ירמגל הלטבו הרבע רבכ :טעמכ
 , : . תוילאמשה תוגלפמה לש

 < םתודגנתה :יכ = ,רבדה רשפאש ,הזב .רמול .ונחנא .םינוכתמ
 :םתיטנ | ךותמ .אקוד ואל .תעבונ התיה | תונויצל םיילאמשה לש
 :אלא . ,תויטילופומסוק = ךותמ ,םייללְכ  םיושונא  םינינעל  ה"תיה
 | =-- ותואיצמב .וריכה אל. םמצע םהש --- לקלוקמ ימואל שגר .ךותמ
 : העבקנו הרצונש -וז :הרוצכ אקוד  םעה לש ומויק תא 'בבחמה
 :\ םיימואלה .תודגנתהש .,רשפא אסיג | ךדיאלו = . תולגב .הרמתשנו
 ..םיילאמשה לש תינידמהו תיתנלפמה םהדובעל > םינושארה םינויצהו
 " .ךותמ אלו ,םירחא יבשחש ומכ ,רֶוע סומפיניביש ךותמ אל .העבנ
 " ,העהמ טה  ךותמ אלא ,םה ובשחש ומכ ,המלשו הרוהט תוימואל
 2/7 לע רותוחו םיימואלה םייחה :תוצוכתה  ,תולגה  ייח תורוצש ךותמ

 ימואלה .שגרהג: ,תומואל תובישח ולכק  ,םייחה .ןמ םיכר תועוצקמ
 6 ,םהילע .הפחמ .היה .לקלוקמה

 דוא

 =. .תוימואלה תופקשהה הבורמ הדמב ונתשנ תונורהאה םינשה ךשמב

 :רוננ הזל הז ודגנתהש ,םינוש םימרז .ונמעבש תונלפמה לכ לש
 העימטה  .הזל הז תצקמב םירומ וליחתהו הול הז וברק .,טלחמ

 ,רותב .וליפא וא * ,וילא ףואשל יוארש  לאידיא רוהב ,הרומגה

 ,הינפב שאר .ןיכרהל  ךירצש ,ונייח = ןכות לש .היחרכה האצות
 :תוימואלה : םשב ",םירברמ = לכה = .ונברקב םיאיכנ דוע הל ןיא

 יםמצעל | םיסחימ /הז  .רצמ | האש אלא = .,םואלה .ןינבב .םיצפחו

 .העטוקמ = תוימואל,ב = םהידגנתמ :תא .םינומו  'המלש  תוימואל,
 / םיזובו ..'תילאור . תוימואל,ב :.םירמיתמ = הז דקמ הלאו . ,'המונפו
 :, ,הלא ןכ הלאכ .םלואו = .?תוטנמורה תוימואלה, 'ילעב סהידננתמל

.. : / / 
 ל

, 



 ונל .היהתש רשפא יא ןיידע = יכ ,םיִכיִרצ םה :ןיכרע  יונשל
 ךוהב העימט -- איה תיתולגה תוימואלהו , תיתולג יהלב תוימואל
 =- + תוימואל

 , יקסניצשל בקעי

 ,תונוש תוצָראָּב דמָשַה

 (ךשמה---|1.)

 ונא ,גרבמלל ריגנב .הלעמל  ונאבהש אלבטה .לא .ןנובתנ
 הנה .קפפה ולב טעמכ  דמשה הברתמו ךלוה יוקארקב = יכ .םיאור
 םינשה שמחב .םירמושמה לש .עצוממה ותנשה רפסמה עיגה ןּכ

 םורשע דע = הטעימ הדירי התיה > ןכ .ירחא ,86 דע תונושארה = |
 הנוגה הדמב הלעו רפסמה :רזח תונורחאה םינשב לבא .השמחו <

 --.הנורחאה הנשבו ,59 דע (1901---1897) םינש שמח ךשמב עיגהו 0
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 זכ .ןפואב יוקארקבש .םודמושמה | 444 וגלפנ םנימ יפל
 ,(68 [,) 805 תובקנו (8%| ) 148 םירבו

 ,תורחיה תא ובזעש ., םירכזה רפסמ הלע אניוובש םיאור נא י
 הטעומ הילע רבכ הלע גרבמלב .הנוגה הדמב תובקנה רפסמ לע =
 תודמושמה רפסמ ירה .יוקארקבו ,  םירכזה רפסמ .לע .תּובקנה :רפסמ <

 .םידמושמה הפסממ םי ל פכמ ,'רתוי
 444 ןמ + הזכ היה .יוקארקב ,םירמושמה לש םתחפשמ בצמ

 .םיונפ .,99,8%/, רמולכ ,41% ויה .שיא *
 לע תומוקמה .לכב הלוע ,וניאר רבכש ומכ  ,םיונפה  רפסמ

 הגרהמל דע תאזה .הילעה עינה .יוקארקב םלואו ,  םיאושנה רפסמ
 ,םיאושנה רפסממ ה ע ש ת ייפ --: הובג .ךתויה

 :הזכ ןפואב יוקארקב םידמושמה וגלפנ םתיתונש יפ לע
 0 -- הנש םירשעמ תוחפ ,

 89.00 | -- הנש 80 דע 90 ןמ

 104 -- 7-80 דע 80 ןמ

 0.67 0.-- --  םישמחמ רתוי
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 הרמל דע  םיריעצה רפסמ .עינה הפ םגש ,םיאור .ונא יהה
 .59 ₪ דע ,ראמ הלודנ

 קר ויה .יוקארקב .ורימהש :334  לכבש הול בל םישל יואר
 םינומש ,היצילג .ירע רתי * נב שיא 994  ,יוקארק ינב שיא 467

 ואב | .םירמושמה לכ רפסממ ישמחה קלחה טעמכ רמולכ ,שיא
 הדבועה . תוהחא תוצרא ינב םישנא העבשו םירשעוו , תיפורה :ןיקופמ =
 ןיידע השורפ' .יוקארקכ ,ךרעב ,הלודג אל 'ריעבש ,החיכומ :תאוה +
 ןמ םתוא תענומו ריעה : ינב לע .תירוהיה הביבסה לש .התעפשה :

 אבש  ,רזה ידוהיה ."ע עיפשהל הפי החכ רוע ןיא לבא ,הדינבה
 ו , תרחא ריעמ קר וליפֶא וא .תרחא ץראמ ןאכל |
 ן הז .ןפואב .םידמושמה וגלפנ :םהיקסע .יפל 0

 40,0 -  שיא 14% הכאלמ:ילעבו םירחוס ,םונונח
 18,407 0, 60 ךומלב םיקסועו .ותוישפח תוסנרפ .ילעב

 1 59 :תוחפש

 4 , 19 םילייחו םילעופ ,םיתרשמ
 17.0 %-- | 104 קסע 'םוש ילב
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 ה ןוילנ

 יייע .ראבתמ קסע םוש םהל ןיאש םידמושמה לש .םרפסמ 'לדונ
 לודגשו ,םיריעצ :םישנא ויה .ללכב םירמושמה לש לודגה .םבורש הז
 םינונחה | רפסמ  :.יוקארקב : .תורמושמה | תובקנה .רפסמ 'םג  אוה
 םא ,68) | דע עינמ ללכב  היצילנ  ידוהי / בהקב הכאלמה ילעבו

 ןקלחש ,הארנ .זא ,יוקארקב םג יטנצורפה סחיה אוה ךכש ,חיננ
 בושיב ןקלחמ םינש יפ .תוחפ דמשב הלאה תוגלפמה יתש לש
 תוירלבילה: = תוסנרפה  ילעב  .ךפיהלו :..ללכב . יוקארקב = ידוהיה
 םי:ש רע קר עיגמ היצילג .ירוהי ברקב םרפסמש ,דומלב םיקסועהו
 ,18 4% הלוע  רמשב .םקלה ירה ,האמל םינוחא

 ריעהל עגונב ג  ונידיב שי תוטרופמ רתוי וא תוחפ תועידי
 --חידוהי .רפסמו ,שיא ףלא תאממ רהוי ללכב היבשוי .רפסמש ,ןירב
 , שיא  םיפלא תנומשמ טעמ :רתוו

 :.ןירבב םתד תא .ורימה
 .שיא 87 -+ 1868--1877 תונשב

 ו
1888-1897 -950 0, 

1897-1909 -- 117 , 

 ,הפוקתל הפוקתמ קפפה ילב הלועו ךלוה םידמושמה  רפסמ

 םישלשל קר םידמושמה רפסמ | .עיגה תונושארה | םינשה רשעב
 םידמושמח \ רפסמ הלע רבכ תוונשה םינשה רשעב :,שוא העבשו
 , תימדוקח םינשה רשע  תמועל םילפבמ :רתוי רמולָכ ,םועשת דע
 רע םינש רשע .ךשמב .םירמושמה רפסמ עינה .רבכ :ןכ :ירחא םלוא
 תפוקתב . רשע העבשו .האמ דע .תונורחאה : םינשה .שמחבו 5
 יםישנא העבראמ .תוחפ .תודהיה תא ובזע  תונושארה םינשה רשע
 טעמכ''תורהיה תא :ובזע .תונורחאה. םינשה ,שמח הפוקתבו  ,הנשב
 בושיל ךרעבש ייפעא <: השש3פ:"רמולכ ,הנשב שיא העבראו  םירשע
 מ'מ ,םש  םירמושמה .רפסמ | איה .בר ןירבב  רשא :ןטקה "ידוהיה
 תומכ לא סחיבש ,הארנ ,אניוו ירפפמל ןירב ירפסמ .תא ליבק םא
 ,ןירבב .רשאמ םילפכ :אניווב םירמושמה רפסמ היה ידוהיה .בושיה
 לכמ  םישנא .העברא אניווב  תוָדהיה תא  ובזע .תונורחאה  םינשב
 ,ןירבבש .רבדל בל םישל ךיצ םלוא .םינש קר -- ןירבבו .םידוהי ףלא
 + וללכה . בושיה :יבגל \.צורפ 8 אלא הלוע  וניא ידוהיה  הבושיש
 רשאמ השלש יפ 'אוה הידמושמ לש יס חי ה \ רפסמה :,ריעבש
 ,יללכה  בושוה לש .צורפ 59 דע עיגט ידוהיה הבושיש , גרבמלב
 רע טעמכ :ידוהיה .בושיה עיגמ הב ,םגש .יוקארקב רשאמ םינש יפו
 ב בושיה :יבָגל ..צורפ 0

 <םישמחמ ךתויל הלוע וניא היצילג ירע רתי: לכב םירמושמה רפסמ

 האמה תישאר רע םירמושמה רפסמ הלוע היה היצילג תניהמ לפב :הנשב
 רפסמ להנ תונוהחאה םינשבו ,הנשב שיא םיעבש דע קר וישכע לש
 אוהשכ' םג אוה ןמק הזו רפסמה .הנשב שיא האמ דע הלעו םירמושמה
 רפסמה םלואו םידוהי ףלא תואמ הנומשמ רתוי שי היצילגב ירהש ,ומצעל
 אניווב ןה . איוו ירפסמל :והליבקנ .םא רתוי רוע וניניעב  ןטקי הזה
 םישמ חו םיתא מ'מ דחא ירוהי תונורחאה םינשב תודהיה תא בזע
 . םידוהי םיי פ 5א תנ וימ ש מ החא  ידוהי - - היצילגבו \ םידוהי

 םיפלא יתרש ע מ החא .ידוהי קר  תודהיה "תא .בזוע הניבוקובב
 . היצילגבש הממ : דוע .תוחפ .רמולכ | ,םידוהי

 תיב -תוכלמ לש ינשה הקלחל  ,הירגנואל רובענ הירטסואמ
 . גרובסבאה

 הלועה : ,הבורמ | ידוהי .בושי ".שי . הירננואב \ : רבדה .אלפנ
 ולאב המוד :הֶאז לכבו ,היצולגב  רשא :ידוהיה .בושיה 'לע ורפסמב

 .לארשי . םע .לעמ תירגנואה . תודהיה הערקנ
 םייח חור החפנ הרכעש חאמה 'ףוס' לש  תימואלה .העונתה

 תירננואה \ תודהוה .קרו  ,םיטעומו םיקוחר .רחויה םידוהיה .ירובצב
 תיללכה. היחתה התוא לש התעפשהל ץוחמ .טעָמכ .תדמוע הראשנ



 לארשי םע םע  םתודחא תא םישיגרמ םניאש טעמב הורגנוא  ידוהי
 םולוחגה םיזכרמב תחתפתמש תימואלה .תיבהתה ןמ * םינוזנ =םניאו-

 . תיללכה .תודהיה לע .העפשה םוש  טעמכ םהל ןיא :םגו :,ונלש
 ומרגש ..תובפה תא ונמצעל ראבל םילוכי .ונא ןיאש  .ונחנא םידומ
 תירגנואה תורדוהש דע ,ךכ ידול עיגה רבדה . הזה .ביצעמה .ןויזחל
 : ונתונותעו = .ונתורפסב םוקמ םוש  טעמכ דוע  תספות | הניא
 תאז לככו .הנמיה הלעמל ןיאש הדמב הפ החתפתה תוללובתהה
 .ןלהל הארנש ומכ  ,רתויב ארונ .וניא הירגנואב םידמושמה רפסמ
 --דמשה ןמ תוחפ אל תודהיל תקומה הרחא הרצ שי .הירגנואב לבא
 יאושנ רפסמ עיגמ .הירטסוא יהוהי ברקבש העשב ,תובורעתההיאושנ
 םיידוהיה םיאושנה = לכ. לא .םחיב .,צורפ 6 דע קר. תובורעתה
 תובורעתה :יאושנ  רפסמ עינמ ללכב הירגנואב הנה . ,הנירמבש
 ,צורפ 98- דע טעמכ -- טשפארובבו .,צורפ 9 דע : תונורחאה .םינשב
 םידוהי ,ךרעב  ,בר/ רפסמב .םיאב הירגנואלש  ,ףוסוהל  דוע 'ץיחנ
 תירגנואה  תודהיה לע תצקמב םיעיפשמ םהו  ,היצולגו  הניבוקובמ
 םנש ,תוחיכומה הבלה תודבוע שי לבא .ימואלה  ןבומב הבוטל

 הניבוקוב \ ינב
 . םיבחלנ

 לכמ |;--שיא 548,8?- .1889 תנשב םידוהי ויה הירגנואב
 לש = 4,9%|--שוא 896,298 -1900  תנשבו, ;הירגנוא יבשות
 ךלוה .הירגנואב | ידוהיה .בושיהש .,םיאור :ונא ירה ..םיבשותה לכ
 הארוהה  ,יפחיה ןבומב םג אלא .יטלחמה ןבומב :קר אל .לדגו
 תוללובתהה - תרמ תא הרידגמ םאה"הפש רותב תופשה ןמ וזיאב
 תונמרגה .הפשל םיארוק - תידוהי  םירברמה  םידוהיה  ,.ץרא לבב
 תיראידאמה הפשה תא ,ןבומכ :,םיבשוח םיללובתמהו" םאה:תפש
 םתפשל תיראידאמה ןושלה תא ובשח 1900  תנשב .םה .םתפשל
 ,95,05'/ קר תינמרגה הפשה תאו הירגנוא ידוהי לכמ 1,586 |
 . תורחא תופשו תיחאלוו  ,תינובאלס .ורבד םידוהיה .רתי

 (אבי ףוס)

 ,אבא

 ,תורפפהו תּונותעַה ןמ

0 
 הטסופה האיבמ .,םירהצו רקובו ברע ,םויב  םימעפ שלש

 התא ,םירהצו רקובו ברע ,םויב םימעפ .שלשו ,םינותעו םיבתכמ
 לפה ךות לא .םינותעה תא .ךילשהל . .אמהוז םעט םועטל חרכומ
 ארוק .תויהל ךילע ' הרזגנ הרזג-- יאשר התא יא םהיכירכתב םדועב
 ךינפלש :ןוילגה תא ללוגו  ךירכתה .תא ריסמ התאש ןויכמו - ,םהב
 טוטרמס .םירמה :םדאכ | הפר  תוריהז = ךותמו תועבצאה .ישארב
 יסאל:יר-ןיירב'א  ,הקנישטנפ-הנהו ,ויתחת שמר שי. אמש .ששוחו
 הזה קרפה ןמ ןיע םילעמו םירעמ התא  .םהילכ יאשונו .םהירבחו
 עדוי התאו ,םירחא םיקרפל הנוככ .ךמצע תא אישמ התאו .ןותעבש
 ענתש ךפוס :שממ םוש וז ןיע תמלעהבו וז המרעהב ןיאש ,שארמ
 , שמורה שמרב

 רה .םינותעה המ ,השביב שי םיב שיש המו
 : תוריהזמו תולודג תויתואב םוי םוי

 םיעידומו  .םירשבמ >  ונינותע .ףא  ,."וררמב = .דמוע יסאל-ורע |
 יד, = ,ירפכו רזחו. הדוח הקנישמנאפ,  :תוריחזמו תולודג .תויתואב
 רע . תוטרפב םירפסמ םיפורח .םונותעה המ ן'וררמב רמוע וסאל |

 תוטרפב : םירפסמ .ונינותע :ףא . ,ףואגהו  החיצרה ,הלזגה .,האנואה

 םיעידומו םירשבמ םיסו

 ,"רפכו רזחו .הדוה הקנושטנאפ,

 םלועה <

 ,םיראידאמ םיטוירטפל הרהמ לק ,םישענ היצילגו

 ,'םש, .םמצעל .ולגס רשא

 \ לש וזל זלש תוברתה תא וליכקת ,(םעה לש) וינוע תא .וחקפת םתא,....

 "ונלש  םינותעה = םיפיסומו. . ףוא חו .החיצרה ,הלזגה ,האנואה  דיע
 םיבָצְו םיבעו ,"םידחוימה םהירפוס, םשבו םמשב ,םהלשמ ךפונ רוע
 ילודגה ןילרוטוב טפשמ, דע .תומישרהו תויצנדנופסרוקהו םירמאמה
 ,תפסותו .םיבשר לש "םיליחתמה = םירובד,כ םינפרכ םה םישענו
 ,ןל .חטבומו  ירוהיה  ארוקה  הנהנו ..יםיתבה  תקזח,ב  ,לירבהל
 ינשה יילורגה טפשמה, לש ותעש .,םשה הצרי םא ,בורקב עיגהבש
 דוחיבו ,וינותע זא םג .וענמי אל יקסראלראלנוו לש יוינוילימ דיע
 ,ונממ בוטה תא ,אשראוומ. םיאבה הלא

 "האנה ךותמו \ ןובאיתל ארוק .ינא - רשא שי  :ינא הדימו
 ,אנליווב ,גרוברטפב ושענש םישעמה םתוא די'ע םיטרפה לכ הדחוימ
 ,םיסאל-ידהש | תורייעהו = םירעה | רתי  לכבו- ןיברחב | ,קסניפב
 םש םה  םהימודו םיקסבולבפורטפה = ,םיפוהפארה = ,םיקנישטנפה
 לש | הילּודָנ םנה הנה .םירבדמה ישארו םיסחוימה = .םיטילשה

 תילעו .היתושגרה תוקדב ,"לוהכה המד,ב .תראפתמה  ,תוליצאה
 רפעב תרפעמו ונב ןבא רתסבו יולגב רימת .הכילשמהו התמשנ
 תשגמ תרלופ םשפנש ,וללה "םינוילעה םירוצי,ה םה הנה , ונתמועל
 :ונחור תולפש םהב ג הלילח  הנקבדת אמש ,'םידיזה,  ,ונילא
 םיליצאה ,,םתמוק רועש לכב ונינפל םה ירה . ונא וניתושגרה תולדו
 ;רללה
 רקש םירבודה :,ףסכ
 ,וללה םיליצאה םה הנה | ..בהזו ףסכ םשל ,ןוממ םשל םיחצורו

 עצב | םשל .םדב .םהידי תא :םיצחורו םתמשנ תא םירכומה
 = .םילזוגו םימרמו עברא לע םילחוזו, םיזבתמו

 =... תורסרפהו .םירסרסה , םהולב יאשונ יבגל .וליפא סה םיסואמו םיזבנש
 ,.תוידוהיהו םידוהיה

 תופבל---ונל ופסותנש תושדחה תויכבה .ןמ תחא איה וז ןה

 ,םניאש ,"םיטקניטסניא,ה םתוא ,ונברקמ .וקספש יםיטקנימסניא,ה לע
 "םכרד .הרעסבו הפוסב םישוע םה אא ,םיבר תונובשח םישקבמ
 :םה : םיחנאנו  "'םיטקניטסניאה | ילעב, לא םיכבמה םה םיטיבמו
 םעט שיש ,םה 'םימלש םישנא, וללה :םירמואו םבל  קמועמ
 = גרבמונ רמ .בתכ םיטעומ | םימי ינפל דועו + המ  ונחנאו ,םהייחב

 ,הבוהאו בהוא דיע הפי המישר "דניירפ,הב ' !תא ונדש .הסינו םיג
 רמ .רעטצנש טעמכו .,אשראווב .תוינפכאה ןמ תחאב התימל םמצע
 ,רברה = רֶרבּוה .יכ. לע :גרבטונ
 :הראשנ \ יכ לע גרבמונ רמ רעטצנש טעמכ ,"תינוטאלפה הבהא,ה
 < טקניטסניא,ה .ןיאש ,העונצ השא--הלש יאתבפה,ל המוד ,'הדכנ,ה
 .הילע .טלוש 'אירבהו יחה

 9 םישנאה, .םה ירה | :ןימוחנת םירעטצמהו םיִּכַבְמִה ולבקי
 .םימלוש םהיטקניטסניא יכ - ,ראפתהל םה םיאשר  יארוש ו
 ,םרמ .רוע כ לע רעטצהל ונל שי םנמואה . הרומג הטילש ו

 + םה .םתנררמל "תולעל,
 הנופה 81(,   רמונ ידניירפ,) ץרפ ה קרצ ילוא וא

 \ הרוטלוקה תא ונל םיאיבמו ונילא .ובשו, ורזחש = ,!םירג,ה
 0 : םהל רמוא אוהו

 לא

 ., םפיפ תא םותסג אל ןנחנא | . ןופילחל םיכסי יכ , ובל לע ורכדתו םירחא

 ..קדצבו רשויב היושע .םבלש הלבקהה יהת : שארמ םכל ץוענ הצע לבא

 םתאשכ .,, , ם5ל היהי קדצו המלש הפיא --- לבא ,קסע םיורק ןופולח | םג

 יךיצאמו ןימ ואצמת אמש ןונינכר | ברקב ושקב ,"שדוק ילכ,ב םירבהמ
 "  דמועה  ןונלשמ ריגמ לע אנ וארהו ,"אתינורטמה, תא --- וניתוינבר ברקבו
 "תא - ונלש תומהבה אפור תא אנ ודחש .,,םייוגה ,תאמ ונקת לא : שרורו
 מ לע רז רלי תכנוג איהש העשב ונלש תיאבג ידיב וספת ..,טחושה
 ---  נלש שחוקה .ילכ םע תונובשח ונל שי , ןנמצעל ונאשכ = , ,., ורייגל
 ןיא רשפא ,.,! םוצוה ונא ןוא שוב קפעב לשכהל , ונשפא יא ןופולחב
 :.ךוארייו תארכש המ לכ לע ךדחפ ןח, 3 םכיניעב ןח אצומ וגלש "רורסה,

 0 מ5ע  בבלב ךנוצר  תושעל תחא :הדוגא םלוכ .ושעוו ',,םישעמה .לכ

 לרוהיה תשקב איה המו ?וןזמ הפי םכל שיה . ידוהיה לש ותלפת יהוז

 ' לובג תא .הבהאר הרבע  אלש

 5 הרזה



 + 0% 0% ו תה יה 2.*+ 7? קיה

 העשרה,  :קרצ.--טגו , םדא םד ךפשי אל יכ = , םולש --- ? ורורס = ךותמ
 הבוט .םכל שיה ."ץראה | ןמ רובעי ןורז תלשממו הלכת ןשעכ הלוב

 +. "?רזמ /
 תא הנונ אל םנמיאה ?ןיפילתה לע ורבדת בלו בל אלב םנמואה, ְי

 .." ? ןנמצע
+. * 

* . 

 --קרצבו - אוה אריתמ יכ  ,ןיפילחב הצור וניא ץרפ 'ה
 תירבעה המואה, ורמאמב) םידימ 'הו .שיב קסעב לשכנ אלש
 םושמ ,אריתמ וניא +'רימ יקסיירוועי, לש ןורחאה רפסב "תימלועה
 רבכ ןיפילחהש ,השעמ רחאלש העשב ןימייק וניאש ,ול :ירבש
 ונלוכל תפתושמה ,תירבע תחא הרוטלוק םלועב דוע ןיאו ושענ
 --,תחא המוא ,דחא םע תויהל ונלוכ תא תפתשמהו

 םוחת לש תודהיה ןיב אוצמל רשפא תיתוברה הברק וזיא ירהש, <
 ןבוה :4 תירגלובה וא תידנלוהה , תינמרגה , תיתפרצה תודחיה ןיבו בשומח <

 םושעיו  םודחאי רשא | תוברתה | ייח לש אקומנידב תודוסיה םתוא םה

 לא טרפמ םיכשמנו םוכלוה ויהיש , םיישממ םיטוח ןיא ...4תחא הביטח

 תישפג העפשה לש םלש רוזחמ תחל דחו וככוסי) , ץובקל ץובקמ , טרפ
 3 ..."תירדה תירוטלוק העפשה לש ,.תדמתמו תירדה

 הירוטסיהה רוכ ךותב, יכ | ,םידימ 'ה- אוה | הדומ םנמא

 השירוה הירוטסיהה יכ ,אוה ערוי ;"המוא תישענו המואה תפרצנ
 ."םיקחמנ םניאש םינמס, לש המלש הרוש ונ5

 תואהל םופיסו ט | וננהו ורכעל שיא שיא = ונכלהו ונצופנ זאמ םלואי,
 הירוטסיההו .םיירוטפיה םייח לבא , תיללכ הירוטכיה לש אל ,סוירוטסיה םייח *

 לע םיחטתשמ םהו הלשמ "םיקחטנ םגיאש םונמס, איה םג הריאשמ תאזה 1

 םהו ,תטלוקה הנוכמה  ךות לא שרח בכרמ קלחכ םיסנכנ ,םינשיה יבג
 .תחתפתמ תיללכה השוריה ,שדחהמ חהוהמ תא םיגשמו התוא םינקתמ

 תוצראב | , םינוש םישרוי לש םהידיב ,הדרופמו הררופמ תהתפתמ איחשכו 2

 לש אריפפומטאב , םינוש םויק יררס .לש םיאנתב  ,תונוש תוכלממב ,תונוש 7
 שרוי וז השורי לש הלריג אוה המ ןיעל הארנו יולג ייה-- תונוש תויוברת
 תלאב ; רחא תבל רובעיו ותשורי קלח תא וידיב דכאיש ךשפא רהא וא הז
 םוכרדב וצופוש רשפא  ,שוכרה תא םירמושה הלא םג םלואו .םינד ונא ןיא
 םירז - לבא  ,ולש ותיב היהי םהמ .דחא .לכל ; וז דגנל וז תוכורעה ,תונוש
 .י."והערל שיא יהי

 רברל ןיידע רשפא יא םא,  :הכלהל םידימ 'ה קסופו
 תלוכיה ר בכ  הלטינ ירה :תודחא תוירבע תומוא תודא .לע .ונימיב =

 +... תחא תירבע המוא .תוחא לע רבדל
 ןבומה . רבד והז +הו קספמ אצויה "לכשהה הסומ,ה חמו" ,

 המואה תודחאב םינימאמה | ,םיימואלה םה | היזה = ילעב .וילאמ
 ,םלוע ייחב  םה  םיִקְסוע ,ריואב  םילדגמ . םה  םינוב ,תורבעה

 םתוא רמולכ ,םירומגה םיימואלה ןיכרעה קר .םהל םיביבחו םירקי |
 /תירבעה ןושלה - םינושה המואה יצובק לכל .םיפתושמה ןיכרעה
 םירבדב םה םילולזמו-- המואה  תודחא ןויער * ,תירבעה .הנומאה
 --ץובקו  ץובק לכ לש העשה ייחל  ךרוצו ישממ םהב שוש,
 ורמאמ תא םייסמ םידימ רמו | .'וכו  היטילופה  המחלמה ,ןוגרוה
 תוימואלהל :יתיוצ זא .יכ ,אפור יתייה :ילמלא, = : הלאה .םירבדב
 דע .תומולחב טעמל ,הנבלה .רואל  םירוהרהב = טעמל + תירבעה

 י! םייח- םישנא בהקב היח .הדובעב תוברחלו הליל תונויזחו םיללצ =
 ,ןמרקיב 'ה דמוע ,"רימ  .רויעי, לש ןורחאה .רפסה 'ותואבו

 םג שרודו : ,םירימ 'הל חורו  שפנ תברק הבורמ .הרמב  בורקה
 אלא .םיימואלה לש  םתונגב ('םואלו תוימואל,  ורמאמב) 'אוח
 יאדו םירימ 'הש ,הלאכ  םירבר  םירשונ  ןמרקיב 'ה לש .ויפמש

 תושר ול הנתונ .ילמלא ,אתמשל ,םרחל ,הזינגל םתוא ד היה =
 ותערל םידגנתמה בל רוהרה לכבו העד לכב ויניעב בוטכ תושעל>
 םלוע ?תביא--- םידימ .'ה .רמוא- -השורה,) ..אוה ובל ירוהההלו
 ונירצל = וגל אל .רשא לכ \..ךרדב  דמועה . לכ .תא .תסרוהו הכמה |

 9% ..אוה

 . ה - 3%  םלועה <

 וניא ןמרקיב 'ַָה) "שממ םהב שיש, םירבדב םילולזמו

 ה ןוילנ

 התוא ךותמ ..,תמ יי ק -- ןמרקיב 'ה וגהוא | רמלמ -- הבואה,
 תורסומב יב םירושקה | ,םירוהי םינוילמ 12 םלועב = םימייקתמש ,ארבועח

 םיעבונ |, הוחב הרכרה תודחאו דיקעל םייחה ןיצרב :,סילבויה בר רבעה
 םהילע בישהל קו אל רשפא יאש רע ,ךנ:לכ םיבורמ םיבויחו תולאש

 ןוא וכ  ..,יתמב םוקמ | םלוכל | עובקל תלוכי לכ פג ןיאָש אלא ,םמויקלו
 םיוקקה הלא בל לע תולעל הלכי אל וז הכשחמ--.לארשי םע רכב
 , םידימ 'ה לש ובל לעו) * ...םינושארה "םיליכשמה, רמולכ ,םירוטלימיסא
 הבשחמ .הלועו הלוע ,ןמרקיב 'הל חורו שפנ תברק הבורמ הדמב בורקה

 םע תודהא יולג ידיל האב אל רוע תולגה ימי לכב יכ ,םיערוי ונא (! וז

 עברא לכבש םידוהיהש העשב ,הלא ונימיבכ לעופבו תוריהבב לארשי

 םובורק --- הינמרגב ,היצנרפב ,הילגנאב ,היסורב ,הקירמאב---ץראה תופנכ
 תא ,רחא רכד קר םיחכוש םיימואלה ...ולא לע ולא םיעיפשמו ולאל ולא
 סרימ 'הו םיחכיש םיימואלה) . . .ת מ י י ק המואה יכ ! רתויב בושחה

 אלא  ,תילכו תומ תנכפ הל היופצ .אהתש רשפא המואה (.לועל 'יע ! רכוז
 םינמסה תא תונמלו רופסל---וז המימת החכוה י'ע רברח תא חיכוהל ןיאש
 םורופמה םעה יקלח לכ ולכי ורבע םימ ב ףא .,,הל םידבואה םידרוכה
 וז תודחא וישכע יוה | ,םיהלאב קר דחאתהל לבה תוצוא לכב םידרופמהו
 םירבד תרזעבו רשי ןפואב םדאה םע םדאה דחאתמ- --לעופב תמשגתמ
 סושמ קר אל האב ונולא הקירמא יד'הי תכרק ,לשמל הנה ,םיישממ
 .."העשה ןישכע ינל הקוחדש

 ןמרקיב 'ה ןיב .ןיא . "לכשה רפומ,ל עגונב .. רבדה .אלפנו
 תורתוס תוידופיה םהיתוחנהש י"פעא ,םולכ אלו םידימ 'ה ןיבו

 םיימואלהש ,אוה ןמרקיב 'ה - לש וקוספ. ףוס םג ,ולא תא ולא
 םלוע ייחב םיקסועו  ריואב 8 םינוכה ,םה היזה ילעב

 תא הלות
 .'וכו "וכו (דבלב ןוגרזהב קר ונייח 'ךרואו .ונמלוע לכ

 ןויסנב>'דמוע :יתייה-.אלש רשפא  ,ךכל  .יתישרוה ילמלא
 ןמרקיב 'הו םידימ 'ה ,םהינש םנ ואב ןכיהמ ,םבל ריבסמ יתייהו

 אלש ושכע ..דחא "קוספ ףופ,, ידיל ,תחא הפיפכב רודל םירופאה
 םיחוקלה | םיקוספו . .םירבר לש  תזורחמ זרחל אלא = יתישרוה
 תא | רופמל חרכומ ינא ,םירפסו םינותע ךותמ | םהש ומכ

 קפתסהלו ,יתושרמ הבחרו הלורג םתושרש , ירבחל ןינעה תרבסה
 רבכש םירבד אלא םניא םידימ 'ה :לש וירבדש | ,דבלב הרכזהב
 םירבהה תא םעה:רחא בתכ הנש 0 הנומש ונפל דוע ,ורמאנ

 :הלאה

 , אובל רותעל םג אריל אופיא חכירצ \ ונחמוא ןיא תוללובתהה ינפמ,

 תנוכתש רחא יכ .תוררפת ה ינפמ אריל.: איה /הכווצו הכורצו לבא

 םוקמ לככ הוולת תימואלה םתושי תומלתשהל ונמע ינב לש םתדובע

 יוקחל םתוא .ררועמהו ,אוהה  םוקמב ררישה  ,ירכנה ינחורה חכה תנוכתב

 םיכררל תאזה הד)ובעה דרפתת אמש  ,גואדל שי הנה --- , תורחתה לש

 םומיה תוברב יכ רע ,תונוש תוצראב ינחורה- חכה תונתשה יפל , םינוש
 'פידרפנ םיטבש םיט בש א לא ,דח>א יוג לארשי דוע היהי אל

 .(ו"עק "מע ,'א ר"פע)  ."ותורלי תישארב היה ךכש ןמכ

 ,הזב קר אוה םעהידחאו םירימ 'ה ןיבש ירק ע ה לדבהה
 ,אוהו ,דחא יוג  תויהמ ונלדה רבכ ולאכ ,המדנ םידימ 'הלש

 "אדבועה, םע | ,החמש ךוהמ טעמכ ,םילשה רבכ .,םידימ ''ה

 רחא יוג- לארשי רוע היהי אל, אמש ,קר ששוח םעה: רחאו , תאזה

 הלצה 'םנ הל .אצומ אוה , תאזה  הנכסהל וגאדבו  ,םימיה תוברב

 :תחא קרו ,תחא

 סהיתויטנ תורמל ,הישיא תורכלתהל הרבחה העיגמ "היוה,ה בצמבש ומכ,
 תוררפתהה בצמב םג ןכ--,הכותבש יזכרמ :ש י א ידי לע ,תרו י מ צ ע ה
 ,תוימ ק מה םהיתויטנ תורמל ,היקלח תודכלתהל עיגהל המואה לכות

 סחו היא למשב אל ,ומ צ ע דצמ רשא  ,וכרמ םוק מ ידו לע
 יקלח לכל בסל ,תוכבלה לכ וילא ךושמל לודג והכ היהי  ,ינמזו ירקמ
 תורחתהה-יוקח הואצוחש ,ןפואב ,העורי הדמב | תולטכתה םירזופמה טעה

 ,וידחאמ רשקו  ףרצמ רוכ וב ןהל .הנאצמת םלוכ לש סחבוטב .אלשץ



 תרכהה 'ינפמ ףוס ףוס ענכרל המואה  תודחאב םיצורה לכ ןכ לע םידותע

 ,.םש) ."יגומרקה יוקחה-זכרמ לא תר ו מ ל םתיניע תאשלו ירוטסיהה

 . (ז"עק רומע
 ןמ םניאש .םישנא  רמולכ  ,םיימואל םה = םינויצה  םלואו

 םוימואלה * ןוכרעה תא םיבבחמו םלוע ייחב  םיקסועה ,  בושיה
 םהב חיגשהל ןיא אליממו ,תירבעה הפשה תא וליפאו ,םירומגה
 ."עודיכ, ,םהירבדבו

 .ןהב בקעי

 :םוחכנ ת
 .תיממע הרופמ .

 ד

 .הָלָלְהַח
 , תינרודקו ףלוה בצע ,שישיה ברה ,ריִעְה בר

 בשי ותָרַמְג ףת לע םֶא ,דמעַי ותָלַפִת ךותב םֶא
 - = - עני וב םאתפ וּבָל

 :ןוהַמְּתַה שָחול בָבוס .הָפס דַעְו ריִעָה ףופמּו
 .:יםוחְנַת לש ובו יִל'הוח .. ,רזוע בר ריבה םע םוחנמ
 ןֶחַט = םּוחְנִת :םיִנומ םיכלוה ? םּוחְנַת מ : ולאשי לאט

 ,םיִכשַחְב
 ,ץירפה לש הָנְחְטתיִּב םֶע .םיִנָש-ה ריִעָ ץּוחמ ד רו
 :ותשָאְו נב םַע וב דָבּוע
 םיִרָכִאְזֶב יִנָפְּכ ויִנָּפ ,טוידָה ג ּוהמכ 3

 ;"םיִצְקש ה םִע לַהְתַמ
 ,םירמוא - הָחְפש הֶתיִהְש יִמ ,ןומָה-תַב איָה םג איה ותשא

 / = הת איה = ,תיִנקְושַּכ הָרְְִמּו ָהְִֶָמ
 = הת איה ,בָהיִדְעַו םֶלָסְֶו יש הפופ הָאְצּוי
 2 חריגה לש .תָנְתִחִמה

 ,םיִאְנְתַה ליִלָּב א :םיִרְפַפְמ ?הָריִבְגַה רָבִּדהַמ :ּולַאְשי

 ,הָחַמְש לוק "!בוט למ, לוק םע 'הצְרא ץפָנ יִּ רי
 ,הָבָבְָל ּהָּב רָבְשַנ ּולְאְּכ ,שָאְונְו רמ הָיְבְב ץרפ |

 , לע בר הָרְרע יִּכ דע ,חור בשה הלכי אל חע

 ...ןוילעה ןוצְר ךכ ,הֶאְרִנ !יאָטְִת ל ,הרש :רַמָא

 = ?!הֶָיַח ּנתְּ הַמזתְוכְוּב ,עַדָי ימ - אּוה ירד :רמא

 :דִמְת השירחמ יל'חְוח -- .ּולָאְשַי 1יִל'הְוַמ הַמּ

 ,הָנּנ הָלִיְּכ ,איָה הָנּנ ,הָרַּח הֶנָבְלַּכ ,איַה הרוח
₪ 

 הָמַת הָעַש , שירו

 0 לת 6 0 לב התשע -- מו
-------- 

/ 

 : 8 רמונ "'םלועה , ןויע (*

 :-תוקֶוד ,ּויָה תוקלוד הניע קר !חַמּואְמ-שנְר אל םואמ
 0 !הָעָש הָתואְב הָתַפִי המ וה

 ,תינרודקו ךלוה בצע ,שישיה בֶרָח ,ריִעָה בר
 בשי ותָרַמְג ףד לע םֶא ,דכעְי ותָלַּפִת ףותְּב םָא

 -- םיִמָת הדרט לש םוי יִרְחַא ובְּכשמ לע לַעְי םֶא וא
 .עּוי וב םאָתַפ ּוּבְל
 :והנשמו ,רָצָי אָרְקְי וב = ! רקַחו םּוק

 ,..דָשּוח הָּתַא םיִרָשְכַּב ןֶפ
 , הָמַה םילפנְתַמ הֶו לַע /הָ ףְרטתמַחב בב לָבּ

 ..:הָסּובְמ ,הָמּוהְמ - - בָבְלבְ , םירציח יש

 ו הָרְַַה

 -> רָבָד אָּב א
 : םיִנָבְלִה טֶבש ילילב ליִל ,חיה תּבש-יִאצומ לל

 - "יהָבְלַמה הול :תַדָעְמ לֶא שיִשָיַה בֶרָה ול בשָי
 ,קיּתַע דוהבו ...קיתע ושל הלל םלוע אלמב !הָמַמִד

 תֶָבַש-תכלמ דוע הָקְוש ,הָנְבְ רואי -תמְלש הָטוע

 , קְדַצ-םולשו הבט הָביש תָרָאְפַתְבִ . ..םֶלּע ףס לַע

 רצוע שישי ידּוחְי בר , קיתע .ןֶבָל חה ולכ

 + .:הָכְלַמַה תֶא לשמו
 ,השלשה ןוזָח לע הָאְּפִק הָניִכָשַה םנ ,הָמְדִנ !הָמָמּד

 ..,יךוהי בר ,תָבש ,חֶליל ;הָלֶא םֶלוע נק הָשלש

 / '  /תמא הבא ,תחא הָרֶהְמ ,תַחֶא שָפְנ ּמָשַלש ולא
 | והִמְמ .. .םתשקש דחו וכח דָחֶא ןָכָל ששמו
 . ,"הָכְלַמְדהְולְמ  תּדִעְס לֶא שישיה ברה ול בשָי
 ,םיְִבְ יִלְּבִמ שָרקתִמַה ,טקש .ןיפמ תומָה ובל
 0 םיִמָּת .רוהרה רחא רָּוהְרְ
 = = הָחּומה ןמו לחה .לע שדקה ןמ ףיסומ ,רָהנ
 :,ַעְלוצ תצקי ץוג ןק] ,םנְכְנ שָמשה !קפד םאָתַפ

 רָעצִמ חַפַט למ מכ ,הָשיִהְלְבּו ררָח לוקבו

 ועמשל ,.חָמְדרַבְּד ברל חש , םֶליִעַה לש ונושָבְּכִמ

 ,..ושאר .לע בֶרָה רעש רמס

 = וובר ,ןֶכ אל ,--"? תיִלַטַה תֶא אָתַפ קדְבְל ָתאָּב הודי
 ָקילאמכ הָטַמָשְנ םּוחְנַת לש וז ותילַס יִּכ

 הָחְפַמ ּולְצְּכ ,הָתוא לי יזְפְחַהְב :.."ןָתְלטה ןמ

 <.:ידיףכ לַע תַחַא תיִציִצ
 3 ..,תולוספ ןֶלָכ-תישילש .,הָיִנש : הָלּוסָפ איַה--הָב יִתְננוּבְתַה
 2 ןרמאָו ילצּכ םויה "לב יתענ ,ישפנ ,יִּתְעַרְי אל

 ", .רָּפַפְל בֶרָה לֶא אבא

 0 בש :ויִרפ לע -- תֶנָש עַדָי אל .ברֶהְ הֶליל ותוא

 = =,םוקי  יִּכ שי הלילה לב

 1 רי ,



 טיּבָי ,ןולחה לֶא שגו ,רַרָתַּב הכו הכ עתי

 .. .םיִבָכוכַה לַאְשָי ומָכּו <
 ּולאַּכ ,רֶדָמַה רק רבְָּ ,תיִיִלְש הָלְיל תֶרְמָשַאְלּו

 וציקהּב ףא .ותְרָמִג לע םדָרִו ייִמְחַת אפ
 ,םאָתַפ עַתַפ ; תיִרתש רוא םַע

 :ןולחה לֶא וציִצָהְבּ ,בָרְקְפ ףּושְנְּ 8

 ,םאָתַפ שיגרה = שינו הפ <

 ,,שיִבְגְו רפָכְל וב םג ףא הָיָה הָלילַה הַמְרַבְד יִכ =(,

 .ויָלְגִַר לע םק. ,הָחָטְבי ןוא ,ףרח-רקְבּכ ןוא- אל

 הָדע רשא
 ד לס

 הָחְרּפ ,הָדְקִר גלש-תפוס הָיָה גְלַש םוי םו ותא רזה

 ַה לָּכ תֶא הָתְחַמ ,תובוחה ו 2 : הגנה לע

 .לָשִּב רפי לָּכ העְבַמ ה |
 הָלּודְג שַחַת-תֶרּדַא שובל ,רווע ::ר לש ותָבַכְרמְבּו

 ,הנוביעבוכ ושאר לע בָתְר נוב - ןוראָוצ תַלָפּב

 . םּחְנִמ עיִפוה ברה .לֶא

 ויִמַעָּב .ריִבְג תַעּונְתבּו "? ינתארק יִכ ,יפר ,הזקהמ, |

 .ליִחוהְו בָרָה לּומ בש

 ו הפ הָפָי וא רַגְס ,תּותָלְּדַ ל לא ה בק

 הפ ַמְְ א הָָפ
 ,ןיאמ ףל תולובחתה ,שָרפָמ יל נה !םוחנת, .

 0% ָתאָפִר .ןֶּב רזוע בר תב <
 יד ם אּוה-הָו, 1םוחנת הָנַע

 :ךמָאְו בֶרָר ול ה

 שףפמ י דיִנַה יִכ אל

 7 ןפש .םע תיִרְּב .תַַכ יִּכ

 יהַלָע ּךֶּבְל .לע הָו ןויער ךֶרדח יא, :םּוחְנִת קש = |

 :ויעַע תֶא ברה 15 ץַַנ <
 :ּתְקְדְצ יִּכ ,יִל תוא הָנִת ףא :הָניִמַאַא . ףתרבר למ 3

 ,"הָלָכּוא אל ותוא תולנ ,

 ,הָמָבדהָו יל הָאְרִנ ! םּוחְנִת .

 / ;וינפ ה ,םַַיבע םיִבע יעעמ םמָטבּ

 ,ןָחְלְשַה .לַע תחֶא הָפְה
 ,ןטש םע תירב תרכ יִּכ ,ןוכנ וה םֶאה :אָרְק | -

 =- .םיִמּוס ףלַח ,בָחש ףלמ ךְתמְנ ול ָּתְרַכְמ יִפ
 "-+-!!הָּתֶא איצות ָּךֶחְנָש תֶא לא

 ,וקָפ .ויָּבְרּב ,ּורָוח וינפ ,ומוקמ לע םּוהְנִת אפק =

 . קמ חֶזם ווחדליתפו ובָבְלַּב המ קת לאב

 ,ונבזעיו ברה .ול אָרְק רוע ,וב טָּבַה יִלְּב \ ףל.
 - ! ףרדנ ףךל ריתאו אב : רמאל חלש רווע בָרְלּ

 , רוע בר "תיבּב .רוא יִהָיַו

 .יִערְוְב חּתְב .הָתַפְל .רשא-תועִמֶד הָתְכַב הרש
 ;"יח-תדיחי :הֶל הָרְמָא ,ּהָתוא הקָשְנ ,הָתוא הקְּבַח
 - .הָיִחְתִל םויַה ְּתֶבַש תיִנש

 ; הָּכְבִת הָמָל תעה לב הָתְכְב יִלהָ וח נף
 ,דקפנ רֶשַא רוא-וק 9 הלא בש יִּכ ,הֶל ו הָאְרִ

 +. חַרקַהְיִמ םיִלְו הָהְו = ּהָּבְרַק חרקַה"דיִלְג םַמָה

 .דקפְנ רֶשֶא , רוארוק ולָאְּכ . םֶנָמָאה 2 הֶז עִגְרמּ
 .ָיִביִבְפ לפ םֶחָהְל בש ,ָהיִנָפ לע קָחשְל בש

 ,הֶעְומָשה רַבָּב הָתּוא דיִרָתַה שח ּותואָּב דוע םֶלּוא

 :ָקְצְק דעו הצקמ הָרָיַעִה לָּכ תֶא שיערה
 -- ,םאָתַּפ עַתָפְל תָמ םיח ת

 .(אובו דוע) . , :
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 .תָדְלּומ
 (תומישר)

 וכ

 . םירוּבגה יִרְבַק לע

 ;ץיבונועמש דוד

 (ףיס)
 -- !ינוימרל רוצעמ םישל עדא. אל יתמ רע !םלוע לש .ונובר

 ,םוקמ תא דוע עדוי יניא ינאו ,ומלענ רבכ  תויברעה .תורענה
 תחא + הציפק :ץופקו ךינהמ סנש ,יביבח ,לצעהת לא .םירבקה
 תומולחב ירמ רתוי עקשת לא ,ןכ םא + הפיע :רמאה אמש ! הנוגה
 ינאו - ,תישילשו .הינשו תחא .הציפק םנמא ץפוק ינאו .ברע תונפל
 ןבא הסוכמ רוב לע .תובוסמ תוריעצה  תויברעה תא תינש האור
 ןכניא יפו  ,תוביבח המ: , תיקחושו ןהיניב .ןה .תושחלתמ  ,הלודג
 לעמ ןבאה ,תא ללוג ינאו -- ! לוגאו הבה % ןבאה תא לול תולוכי
 ,העורל  ןתיכח .ילואו  .םירמשנ םימשגה ימ וב( רשא :,רובה יפ
 :לע  הקזח  !ינמיה האנ העורהש ,יאדו +ןבאה תא .לוניו אוביש
 ;אוה םג 'אוביו תצק הניכח םלואו . .ללהל- םה םיפיש ,ןיעירומ יגב

 + ךלאו -- םירבקה .םוקמ ,היא יל הנדגת .דגה קרו .עירפא אל .ונא
 :הניע תא: תרועו רמתכ השימג  ,םינפ-תנידעו \ המוק-תהובג  הרענו
 "תא ריפהל לוכי :יניאו  עמוש ינא *: .תפלל .ךיא ,יל תראבמ ,תחאה
 -תיול .הל .הפיסוכ המותשה הניע 'םגש ,יל  המרנ .הינפמ וניע

 יתשב דרכה . תא איה .המירמ !הברדא .+תותשל ינא הצורה .ןח
 "םילזונה תא "התוש ינאו ונפ רבעל תצק  ותוא הניכרמ ,הידי

 רככ תא איצומ .ינא .הנבלה תחפטמהמ !"\* זבוח יל ןת,--- . םירקה
 . תחפטמה םע דחי יצחה תא הל ןתונו םינשל הסרופ  ,הנטקה םחלה
 ,אשנתמ :ינא וילעש .,עבגה 'םורממ . יתחלצב ןמוט .ינא רתונה תא
 הנה לבא :.ברועה תורעש "לע  הניבלמה תחפטמה תא האור ינא
 : ,םיפכה תא ףטוע םד ףיעצ .ררומב תינש ינא

 ..םחל (*



+ 

 מ

 < ה

 ! םגה הנה
 וראשנו תותכ רעשה ,עלסב .בוצח ןינב ידירש םירבקה .לצא

 ,.םהילע .גשגשמ ארפ בשעו םילתכ ירירש . ,םידומע .ינש קר ונממ
 עונזבחר :,קיתע .תיז = חמוצ .,רעשה . לוממ - רשא .,לתוכה .ירחאמ
 םיבסמ .רשא .הלורגה הממדה .ךותמ רצו רעשב ינא .בשוי. ,.בובנו
 ,.היריג .תא.הקיניהו םיאבלה םא .הבשי הפ ןה .םדק . יריש והיהש
 עיגה- לורגה םיה ןואש  ,םררהל  לוכי אלו הקיחב בכש ההוהי
 תוגספה לילכה ודע  רבכ ..תועבגה ירהו םירשנה תחוצו .וינזאל
 תוצוענו  ןיידע תוחוקפ .ךליה יניע ךא ,םיקמעב .שרפ  לפרעו
 ;.הממדב .הרשו .טאל-טאל .היתועורז .לע .ותוא העינמ ומא .קחרמב

 ] !םּונ ויָרָשנ ;הָמּונ

 .םוקיה לן
 ו ל
 .הָנְַה הָזָהְפ

 לודנַה .םָיב
 .הָניִפְס לָכ הָמ

 :רוציה לָּכ ןשי
 ;רוצ יִלָע רֶשָנ

 !יִרָב והָמּונ ;ההָמנ

 וניא = אוהו .רש ול הצלוח םאה
 :רישל הפיסומ םאה .בשק קר תובישקמו

 !יִרּב ,המּונ המונ

 תוחותפ = וינזא | .קנוי

 2 רֶבְכ אָּב ירק הלל .רבָּכ אב
 :5לח ריד חלל ך 5
 /םָה רקב אוב
 ;למ .רֶיָהִמ +. ל .רוע

 .םֶר םיִדָאָי עב

 ןח לכ .ןייקנ :רוציה - לכ ןזיקי
 רצ  ילע רעב

 ןחקופו ויניע :רגוס  ,םעפב םעפכ עוערומ הדוהידהיהאדרוג
 :הלעי .ץראמ בואכ .הריש שחלו הלוק הא הליפשמ םאה בוש

 , רוציה .לָּכ  רָבָּכי
 "שה לכ בכ םה
 ,רוג ךנה הָחש

 ! ריפכ הָיָה -לַּצְה
 .רש קנית הָתַע
 דע קלַחְת -לדְנָה
 = !יִרָש /אָהְת -לנה
 !יִרְּב .המונ התַע

 ןהמוקמ לע .תבשוי  דוע | םאהו  ,םררנ הדוהיהירא=רונ

 וריעא ןפ = ,עוזל = ארו ינא .ותנשמ ונריעת ןפ ,עוזל איה הארי

 לעב ...החדהַח .ברקע ךושנכ ימוקממ .ץפוק ינא םואתפ .ותנשמ

 רבב עגרו השא תלמש ינשיבלה ...! יב ללעתמ -םנמא תומולחה

 הדוהי-הירא"רוג = . , .הדוהי-הירא-רוגל םא ,ינא םא יכ  ,יתנמאה

 . ינפל .ותשירע .הגהו םדרנ
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 תוספטמ = ,םירבקהדתרעמ תא הסכמה .,הלודגה ןבאה לעו
 ".היקרסמ .הלועה  בוזאב = תוזחאנו ,םינורחא שמש ירהו ,םינרק
 קרו הרעמה .יפ לעמ .הלודגה ןבאה | תא ללוגל .ולכי אל ,הארנכ
 ךרדו = ,תיוזב ינופכלא ,רצ .ץרפ ראשנ ,המוקממ תצק .הוקיתעה
 ,ינתעלוב לואש .תבשח .הרעמה ךותל דהוי :ינא וב

: 
 האור יניא םלוא ,ידיב יניע תא ףשפשמ | ינא = + ינא הפיא

 ישאר , באכמ קנאנ  ינא עגרב ובו = ,םוקל ינא ץמאתמ |. םולכ
 רחה באכה ךא | ..ןבא= -- .ןוכנ רלא- :.השק | רבד : הזיאב :לקתנ
 תע .יתנשיו םירבקה לע .יתמדדנ הארנכ . יתונותשע תא יל .ריזחמ
 קר יל עמשנ  עלקה-ילכ - ץפמו  םיהתותה שער  םנמואה = ..הבר
 ומכ .;תונש עזערזה הרעמב רשא הבעה  ריואהו---םואתפו 1 םולחב
 ,הקד הממד לוק שערה: ירחאו  ,הּהא-הבב  םיבור תורשע תירימ
 טאל טאל עוג דחה ..קוצק  קוצמ ףלוחו םיפכרה ינפ לע  ףחרמה
 .םיעלפה לא םיכלשמה ,ימונ-ירודכ .לפמ ןואש עינמו אשנ ינזאלו
 .הלילח םילפונו םירזוחו םהמ םירתנ ,םיעלסה לא םילפונ םירודכה
 :תפוס תללוחהמ :לכה תא :ןיבמ ינאו תפכרפאכ ינזא תא ינא  השוע
 לעמ תבברתשמ שא תלשלש .הצרא םיכתנ זיע תורטמו םירה
 'השלש .התוימינפ תא ןיע .ףרהכ הריאמו הרעמה לש החותפה תיוזה
 לע תחנימה ימחל תסורפו הכומנ הרקת ,םילתכה עקשמב םירבק
 ,המירהל .ינא הצור .. יתנשי .תעב יתחלצמ הלפנ  ,הארנכ , הפצרה
 הרקתה . רורפנ = תיצהל חרכומ  ינאו בוש ררתשה  ךשוחה : לבא
 םיחרואה .לש םרי תמיתח ,תרפוע:טע = ימוטרש הלוכ  הסוכמ
 םייח ,םילשורימ השמ .ןרהא שורפה ,וכעמ םימחר ףסוי . םירייפה
 יתנתכ:לוורשב קחומ  ינא האנק ףצשב = .רארגטוואסיליימ ןמרה
 חטתשמ ינא עניו ףיע !  שדוקה לא רז אובי אל : תומיתחה תא
 םעוט יכח םואתפו םישמ ילבמ ימחל תא סעול .הפצרה לע תינש
 ,יפ 5 א אובתו תפה לע יניעמ  הלפנ .העמד .חולמ םעט

 ץחלנ הרעמה ךותל יסנכה עגרמ יב ,רכזנ ינאו .. .העמד
 ,םינוא -ןיא תבהא לש באכ ,םוצע באכמ תבצבכ יבל
 קר יתכלה יינאו ,ירובג ויח רוע * ,םירבקל רוחפ-רוחס | יתועתב
 הממוחו םדוה הגונמ .הראוה .רשא ,יתורלי םשב םכרבלו םרקבל
 ,םואתפ עדאו - םירבקה חיר ינפב בשנ ךא םלוא .םתעפי רפחמ
 ,דובכ תאי דוע יאלמ יבלו . םלועל .ינממ םקשע- ,םקשע תומה יב
 תואלבט קר ינפלו  ,הבהאו הצרעהמ ויתודג לע דוע ץרפתמ יבלו

 < לטנו ,העבוה אל יתורלי תכרבו ,תוממוד םינבא לש ,םינבא לש
 : ...לקוה אל ישפנ

 הֶרעמה ,םואתפל ינרבע וליאכ ילמשה םרז +הו המ .ךא
 ..ותחת תטטומתמו ההתנמ איה הנהו ,המודא תבהלש .האלמתמ
 .םעז  תקירחבו  המיא .קשמב ישארל לעמ ורבע םוקגלג יפלא
 ינא  .םואתפו ,הלעמל ץיפוקו עלם ויזב .וחאנ  ,ימוקממ .ץפוק ?ונא
 ,ינזאב  רעור םיתועב:ףוצפצ |. תוכר םיפנכ .ענמ .ינפ לע .שיגרמ
 " וז הבולע ..הרעמה יתכרי .ךותמ הרתנש ,הנטק רופצ האור -ינאו
 םימיאה .םער .ךא :,תווז .ןרקב .המדרנו הרעס .תמחמ הפ הרתתסה
 ץוחמ | איהו -- .עגר רוע = ,.אצומ תשקבמ איה .הנהו .,הנריעה
 דפאנ | תוברחה | ןיב חמוצה תיזה | ,ילא .הירהא .ינאו ,הרעמל
 ,םיאנומשחה ירבק לעמ קלוד ,רוה"הטוע .,לודג הכונה-רנ.ןתבהלש
 בבותסמ הז .ימ .ךא וקרב שאב  והקילרה ומצעבו .ורובכב , רצויה
  יתנכש התיהש | ,הנטקה .רופצה יהוז +הרמ חרוצו ול ביבסמ
 +היחורפא -- ןקבו ,ןליאה .תרקנב ּהָנְק אצמנ | ואדוב  .הרעמב

 ,ןוהמת  תכומכ איהו ,היפנכ רוחש לע םיטטור .םומודא םומתכ
 רעתשמ הנה ךא ..בוש תילגנו הבהלשה ךיתל םעפב םעפכ תעקוב
 םירהה :תומב לעו .םיעול יִפלאמ  ,םינוא-ץירפ  ,ארפ ץפנ תינש
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 םרקפמ  רבקל םיבסומ םהינפו  ,םירובג תונויגל םיכרוד .םישעורה
 , חורצלו  בבותפהל  הלדח רככ .הלוכ:'ח רופצה , רוהטהו  רובגה
 - רעוב דוע  תיזהו ,הינב לע םא ,דקומה לע התלע .רבכ .יאדוב

 תאי םילידגמ רוע ,וילע םיכתנה  ,זעה תורטמ :, לכא ונניאו שאב |
 םיקיז לוחמ :רבע לכל היתוצוצינ םיזתנ םתורעתשה חכמו  הבחלשה
 טסונהמה ,תודלפה לדגמ לע ףשובמכ .טיפמ ינא ,  תומלצ .תלפאב
 יתלב ..המומע הימה | קוחרמ . תנחוב ינזאו ,הטלעה = .םי ךותב
 , ...םירוהטהו םירובגה דובָכל לודגה םיה ןונמה ,תקפופ

 ,תורוצנ רשבמכ :,ריואב .קרושו םזמזמ , ףרה ילב. ךתנ םשגהו
 הרוצע | היכבב | קפרת-ו  הלהצ | תעורתב םינבאה = לע ףפותמ

 .הטמל .טיבמו הלעמל הנופ = ינא  .םיסמנ  רפע יבגה לע המומעו <
 ןיבו .םימשה ' ןיב = עזו 'עג .לובג ילבו תומר  ילב. רחא .ךשוח :שונ
 המוהו שואי לש" "ףצקב = ןש  'קרוחו .ןנחתמו - שחול אוהו- ,ץראה
 תורעתשמו .תורקדומ שא-תיקותר :,. ביבאב םיגלפ תימח ,הוקת תימהב
 תולגנו בוש :.תולועו | ויתומוהתב  ,תינש  תוללוצ- :,ויקמעמ -יכבנמ

 תורנ- אל :םאה .,תופילח  םיבכו קחרמב ::םיקלדנה. תורנכ" ןהיארמו הורו
 םיחיהצה :ןמיתדתורבדמב + ץרא- יספאב םיבהבהמה  ,הלא .הכונח
 הכוהה וטיגבו לפרעה-תפוטע לפישטיוהיוב ,םירקה :ןופצדינלש .ןיבו
 תוצבבי 'לופנל :טמה- .להואבו : זירפב -'גג .תילע לע: < קרוידוונ לש
 הגונב. עגר  .םיבהלתמ : םיקמעה תויוזו. םירהה : יסכור ,, ,היסילופ

 םיארנ ..םואתפ .דחפמ םיפנפ .ריחא םיגוסנו םיבהלתמ :,יטסטנפ רז
 ףסמה !םרוה  םואתפו .םהישעמ רז 'םהי םישועכ * ךשחב 'םח
 תוזח :ןביבפמ  םיניע  המותש  הלפא  בושו: ,הוארל-רגצוהו :ולגנו
 תועיגמ. .הלפאה:  ךותמו :עגרל :ולדח :םיקרבה  ,הבכו 'לכוא :רבפ
 םשי םוענ םה:הנה :,'םיעלפב :תוטמ : שוקשקו תועומק .תובבי .ינזאל
 לפישטויהוו יקונח ,היסורו .ןמיה .יטילפ ,םלועה .ירדונ- ,הלפאה:ךותב =

 םישקשקמו הטלעב םוששגמ ,עלסל עלסמ םירועכ םיעות  ,קרויינו

 ,הרולח:שואיו ןובקר:ןויפר = אלמ :,שלחו  םומע שוקשק  םהיתוטמב
 רבכ םנמואה ךכ .לכ :יפוג - טהול .עורמ = ,ךפ .דעור .ינא עודמ ךא
 !םהימעפ -תומלהמ םירהה םישעור המ :! חאה = + תחחקה- יב .הזחא
 תונויגל םירהוה . םה .הנה = ,םירהה תומב לע םיכרוד "םה הנח

 ..,רוהטהו .רובגה םהקפמ רבקל םיבסומ .םהינפו - זועח -ירדאנ םירובגה
 ארוקה הז ימ.| סה + םירבקה םיחתפנ םאה 4 ץראה .הררופתמ רופ םאה
 :רוג .רוענ.+ הגאשה-.תא יתרפה .+ולוקב :גאושה ..חש/ימ .:תחתמ,יל
 < ננה 1 ננה 3 תדוהי .ב= חיחא-

 הבעמל ורדח אל הינרק \ ךא  .םימשה יצחב הדמע שמשה /

 ורוח האמה םעפבו ירי לע יבשי ירבח .יתבכש התחתמש , הנאתה ,

 הזיאבו = הנושארב | ולהבנ :ךיאו ינואצמ | ךיא ,השעמה.רופס לע

 ייביבפמ .טיבמו .ץמוש ינא .,.יחור תא יל. בישהל םדיב הלע למע

 ,םשגה ידי:לע ופשפוש רשא | ,תוחרקה . "'תוגספה ..םדקמכ לכה

 יל וארנ םימשה קר שמשה הנונל זוע. רתיב דוע  תעכ .וקירבה

 ,ןיעה תא :עיגומו ברוצה ןבולה | ותואו ,םישדוחמו םיריהב  םעפה

 יטמקב ,הכרו הגונע תלכת התע ךפה ,לומתא םב  דקי רשא

 םיצרפתמה  ,םדכ םימודאה םיחךפהו ,םימ ילגא וצצונהה םיעלסה

 ,םיחובגהו םיקדה םהילועבנ לע רתוי :דוע וממורתה ,םינבאה .ןיבמ

 גלפ .קקושו הכפ ,הרתסנ העקב וזיאב ,קומע:קומע ,קחרה-קחרה

 הקיפסה אל רוע שמשהו ,הלילב  לומתא .דלונ  ,הֶארנכ ..ריעצ

 הב תנחוב ינזאו הפומכה :ותימהל בשק 'בר .בישקמ -ינא '.ושיבוהל

 ךא .ישפנ לע שמא הָחְנש  ,יתבר הריש התואמ םידדוב םילילצ
 ,לקח ימונמנמ יתוא ריעמ ירבח טופטפ

 .. ;רהבל " ךלוהו ."רובצה :ןמ אוה <
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 ונחנא .םידרוי "= | רנייה םילהבנ = ה:כ .,ךמצעב ענה ,ונ --'

 ,גורהב = דיג ילב .התא- םכוש ,, .התא - םואתפו ,הרעמה ךיהל
 "ונלחבג | שורק .םד הסוכמ .ךדיו : ,דיפכ. םירוח .םהו ,הלעמל ךינפ
 %יאמ אלא . הרעמל ךוכילשהו .ךררב ךוחצר יאדוב .,ינבשח ,.ראמ
 ,התא .עדוי ירה .. ,ךתונכש שנ:הב ! ךילע ונפצק .םנ אוהה עגרב
 שרופ -- םואתפו ;הריבחב \ ןיעידומל תכלל - םיננוכתמ / ונלוכ :יכ

 ינבל  םיארוק .ונא ירה = ,ןכבו
 דע םלוא .תולוק ילוקב = ,הכב הזו הכב הו .ורופנש ,ונתרובח

 קר .,טעומ:אל :ןמז רבע הרעמהמ = ךונאצוהש דעו .וללה ופסאתנש
 יקיקנב .ואצמנ םימו ,םשג דרי לומתאש ,ךל השענ םימשה ןמ סנ
 חקפ רוחבהו -- םיריהט םימ ךולע ונקרז ,ןכבו ..רהוהו יב םינבאה
 ,תחרקב תילח רבכ אל הז ןה !("ךוש הי ,ךישיחט יוד ,ויניע תא
 בוט חקל .ךל ירה =. ,.רהונ .ךניא .ןיידעו

 םיִלוכ  םניא דחא רבד קר ,םהמע יכנאו םיקחוש ירבח
 ךותל יתלפנ םנמואה % הזכ קומע עצפ ידי העצפנ הז ךיא + ןיבהל
 הוה רמה:רמה ןמ רוחבה םעט יאדיב ,.,הח:הה קח +הרעמה
 , בוש .םיקחוש "םהו :.םירובנה - ירבק לע .תווחתשהל ותכל .םרמב
 ההיטבה הרובחר ןח + רימחה םע יברעה הארנ אל דוע עורמ ךא
 ,... הפיח רוחבה ליבשב רומח הנה .חולשל

 תוארנ אל םא . ,עהוהל / היבג .קוצ לע .םילוע ירבח ינשו
 תא תקתרמ הרבכו ה תופיע .חטבומה רומחה תובקע דוע
 ,קומע:קומע \ ,קחרה:קחרה . , תרפועב = יניע לע \ הקיעמו :יפוג לכ
 . /\ םיריעצ םיגלפ  םיקקושו  םיכפמ

0 

 ,נושארה העיסה

| 
 קונית : ילוקב עמש 1 ךתא .והחק
 ,הלעבל .תרמואו  המורפ .תחתופ
 רומלי = אל | םאו :+ךל תפכיא המ -

 ,ןויצ יאנוש ,ויגיע וששע רבכ %ךכב המ ,"רחה,ב  דחא םוי
 : ךמצעב "עגה :. , .אוהו =- תאצוי- ושפנ דליה :! ומאל וא ,יכבמ
 יאולה .;תינימשה ותנשב הנש :םירשעו האמ דע .רבכ רמוע והייה
 ,תחא םעפ וליפא .ריעַה ןמ : ןיידע אצי אלו ,ושאר .תרפכ היהאש
 ! יתונשל יואו יל .יוא ..השמחמ המילפל יל ראשנש ,ידיחי ינב
 יתמיא +ןויצ יאוש ,ונלצא אוה האור םיגונעהב םייח הברה .םולכ
 , רחחה, לא אלא .ותוא חלשמ התא :ןיא + םלועה ריואל אוה אצוי
 היהיש  ,התא הצור אמש .ירדח,ה לא .בושו ,"רדחה, לא תינשו
 חוניש , חצ .ריואמ םָּג םימעפ הנָהְַיש קוניתל ןהיל ךירצ ירה + בר
 יובאו יוא '....אוהו  ,םיקירומו םימכרכתמ וינפ ,יל .יוא , דליה ;תצק
 אוה לוכי .,רפרפמ דליה .ךל תעמשנ ינאש ,ןויצ :יאנוש ,ילכשל

 יאולה ,תצק עוסנל אוה הצור. ,ןלזג לש וימחר וליפא ררועל
 יאנוש .,הפו = בא  ,ותחקל ,הצור וניא אוהו ,ושאר .תרפכ היהאש
 ומהי אל = ךריחי ךנב לע = ןבא אלו = ,טוטרמס התא ירה ,ןויצ
 ּונא םידמוע ,האנ .ץיק לש םוי ,תושפנ"היחמ ץוחב ריואה . ךימהר
 היהאש יאולה ,ויתומצע תצק ץילחי ,חצ ריוא ףאשי דליה ,ויז חריב

 בשווו ,ןויצ יאנוש ,ףרוחה תומי לכ הנעתמ אוהש ויד :,. , ותרפכ

 +םולש ,התא עמושה --

 ךכ -- .תצק גנעתוו עסי  ,אוה

 .ןהלשה תא. תכרוע .איהשב

 4 0 ןוחא ,יוה (*



 ו --

 אל .םא = ,יראוצ - לעו ..ילע  ,םולכ :ךכב :ןיא ..יררח,ב .הלילו .םוי

 ,ךממ . השקבב  +םולש :.התא  עמושה  .רדחב .דחא םוי .ךומלי
 ,הל .יתרמא רבב .+התא עמושה +םולש ,ךתעד המ ! ךתא .והחְק
 תהפכ = ,ויתחמש  .ךכ-לכ- .,ותרפכ .היהאש ואולה  ;וחקול התאש
 אוהש , תוקונותה וירבח ינפל .ראפתהל ץרו דמע דימ ..היהא ושאר
 %ןה + םולש .. ךתעד המ .דיריה לא .ויבא םע עסונ

 םולש רמאו .הנע --- ,לוכאל ינח .התע-תעל ,ואל וא ןה --
 +. .1 הארנ - ,זגרתמב

 לש .דיונ ..האלמ  הלודג  הרעק : ןחלשה לא השינה המופ
 הרעקה ךותל .תורחא .תוסוהפ ליטה ,ותפ תא .םולש תַתָּב ,ןיפירג
 תועוטק .תורבהבו = תוריהמב  ,ןרדסכ .ףכ .ירחא ףכ :עמונ ליחתהו
 יתשב .הרעקה | תא | לטנש דע .ותעד החנ אלו ..תוקנאל .תומודה

 ףכה .ןיאש םוקמ ,התיעקרקמ  לישבתה | תיראש .הצממו עמוג ,וידו
 .דוע .וב תטלוש

 עמוש יכ. .רבה .ירבד ,ילש  ליחקתשא ,יל'המורפ .,וישכע--
 ,.םר לוקב קהנמ איהשכ  ,םולש .רמיא -- [ כנא

 ינאש םירברב .שממי שי םולכ | ,רבֶדא .המו .רמוא המ =-
 , תאטחתמו .תמערתמ .,המוהפ .הבישמ --- + ךילא תרבדמ

 .וחקול נירה = ןימוד ,ילש אָיְּולְבְאָיְוא | ,וא וא --
 ,חפ-חצ = ריוא = ,תומולחו .יאבה .ירברב . .ןאכ .הבהמ תֶא המ .אלא
 ןםולכ - ךכב .ןיא לבא +הסנרפ --- ריואב ןאכ אצמנ המ .+המודכו
 לארשי-ןבש = :,תעדוי תא יא ..הלק ךתערו השא אלא ךניא ירה
 םותרנו ךלנש בטומ לבא .רברל ףופ ירו -- ללפתהל עריל ךירצ
 ,םולש רמוא-- ,וברצ-לכ הלטבה לע הז  גנעתה רבכ :ןי"ילונלג;ה תא
 ילוגלג,ה ןה + יל'המורפ ,ךתעד המ -- , ןחלשה ינפלמ םק אוהשכ
 הנה +ךכ אל ,ערה-ןיע אלב ,תצק בטוה והארמו חיבשה ונלש
 ינא רמוא ,אנ .יכח. +ול'המורפ ,תא  תעמושה .יחכותו יארת האר
 ןבלה ."לוגלג,ה לע - בוכר היחא נאו םוי .אובי רועש .יארתו ,ךל
 0 ילוגלג,ה הנשיש דכלבי ,חישמה אוב תא רשבמו .בוכר ,ונלש
 ץֶרָעֶא .אהיו = ,תולודג .תועיספ העש  התוא עסופ אהיו .וגהנממ
 "ילעבמ תיבר = תובגל הולמה החמש  ץֶרץֶאש ומכ שממ ,וילגרב
 ! החדהח-הח \ ;,ויתובוח

 .ילוגלגה, תא םותרל תיבה ןמ םולש אצי ויתפש לע :קוחצבו
 ךירצ לארשי-ןבש ,םולש לש ויפב  הרוגש ארמימ םנחל אל

 המכ .,וירבא חימר לכב ,הז בולע = ,אוח  שיגרמ | ,ללפתהל עדול
 ונימי ןיב ןיחבמ ' וניאו * תולפתב -יקב .וניאש = ,ידוהיל "רמו ער
 המכ וב הסנתנ ומצע אוהש ,ןויסנה .ןמ .ול אב חז רבד .:ולאמשל
 ,םימעפ

 לוקב ךפתשמו : תורימז םיענמ להקה לכ .אב הנשה שאר הנח
 רזוחו רוזחמה | .יפד" תא  לעלעמ .םולשו = ..םירוזחמה  ךותמ *הניגנ
 הב דמועש ,תשקובמה הלפתה תא אוצמל לוכי וניאו לעלעמו

 םורמוא הנש;הנש - .,.שייבתמ אוה וינבש יפ .תא לואשל = ;להקה
 לואשל .הצוה * ,חאצומ | וניאו  השקבמ .אוה הנשדהנשו = ,וז חלפה
 ינפב 'שייבתמ אוהשמ :רתוו  ומצע .ינפב .אוה .שייבתמ ,  שייבתמו
 ותלפת אוצמל .לוכי .וניאו --- .הנומשו םישלש  ןב ידוהי, ..םורחא
 לע :אוה .טיבמ.  ..םימכרבהמ-וינפו- ובלב .אוה  בשוח --- .,'התעשב
 ,וינכש- לש םתיכבו םתלפתל בישקמו רוזחמה תא רגוס ,ויביבס .לכ
 לפונכ הָילע  לפוגו  םיללפתמה  .דחא יפמ :תקרזנה- הלמ .רוואב . רצ

 ךפתשמו חתוא .עימשמ . ,וכרה .יפל הרמואו .הילע רזוח ,האיצמה לע
 לע טבמ .קרוז .םדא-ןב .םימעפו =, ,..שילשדתועמדב - - הכובו .לוקב
 העש התוא + רוזחמהב לעלעמ אוהש ,ותלקלקב .ותוא חאורו .םולש
 . וביט-המ :הז .ךשוממ - לועלע .ןיבמו ערוי הלהש .,םולשל ול .רולב

 ובלב רהההמ אוה .ךכ ךותמו-. ... וייחב .רבקה-טובח .םעט םעוט אוהו
 ; םימוחנו  הוקת. ירוחרה

 ₪ 522 םלועה <

 היחי הז רכשב .לבא .  יתדמל אל אבא תיבב = ,ךכב חמו,
 תצק אנ לדגי ,"רדח,ב .אוה  דמול ירה = ,הרותדןב = ינב .ול'חשמ
 המ .,הבכמ ינא עדוי ירה... דבכא הזה םעה לכ .ינפ לע וא ,ןטקה
 +, . "תושעל .ילע .למומש

 ךאיה .,ומצעל - ראתמ אוהו .,ורעצ .נפ .ולא-.וירוחרה .ךותמ
 יל'השמ .ךאיהו .הבהה :תונויסנ ויתועידיב .ילהשמ תא הסנמ :אוה
 : םלוכב רמוע

 תיגולפ הלפת אוצמל התא עדויה ! ילש שירק ,יליהשמ .,ןכב,
 ..\'? התרבחל תמדוק וזיאו +,+.-  תינומלא הלפתו :.. ,.+ תינולפו

 דימו  ,ריואה ןמ השדח הלמב בוש הכוזו םולש דמוע .ןאכ
 בלמ .האב וז חיכבו, ..הכיבו  לוקב  ךפתשמו - עעונתמ .ליחתמ אוה
 יל'השמ ונבש ,הוקת .תואלמו תומח תועמד .תיקירבמ .ויניעב .; רוהט
 , <:תושעל וילע לטומש המ לכ: עדויה ,שיאל .היהיו .לרגי

 םימשה, םורמב  תדמוע המחה  .םירהצה .ירחא .תועש .יתשכ
 .םיריהזמו םיכורא .םיקדה ןמ םיקד ןירונצכ ,ץראל .תוחתמנ הינרקו
 ,םמחמו םח לבה הכותמ .האיצומו .תעקבתמ ,תטמקתמ המראה
 ,סוטלו 'ץורל ןוצר ךתוא ףקותו בלה תא היחמו ךפתשמ םוחהו
 המדאל םיוחתשמ ,ריואב  .םיפפועתמה .םיביכחה :םיסיסה :םתואכ
 ריואב = תוגוע םינעו  םיפט  ,שק-לש הנק:'הבר הלומהב :םיפטוחו
 םינק = םינובו תיב 4 הזיא לש הקעמל תחתמ לא םיאבו םיפע
 .. םמצעל

 ךינפב התעיגנו  ;ריואב תבשנמ :;החונו המח: ,הלק .םיבא חוה
 .הבוהא לש : הנושאר .הקישנכ וא  ,תבהוא םא תפיטלכ חמוד
 דחה תא :וכותל =: עולבל = הצור אוה .וליאכ תעדמ אלש חתפנ הפה
 . +; ריואב עוגו ךלוה הלוצלצש ,הקותמה :הקישנה לש ישירחה

 םירמואכ : .םיארנ | ,םושדח \ קרידידגב = םישובל = ,םיצעה
 .ונתעש = העיגה וישכע ! םחאדינב  ,ואר, :ןואגבו  תערה-תבחרהב
 אובו = .לכ בל םיחמשמו  םימשב . םיפלוז | ,םיחרופ = ונא ירה
 לש תיחיר תעפשב = והשדחנו שפנהרמו ףיע לכ ונלצא אופיא

 :םירע-תחיש = ,ונתרישב | והררוענו :םוחה:-ןמ .וילע | ןגנ  ,םשוב
 והחמשי ,םייח לש ,הבהא לש תועורת וינזאב עירי .,רימזה ,ונרייד
 ,הבוטל ובל :ךופהיו םיקותמהו .םיכרה ולוקדילילצב

 היורש הממרש אלא. ,עעונתמו ריהזמו הצחוצמ לכה יח לכה
 ,"ילוגלג, .ותוא לש החינגו החינג לכ תעמשנ וז הממדבו , ביבסמ
 העבראש .,וז תעבורמ הבת ,הלגעהל  םותר תיבה לצא רמועה

 ולגר  ;תופופב וילגרו הלק העשכ הז םותר אוה רמוע .הל םינפוא
 וינוע  ,ףופכ ושאר = ,תוטלוב  ויתומצע = ,רידת תדעור .המודקה
 אוה וליאכ | ,הארנ | המדרבד .תשחלמ הנותחתה  ותפשו . תורוגס
 הילבש לש האס = וישכע הלוע  תורוגא .המכב - +תונובשח .בשחמ
 רמוע .היהשכ ,םיבוטה = םימיה :םתואב .הריחמ היה המכו לעוש
 +האנ .הרכרכל -םותר ץירפה :תורואב ןיידע

 . ,םונמנ = ךותמ = עזערזמכ = ,תונלצעב \ ררועתמ  אוה- םיתע
 15 יחינה ךממ .השקבב .,יוא + הל .רמוא .וליאכ ,הלגעב לבתסמו

 עועדומ = אוה  .םיתעו ....-ילגר. לע רומעל :חכ יב ןיאש . ,אנ יאר
 בשוו < ,יל'השמ .לש .ורימ תופיכתב .לבקמ .אוהש  ,טושה :תפולצמ
 ,,טושהו תוכשומה תא וירו יתשב :זחוא  ,הלגעהב .רנכוה לע .יל'השמ

 ,.דחַא- =,ןבכ ,המידק, :חוצ  אוהו .,רובגה לש בָּבִר יקשריהכ שממ

 = ,ףדה | יבנ לע -ופונ תא . רוקרמ = אוח-:ךכ :ךותמו .ייתמירק הא

 ,ומוקממ ,:וז .וניאו  רמוע יןבלה ₪ .:םושמ =;הלנעל .ןבוד  -שמשמה

 , ו ךכדלכ \ הואתמ ורה . יל/השמו

 םיפנכמ םישובלו םה םופחי +; הלגעה תא םיבבוס םידחא .םודלי

 . תפנוממה םתנתכ חרס הארגו ץבצבמ וכותמש ,םהירוחאמ .קדס-םע

 לע םתוא ףא הלעיש  ,וב .םיריצפמו .חאנקב יל השמב .םה םילכתסמ



 ךותמ םרומ ושארשכ .,הפיזנב "םהב רעונ  יל'השמ לבא  ,הלנעה
 םירוחה = :וינפ .תרכה * לכו : "!ןבל  ,המירק, + חוצו = ,ןוחצנדתואג
 !יתעש העינה :וישכע + הנרמאת :ויהומצע .לכו םיריאמהו

 ןומבש לע ול םומע קשו תיבה ןמ םולש אצוי  ףופבל
 ,הכותב< בשויו אוה ףא הלועו הלגעה ךותל קשה תא אוה ךילשמ
 :ולהשמל רמוא אוהשכ

 ,ןגוהכ בש  ,וישבע --
 ! לופת

 ול תקשונ-,גגוע  בורמ תובוהצמ :הינפו הלגעל תשננ המורפ
 ; תרמואו יליהשמל

 אמא ,ךתרפכ היהאש יאולה  ,יתמהנ  ,ילש .חור-תחנ --
 5ופת אלש  ,קזחתהו קזח ,ךידי יתשב רעסמב : ,ינב ווחא :! ילש
 ,סולשב אובו םולשב עס ,יבל:תרמח ,היהא ךשאר תרפכ ! הלילח
 ! ייחרתמשנ

 ,המורפל  םולש .רמואו :'הנוע ==- = .1 אדייח ,םולש ייה =--
 5כתסמו עזעדומ לוגלג,הו :..'לוגנלג,ה יבג .לע טושב ףילצמ אוהשב
 הבישי  הלגעב .רבכ ובשי םא .םיעסונהל אוה ששוח יליאכ , ןירדצל

 אלש רהוה ; ךתומכש ָאיטיטפ:ןב

 .'עבק לש
 עוערזתש יאולה  ,ךתומכש רגפ  ,ךל .ךלו  םוק .,.וה--וה--

 יתשב "לוגלג,ה .תא ףחודו :רמואו םולש ףיסומ --- !דעו םלועל

 .םידְי
 ..הבורמ העד-בושי ךותמ ומוקממ וז "לוגלג,ה
 הנופ ..החוש :וליאכ .וידיב השוע  ,ומצע תא .דיקרמ .יל'השמ

 אוהשכ ,הדירפ םשל הכורא  ןושל םהל חלושו  םידליה לא .אוה
 .תולילכח .ושענו תצק .וביהצהש = ,םיהוחה וינפ תא םתמועל הועמ

 ,םיפופכ .םהישארו  .םמוקמ לע םידמוע | וראשנ : םידליה
 הדמע רוע הבורמ ןמזו = .יכב לוקב חתפ םהמ רחא | .'םיבולעב
 .היניעמ .המלענו .הלגעה הקיחרהש דע  ,תלדל הכומס  המורפ

 .(אובו ףוס)

 . טסנרָא ב

 .םיִמּחּפַה ךותמ
 ה

 -תוכמ לַעְו תוציִלְמַה לע

 ! תוצילמ לש םיב ינא עבוט .,יוה
 ,םיבתכמה תוליבח יבגילע .בשוי ינאש ,הכורא העש יל הז

 שפשפמו סהב ןייעמ  .ונלש םימוחתה תוצופת לכמ ונילא" םיאבה

 . תוצילמ אלא יריב הלעמ יניאו --- ינוטיליפלו יל ןוומ שקבמו םהב
 ,תויתוברת תוצילמו תוינויצ תוצילמ , תושדח תוצילמו תונשי תוצילמ
 רבכ ! וללה תוצילמה ,יוה --- תוינרדומ תוצילמו תוינבר תוצילמ
 ,.ןהב .ישפנ הפיע

 םיבשויה ,םיטנדנופסרוקה ירבח יריב התיה תועט ,הארנה יפכ
 ' תושעל םילדתשפו ירבהל | םיבישקמו ותריעבו וריעב .שיאדשיא
 . אוה* הלקו  היקנ הבאלמ םימוחתה תכאלמש * ,םה םירובסכ . ינוצר
 םיבייח םה םולכו הניכשה:תארשה טעמל אלא * םיכירצ םה :םולכ

 דחאה ודצ לעו ןבל".ריינ יבג-לע  רוחש וידב םהירבד בותכל אלא

 -- ךריאו .תכרעמה םעטמ םהילע  הָוּוצמכ לכה -- ,רומעה לש

 ה ןוילג - : = םלועה %

 . רתויב הרומח .הכאלמ הניא המצעב הביתכה .םולכ אלו :וניא
 ,הלילב .הלטבדתעש ול שיש \ ,לארשימ  ארוק לכ הלא ונימיב
 ריואההתונפסו  תוברת לש " רוחב ונא " םויח , הביתכה :לע . קזחומ
 , ונינפל רשא .הכאלמה תא םיניבמ ונלוכ , הקינכטה .תומלתשהו
 ירישכמ- ראשו :סיכ לש םינולמ ,םשה ךורב | ,ונל שי: ונלוכ
 --"-- = הניכשה"תארשה טעמל אלא םיכירצ ונא םולכ ..הביתכה

 ירבח לש : םהירכועב | התיהש איה  תאזה הניכשד :תארשהו
 :וקח ירבח ועט . תועט ללכל םתוא האיבהש איהו םיטנדנופסרוקה
 םעפב םויה ותוא בתוכ ינאש ,הז ינוטיליפ יכ  ,ובשחו םיטנדנופסר
 םירעה .לש המארונאפ ןיעכ םיארוקה .להקל שמשל ךירצ , תישישה
 -ירויצ לש םובל א  ןימכ .םימוחהה ךותב רשא תוריעהו
 םחימי לכ םיעבוטו הי םי לו פ ב םיבשויה הלא ךכיפלו ,ע בט ה
 תא יל םירויצמו םהלש עבטה לע  םהיבְחכמ םיבתוכ -- תוצבב

 םהלש םיבאזה תללי תאו םהלש הטלעה-תוליל תאו םהלש תוצכה
 , וז הברובמ הנפל םידחוימה ,םייפארגונטָאה םינמיסה ראש תאו
 ףרוחה"תומיב םיעבוטו ב ל ס ו נ *ר ט קי י ךלפב .םיבשווה הלאו
 ההלעש ,רוקה תדמ -לע ינזאב םיננואהמ -- םינלש:תעפשב וללה
 םינלשהתופוס תא יל םירייצמו ,וז .טבש  תפוקתב הלעמ םירשע
 ןמ .הלועו  לגלגתמה  ,ןשעה | תאו םתלש חריה"תוליל תאו םהלש
 ,טנדנופסרוקה  חכשי : רשא " שיו = . םירהצו .רקובו ברע  תובוראה
 ובתכמ םייסמ אוה ירהו .,בלסונירטקיי ךלפמ בתכמ 'אוה :בתוב יב
 :קילאיב לש "ףהוחה-יריש, תא ונל ריכזמה ,רישב

 :הטיבתדהַאר ,יִריעַהְּב ..יוה

 ו הָטָמַח .לַע .הָּתַא .ּורָס

 נו
 : הָנִצהלּוכָא .ןויִבָא הקעצ

 :אנימ ָךיָלָע /אּוה הָלַעַמ

 -.הקפה :יִרְּכ םיצע ול ןיא יִּ
 -אסכ לע .הנש .הרשע:הנומשכ . הז בשווה .,רבכנה :ברהו

 ,ורכש לבקמו קפנימ ךלפב רשא תונטקה םירעה תחאב תונברה
 אוה ףא -- .,בלהה-תורנ תפכטמו  םירמש תריכממ .,"הלטב-רבש,
 תלחתב .ונלש תכרעמה הל הָביצהש ,הרטמהבו וננותעבו .ונב העט
 טופשל איה ונתרטמ יכ. ,הזה דבכנה ברד ,אוה .רובסכ .?התיירב
 -תורנו- .םירמשח ןינעב  תולהקה . ןיבו : םהיניב ולו .םינבר ןיד
 יבגהלע רוה וירב.בותכה ,ובתכמב ונילא .הנופ אוה .ךכיפלו  בלחה
 .להקח תעדל וטפשמ שינמו ,קוחמ ריינ

 = ( ונושלכו ובתככ טפשמה רבה .הזו

 תמא ירבד לע .לובשמ- לארשיב - ע"כמ  ךרוע :גיהרה דובכל.
 1 8 :'דעל :חרזוו :ויג  יוכו

 גהנמ לע םינה .ררועל התמרה 'כ ינפ :יילחא .מ"השחא.
 ראפ ןהכמ םינש יח ק'קפוחה בר םע לארשיב םאו ריע ןינהינש
 דועו .םוי: לכב אלמג רועיש .רמוא- ייבחא .תנקת לע רקוש .ותדעב
 זעל יאצומכ ו'ח  תולילע לולעל  הלילח אב יניא תאו יא ! דועו
 עקפאראקמו ןיבייה .ןירמשהמ :'וכו ןתינ .ימחל אברדא בקעי ערז לע
 ונריע : !יוצמ .יתסנרפ הב 'יה .הנהו :! עודיכ .בלח לש :תורנ לע

 וכרבי םישנהש ןידיפקמ .השעמ :ישנאו םידיפח .םימלשו םיארי .ריע
 ר"העב קר !ייחי .יתיב .ינבו ישפנ תויחהל .בקח 5ש תורנ לע .אקוד

 תארי ןיאו לוהלתפו שקע :רוד יוכו .עדי אל רשא שדח רוד םקיו

 תירב :ורפה ליר .הער תוברתל : ואצי .קוח .ורבע" םישנה םבלב 'ה
 !תורנה תכרב  תווצמה השלשמ ןהל הנתינש הוצמ שדוק לכ ןיללחמ
 עוואניריטפ תורגב, קרו ךא ספא ךרבל "יוטנ ןהידי תועונצה יידע
 קר תרחא .הנויח .ןיא  יכ :יתיחמלו יל. לורג  קויה .הזש 'בלח אלו
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 התמרה 'כ ינפ יילחא" תאזל יא"! אב  ינא :אנא נאו תורנהו ןירמשה
 תוביל .ררועלו .ריעהל תמא רבד לע ליכשמל ןיעמשנ לכה רשאב
 רכיכ רע: אובל השעי 'אק ןכו .לארשיב :ושע הלבנ יב יתדע :ינב
 םכלש עימה .תא -ןוהוק :.ונירועמ - ביהעב .'ב :רשא טרפבו . ! םחל
 יכ הז לע :רימהיבב -םימעפ "בו םעפ :יתרמא- הנה :!.ושבייו .וארוי
 יתרמא:'תאזל :יא !עמוש- ןיאו 'וכו שפנ רע .םימ ואב רבדה ער
 חינהל םיבחכ  רבהה  םסרפל :ילע -בותכ רפס תלינמב .אובא הבה
 בר :תכרב "התמרה "''כ לע אובת  ןעמל < םבלש  עיכמב " םופרב
 : 75 דפוא

 הזה םלועב ךרכשל ןייד/ התא הפצמ !דבוא בר  ,ךל יא
 חכב .ךתמותב  ןימאמ התא ןיידעו בלח. לש  תורנמו  םירמשמ
 ,תבש ירהצ םע ןתוא וארקי ךריעב .םיתבדילעב .ינשש ,,תוצילמה
 +...הנמשה הדועסה .רחא , חונל םבכשמ לע םתולעב

 ויוה

 1-6 א אש ללב

 :הָטיּבַהדהַאְר >> ארקה
 ,הָטַּח לע הָּתַא חּורָס

 ן םיִנוהָע לע םנְמנמ
 הָעָש הוא יב
 העשדויחּב קב םיקֶסוע
 :..םינוזינ 'םַה "םיִרָמשמ

 תוצילמב :םיקסוע .םימוחהה ךותמ .. םיטנדנופסרוקה לב. םאו
 ךלפב .רשא איורר .ריעמ .ונלש .טנרנופסרוקה .הנה .,ךכב:המ לש
 ,יח5-תוכמב ,-- שממ 'םהב .שיש .םירבדב קסוע-אנליוו

 . חיה :ךכ .היהש" השעמו
 התיה :חימי לכש ,תטקושו הנטק ריע .איה אי ר ד ריעה

 .המילכמו הדירחמ  ןיאו אני רודה  רחנ לע הולשב " תבשוי
 םדאה הב טלש אל -- טנדנופסרוקה הילע ריעמ  ךכ -- םלועמ,
 לבש ,וז ריעל הל תערונ  הריתי הלעמ ,הבררא ."ול ערק .םדאב
 אליממ .וריבח םולשל שיא םיגאודו הול הז דימת םיברע היבשות

 : שי רבדל ןמיס םגו .םיינעה םולשל םינאוד םירישעהש .ןבומ
 ,םויגעה ינב .תבוטל .תובה םינש הז ריעב  םיוקתמה ,"םילוח:רוקב,
 ..בכשמל .םילפונה

 + ובימ המ" הז 'םיליחדרוקב; +
 םיתבה-ילעב .ינב :םירוחבהו סיכרבאה .א יי ור ד בש "גהונב

 ,תבש ברעו תבש ברע לכב ריעה תובוחרל םיאצוי ,םיכושחה

 הקרצ ."םילוח:רוקב, תכוטל הקרצ םיבוגו םיחתפה לע .םיריזחמ
 ובובי אל ,איורד ב זבזבמה לכ + םינומרקמ איה העובק זז
 וליפאו ,הב םיביוח לכה וז הקיפוקש אלא ,תחא הקיפוקמ רתוי
 םירוחבה םשש ,וז הריעב שי רחא ביחר ,לשמל ,םיינעבש ינעה

 םויב םהיתוטורפ םיבוגו םימידקמ .'םילוח:רוקב, .יכרצב םיקסועה
 םלוכ אוהה בוחרה יבשוי :טושפ םעט ינפמ ,תבשב ישימחה
 םיאצויו. םהיתב םיבזוע םמצע  םה תבש ברעבו ,םה םינצבק .

 :רוקב, יאבג .לש םהידיב הלע ךכו ... ..םיחתפה לע .היזחהל ריעל

 תרמשמל ותוא חינהלו בור .תואמ שלש לש. ךס :ףופאל ."םילוחה
 , רושע .הקיתופא - לעב לש ובורק ,ריעה .יייבוט,מ :.רחא .ידיב

 ,םיאבגה רחא לא אבו ,הלחי יכ ינע :א י ורד ב וגחנ גחנמו
 ,הקיתופאה"תיבל אקתפ ורימ לבקו ,"םילוח:רוקב, םיקסועה

 ,רעצמ ריחמב אפרמ-ימס הקיתופאה :תיבב לבקו

 ותַוא לש .ובורקל . ךייש רחאה .. ;רועב - הקיתופא-יתב
 ינשהו ,'בורה .תואמ שלש.  תרמשמליינתינ .ודיבש . ,ליעל רכזנה .רושע
 .םירישע  םיבורק . ול-ןיאו .רישע וניאש- ,םתם- ירוהול..ךייש

 ::חשעמה .רקיע .ליחתמ אבו

 טקוש

 יברצב

 ינשו

 ם5לועה <

ְ 

.-<2 

 םיריעצה םיאבגה רחא לצא ינעה סנכנ .אי ורד ב" הלח ינע
 ,שריפ אלו םתס .אקתפ ול ןתנו ריעצה יאבגה דמע .אקתפ לבקל
 תיבב אל .אפרמ-ימס הנקו ינעה ךלה .אפרמה ימס תא הנקי ןכיה
 הרחו רבדה תא רישעה .הקיתופאה  לעב עמש .רישעה לש הקיתופאה
 רועצה .יאבגה אב ..ריעצה .יאבנה תא  וילא .איבהל חלש  .ופא
 ,ונינש, : ול רמא "+ ילא .אקתפה תא תחלש אל מל, : ול רמא ,וולא
 ריזחי אל ,ןכ םא, :ול רמא יי! ץפחש ימ לצא םדא אפרתי  םלועל
 אוה ןוא, + ול רמא ."ולצא םיחנומה ,"בורה תואמ שלש תא יבורק םכל
 הקיתופאה-לעב :דמע ::,'הז איה הקרצ לש .ףסכ :;ןכ  תושעל .יאשר
 אצי = ,ריעצה | יאבגק = תוצרמנ = יחל:תוכמ יתש קלחו רישעה
 לש םיאכנה = לכ  וררועתנ .ריעב = רבדה 4 תא .םסרפי ריעצה
 : םמצע : לע יהתיבש, ,ורזנו ,םיכרבאהו םירוחבה .,"םילוחה-רוקב,
 . .."םילוחהדרוקב,מ ונירי .םיקלפמ ונא , ךכש :ןויכמ,

 : איורדב .הקיתופא-תיב קיוחמה ,רישעה ותוא לע וילע ורמא

 =  אוה :לוכי ,הצרישכל -- .רמולכ ,אוה .ת לו כי -ל ע ב .הז .םחא
 : ,..םיאבגהל ףסכה תא .ריזחי .אל .ובורקו וירבד .תא .םייקל

 ---ובתכמ .תא .טדנופסרוקה םייסמ ךכ -- איג רד ריעהו
 ..."הכובנג

 ,תויפרֶנּויִלְּביִּב תומישר

 בוש

 .םדטשנזיא ,ש ריד
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 טפשמה עדמל .אוה בושח יכ וילע דיעמ .ומשש ,הז .רפס

 ללכב תודהיה תמכחל עגונב םג  העודי  תובישח וב שי  ,יסורה
 בחמה תרטמ .טרפב תירבעה  תוברתה לש התוחתפתה תורוקלו
 - תרותל התיהש הבורמה העפשהה לע בגא ךרד תוארהל איה

 - תוריציה לע םג -- ;הפ לעבש הרותהו בתכבש הריתה = ,  לארשי

 = : .םיבלסה לש תוינומדקה

 תונורחאה םינשה רעו ,ערמב שדח רבד אוה וז העפשה יולג

 התיה תאזכ העפשה יכ ,תיבלסה תוברתה ירקוח בל לע הלע אל

 רז םבורלש ,חרזמה | ןמ- םירצונה םירקוחח קר אל .תואיצמב

 לכי אל = ונא= ונירקוחו ונימכח .ףא אלא ,ירמגל :תודהיה תמכח
 נושיהש , תירוטסיהה תרוסמל הדגנתה רשא ,וזכ אנקסמ ידיל אובל

 .,םימיה :םתואבשו | , ךרעב -אוה .ריעצ םיבאלסה  תוצראב . ירבעה

 תא .ונרבע אל ,וללה תוצראב .ירבעה  בושיה .הנושאר ססבתנשכ

 .המלש רבכ התיה ,ונבשי  םברקבש :,םימעה תרוצו ,ונבוחר לובג

 ,םועיבק םהיפומנו
 לע .ןיררוע .ואצמנו .רכדב קפס .לטוה תודחא .םינש הז .ךא

 תונשב ואְָרה  רציבוטפא ר'דהו רלימ רוסיפורפה 4. תלבוקמה העדה

 לע ,אניווב .םיעדמל  הימדקאהב וארקש ,םהיתואצרהב 1906--

 םיארומאה ימי לש ירבעה טפשמל התיהש ,הברה העפשהה

 וידירפמ זקוקה .ירהש ,םיריפהו םינימראה = יקוח לע .םיארובסהו

 ורותה תא .וטלקש םינושארה ויה םה רשאו ,םיבאלסה ןיבו ניב

 :ןיבב רמו .תיבָאלסה היסנכה בהקב העבקנש וז הרוצב .תוירצונה

 ךרר רדח ירבעה טפשמה יכ * ,ונינפלש הז  ורפסב חיכומו ףיסומ

 םירזוכה .לצא - לבוקמ .ותויהבו . ,תיחרזמה-תימורדה  אפוריאל קוק

 .לשומה טבשה ירי לע טשפתה ,השמ תר לש ינגרוא . קלח .רותב

 ,ץראה יבחר .לכב ,סמל ול ויה םורדה יבשוי םיסורהש ,הזה

 .םהה .םימיה .לש תיטפשמה תורפה לע  ומתוח תא עיבטיו

, 



 רבחמהל .חררבתנש . אנקפמ אלא ,רבלב .הרעשה קר-וז ןיא
 ,ץנציב תנידמו יסורה טבשה לש .הזוחה יבתכ רוסי לע רומגרורב
 ,971 ,945 ,91%5 ,90? תונשב ובתכנש

 עדמה רורבב  דאמ בר :ךרע  םהל שיש  .הלא :הזיח " יבתכ 0
 םשורפו :,םיסרופמו  םישבושמל דימת :םיבשחנ .ויה ,יסורה ימפשמה
 ברל םינבומ .יתלבו  םומותס = וראשנ  םהב :.םיקוספ הברה לש
 רוטסנ  ורפפב .בתכ ריצילש טסוגוא דוד ,לשמל ,הנה . םירקוחה
 םירבדכ /907- .תנשמ- 'גילוא  ךלמה. לש .הזוחה .בתכ :תודוא לע
 ןכ לע יב = ,רעצ אלמתמ אוה  ןאבל  רקוחה עינהב,  (הלאה
 יאש דע .ךכ-לכ .הבורמ .'הדמב :םיבתכה 0 םישרושמו. םיסרוסמ
 .יירבר םהב .ןיבהל רשפא

 ,םיקיתעמה, .: בתוכ אוה 918  תנשמ הזוחה .בתכ .רבד לעו
 שאר תולקב הזה טנפוקדה 'תא וקיתעה  ,חור:יסגו םירוב םישנא +
 םימעפל'םיאיבמה  ,םינושמ םישובש וב םיאצומ ונא  ךכופלו .הארונ =

 ,"םירבדה .תא ןיבהל תלוכוה תא : ונתאמ םיללושהו : ,ךוחיג .ידיל
 תתע רע ובשחנש ,םיבר םיקוספ יכ ,חיכויו ץרב רמ אב .הנחו

 םילמב םה םירישעש אלא ,שובש לכמ תמאב םה םייקנ ,םישבושמל

 :ביבה .תורפסה .ןמ םיחוקלה .םימֶלש םיאטכמבו ירבע .אצומ :תונב
 םמוגרתב | וא  .ירבעה  םרוקמב ..םא, םיאבומהו . תידומלתהו  תול
 .תיבאלפה

 , תיגולהו תיטמרגה האושהה תמש איה ץרב .רמ לש .ותטש
 רוקמה לא בש אוה ול ןבומ יבאלפה .אטבמה ןיאש םוקמ לכ
 5ש  וספומ בותכ היה הב .רשא ,תינויה - .הפשה לא ,ןושארה
 לש יטמרנה וגשומ תא עבוק אוה ךכ ךותמו ,ונל דבאש ,הזוחה \

 שמתשמ אוה זא ,ךכב .וקופס תא אצומ אוה ןיא םאו ,אטכמה
 תא  ,.קוספה תא אצומ אותו : ,הב יקב איהש | ,הקיתעה  ונתורפסב =

 וא גשומה תעיבק לע ועיפשה רשא .הכלהה תא וא .הרגאה
 .הזוחה בתכב רזומה ןויערה
 שוחו ."אהשבש  היפרוח םופל, יכ  ,תודוחל םנמא\ ךירצ = =

 האור אוהו ,הזרפה ידיל םימ/פל .רבחמה תא איבמ דחה .ותנבה *
 הז םימודו םיבורק .םואטבמהש םוקמב "םג 'ונתורפכ .תעפשה תא
 , הרקמב קר הול |

 ונלש .תינומדקה תורפסה : הדוסיב איה תותמא ותנקסמ לבא
 ימי .ביבאב .וללה .םיטנמוקודה = רובה .לע העודי .הדמב - העיפשה
 .םיבאלפה .תוצראב .ונבושי

 :וז .ארבוע ירי לע. םג .ותנקסמ תא קזחמ רבחמה

 ךלמה םעטמ ץנציבל .הכלהש ה התוא  .ירבח ןיב < <
 םע .הזוחה תא התשע רשאו רחסמו הקיטילופ ינינע .ךרוצל גילוא <
 ,השמ "תח :"ינב  םירזוכ ' וא * ,םידו 0 םג .ונמנ = ךינציב  תלשממ <

 ,םירבעה :תומשה  םידיעמ הז לע  ןהיסור .יבקמל .םיבורק : ויהש
 .הזוחה יבתכב םישגפנה רתסא ,הדוהי  ,בדנימע .ןוגכ <

 .הברח .ךרא אל .ןומדקה ירבעה טפשמה לש. ותעפשה םלואו
 5א גפסו -יסורה  טפשמה ךלה  םילודגה בלסוראיו  רומידלו :ימימ
 ןמ ול האבש  ,העפשהר .ןמ ררחתשיו ץראה םע יסומנ תא וכות
 עבונה- ,ירסומה שגרה = . תורוקמ  תימיאל .הריציל = יהיו = ,,ץוחה =

 ןמסמה שגרה ותוא .טלחומהו- ילאנויצרר לא הפיאשהו תדה רוקממ"
 . ירמגל ימואלה יסורה טפשמה ןמ עקפ , ונלש תויטפשמה תוריציה תא

 -ה ניקל ל

 : הנמר םיִבָתְִמ
 זמ

 ורבע שיא ןוילימכ : ונימב דיחי .תזחמ ןילרבב הארנ ראורבפל ישומחב
 גוהנמ  ןרגניז לואפ לש ותיולה חתיה וז .ןולרב תוצוח | תא  ןאלמו ךסב

 .חינמרגב .םיטרקומידלאיצוסה
 ןורכול וראשי הזה לודגה םדאה לש םיבורמה  וישעמו = ורכזו .ומש

 ינרהס .ןורשכ .קסופ:יתלב ץרמ .ךוחמ .וגימיב  תויתורבהה .תועונתה ימי .ירבדב
 .ותגלפמ תדובע תא הנש םישלשמ רתוו רגניז דבע הכהלנ שפנ-תוריסכו אלפנ

 תגרדמ ,ושכע לש התגררמל העיגה ידע הפררנו הרעצמ החויה זאמ  ,הונמרגב
 תגלפמ םא .הינמרג לובגל ץוחמ םג הלודג הדמב תרכנ ותעפשהש ,רידא חכ
 תעמשמבו םיאלפנה םירדסב ,לורגה החכב תניוטצמ הינמרגב א צופה

 םימרזהו .תופקשהה ןיבש  םיימינפה םידוגנה תורמל , הברקב םיררושה הקזחה
 תושאר ירה --- ,"םיינזמהה,1 "םיימדקאה,, ןיב ,'םורדה,,ו "ןופצ,ה ןיב ,םינושה
 גיהנמה | ,ושארה ןררפה :היה אוה | ,רגניז לואפ לש ןישעמ ךכל ומרג לכ
 םג ,ויתולועפ תא .וריקוהו ול םיעמשנ = ויה וירכח לכ .ותגלפמ לש "יתמאה
 +ףל יוארה דובכה תא הזה ןיוצמה םדאהל וקלחו וכרע תא  ועדו וידגנתמ
 היצקרפה דבלמ == ןרעצ תא  גטסביירההבש |תותכה לכ  ועיבה ותומ לעו

 יכ ,רגגיז לש הלודג .רתויה "ותאטח,ל תולפל הלכי אל וז -,תימשיטנאה

 + תמ ותורהיבו רנניז היה ידוהי

 תאו הדחוימה תופורחה תא םידוהוהל פחיל םיליגר םליעבש גהונב
 ןחכ רשא שיש ,חיכוה רגניז םלואו .היצקרטסבאה תכלממל רודחל  ןורשכה
 הביטחל םילדכנ םוטנמלא תישעב ,תישממ תוישעמב םג לודג ידוהיה לש
 העובק הטיש י'פע תדמתמ הדוכעבו ןמזהו םוקמה יאנה תנבהב ,המלשו תחא
 רגניזו ,האובנ היה לאפאל  ,תיטסילאיצופה חרותה תא רצי סקרמ ,המייסמו

 וללה םידוהיה תשלש | ,הינמרגב תיטרקומידלאיצופה תורדתסהה תא רצי

 י"פע ירוהיה לש ותורו .ונורשכ תא רורגהלו ליכגהל ןיא המכ דע  ,םוחיכומ
 , "הלומרופ, וזיא

 לש ןירבד יפל ? םידוהיה םשל ידוהי רותב רגנו לעפ המו

 םגו ,רבלב תד אלא הגיא וןלאכ תודהיה תא רגנוז האר םינדפסה ןמ רחא
 ןמ "טלפה,ל םג הצר אל רגניז לבא ,ןכותב "חצנ, ,תידוהיה תדה תא ,וז תא
 ולוקש אלא ."השמ תד ןכ,  רותב ומצע תא םשר םירחכנה:תיכבו .תודהיה
 םיתוכוה תעשבו ,"ותד ינב, לע ןגהל ידכ , םירחכנהיתיבב עמשנ חוה אל
 רכד " םלואו .ןיפל םופחמ | רגניז רמש "םירזה - םיררונשה,  ד"ע םיעודיה

 :ידלאיצופה הגלפמה לע רמ ש ש  אוה רגניש ,חובשל ןיא דחא
 תונשב ,תומשיטנאה:ה ב קבדת אלש הינמרגב תיטרקומ
 ,ונמרגה רובצח .כרקב .וטסת תועזנתו תומגמש העשב ,הרכעש  האמל םינומשה
 םירצונה,ו היבוברעב ושמש הומ הז  םיקוחרו םינוש .תותכו - םייואמש העשב
 , "לאוצוסה .הגלפמה תו םהולא בסחל ו לדתשה שארב רקטש סע "םילאיצוסה
 תא ליצהו ץרפב רגגוז דמע זא ,םידוהיה  רגנכ התוטהלו הריעצה תיטרקומיד
 תחתמ עקרקה תא הלא וישעמב טימשהש אוהו ,הומשיטנאה תפגממ ותגלפמ
 + הינמרג זכרמב תומשוטנאה ילגר

 ,םינוצקח םימרזה ינש ינפמ .תינמרגה היטרקומידלאיצוסה תא רדג רגניז
 ןמו תומשוטנאה ןמ -- ,ל א מ ש מו ןימ ימ הכוה לא ץורפל ורמאש
 חינמרגב םיטרקומידלאיצוסה תנלפמ איה .הרומג תילאקידרש י"פעא .תויתרנאה
 ,ּףל תממוקתמו תינגרובה .הרבחל שפנב האנוש איהש ,המצע לע הדיעמ אוהו
 ישעטב .תשמתשמ הניאו םיקוחה ךרהמ לעופב הטונ וז הגלפמ ןיא םוקמ לכמ

 טפשמה תואצות םג וחיכוה הזה רבדה תא .  היהוש דצ הזיא יפלכ תומלא
 " ולגרל .ןילרבב רשא טוכאומב םידחא תועובש ינפל וצרפש ,תוערפה ינינעב
 טפשמה ךשמנו ךלה םיחרו ונשכ ,םומחפל .רחסמ-תיבב  םילעופ לש  התיבש
 תויבומברפנוקה תוגלפמה .,הבורמ  תושגרתהכ = ויתואצותל הכה םעה לכו .,הזה
 *טיבאומ = תוערואמ, ןיאש ורמאו םוטרקומידלאיצוסה .ראוצב רלוקה תא ולת
 תמחלמל תואנ םיסכת הזו טפשמב אוצמל וקו ,"היצולובירל ןווסנ, אלא
 + חמויקתנ אל םיביטברטנוקה לש םתוקת לבא ,האבו תשמשמש תורוחכה
 ,תויחרנאב לשכת לבל ןתגלפמ לע םיבר םימו הז .רמש  לודגה ןרדפה רגניז
 :לאיצופה : ןיב פחי הזוא שיש ,רחא רוכדב ףא וקספב ריכזה אל ןודה:תוב
 םוש "טיבאומ תוערואמ,ב אצמ אל ד"היב ,תוערואָמה םתוא .ןיבו היטרקומיד
 לצא םיחיכשח םיטושפ תומלא ישעמ קר םא יכ  ,תיטילופ המגמ וא הנוכת



 5 3- םלועה <

 םעיגרהלו םטיקשהל ה'צולופה יריב הלע אלש , םיללוחתמו םישגרנ  םינומה
 תא להקה בלב הבורג הדמב קזח הו ןיר קספ .םיתואנו םוחונ םיעצמאב
 תא ולישפה רכבש ,.יכיטכרסנוקה יגפו' ,םיטפושה לש םבל רשויב הגזמאה
 ופח ,הלא םירוכע םימב םיגד רוצל ורמאו םהילוורש

 םיחוכיה .ילגרל הלודג םינורחאה םימיב ולחנ .םומשיטנאה םג

 יגהנמ י"פְע הטיחעה ןינעל עגונכ ראונאיב ב"יב םורחבנה .תובב ויהש
 יבגל .הרחוימ .תובישה הל שי  םירחגנה:תיכב - הבישיה - ההוא ..(* לארשי
 :וקה . םייחה:ילעב לע הנגהל עגונב םיקוח חעיצה הלשממה ,הינמרג ידוחו
 , הילע ףיסוהל. הטילחר .,הב .ןודל העצהה הרפמנ\ הלש ,גאטסבוירה לש היסימ

 ינידל םיעגוגה םידחוימ םיקוה עונקי תיאשר הינמרגב הנודמ  םוש ןוא,:יכ
 תונידמה תאמ לולשל איה תאזה הפסוהה תרטמ טיחשה
 יגהנמ י"פע הטיחשה תא רוסאל תורשפאה תא הינמרג תכלממבש תודחוימה

 דהי הלשממה תעצה האבוהשכ ,(הינוסקפב ע"ע רבדה היהש וטכ) םירוהיה
 םימאונה בור ,םיכוואו םיבר םיהוכו וררועתנ ,םירחכנה*תיב ינפל הפסוהה םע
 תא רופאל ושרד םיימשיטנאה קר .הפסוההלו קוחהל םתמכסה תא ןעיבה
 / הפסוהה תלבק רגנ ותער תא .עיבה ה לש מ מ ה ה כ : א ב ,הטיחשה

 ,ם9+ ע טה א ו ה םג \םא ; תורחוימה תוגידמה תויכזב .ברעתהל ןיאש ינפמ
 ר:ע צ, םוש מ םידוהיה תטיה שב ןיאש

 העצהר תא דא מ לודג תועה בורב לבקי גאטסכיירה םלואו

 + הינמרג ץרא יכחר לכב הטיהשה רופיא ינפב רדג הרדוגה ,הפסוהה םע רחי

 :םילרבולהו םיביטברסנוקה בור .זכרמה ירגה ,םולרבילה ,םיטרקומידלאיצוסה לכ

 םימשיטנאה לש לודגה םרעצל ,'הטיחשה:לש-קולבל, ורהאתה םיימןאלה

 השא הלפמ איה וז .חורב םה? םיבורקה ולאמ םג םיבוזגו םירדוב וראשנש
 ,.תכשת .הרהסב אל

 ."תר  וזיא לש

 ,*םיוה :ח!ה ייל עב

 יקפגיפ רוד לש השרחה המרדג םימשיטנאה  םהל םיאצומ המחנ תצק
 ךירצ סנמאו .ןילרבב "יזנכשאה ןורטאיתה,ב התע הז .הגצוה רשא , 'רצואה,
 + םירוהיהל םידחוימ דובכ ישגר .ררו על הלולע תאזה המרדה ןיא .וכ .,תודוהל
 , םיבצע הלוח .ריעצ ,סוחתה ירעמ .תחאב  יגוחידןרכק לש .ונב -: המרדה .ןכוה

 ןהוחאל רסמש | ,ףסכ "רצנא, .םש .אצמו \תומה-רצחב ' תמח : ובלכ תא רק
 םיטושכתו תורקי תולמש המצעל תונקל ,רדהתהל הליחתמ המלעה .,תערה .תלק

 שרוקיילכ ,םינכרש .הדעה ינב לש םבל תמושת תא הרועמ איה הזבו ,םופי
 תולגל וב םיציאמ הלהקה יפנרפו ,ןרנקה תובל םיאב הקרצ לש תורבחה יאבגו
 וכ -- םתשקב תא השוע אה ןיאש ירחאו .ימואתפה ורשע דוס תא םהל

 תא םישרגמו ותרמשממ ותוא םיריסמ--- "דוסח, תא ומצעב םג ערי אל באה
 בה אבש רע תררקתמ התער ןיאו תשגרהמ הלהקה ,תיבה ןמ החפשמה לב
 , הלהקה תא ללוש םג ךולופ אוה דוסה יולג העשב םלוא ,דיסה תא הלגמו
 שארב ךלוה אוה ,ותרמשמל בשוו ןובא יכ ,תובייחתהו החמכה ולנק ירהא
 רכקל םיעיגמש דע םישפחמו .םירפיח םה םשו  ,תורבקהדתיבל הדעה ינב לכ

 תניוטצמ תאזה המרדה ןיא תינמאה דצמ 'םג ,בהז:תועכממ וזיא םיאצומו בלכה
 ךלהו םייח םרב שיש םישעמ תולשלתשהל קיפסמ  אשונה ןיא  ,רבד םושב
 הלוע הבורב לבא .םייסופטו םיפו םידהא םירויצ המרדב שי םנמא ,שפנ
 םיטוהל  תמאב סולכ .יוצמהו תמאה לע 'הזרפהה ,תונמאה לע הרוטקירקה

 לכ יניעב םישודקה ,םיהכר דובכ לולה יונ דע | ,"עבטמה,  ירהא םידוהיה
 תוית מאו תופי רתוי תונוכת חרזמה ידוהיב אוצמל ןיא םולכו ? " ארשימ םדא

 ?יפוריאה להקה ינפל םתוארהל ידככ םיית מ א ו! םילצאנ ךתוי תושגר םגו

 , יללכה םלועהל וניררושמ ולג אל דוע וטיגבש יתמאה *רצוא,ה תא
 ,רתויב הלודג היה אל המורה לש חיתורפסהו תילרטאיתה החלצהה

 ..לתקה דצמ .תוקירשו .ןוצרייא תועבה הברה .םג ועמשנ ןושארה ברעב ףכות
 ןווסנ ללכב המרדהב האור < ,רתווכ | הפירח הגיא יכ .םא . ,תואנוחעה תרוקכה

 המחנ תצק .בושח:ותלב  הרקמ דופי לע .םלש ןינב  תונכל --- .חולצה  אלש

 , םהש ומכ םירוהיה םה ירח, ,רומאכ ,וז המרדב םימשיטנאה םמצעל .סיאצומ

 םימשיטנאה םישרוד ךכ-= ,ידוהו רפופ ,םהיחא ? םהילע .רועמה אוה ימ ,ןאבו

 הקיפפהש המב רע  ,תורוהיה  תונותעה ,רמוח ןימכ * יקסנופ לש "ורצזא, תא '
 םידוהיה , רתויב ונמיה החוג התעד ןיא | ,"רצואה, לע טפשמ  אוצוהל רבכ

 םישקבמ ,"ללכה ןמ םיאצוי םישעמ, ,"תוערואמ, ,ללכב ,םובהוא םניא םינמרגה

 תודהיה ךוזב הולש תררוש םינווחאה םימיב םגמאו .הולשב בשיל םה

 ."הפצמה לע, קרפב ןוחצג, המישרה ע"ש 50 רמונ "םלועה, "וע (*
 ,תכרעמה

 תינילרבה הלהקב תוריחבה תמחלמ ילגרל המק רשא  תושגרתהה ,תינמרגה
 ירחא ,"סנאילא,ה ךוהב וררשש םיכוכחהו םיבוסכסה םג יקספ .החבע .רבכ
 פע םקוהש םולשה םנמא , תינמרגה הקלחמה ! ושירד תא יזירפה רעוה אלמש
 ןילרכ .ןובש .ךוסככה תא התשעש ,תורקעה הלאשה התוא רוע רהפ אל ונוכמ
 יפנאילא,ה פש הגהנהה תלאש :יללביירוהי ןי נ על זירפו
 תורוחב רבד לע הלוכ הטישה יוניש תלאש אלא הניאש היתעל
 ןורפ החלשש ,בתכמה ותואב םולכ)  רמאנ אל תישארה הגהנההל תושרח
 , ינמרגה רעוה לש ןיתישירהל אוה המונסמ יכ ,זיר5 העידוה וכשו ןילרבל
 םלואו . תושדח | תוריחב םינילרבה | ושרר הנושארו רקיעב יכ ףא
 תא עוופהלו כושל ךבל ושכע ם טונ םניא 'הינמרגנ "סנאילא,ה | יגוהנמ
 עובקל רמאיו ומצעמ יזירפה רעוה ררועתוש דע ,חוכתל םה םינכומו החונמה
 בובצהל | ראבל  םינמרגה  םיגיהנמה .םילדתשמ םות.יבו . תושרה | תוריחב
 רעוה | שרורש .תושירדר לש ןביטו ןתוהמ תא תויבמופ תופפאב ידוהיה
 *אישנה , ןילרכב םג ןב ,םי.וש תומוקמב תוכרענ .ולאכ תו+סא , ינמרגה
 רותיב םיע טה ,סקופ םיטפט מה:ץעוי ,ויעבע לש ינמרגה
 ה רומל תא תוברחל

 ,וו 'ז שיררל בל וירפכ ןמישיה

 + םישרח

 תוציתנה תא

 ם"תבכ תירבעה ה 'פ גאיל א,ה לש

 ב זעו םיעמ תב שוש
 םיפוצנ ירפו שיז

 יכופבסה ולטב העש יפל :ונרמא רשא רבדה אוה סנמא

 , תדמוע המוקמב ןוידע ,הטישה יונש תלאש ,תורקעה הלאשה ל:

 ן-ל +
 י ין ל הב

 יי

 .הָיַטננְרֶאְמ םיִבָּתְכַמ
1 

 ,םירוהיה ןיב הנוטנג-א ץרא המסרפתנש רחאל ףכוה , תונזעארה םינשב
 ולת אלש , דאט תיפי תווקת .הכ ולתו תובוט תובשחמ , עורוכ , הילע ובשח
 , סלוענש תרחא הנידמ םושב ןהוא

 ו:רג ןלש הברה הנוכההו .שריה ןיראכה לש םיניילימה
 אוצמל "םיפדרנ,ה ולכויש יערא:תרוד ל י ל ד ם ל קמ ל הנוטנגרא תא
 ךיז ב , םומלוע:תעושת הב עשוי. "לארשי םע,ש ,ץואל אלא ,.םעז רובעי דע
 תדוכע רע רימח םיבתוכו םירברמה , הלא ךוזבו .רוכצה .ינקסע
 , , םלועמ ועמש אל העמש תאש , וז הנידמל "םיבבוח, ףכית

 , ןויצ:תבחל "תררוצ, הרצק תע ךשמב החשענ הגיטנגרא:תבחו
 ונפמ וז הניטנגרא יב , םיתפומכו תותואב  חיכוהל וצמאתה םיכבוחה וקורא
 ץ ר אמ לארשיל רתוי האי , הב .םיררושה ,תיתרה תונלבסהו יטיליפה שפיחה
 .לארשי

 ובשחי .א"ש ,

 ואצמנ ,לל

 הגיטנגואב םג יכ , םוערנו לכה .התע .הרבע רבכ איהה תעה לבא
 . התפתמו בחרתמו לרגו ךלוה הזָה בושיהו , תונירמה רתיבכ ירוהי בושי ונשי
 ראשש ,הדמה .התואב ..,, םגו תוכיאכו תומכב קמעתמו ךלוה אוהו הנשל הנשמ
 .םלוע םעל םלוע תאנשב--הב תוניזצמ תונידמה

 אצמגו הבורמ .תוריהמב לדגו ךלוהה ,  הניטנגראב רועצה ירבעה בושיה
 םג םלועבש םיבושוה רתי לכמ לדכה תילכת לדכנ ,תווהתהה בצמב ןוודע
 ,םירוהיה םירכאה .היצזינולוק ה איה הבוטל .הערל םגו הבומל
 -  םורבאה , ץראח .ידוהו = ראש לש יללכה רפסמה תמיעל ךרעב לודג טרפסמש
 + היתואצות תא םיברמו החיא  םירפמו הניטנגרא תמדא תא םידבועה וללה
 ,'וניגרטקמו ונוניטשמ תויפ  םותפל לודג םחבש יארוב

 .ןישבע םג תלקלקמ איה ןוירעו לקלקל א"קי התברהש יפ לע ףא יכ
 הקדצה תטושב

 תטלובו  תרבינ ןיראב הפ התלועפ םוקמ לכמ , םוצעה הנוהל ךרעב יאדמ
 , התובישחב שיחכי אל .שיאו לכ יניעל

 "הנשמ- בחרתמו לדגה , םירוהי םיוכא לש רמעמל חוטב רוסי חגוה

 .רלוגש , םיריעצה לש םמצע תוחכב םי:עפו , א"קי לש החרועב םומעפ , הנשל
 ,חבשל רוב יואר הז רבדו -- ,ץראב הפ ולדגו

 1, םיכוכחהו ם

 =. .תינמ הב

 (' וב ןעי

 " רתוי םותוחפל התשעש םישעמה לכ םיבשחנ היפ:לעש ,הלש



 םישפחמש םוקמב .,דבעג התמראמ יגימשה קלחה קרש ,תאזה ץראהו
 ,וז ץרא ,הממו:ה המראה תא והתפיו ודדשו רשא , םדא"ינב ירחא רגה רואל

 דועו רשב ,רמצ ,הנקמ ,האובת :היתודש תואצות י'ע תרשעתמו תסנרפתמה =

 ל הקוקו איהש ,ץווחה רבועה תא רתויב הריקומ וזכש ץרא --- ,דועו =
 , סורויאדסוגיאוב : תויצגיבורפת שלשב יכ ,  אניטנגראב םועדוי לכה

 ידיב םילמ יפלא לש תטש לע הממש"תמדא הכפהנ םואיר:ירטניאו-יפ:הטנאס
 תואצות לש טרופסקאה הברתמו ךלוח הו י'עו ,םיירופ תורשל םירוהיה
 : . ל"וחל הניטנגרא

 םורוהיה ונחנא] , םיאורה ןיע תא וילע :םי אלש רשפא יא הזכש ןויוח
 ונא .ווה ב םדוק קאופר הזב םיאור ונגיא םא , הנוטנגרא יבשות .

 ...הכמה ליב ש ב האופר םואור

 הגורחאה תעב ושפש ;תוליהבמרו תונכוסמה תוכמה תחא ,הכמהו -

 ירבעה כושיהש ,רבדה והז ,םדא תושפנב בעתנה רהסמה איה---וגמע ףוגב

 םג הרוחסה םג ונתשבלו וננופאל יכ ןעי ,ה ער וב ןייטצמ הניטנגראב
 ..,ונרשבו ןגמצע לודגה םבורכ םנה םירחופה

 ודרי המז-רהפמ םיבק הרשע :רוכלתה יובדב שמחשהל אובנ םא

 רשפא -- ולוכ םלועה לכ דהאו םירייאיסןניאוב הלטנ העשת -- םלועל

 הזב | ןיא -- תוכי.הל עגונב לבא ,תומ כה ל סחיג קר הצילמ וז היהתש

 תולפשה תוירבה ןאכ ןיגהונש ,וזכ  תיניצו הריפתמ :גהנה . ללכ .המזגה םוש
 תא וללה םיעדוי תונירמה לכב ,םוקמ םושב ואצמת אל---איפהרפב הלאח
 םה הפ  לכא .םישנא ןיב םיאב םגיאו שמשה רוא ינפמ .םירתתסמ : , םמוקמ
 :תיב םהל שי . םינגרואמו  םירדופמ םה הפ ,שמשה יניעל .םרחפמב .םיקסוע
 ןאב .הכלממה םעטמ םירשואמה , אשידק הרגחו תורבק:הרש , רחוימ הלפת

 םיבשוח ,הקיטילופב םג םה םיברעתמ , העיספו העיספ לכ לע םהב לקתנ החא |
 םהל הקיפסמה ,תדחוימ "תונמוא, םחל שיש ,.םינוגה םרא:ינבל םמצע תא
 ,ירסומה ןבומב רחויכ אוה עורג הז רברז--- סתיחמ

 ,םילעופה ונחנא ,ריעבש םירוהיה םיבשותה לע םונמנה , וגחנאו

 ,םינימה לכמ םירשיה םינונחהו םירחופה ,  תשורחה-ותב ילעב ' הב אלמה לשפל
 יארוב , הערה דעב  רוצעל ל ןיאו הלא לכ תא םיאורה , ונחנא

 הפ ואצמנ אלמלא ,באכו תשובמ וכ רתתסהל םוקמ ונמצעל .םיאצומ וגייה

 .,,המדאדירבוע םידוהי לש תוינולוק ץראב

 בשויה , ירוהי לכ רמאל ךירצ ךכ --- ,םיהלא השע הז תמועל הז תא
 : סמעל םישחכתמה , הלא לע ןוידע הנמנ וניאו סירויא:פ ניאובב

 תראממה | תערצה תודיא לע תוכיראב רבדל ינא .ןוכנ ., ירול אובישכ :
 ,רגהה ץוחנו יאדכ . ןאכב בעתנה רחפמה תהרכהל תומרוגה תובסהו תאזה
 קר יתייה הצור תימשיטנאה תודוא לע ןאככ יובדב , רחוימ בתכמ ול שידקהל

 םילידבמו רתויב ןאכ םיטלובה ,םיי מוקמה םיאנת ה ינש לע תוארהל |
 , תוצראה ראשבש םהיחאמ הניטנגראב םידוהיה תא

 םינמיסה הפ םיצנצבמ וליחתהשב יכ ,בויתמ םירברה עבט , ןכבו

 איה] להקה לע העיפשמה איהש) תוגותעכו רזנצב תוימשיטנאה" לש םינושארה
 המ לבא ."עצפ,ה םוקמב אקוד ץיבצבל ויה  םיכורצ ,(ונממ תעפשומה םג

 רתויהו הפי רתויה .קלתהל אקוד םינווכמ וז האנש יצח יכ ,ונתוארב םמותשנ
 ,.תיאניטנגראה תודחיה לש  אורב =

 וניפצ רשא ילבמ , ונל הפסזנ ,חגושמו השרח הרצ ,תחא הרצ דועו

 עבטל שדח ךלהמו השדה הרוצ הנתנ רשא איה תאוה הרצהו ,שארמ הל

 .יפור:יטנא ךלהמ--םונינעה =
 הרשע הנומש , ןאכב בשוי ינאש ,תעה לכ ךשמב

 חורב םיבותכ םיומאמ | םוקמהיינותעב : אורקל * יל "ןמדזג
 . הפוריאב תיבורק בכ"ב םיתעל .תוארל יתלגרו

 ןמזמ םיעיפומ ויה , הפ םיאצויה , םיזנבשאה םינותעה תשלש"םינשב קר
 ןכל אלה | , "םידוהיה-תסינכ תו ח"ע : לבוקמה חסונב םיצקוע .םירמאמ . ןמול |
 םינשב יב  רמאהל הנתיג תַמאהְו - .רבד ותו םיחמומו םיסונמ ,םה םינבשא |

 . ךומסל המ לע םהל הוה תונושאר
 ןיוחמ ןמוקמ םלועה .לכבש ,  םהאה .ןימ - תאלח .,.תואנה תוירבה ןתוא

 ו הליחתהש םדוק דוע תובר םינש הפ ןק ןהל ואצמ ,הנחמל |
 םוקמ :הוה םוקמה יכ , וחירה מל ףירחה .חירה-שוחב  .שריה- ןוראבה לש ודופימ

 + (ה16זמ התא 'םיזנכשא,, םשכ םהל וארק םינושארה םינטזכו , םהל אוה הסגרו
 םיכוסבסה לע םג ןללה ועיפשה העודי הבסב . ללכ זא עודי חיה אל .ידוהי םשח <

 . שרוה ןוראבה לש וידיקפ ןיבו םיטסינולוקה = ןוב זא וררועתנש = / םינושארה

 אל , ךרעב הנש
 םתואכ ,  ימשטנא

 'אלש

 יאנותשלפה דרשמה לש ותעד-תוח דופי לע. רוחיבו , הלאה :תועידיה <

 ובתי , םרו לע '"התלגנ,,ש , וז .הגידמב יכ ,ללב החוג םתער התיה אל ,הארגב
 םג םמצע תא םיבשוחה ,םגשומ יפל "םימימת,ה הלא | ,םירשי םישנא םג
 . םיסחוימל

 הנושארה תעב ואיבהש ,תוינאה ןמ תחא לכל יב ,לכל עורי הפ
 ;םהינכוס תא םיחלוש וא םמצעב םיאצוי  '"וללה,, ויה ,  םידוהי" םיטנארגימא
 התסה ירבד י'ע םישדחה םיטנרגימאה תא םמוקל ידכ ,  בירדירהרחמ םישנא
 תוברקתה לש תותוא "'וללה,, וארה הז םע דהיו . שריה ןוראבה לש .ןיריקפ דג
 םיבשותה יכ = , הטרגש איה וז תוברקתה .ריעב םדוקמ ובשיתהש , הלאל הרתי
 םלה הזה .רחסמה . םינשי .םידגב לש רחפמב .םיקפוע ו ריעבש םינושארח
 ןושל תא: ןוידע : ועדי אלו .ןאכל ואב ךא הזש ,וללה םיטנרגימיאה תא הפי
 ,.הרוחפה תינק .ךרוצל םיחתפה לע ריזחהל שרוה הז קסע ןיאש ינפמ  ,הנידמה
 וליפא הו קסע תושעל רשפאז רחופה תיבל םיאב הגוקה םג רבומר םג
 חקמל הבורמ = העיגנ ול שיש ,רחסמ ןתוא לש ועבטמ תאו דבלמ . אזימרב
 םג ,ןיעה ןמ םייומפ תויהל םיכירצה ,םיצפח לש רכממו
 םינשיה םיבשותה ןיב הריתו- תוברקתהל ומרגש ,תוכסה תחא התיה תאו
 םיסינטסא םג ואצמנ םישדחה םיטנארגימיאה ןיב יכ ,וילאמ  |בומ | . םישדחהו
 תוגושארה םינשב םירעב שדחה בושיה לש וז הרוצ ללכב לבא + םהמ וקחרתהש
 תונותעב תעה לכ ךשמב ונשגפ אל תאז לכבו .(* לארשי םשל דובכ הליחנה אל
 רחא רמאמ | ףא--הגידמב .תבלהתמה ןושלה--תינאפשה ןושלבש  תינימנגראה
 + םידוה ה לע .תולפנתה לש

 (:אובי ףוס)

 . ףסוי-ןב .בקעו

 רש 0%
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 .תּונויָּצַּב

 ופתתשה .םצמוצמה פ"הוהל .הבישו < ןלקב התיה טבש 'חל ד ויב
 .ןהב .יו  גרוברוו ר"ד .פורפה , ןוספלוו אישנה ה"ה : םירבחה לכ הבישיב

 לוזאב ריעב ירישעה סרגנוקה .תא עובקל טילחה לודגה פ"הוהש ירחאל
 םהותוצראל תויורדתפהה .י!כרמ לכל םצמוצמה פ"הוה הנפ ,ז"ש טסוגוא שרוחב
 תובושתה רוסי לע = .סרגנוקה ימי = תעיבק .ד"ע .םתעד .תא תווחל העצהב
 --ו'טב ירושעה סרגנוקה לש ונמז תא עובקל םצמוצמה פ"הוח טילחה ולבקתנש
 . ליזאבב--ומוקמ תאו (ברעמ ינב .ןונמל טסוגוא 15--9) באב א'כ

 היהת םא , ךורעל הגורחאה ותבישיב טילחה לודגה .פ"העוהש ירחאל
 י"אב בושיה תדובע תואעותל הכורעת םרגנוקה תעשב , ךכל תורשפאה
 םצמוצמה פ'הוה לבקו שקב | ,ל'וחבו י'אב תוכרתה | תדובע | תואצותלו
 רוסי לע ל תאמ .רוחיבו .םינוש תורוקממ הז .ןינעב  תועירי

 טילחה .
 בושיה תדובע תואצותל הכורעת ומצעב ךורעל ילבל .םצמוצמה פ"העוה
 ,"תימואלה- .ןרק,ה -תא .ןימזמ םצמוצמה פ"הוה םלואו . דאמ .תובורמ היתואצוהש
 ואבו = יב ., םתרובע ירפל .הכורעה רדסל * םיצורה םידסומה רתי לכו "לאלצב,
 הכורעתל הצקי .םצמוצמה פ"העוה . ליזאבב פרגנוקה ימיב סתכורעת תא ורדסיו
 ללבבו 0 תינורועה הניזאקה רי לע רבכ .אל הז הנבנש , לודג דחוימ רורמ
 תואצותל הכורעת רדסל . הכורעתב םיפתתשמל רשפאה לככ רוזעל ובל תא ןתי
 וגפמ , ררבתגש יפכ ,רשפא יא כ"ג ל'וחבו י'אב תימואלה תוברתה תדובע
 קיפסמ סרנגוקהל דע דוע ראשנש ןמוה ןיאש ינפמ  ,רקיעהו , תונוש 8

 , < ךכ

 רוטעיש יארוב הניטניגראב ירבעה בושיה לש אבה  ןוירוטסיהה (*
 םירוהיה !קסע  םירחסמ  וזיאב ;. בטיח רוקחיו איהה הנושארה  הפוקתה לע
 אוה הז לכ .'ןכו םירחאב טאל-טאל- כ"חא  םתוא  ופילחה  רציבו -הנושארב
 םוקמ ןאכ אצומו הלק העיגנ אלא הוב עגונ יניא ינא ..ןינעדאלמו דאמ בושח
 : ץיבונוח רמ םסופש ת בחמח תא ארקל יל ןמרזנ רבכ אל הז : וז הרעהל
 תונוכנ תודבוע הברה שי וז תרבחמב . "אניטגראב .א"קי לש | הב ושי  תטימש,
 ותאנש .הפי תורדופמ תודבועה ןיא .יכ ,אקע אד לבא .. תונוגה :תוריקסו
 א"קיש ,רמוא אוה .הרושה תא הלקלק א"קיל .ץיבונוה רמ לש חלודגה
 ןפואב אב וז הנקסמלו ,רוימשיטנאהב םגו ל הטש אה איה איה
 םגו תונותעב םג | , תוימשיטנא הנשי .הניטניגראב תישפח ץיאב םא :הו
 םירחסמב םיקסועה םידוהיה תאטח ךותמ - האב וז ןיאש , הנימ עמש ,רובצב
 וחירבמ רופחמה ןכ םא אלא אטוח םדא"ןיאש ; ןל אמויקש םושמו . םינוגמ
 ורה ,א"קי לש העורגה הגהנהה המרג הניטניגרא יוכא לש םתוינעלו , ךכל
 ל , תוניטנגראה תומשיטנאב המשאש איה .א"קיש
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 יסנאניפה בצמה ד"ע םג םצמוצמה פ"העְו לש וז הבישיב ונד הכוראב
 היקרוטכ. .העונתה .בצמ , תוררתסהה לש תושדחה תונקתה , תורדתסהה לש
 + תורחא תוימינפ תולאש ד"ע דועו .תורחא : תוצראבו
 ץרמ 98) רראב ת'כב לודגה . פ'העוה .ירכח תבישי. תא" עובקל טלחוה 2

 ..ןילרבב --וטוקמו (ברעמה .ינב .ןינמל = =
 זוכו ד"ע הלאשה םג םיקמ םופתת ג"הפהעוה תבישי לש םויה רדסב

 נ"הפהוה תבישי לש םימיה םתואב . י"אב הדובעה םשל םיפסכ ץובק ינומ לב

 י תימואלה .ןרקה תובישי םג :הנויה

 ימוכסמ םיקנרפ ףלא םולשוריב תירבעה היסנמגה .ליבשב ןתיל טלחוה

 .ה וטלוקה :תרובעל .ןרקה

 המפרופתנש המישרה יפל תימואלה ןיקה תופנכה

 הירטפואמ ראונאי 23 דע 16 ןמ עובשה ךשמב .6 רמוג "מלעוו,הב

 2278 היפורמ רפמיציד 27 רע 20 ןמ עובשה ךשמב ; גינעפפ 4 .קרט 4

 תינופצה הקירימאמ ראונאי 13 דע 6 ןמ עובשה ךשמב ; גינעפפ 69 קרמ

 הירגלוב ; י"א , הידיווש , אדאנאקמ םימוכסה םע דחיב . גינעפפ 11 קרמ 7

 -יטרופואוקה הפוקה לובשב תורחא םירעמ דועו .אגיוומ ולבקתנש םימוכסה םעו

 הרומאה המישרה י"פע תימזאלה ןרקה תפוקב לבקתנש ללוכה םוכסה הלוע תיב

 .פפ 24 קרמ 8629 ךסל

 לש התורבגתה לע תוארהל ונתלכיב ןיא : ונל םיבתוכ קפ גיו ו רמ

 לבא .ןיא--בלה תא דדועלו חמשל ןתלביב היהש , תודבוע . ונריעב .ונתעונת

 יכבוח, תדובע .היהש ומכ בצמה תא קיותהל ידכ םג הכר הדובע התיה הצוחנ

 תנמזה , םיירבעה םינותעה תצפה ,םירפפה רקע תיב תקוחה , "רבע תפש
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 ץובק ,םילקש תואמ עברא תצפה , תואצרה ארקל בונאיורדו ןייטשדלוג םירבחה
 תקוחהל כ"ור םישמחתו האמ ,תימואלה ןרקל | הנשה ךשמב . ןוגה .םוכס
 הנשב וארה אל ונלש "תובא,ה . ונתדובע לש לכה-ךסה * והז --- , תורדתסהה
 ,. ורמגנ אל דוע י"אל  תועיסנל תונכהה .תימואל הרובע לש ןמוס םוש הרבעש
 תובדנ . י"אב עקרק דחא םגוד ףא ןיידע הנק אל םידימאח םינויצה ןמ דחא ףא
 תוחכב הבר העיגיב תוטורפ. .תוטורפ ורכצנ- םימוכסה לכו , ונתנ אל תונוגה
 ויער תא ץיפהל םילרתשמ םיריעצה . , רבלב םיריעצה לש הנטקה הצובקה
 ,םיעירפמ הברהב תשגופ וז הדוכע לבא , רפסה יתב ירימלת ברקב .תונויצה
 , -- . תיהבעה הפשה דומלל .תוצובק רדתפהל וליחתה הנורחאה תעב

 ןיקהל הנשה ךשמב ןפסאג קסנילאוו-דורוגובונב -
 -ש תוינמ יתש ורבמג , ב"ור 78 ב"הווע .תורעקמ י"אשיל , כ"ור 09 'תימואלה
 לָךִס לע תורבוח ורכמנ ,.םילקש םינומש וקלחנ , יאניתשלפהו ילאיגולוקה קנבה
 רדתסג .ב"ור 5 ךס לע  םיימואל םירויצ םע "ןוגבל,, תויולג : ,ב"ור 4

 ילאינולוקה קנבה לש תוינמה ישולת י"פע רנדיבידה ןוערפ ימוקמה קנאבהב
 םע דחיו , תימואלה ןרקה לש תואספוק .םירשע רוע | ורכמנ  -,יאנתשלפה ו
 הצובק .רועב שי . תיאספוק עבראו םיעבש ריעב התע | תואצמנ תומרוקה
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 לעב דצמ תות רברב םיצווח םיכמות ואצמנ אלש ינפמו ריעבש םירחאה
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 הסידואב :ןויצ .יבבוח .דעו רי  לעש :ןיעידומה תכשל .תאמ הרעה
 ,לארשי .ץראל :היטורמ האיציה  ריע אלבטהל

 םירפסמה לא םירפסמה תא  ליכקהלו  ונינפלש \ וז אלבטב  ןייעל יאר
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 םינמזב ןבשיתהש , איסור .ינב .םלוב טעטכ) י"א ינב ויה םיעסונה ןיב
 וא ,רחפמ וא ,החפשמ יקסע םושמ  איסורל המ ןמול ואבשו י''אב םיגוש
 י"אב ועקתשה כורקמ קר הזש ,הלאב םג ויה ; אבצל דומעל ואבש םיריעצ
 -דקתשא) + 8"ן07104--(י"אל םתחפשמ תא תחקלו םהיקסע תא רומגל ואבשו
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 םיבתכמב .םיבתכמ 2210 םיעידומה - תבשלב ולבקתנ הנשה ךשמב
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 הפוקהו  תימואלה .ןרקה תסנכה המסרפתנ :"טלעוו,,ה לש :ישימחה .ןוילגב

 : המישרה יהוזו . תונושה תוצראה יפל 1910 תנש ךשמב תיביטריפואוקה

 + תימואלה ןרקהל .פואוקה הפוקהל

 (.רפואוקה הפוקל .הסנכהה םע רחי)
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 תריכממ , ןספלאוו ש'עש הפוקהל רוע ולבקתנ

 ו 8 םינוש םירמוח דועו התסופה יות

 ךשמב הסנבה .תימואלה ןרקחל .התיה ה/'פ
 לרמ 8 1910  תנש

 תישארה תמיקה:ןרק תכשל האיצוה ,רבכ ונעדוהש ומכ

 םייחהמו = לארשי:ץרא  .תוארממ תונווגמ תויולג לש .הירס ןלקב

 תורשפאה תא תונתונ ,םינוש םיעבצ תולעב ,ולאה .תויולגה .םש

 עבטה | תוארממ :גשומ .הזיא  לבקק = ייא תא ורקב אלש הלאל

 םיכלוהה םישדחה םייחהמ | דוחיבו םירעהמ = ,ייאב  םירדהנה

 רוטקרידה םג לבק  ,ונל עדנש יפכ .התע .המש תעב םימקר תמו

 ולאה תויולגה  ,הבקסומב | בוניל'צ ר'רה | ,היםורב ק"הקה לש

 לבור  ריחכפ ודי לע ןנישהל רשפאו תישארה ק'הק . תכשלמ

 % תונוש :תויולג ₪0 תלעב הירס לכ רעב דחא

% 
 יא

 .היסורב
0 2 

 םידוהי .ישוריג לש | תוריזג

 הגהנהה תאמ הדוקפ י"פע תינוריעה

 תומוקממ הברה איבה רבעש עובשה

 תווארפואה הקספ בויקב .םינוש

 בויקב ,היקיתופאב םימושר םניאש םיחקור-ינגסל רחפמ לש תודועת תתל תיבלפה

 םינש ךשמב . האופר ינסמסל רכממ תב םהל שיש ,םיחקור-ונגס םינומשמ רהוי שי

 לודחל םה םיתרכומ התעו ,ץירפמ ילב רחס:ב הלאה .םישנאה .וקסע הברה

 םינפה רטסונימל תולרתשה םיחקור:ינגס לש הוצאטופוד השיגה םנמא - ,.םהיקסעמ

 ,םיחוכומה סיגמוס שיו ינענ אל .ןיידע םילדתשמה לא , תאזה הרזגה תא לטבל

 , ירפ השקת אל םתולרחשה יב

 3% םלועה <

 הנורחאה תעב הברה תלפטמ תיבויקה היצארטסינומדאה הלוחתה ללכב
 תיבויקה תיכלפה הגהנהה תקסוע .ההע . םידוהיה לש .הבישיה תויכז תלאשב

 םהידלי .תוכזב בויקב .הבושיה םהל .תרתומש םודוהיה ד"ע האצרה תכורעב
 ןושבעו , תאזה תוכזה לע שיא רערע אל הכ רע ,םש רפסה"יתב תא םירקבמה
 ..אמונ הב האצמו תושרה האב

 ,תוכז ירפוחמ : םידוהי ירחא םישופחה תולילכ התע ורכגתנ הז םע
 ירטוש םיגהונ הליל  תוצח ירחא תיעיברה העשב , וז אשידק .אתרקב הבישיה
 קורבלו , םטההתלר| בט ומ םוקמב דוחיב , לארשי ינב יתב תא ףוקהל היצילופה
 םושנ םגו , תיבה:ישנא לב תא םיריעמ |, םיריידה לש הבושיה :תויכז תא

 ותרועתב = אצמנש ימל , הבישו:רתיה .םהמ םישרודו םהנשמ , עמשמב .םידלוז
 . חרקלו .ריקל בל םיש ילבמ .היצילופה ידיל ףבות  ותוא םירסומ לק לוספ

 ,.ק םג יב אי ל י'צ כ םידוהי לש:תוהפשמ רשע לע םג שורוג תריזג הרזגנ
 + םוקמה ירחוס ידבכנמ םירחא שי שרגהל םירמועה ןיב

 , תורכאה = יניגע תא להנמה . ןילופדידוהי םג .םמוקממ םירקוע וליחתה
 לע  םו:שויה = םידוהיה תא | םירפכה ןמ שרגכ ק סו ו א ל צ א ל זו רועב
 ר"היב לא  להגמה לע הנלבוק ושיגה תוידנהי תוחפשמ ט"י .םירכאד המדא

 טפשמה תואצות . ראונאיל ר*כ םויב ררבתהל רמוע םטפשמו . , קסוואלצאלוובש
 + ללכב ןילופ ידוהיל דאמ תובושח הזה

 תצעומ .תטלחה | י"פע  םידוהו לש .שורוג תֶרזג הלטב דחא הרקמב

 שרג?  הדוקפ איצוה יקירוטהו ינאגוקה לבחב ישארה ןאמאטאה , הכלממה
 גרבנוזייא  עבשומה ר"הוע = ..םירזהי םירוויבורפ הששו םירשע לכתה ותואמ
 התער תווחל רבדה תא רסמ הלהו אבצה ןוירטסיגימ לא הנלבוק םמשב שיגה
 תריזג תא ע"על לטבל טאניפה לע זתוצ איהו ,הכלממה תצעומ לש
 / : + שורוגה

 :םינמואה . -םירוהיה .תבוטל  ןיד הכלממד תצעומ האיצוה 'הזב .אצויכ
 לש תווארפואה לע ולבק רשא תורחא םירע לש םיחיצב םימושרה ,ז 'נ ורוב

 הזמ  לידג רתוי םוכסב הכרעהה מ תא םהילע וליטהש ללגב ,םש מ"העב
 , סמ  תלטה ןינעלש ,הטילהה הכלממה זצעומ יםירצונה םינמואה לע לטומה
 : + הנומאו םואלב םיחוגשמ ןוא הכרעהה

 יאט ראויה | ריטאגרכיג--ארינגה יכ ,העומש ומסרפ | ל"וה ינותע
 תגלפממ .םיטולופה  םינקסעה  תשירד דגנ ףקות לככ ותעד תא הוה ןו"אקפ

 * ורכד .ופל , םירעה ןוטלשל עגונב םידוהיה תויכז תא ליבגהל ןי"ופב םייממעה

 ת'צולוברל .הטונ רבלב ירזהיח .ןוירטלורפה קר יכ ,ג"גה אצמ תאזה העומשה
 סתואיקב ינפמו ,תיטילופ תורשכ תקזחב םיקזחומ םידוהיה תּורדש רתי נבו

 'מצעה ץטלשל הבורמ תלעות איבהל םה םילולע השעמח תשרחו רחסמ ינינעב

 "אשראווה ןוהעה אב החע . תונוש תוילכלכ תולאשל עגונש המ לכב םירעה לש

 'הלשממהש רברה רשפא יכו רוואה ןמ הטולק וז העומש יכ ,  עיריהו = 8100

 :ימראה לכא ,וז הלאש לע ןתפקשה תא ונש תוינמיה  תוג5פ:הו תיזכומה

 .העצה םושב 'גרוברטפל הז ןודינב החנפ אל תיאשראוור היצארטסיג

 ,הבישיל הדיעובש . םידוהיה םיריצה וכח .רעופ בלב תדיעוב םידוהיה

 ררסמה דעוה םג .החונמה םוי תלאש הב  רובתתש :םינמואה

 וז- הלאשל עגונב וקיזחה ,הבורמ התעפשהש ,םילעופה-תצובק םג ,הריעוה תא

 רחוימה החונמ םוי םהל שיש ,םהה םימואלה לש םהיגינעל תדגנתמה חערב

 לככב. עוכקל (א + תועצה יתש ואצו םילעופה תצובק ההואמ ,םתד י'פע םהל

 : ןושארה םויה תחונמ תא הנידמה לכַב עובקל ('בו ; לכל דחא החונמ םוי לח
 .התצוכקמ םידרפנ םה הז רבדב יכ ,ערפמל ועירוה םירוחיה םילעופה , חבוחל

 עבקיש  ץוחנל םיאגזמ .םרו =, תיללכה םילע!פה
 ְּ . םירוהול

 םי ויצהל

 ,תפשה םוי קר תויהל ךירצ םידיהיה לש החונמה םוי = יב , דחא הפ ומיכסה

 + זונקתה רפס לא םינכהל שיש , ףונסה חסונ .רכדב קר םוריצה

 לש וללכת הבישיב .אוש-תוששה אלא ויה אל תוששחה לכ לבא

 רהסמל ןוורטסינומה .חכ>אב , םודיהיה חפקשהל שיא דגנהו אלש טעמב הדיעוה

 הלאשב יב

 וקלהג

 ה 'תושארב עידוה ,.דמעמ ןקואב אצמנש ,השעמה"תשרהלו

 : החונמה סוי רותב תבשה םוי

 " םסיפכט ד'ע וצעותנ הבש ,הדחוימ הבישי -התיה  םודוהיה

 . לכה ,ללכ םילאיפוצנירפ םיכוסכס ןאכ ויה אל = ,ןבומכ .ןז ה"אשל עגינב



 ה םלועה : . 2

 ,סויה .הגורמב  גוהנש גהנמה לא הלשממה |
 2 םהל

 הטונ : ןושארה םווה = תחונמ דע
 םידחוימר םהיגח תא .רזמשל .תלוכיה תא הנידמה יבשות לכל ןתונה
 תגויעמה , המודה לש הוסימוקה תער .םג איה ךכ ררבל רברה הלעש המכ רעו

 ושע ןוירטסינימה חכ אב לש הלא וירבר . םילעופה:תחינמ ר"ע :העצהב התע

 :תאוח הטלחהה *ודג תועד-בורב הלבקתנ ףיפבלו םשוו
 םיגהה לכ:| עובשל ןושא-ה ימיב  הרוכעה הרופא תונמואה:יתבב :

 + םידעו הו

 םומיב .סתכאלמב קוסעל םיאשר םירצונ םניאש םינמואה ,הרע ה,

 םה םוותומ ללפבו . םירצזנ .םילעופב םתרובעל ושמתשי .אלש יאנחב , הלאה
 םיאטר .םנוא םירצונה םינמואה , העובשב םימי הששמ  רתוו אל .הכאלמב
 הרופא םתד י'פעש םימיב הדובעה לע םירצונ םניאש | םילעופה 'תא תופבל
 ןישארה ימוכ  םירעינ-םגיאב רוכעל םה םיאשר תאז  תמועל . הכאלמה סהל
 + "םירצונל רשא םיגחהו עובשל

 המכ לפנתהל םיימשיטנאה םיריצה וסנ הריעוה לש תונווחאה תובישיב ב

 ןוא הדיעוב יכ ,ורמאב ר"ווה םהל םמוקתה םעפ לכבְו , םידוהיה .לע .םימעפ
 תלאש רוריב העשב ,תחא הנישיב ,םינמוא אלא , םידוהי אלו םיסור אל

 , םידוהיה דגנ ה ירוגיטקב ןידוי יאסידואה ריצה אצי תונמואההיתב לע החגשהה
 םודבועה , סירצונד םירימלתהו םירצּוגה םילעופה תא םהבזע ימ לע :

 םניאו םהיגפ תא םיבלוצ םניא

 םירבדל ".,, םחנומאבו

 ,רקש ,ונחנא םיחזמ,

 ארק .אוה
 וללה םירצונה םילעופה אלה %םידוהיה לצא
 םיללעתמ םידוהיהש אלא רוע אלו ., םוללפתמ
 :תואירק ועמשנ 'דצ לכמו ,םלואב ןואש םק םינורחאה
 לע .הלע ןכ ירחא . םיפסאנה חוו תא ר"ויה עיגוה לודג ישוקב  ,"אוש?תבד
 םוש ןוא ןידוי ירברב יכ-.,רמאו , ריגאווש , הטירואמ ידוהיה ריצה המבה
 דותב לכ לע חיגשהל בו'צאמלוט הנמ הז ןידוי תא-יכ ,רברל  הוארו ,שממ
 יארוו  ,םודוחיה םונמואב הזכ ןוא האר ילמלאו ,.הסירואב רשא הכאלמה

 + לוקוטורפ ךרוע היח =
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 םדג

 היצולוזיר תלכק ידול הריעוה תא ,אובהל דחא ןויסנ השענ ץוחמ םגו
 רוגפל םתעצה תא ףרגלטה ידי לע ר"ויחל וריכזה אלוטמ םיגמואח , תימשיטנא
 ירבד. תא םסרפ ר"ןיה |, םיימינפה םיכלפה תא םידוהיה . הכאלמהיילעב ונפל
 ןחי אל וכ , עידוחו ,הבורמ  חוההתרעס םיפסאנה ברקב וררועש * , המרגל טה

 הקספההב ושמתשה םירוהיה .  ךכל התשרוה אלש ינפמ הדיעוב וז הלאש ררבל =

 תוילפנתהה ינפמ :הלאה םירבחה תא עירוהל וטילחהו .הצעומל .וסנכנו הנושארה =
 ורכב ,רדפה לע אלוט ינמוא תעצה תא רימעהל-םישקבמ םה םידוהיה לע תובורמה ="

 הנע הז לע . וללה תוילפנתתה לא הדיעוה לש הפחי תא  רימג  רורי> ררבל
 רוריב יב ןעי .,ןפוא םושכ רבדה. הא תושרהל לוי אל יכ , יקסנארול ר"ויה"
 םינפה ירטסינימ תאמ השעמל םרוק תושר תליטנ תשרוד תיפואל הלאש

 ,ותואושנמ ףכית רטפתמ היה זא יכ , הזכש ןוישר לכקתנ ילמלא לבא , רחטמהו ל

 , תוומואל תולאשב לפטל םינמ א .לש הדועוב םוקמה ןיא :ותעד יפלש ינפמ ,
 תא יקסנארול ,מ .א לא םידוהי םוריצ לש הצובק החלש הבושיה  .תולכב
 : !תאוה תיפרגלטה הערוהה

 הנרגלפ  ר"ויה םסרפ ראוינאי 25  םוימ הדיעוה לש ברעה תכישיב,
 רורל םידוהיה םינמואה לע רוסאל םיעוצ-ה ,  הלוטב םיפויה | םינמואה תאמ

 םורוהיה םינמואה לש םהיפיריטניאו םהוככ לע ןגהל ירכב , םיימינפה םוכלפב =
 וזכש העצה לע רו:על ררשפאל םיבשוח הריעוה יריצ םירוהיה * ונחנא יא
 תואישנה תאמ םישקבמ וניוהז  ,רומג רויב הררבל ילבמ ,אמלעב הקיתשב
 םינמיאה לש | םת'תואגרה תא  ,הריעוה ינפל העיצהל שב לש .ןושל ,לכג

 םיעגונה .(םירחאו בושריי- םואיסקילא לש) תואצרהה

% 
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 למ
 רתי תא םגו םילוטר
 ."וז הלאשב

 ,הריעיב המפרפתנ אל םודוהיה םיר צה ן] מ .תאזה המרגלטה :

 תצפהל הדוגאה, ירכחל הבישי .התיה ברע: עו:של ןושארה םויב

 םיחוכוה י"פע , הריעוב םירוהיה םיריצה א תופתתשהפ "םירוהיה ברקב הבאלמ \
 םינכחמלו ןועודומ .תבשלל םיקקזנ  םידוהיה םונמיאה יכ . , ררבתנ .וררועתנש

 םוחת .לוטכב יולת םודוהיה םינמואַה בצמ לש רומגה = ונוקתשו = , םיפהושמ =,
 .בשוסה 2%

 וכ ., םסרפתנ םונותעה .דחאבש , ערונ ההועוה : לש הנורחאה הבושיב
 ונממ ושקביו רחסמה רטפינימ ינפל  \בציתה  הרועוה ירוצמ ז"ט םע בוקשוס
 + םידוהיה םינמואה לש 'סהיתויכז | תא ליכגהל

 . הריעוה ירבח לכ לע

 הריעוה, + תויבזה ייוש רבדב וז היצו וזיר עיצה בונאבולוג לעופה

 םינמואה לכל הבוח תויהל ךירצ םינמואה לש שדחה תונקהה רפס יכ תאצומ

 רפס רוריכ. תעשב .יכ | , הנוצר תא העובמ איהו , ללכה ןמ אצוו םוש ילב
 הלבגה םוש וכְות לא ופינכי אל הכלְממה תיצעומבו המורב הזה תונקתה

 . "םועורי תונומאו םימואלל עגונב

 * תורעוס םיפכ תואיחמב דחא הפ הלבקתנ היצולוזירה

 תפנכה תובב ושע ,הדועוב ןפתתשהש , םידוהיה םיריצה ץפח י'פע
 ץארוה ןוראבה תומשנל תורכה בו םע ןומה דךמעמב גרוברטפב לודגח

 תוחתפתה תבוטל הברה- ודבע סהינשש , רבכ אל הז תמש ,דוה ונבו גרובצניג
 .הופור .ידוהי ןיב הכאלמה

 השק םשוו השע הזה רבדה

1 
 ב

 םימי דועב ףוס:ףוס סנכת תונוש תואחסונב תרסמנה העומשה יפל

 רמגל .קר םיכחמ ,  בלממה-תמורל בשומה םוחת לוטב תודוא לע העצהה םיטעומ

 :באיטקואה היצקארפה . וז העצה רופמל שי תויפימוקה ןמ וזיאל ,ןתמו אשמה

 תעבוק .תרחא הפריג . וז הלאשב ןוידע תטבחתמי ,יו"ת רבדה הבש , תואר

 ,אבה עו;שב יש יל ש ה םויה אוהו ,העצהה תסנכה םוי םג ק

 טאטופידה תויהל ריתע וז העצהב הצחמה יכ 8 תואדווב ררנתנ
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 , תויתורפס תועידי

 קוידב
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 ג 45 / [| א א, 23-66ם 1608, 1 2

 ףרוצ ו נ ל שיש ןמז לכ | .ברעמה תופנב םילעופל םוכירצ ונ א הפצמ ה לע
 רשפא-יא  .םירדוגה- לע תורתו תורמוח ליטהל ו נ ל ןיא ,םישנאב ו -

 םדאה תרות לש היתוארוה ייפע קר הסינכה תלאש לע בישהל
 ,הבורמ הרמב םיממוש המהא .יחמש ו נ ל .ויהש ןמז לכ ..רבלב
 ..סונא ןיא םירדונ םינכהל ו-נ ל היה רשפאו .ו נ ל תרתומ בלה:תובידנ .התיה

 < בושו  ,ונצרא .ברקב םג  תומילבורפה תוליחתמ ושכע | .םיבורמ , תולגה -- ינפמ .תולגב .טלפמ "ואו .םונמ .ןיא :
 השעָהש הקירמאל הל רשפא יא .ונ ל תרהומ בלה-תובידנ ןיא  ,םתא :םירמואו ונתוא םינומה הלא םהל ושעי קוחש ןה 4

 תוברב .הכותמ האיצומ הפוריאש ,אמהוזהו .תלופפה לכל טלקמ = םילוחכה םימשב היולת םכניע ,תולגה תא "םיללוש, םכנה ,םינויצה
 + ירטנל םירדונה .ינפב ונירעש תא - רוגסל םיחרכומ היהנ .םימיה = רבעמ רשא לא ולכ ןותנ םכבל .,םכטבמ עגי אל הרופאה ץראבו

 וכומ 2

 םלרוגל גארל :תלטומ .הבוחה,היהת ונילע אל ,ךכל העשה .עינתשב ,"םילטבמו, םיחכוש םתא ומצע הוהה תאו הוהל
 , ;."םירדונה לש = םדאה אוה ןירוח-ןב .יכו + דבלב הקיר הָזְרּפ אלא וז ןיא םאה

 םירוסמ וידילש ,הקירמאב רחסמה רטסינימ , ליגאנ 'הש העשב הרצב ןותנה  ,םעל ול רשפא יכו הוה תא .ילטבל,ו חוכשל
 םירבועל :הכירצ .היהת סַסקְמְש ןמז לכש ,רמוא = ,היצרגימאה ינינע = תולגה תא = ,ובלמ .חיכשהל- רמולכ -,"לולש,5..,תולגב ---היבשבו

 םולועה .םידרונה ךרד לע םילושכמ .הלשממח חינת אל ,םולעופלו = !ד'ב .קפיס. שיש | ,הלוגה תוצופת לכב | דחא יריהי שי .יכו
 הלשממה סחי םג הנהשי .,םפקטב בצמה הנתשיש :ןויכמו ,םשל < ירה אליממו .'4תולג לש הלועמ  ,ובצמב ןותנ .ותויהב , ררחתשהל .

 ,םישיגרמ ינא ירה ,הלאה םירבדכ רמיא אוהש העשב -- ,םירדונל | לכ תא רוגחי אל רשא ,הלו.ה תוצופת לכב רחא ידוהי םג ןיא

 ובלב דוע 15 ראשנ אל יכ ,םלש בלב ,המלש החונמב ורמאנ יכ אשמה רבוכ תא דחא לוח ריגרג ירכ פ'הכל טעמל ליבשב וחכ

 לבא ,םקיתשהל ידכ אלתמא םהל אוצמל ץיוחנש ,םירחא םירוהרה | ןקתל  רשפאש תא .אוהש:לב ןוקת פיהכל .ןקתל. ,הוה לועה לש :

 "אלא ,הרואכל ,גאוד- וניא אוה םנש ,,הקירמא רצמ דמועה , ןמגולז + הזה :םויאהו רמה ,הוהה :ךותב
 !וז הפסוה םג ףיסוהל ול רשפא יא ,יולש, ץראה לש המולשל | רשא ,"ןיעה יריהב,  ,םתא = - ,תולגה תא יילטב,ל ,"לולשל,

 הביט איה האיבמ = .ללכ הליעומ הניא היסורמ םידוהיה תאיצי, | תוזרפו . תוצילמ .םכופ ואלמת אנ .לא ,ךלהי ץראב קר םכטבמ
 :תלעות "האיבמ איה ןיא לבא ;ןאכל םיאבה םינויבאהו .םיינעהל = ,אוה = סכיניבו.וניניבש --לודגה לדבהה .שממ ןהב ןיאש , תוקיר
 :היסורמ  האיציהש | העשבו = ;םמוקמַב .םיראשנה | היסור . ידוהיל = ,םכמצע = תא -:.םימרמ: םתאש -,תרו ל גה םע םתמ לש ה םתאש
 < ,תירבה = תוצראל  המרג  ,םולכ .תיסור .ידוהיל הנתנ .אל הקירמאל | תונפל.םכדיב שישי ,םכל\ המדנו" ,הנבהדהצוק .ךותמ וא: הנוכב םא

 רודה = ימובש = ,שארמ האור ינא .  םידוהיה .תלאש .ןהב -רלותש = ידוהיה  היהי הבש ,ונלש הלוכ .אהתש  ,הנפ המצע  תולגה  ךותב -
 תסונכ  >,ףקות 'לכב :ןאכ ןיורפתש-:םידיהיה -תלאש הדיתע אבה= ןיאו .ונמצע תא" תומרל םיצור ונא ןיא .ונאו .המלש ותוהמו םלש > =

 : ,, "םירוהיל .האנש הדילומ  איהש הפוס ןומהב :םודוהי = ןב . לע .יכ  .ונשארב = הל .ענענלו תולגה םע .םילשהל םילוכי ונא /
 תטלחומ תוקבד + הרומג היצלימיסא  +וז החישב שי המ תולגבש ,וזכש הנפ ונמצעל תונפל רשפא יא תולגבש ,םיעדוי ונא

 אצו ונממש ,םעה - .ינינע.  תחכש - ודכ .דע הינינעו תולגה ץראב .  םיערק 'ונשפנ 'תא  הערוקה  ,תוינשה -ונכותמ .קספתש .רשפא יא

 " תמאדתנאד .חיכוו החישה = לש .הפוס .אל + ןמגילז .הנמנ וילעו : 5לפ5 ]יאו סונמ  ןיא :תולגבש םיעדוי ונא .ןכ לע  יכ- ,םיערק
 שי = המ אלא = ..חיכוי החישה :לש השאר  .:אל .1 םידוהיה .לרוגל , תולגה .ינפמ

 < ןאכל = 'עונענו  ןאכל .עונענ ,העורק שפנ ,תיחרכה תוינש +ןאכ = וניאר. ,תומדה תא תטעממה > ,וז :תוינש לש הריהב אמגוד

 תולג - : ,םיררוטה :.םירוהרהה תא קיתשהל ירב ,תימינפ "המרעה * רובצה ינקסעמ .רחא ,ןמגילז 'פורפה :,הקירמאב :םינורחאה : םימוב

 .ןאכ שי - ול התיהש ,החישב עימשה * ,תינקירמאה תודהיה לש םיבושחה | י
 בל . -תחונמ * ,''תיתולג  תומלש, םג :הארנ .רשא ישי. םנמא הכירצ .ץראו ץרא לכ, :הלאה םירבדה תא ,הסינכה ירמוח רע

 תוחיגאה  היהב לש האישנ = ,סרפמונ | לאומש = ירה  .הרומג = ןניא תירבה תוצרא ..איה .התנבה יפל .הפינכה הלאש תא רותפל
 , וב .רשא ,רמאמ םומעומ םימו ינפל םסרפ :,םילעופל תוינקירמאה . ןוידע  .ירמגל  םירדונה . ינפב .ןהירעש . תא :רוגסל  ןיירע = תונכומ



 ןיאו סונמ .ןיא : : 'ןיעה .יריהב, ,םכמצע תא ומרת אנ לא 1910 רבמכונב הטילחהש הטלחהה' יטהפ לכ תא ריכומו .רזוח אוה
 ,.. תולגבש תוינשה ינפמ --- תולגה .ינפמ .תולגב טלפמ = ךרוצה ריע הקירמאב םילעופה .תוררתסה- לש * תיתנשה .הריעוה
 ,סרגנוקה עבקש .תורמוחה - לכב  קיירלו . הפינכה  דעב :רוצעל
 : , יב :העשה העיגה .הנה, :הלאה םירברב ורמאמ תא םייפמ .אוהו

 הררועתנו להקה | תעד הציקה יכ ,רבדה בוט ,וניניע הא חקפנ ל בסקכ א וכחכו] הררועתנו להק 5 כה יו 0
 םישרחה .םיקוחהב ווישל -5 ' רמונ ."םלוע ה. .'יע) \ונרבר רבכ .ונב :יולתה תא תושעל .ונא םיבייח .וישכע םלואו .הםינכה תלאש

 םעה תלכשה  ינינעל\ רטסינימה עיצהש ,רפסה יתב רודס דיע דצמ רוחאו רוחא לכ ,תערכמו הרצק המחלמה היהתש , ךכל .גאדנ

 םיטעומה םיטרפהי . ייפעש ,  ,זא .ונהמא .טנמלרפה ינפל היקרוטב תוליל המכ | ,ערוי ימ .םלואו .."אנושל חכ ףיסוי יאהו וניקקוחמ
 תיתמאה םתוהמ לע דומעל רוע רשפא יא התע דע ומסרפתנש | םדיק  יתדובע  ררח רתסב ידוההה סרפמוג ול הנמ .םידודג

 תא וחיני אלש םירבד  םהב שי הארנכש,ו ,יוללה טיקוחה לש = םילופלפו תואלתמא המכ ,םבתכש רחאלו הלא וירבד תא בתכש =

 תשלשב הנהו ."היקרוטב רשא םינושה םימואלה 5ש םתער .'בלבש | םידרוטה םירוהרהה תא קיתשהל ידכ ,אוה םג איצמה
 ריהה סיפרה אטשוקב אצויה "רשבמה, לש םינורחאה םירמונה +ושפנבש תולגה תא -- הקיצמה .תוינשה תא

 םיענונ  המכ רע \ ,תוטרפב ררבמ .אוה וב רשא ,רמאמ' ךבריוא -
 רשא  םינושה  םימואלה | *ש םהינינעב ולח -םישרחה םיקוחה
 ונא ןיא .טרפב היקרוטב רשא םירוהיה ינינעבו .ללכב היקרוטב
 םיצור .ךבריוא רמ לש ורמאמב .רמאנה לכ לע הפ :רוזחל .םילוכי
 תובישח | ,ונתער יפל ,וב שיש ,רחא טרפ לע קר דומעל ונחנא
 . הרותי

 , םיסרפמוגהו = םינמגילזה לש םשפנב .קודבנ םא :ןה
 םינמהגה .,יםירומג,ה םונלופה .םנופט ינבו "םירומגה,> .םינקירמאה <

 יבויחמ,= םא .יכ םניא' םה םג תמאבש | וניארו---'וכו ."םירומג,ה
 יכ ;םתפ תולגה תא אל  בייחמ םהמ שיא שיאש אלא ,"תולגה
 בלה תא תספוכה ,הרוראה : תוינשה םלואו ,"ולש, ץראבש וז םא

 תישענו האובחכמ .םואתפ האצוי איה רשא שיו ,םהירכועב איה . רתסב-
 הלשממה .םע אינורטב אובל ןיאש ., ךבריוא רמ .אוה הדומ יאדו  וירכחו ,לשמל ,.ףיש בקעי םג  .ידמ 'רתוי  ןיעל : הוולג
 רפסה יתב לכ תא אבהלו  ןאכמ \ עינכהל תרמוא איה יכ לע | לע, םה םג  םיכמוס םניא יאדו  ,ןמגילזב .םה "םירומג םינקירמא,
 התשירד לע .קולחל רשפא יא .הזב אצויכ .התחגשהל .הנירמבש | ,"םהלש, ץראה .ינינעל קר ןותנ .םבק יארובו "רבלב םדאה .תרוה
 תשמשמ הפש וזיא .איה תחא -- רפסה .יתב לכבש ,הלשממה לש = :וינב טעומ ןמז ינפל ופסאנ וללה "םירימגה, לכש "העשבש אלא
 איהש  ;תיקרוטה  .ןושלה תא .םג .ודמלי -- הארוהה .תפש םהב | תודא לע .םירבד :םאתפ .םהיפמ .וקרזנ ,הסינכה תלאשב ולפטו קרוי

 תקפתפמ הלשממה ןיא ,.ךכריוא רמ.,רמוא .,םלואו, , .הנידמה ןושל  םגו :"םיסורה, תא םג .החאמה  ,ידוהיה ם ע ה לש וירוסוו וייונע *
 איה הצור .רבלב רומלה . ירפס תוהמו םירומלה תינכת לע החגשהב | םעה לשו  הקירמא לש  םהיסרטניא .וחכשנו = ,"םינקירמאה, תא
 תואצות ידי. איבהל לולע הז רבדו .םירומה לע .םג חיגשהל | העריא ,"רומגה ינקירמאה, ;ףיש בקעילש ,.םיפיסומ שיו ..ינקירמאה

 וקיספי ץראל ץוח ינב םירומה ,ל כ ש  ,תשרוד הלשממה ...תושק :.. ךביו קפאתהל לוכי אל : הלקח  רמעמ ותואב = <

0 

 א

 אליממ .דדובתמ אוה ףאו הפוק סוכ תותשל הו התשמ-תיבל ברע לכב 5 ק , סנכנ אוה ףאש |", הרוחשה-הרמה לעב רפוסה יריבח םע תחא הביסמב בור כ רב
 קדנופל :ינמרומ םהש ןויב , םידדובתמו הרוחש-הרמ ילעב םירפוס ינשש , ןבומ .חותפ ם ק נפ

 תא םיתוש וניגש . תודידב הניא םתודידב בוש | ,ודיב וסוכו שיא ,דהא 5 8
 ינפ , תורפס ינינעב םיחיסמ ונינש , תורגיס םינשעמ ןנינש ,  רוחשה הפוקה ה 0

 ,וז תורפס ,  תורפסה .  םיקרב .תוקרוו , ונינש יניעו טאל-טאל םיבהלתמ ונינש 2 9%
 ונל ןיאש דע , ךכדלב וגרשבו ונטצע לא הרדח הככ | , הנינבב םיקסוע ונינשש . הָביִתְכַהְ-רָשוי לעו הָביִתְּכִַה לע

 ,םיעגר שי = : יבנא ערוי = .וניתודידב .תעשכ םג הנמיה מלפמ ונל ןיאו סונמ 2
 :,,"? תורפס ירברל ןיקה ! םלוע-לשרונובר, + ונבבלב ונינש = םיללפתמ זנאש

 .איה אוש-תלפת ונתלפת םלואו =תיבל סנבנ .ינא  ,םויהדתרובע תא ירמג ירחא ,בהעב ברע ידמ

 חינלו .דדובתהלו הפוק סוכ תותשל , ינולפ בוחר ןרקב רמועה , ןטקה התשמה |
 , םוי"םוו םהכ לפטמ ינאש ,  תומארדהו םירויצהו םירופסהו םירישה .למעמ טעמ
 הלקו .היקנ תונמוא , יל יתרחבש , וז תונמוא . המחה-תעיקש דעו  רקובה .ןמל

 לבו יברעדימוגבו וידב :ךלכולמ ינא ימי לכ :הב שי  ןורסח תצקש אלא , איה =
 תוחרופ תויתוא המכו המכ -- םיליהבמו םינושמ תומולחב הנעתמ ינא יתוליל
 תואב ן'יפוקו ן'יפכ = , ן"ינייעו ן"יפלא , ן"ירויו ן"יואו המכו המכ  ,יניע רגנל
 הדוהי-ןב לש .סיכה-ןולממ תונושמ םילמ המכו המכ = , ינדירחהל  ןומהב : ילא

 : תונעמב ילע תואבו .תועייס-תועייס וז-רחאהוזב ינפל תופחרמ , ילע- תודדוגתמ =
 ךדי-לעו | וגייתל  ךסומלוקב תדרי התא =! ונירכועב | תייה ,  הצורה. ,  התא, =

 +. "!חצוה ,ךל .יא .וגתעש העיגהש םדוק ונמלועמ .ונררטנ

 יעבטב : רתויב יל םיענ וניאו חונ וגיא הזה ןינעה .לכש * , ןבומ .אלוממ |
 המ . רוקח יבג-לעש בובוב וליפא יתעגפ אל ימימו .םקושו רשי- שיא ינירה
 תוגהוגו ןנובלע ינממ תועבותו סעזב ילע תוטיכמו וללה תואב ןאבו ? הלו יל
 רקוב לכבש .דע ,.ךבילב יבל לא עגנ רבדה . שפנה תא גרהש ,הו סעּכ ימע
 -דאמב ךדכורמו שגרגו הנועמו ףיע ימצע תא שח ינירה , יתנשמ ימוקב ,רקובו
 ,םירופסבו םירישב | ותוגמואש םדאל ול יוא .ילע אשמל ויה םויחהו דאמ
 ! תומארדבו םירויצב

 .ולשב חיפמ אוהו , ילשב חיפמ ינא . תורפס ירבדב םיחיסמ ונא ,ןכבו
 ן"יואוהו ן"ירויה  קוהימ אלא וניא ונלצא תורפסה תרובע רקיע .יכ | ,רמוא ינא
 םיקוחימ יכ ,רמוא אוהו  ,ן"יפכל .ן"יפוקהו ן'ינויעל . ן"יפלאה  יונשו תורתיה
 סנוא .הירפוס רשא , תורפס + ןעוט ינא .  תורפסל סה .תומ -- ולא םייונשו
 ןיב ,  הבקנל רכז ןוב םיניחבמ םגיא ,  םוכתוב םה הבש ןושלה תא םיעדוי
 לש םינולמה ינשמ הנוזינ איהש = ;תורפס , , תיסרופל תירבע ןיב = , ריתעל רבע
 | הברדא + ןעוט אוהו !  תורפס המש ואל -- "הישות, האיצוה רשא | ,סיב
 ןיאש , ולא .אקודו ,,םובתוב םה הבש , ןושלה תא .סיעדוי םגיאש 1, לא אקוד
 לעַו .יפויה לע םיריפקמ  םניאש  ,.ולא אקודו ,בוטה ןונגפה רחא ךלוה םבל
 םוררח םניאו םתכאלמב םירהונ םגיאש ,ולא אקורו , קדה םעטה לעו רודיהה
 -- םהינפל רשא וידהבו ריינהב תוריההגהנמ  םיגהונו העיספו העיספ לב לע
 קחודה לכו ,םנורג ףותמ תרבדמ שרוקה"חור , פה ןוילע רסחב םירפוס ולא אקוד
 ירפוסמ םה םיעורג המבו םקלח ערגי .המל יכ . הניבשה ילגר קחורכ םהילגר תא
 ןיא : בהלתמ ינא . . . יוטסלוט הנה , השמוג .הנה : האר םג האר ? םלועה תומוא
 הבולעו הגטק תורפסב ןאכ ונא םיהיסמ !יוטסלוטמו השטינמ היאר םיאיכמ
 ,.וז תורפסו . תוירכה ןיבל .תאצלו הילגר לע רומעל רוע חב הב ןיאש , הינעו
 ןיא , התחימצו הלוריג לע םידרחו .הרובכל םיגאורו התוא ונחנא םובהוא םא

 החפטל ,שממ וגגיע"תפבב , רמשמ  לכמ התוא רומשלו הל ביבסמ רומעל אלא וגל = בוחר ןרקב רשא ןפקה התשמה"תיבל :םנכג ינא ברעב ברע .ירמ ,ןכבו
 -לב .תוריהז .ןניאו .ןיידע .תוסוגמ ןניא וניר - םאו = , לופפ לכמ התוקנלו הקנפלו = דיפילע ילצא תישענ וז תוררובתה . טעמ רדובתהלו  הפוק סוכ תוהשל ינולפ
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 ונָמָי םמוקמבשו  היקרוטבש רפסה יתב לכב םתדובע תא דימ
 לכ תא הרימעמ וז השירד | .םינאמותוע  םיניתנ ,םירחא םירומ
 יתבב םירומה = בורש .םושמ ,הלורג הנכסב .היקרוטב ךונחה .ןינע
 םימואלה לש רפסה יתבב טרפבו ,םינוניבהו םינוילעה רפסה

 שורג לולע הזכ .בצמב . .םה תורחא תוצרא יניתנ ,םימלשומ םניאש
 יתבמ ץוח ,היקרוטב רפסה יתב לכ תא .בירחהל םירזה םירומה
 המכ ,רעשל םג השק ...םיברעהו םיקרוטה לש םיליחתמל רפסה

 ,םידוהיה לש רפסה יתבל וו השיררמ הפקשנה הנכסה איה הלורג
 רפסה יקבב םירומה כ םיצע רפסמו םיחיגשמה לכ טעמכ ,לשמל

 תוצרא יניתנ םה = היקְרוטב ה לשו "סנאילאה, לש "
 ךותמ הזח ןוקתה תא 7 הלשממהש .אוה יחרכה .רבד ...תורז
 תלוכיה תא םירזה םירומה לכל אנ ןתת  ,תישאר .הלודנ תוריהו
 בוחה הילע לטומ  ,תינשו . תינאמותועה תוניתנה תא םהילע לבקל
 איצוחלו .םירומל ס'תב :דוסי רבהב  היקרוטב םימואלה לכל עויסל
 ודימעי .םימיאלהש רחאל קר  םירזה .םירומה תקחרה ,תא הלועפל
 הזה ףיעסה םויק תא תוחדל ךירצ . םינאמותוע םישדח םירומ םהל
 . "הנש .רשעל  פיהבל

 יפלש ,הלאה םירברה לע הרצמ .הריעמ ל תכרעמ
 5ש ןמז רפסה יתבל תתל הלשממה תרמוא תונורחאה תועידיה
 םינאמותוע .םירומ םהל דימעהל םינש ש מח

 5ארשי ץראב ךונחה תדובע תא םירימעמה ,ונל ןת'נ ירה
 רברמ ךבריוא רידה . וחצפל דאמ השק זוגא ,הנושארה הרושב
 םהירומ | בורש ,"ןייארעפספליה ה לשו .'פנאילאה, לש ס'התבב

 ס"תב ונל .שי לארשי  ץראב .םלואו | . ל"וח .ינב םה  םהיחינשמו
 -םפליה,ה לש ודוסימ | אלו "סנאילא,ה | לש הדוסימ | אל .םניאש
 םגו  ,רתויב ונל  םיבושחה םה וללה סיהתב אקודו  ,יןייארעפ
 השענ המו .םה ליייח ינב וללה כי'התבבש םיחיגשמהו םירומה בור

 םורומה תא םכותמ קיחרהל הלשממה שורדת םא ,הלאה רפסהדיתבל -

 אל םאו . ךר חרפב עגונב --
 תאו ומא תא םדאח בוהאכ

 לכ יכ ,  הילא כרקנ אנדלא

 הב עגונה לב יב
 התוא בוהאל ונרמל אלו ונתודלי ומימ התוא ונער'
 ונותומצע רשלבו  וגמדב הברעתנ | אלו :ותדלומ
 אוחו ...השפנ תא עבוק :וידוב ..סיכ לש םינולמו הילא ברקה רזה

 ןושלה + ןושללו .ונל המ . ןושלב יל הרומ התאו = , תורפסב .ךנעוט ינא : בחלתמ
 םיקוספה הזירחו תוחופנה תוצילמה םא איה ןושלה . ונתו-פס ירכועב .דימת .התיה
 המצע וז ןושלו . ורבעש תו ודה ימיב וגתורפפ תא ואלבש , תונלטבה | ירפרו
 רמאל ולכ םרט ונתורפס תא בוזעל ןורשכה-ילעב | ונירפוסמ ם ברל תמרזגה איה
 ,םיקדקרמה םיכרועה ולא , ןושלה ידיפח י"הכ ןושלה ירה אלו .ולחה רשא תא
 רוהדיבתכ ךותב םישועו המרב םתלשממ םיגהונו ונלש תכרעמה-יתבב םובשויה
 םיפיסומו .םינוקת .םהב םינקתמ , ומרכ ךותכ השועה םדאב םיחיעצה םירפוסה לש
 --קרב ול תויה רע םדיב אבה לכ הא םישטולו םיקקומ , םהלשמ ךפונ . םהילע
 םיקודאה םיכרועהו , התראפתו הדוח םשלו "'ןושלה,/ םשל םלצא השענ הו לבָז
 וברקב .םיהלא-חור רשא ךפוס לכ תאו ןורשב-לעב שוא .לכ תא ושרגש .םה וללה
 . י ונתורפסב חפתפהל

 יכו !רבדמ המ ערוי וניו רבדמ הוה שיאה , יתונלכס העקפ ןאפ

 רפסמו המוע אוה י ל ? תירבע  תכרעמ תוכלהב קרפ רמלל רמוא אוה יהוא
 וקתתשנ היטעבו תינרוחא תולעמ רשע  ונחורפס הררי .היטעבש , הכה -תא
 ונא ?םש םה רשאב ,הלפאה ותנפב שיא:שיא ואכחנו םעטה:ילעב םירפוסה
 לבוטה , תומאררהו םורו צהו .םורופפהו םורישה יִבג לע םָוי:םוי בשויה , רבגה
 , םיליחבמו םינושמ תומולחב יתוליל לכ הנעתמה , 'ברעהימוגבו .וידב ימי לב

 אשמל " ןוה םייחהו ראמ-דאמב ךדכודמו שגרנו הנועמו ףוע ימצע תא שחה

 ץרפ ימד לכ ..,4 ערה לכ  רוקמ אוח ןכיח , עבצאב הארמ אוה י ל -- ,ולע
 לככ הכשומו הרותשה:חרמה לעב .יריכח לש ודגב ףנכב זחוא ינאז ,נפ -/

 םש ךבישואו , ונלשמ תברעמ:תיבל 'ןאיבאו  יתא אוב : ול רמואו ךשומ
 איבאו ,ול רשא םירפוסה:תסק תאו טעה תא ךריב ןתאו ,ךרועה אפב

 םייוורבשהו תוצוצינחו תומארדהו םירויצהו .םירופסהו םירישה .תוליבח תא. ךינפל
 סיבובנה , םימוקעהו םינושמה םירברה תא ארקה זאו , םירותוהו תוילחלחהו

 ,הב עוגנל ונל רוסא --- ןברצ

 וליאב

 ל /
 . 2 ל 4

 3 כ < םלועה <

 וא שמח רחאל הלאה רפסה:יתבל חקנ ןכיהמ :וזמ הלודגו + םירזה
 ונל ןיא +ונל םי וצרה םינאמותוע .םירומ  הנש .רשע רחאל .םג
 זיראפב הל שי "םנאילא,ה , 'ןייארעפספליהה,לו  "סנאילאה,ל .גארל
 ,ןבומכ קחדה ייפע ,לכות םינש שמח ךשמבו | ,םורומל רפס:תיב
 .הלש רפסה יתב ךרוצל םינאמותוע םירומ .הז. הרפס .תיבב .דימעהל
 ,לארשי ץראב םירומל רפס-תיב אוה םג ול שי = 'ןייארעפספליה ה
 ונחנאו .ולש רפסה יתבל םינאמותוע םירומ דימעהל אוה םג לכוי לוכוו
 לשב ונמחלנ רשא ,הלודגה המחלמה לכ רחאל םאה % השענ המ
 ףךונחה .לחנש ,םיבורמה תונוחצנה רחאלו ,ימואלה ירבעה ךונחה
 ונלש רפסה יתב לכ תא רחא םוי תופכנ לארשי ץראב | הזה
 :ספליה,ה  ירומ .ינפל .םג .ול וא , "סנאילא,ה ירומ ינפל םחיננו
 אוהש המ לכב "ןייארעפ:ספליה,ה ונל בורקו בוט םנמא %"ןייארעפ
 םיבורקו םיבוטו ,"סנאילא,ה ןמ םינומ תרשע לארשי .ץראב השוע
 ,יסנאילא,ה לש םירומה ןמ םילשוריב | םיכנוחמה וירומ .םג .ונל
 חותפל תושרה ונל שיש םיעדוי .ונאו ... לבא .זיראפב םיכנוחמה
 ונלמע לכ הלעי אמש ,הלודג הגאד גארל ונא םיבירצשו יילבא,ב
 יתבב םג טילשהל םיחרכומ היהנ םא ,והתב התע רע ונלמעש
 . 'ןייארעפ:ספליה,ה לש וחור תא ונא ונירפס

 יתבל השענ המ ,םיסנה לע רימת םיכמוסה ,ונחנא ,ןככו
 + ונירפס

 ..|00ובהי ו

 תוריחבה תמחלמב םיימואלהו םיסכודותרואה ופגנ ,עודיכ
 תגהנחב םדבלמ דוע ןיא :הממור םילרבילה די .ןילרבב הנורחאה
 .הלהקה

 םירקוש יכ ,םהב םהיחלוש ושובו אל יכ ,לכל חיכיהל ידכו
 לבל אמגוד תשמשמה  ,הלודגה םתלהק תנקת לע תמאב םה

 ,רהמנחו רזה ןונגפה תא הארת ואו , ןויגהה-ירסחו לכשה=ירסה | םעטההוהפחו
 ואו ,היבוברעב וב תושמשמ תולגה:תוגושל תורשעו ןכוד ןותלקע ךרדש
 םיהלא תושע טוימ הב םדא רכר אל רשא ,תשבושמהו תגעלנח ןושלב ןייעת
 עדוי התא ןיאש ,םילתפנהו םימקזעמה  םיקוספה לא טובת זאו , רפסו ןושל

 * התא ןיאש , תורזומהו .תורזה םילמהכ עגפת זאו ,  םתירחא ןכיהו םתישאר ןכיה
 תאו "םירמאמ,ה תא ךינפל איבאו ;ןתילכת עדוי התא ןואו ןשוריפ עדוי

 < --"תויפוסולופה תוילחלחה, תאו "תוקפס,ח "תאו "םורוהרה,ה תאו "תוסמ,ה
 אובאו | הל םיקקזנ םניא תרשה:יכאלמ וליפאש | , ןושל ןימכ- םיבוחכ םלוכז
 םיבותכה , הקינורכה ירבדו םובתכמהו תופקשההו םירמאמה םתוא םג ךינפל
 , םויה .תעדיו , ךינפל הלא לכ תא | תיארו -- ,סוגרתל םיכתמו תורז תונושלב

 איצוהל ךולע הזה הנושמה רמוחה לכמו תאזה הנושמה היבוברעה לכמ יכ

 הכאלמה ךילע יכ ,תעדו ,בושיה ץמ םדא ינב ל ןקותמו הפי ןוולג
 תברקו .דחא שדוח ךשמב וא רחא עובש ךשמב וא דחא םוי ךשמב רומגל

 , ךשאו .תורעש תשלתו ,ךדלוה .םוי תא תללקו--התושעל הכאלמה לא

 +. ךינוע הארמט | ענושמ תייהו

 ,.יאדמ, רתוו ילוק תא יתומירהו האסה תא תצק יתשדגה , הארנה יפכ

 לוחתהו 'דימ ודגב ףנכ תא יאשחב איצוה הרוחשה-הרמה לעב יובח הנה יב

 רמועה ,רצלמה ..הנכסל ששוהכ ,תלדה "לא ברקתמו דעוצ ) תינרוחא דעוצ

 ,יעורזב ינזהאו ילא שגנ אוה ףא , ןטקה חתשמה:תיבב ונינפל תרשל
 +. לאדנאקס הפ ,וררועת לבל ,  שקבמ התשמה-תוב = לעב ,ינורא ---

 ..האתשמו שירחמ יריבח דגנכ .רמוע , ןירדצל יתטבהו יתקתתשנ

 םומוב  רתויב ופר יבצעו , תורפסה תדוכע ,הרובעה ינממ  הדככ ןכא

 : ..! הלאה םינורחאה



 ל
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 ,םינינעה תא העש  יפל  םיחצנמה  וחר = ,הינמרגב רשא תולחקה
 ןוקת- ,הדעה סמ . תכרעה רודס = ןוגכ  ,הרחוימ תובישח  םהל ןיאש
 ,ךרעה יטעמ םינינעה ןמ .המודכו רפסה יתבב םידומלה .רדסו ךונחה
 תדובע, רוצק תלאש --תובישחל הומכ ןיאש ,הלאשה רורבב .וחתפו
 , םירעומבו תותבשב "םיהלאה

 דעו תיברעמה המרופירה ימי  תישארמ ..רבדה .אלפנ
 ,ןייטשלגופ דעו  םייהדליה | ,רגיג  ,רנירוח .ןרהא 'ר .תומימ ,התע
 ןוקתב - דחא רבדב קר "םינקתמ,ה םיקסוע ,ירויפיטנומ דולקו :זייוו
 ירורס,ה .יוארכ הנקתל וקיפסה ,אל וישכע רעו---"םיהלאה תדובע,
 רוע  הריותשנש = ,"תירבעה הקיתוילביב,ה * יהוז --- ."ךובגנאועג,הו
 וישכע דעו .וכרצ לכ "והונקת, ויסנרפו ויתוברש ,יברעמה ידוהיהל
 תואו תוא לכ רופסלו תונמלו קורבלמ םיצורחה םינקתמה וקספ אל
 יסנרפ םגו .ןקתל המ רוע הב שי אמש ,וז ."הקיתוילביב,בש
 םה םינר--רמולכ ,"הקיתוילביב,ה לש הנוקתב וישבע םיקוסע .ןילרב
 ,.קוחמלו רסחל .דוע שי המ

 םתסש ,קספש .ימ 'אצמנ ...תירחש .תלפת .ןידל הדמעה הנושאר
 קר וללפתי :תירחש תלפתו .,רבלב ףסומ .תלפתב ול יד ידוהי
 .ךכל הלחתכל םה םינמנש ,םינלטבה .הרשעו םישמשהו  םינברה
 תירחשי תשודק .ןיב ןיאש  ,חיבוהו הז קספל דגנתהש ימ היהו
 לע הילכ םירזוג וללה . תקולחמ הצרפ- .םולכ אלו ףסומ תשודקל
 .שפנ תוריסמו ץמוא בּורב וז .הבולע לע םיניגמ וללחו תירחשה
 :ןילרבב .םונהונ ךכ ,  תועה .בורב. רבדה תא: טילחהל .ורמגו .ּונמנ
 תועהה ןינמ > ,תוער = בור .ייע ."תירחש, לש :הניד רזג תא  םיכתוח
 ךושמל  םידדצה .ינש םיתניב ולדתשי ןבומכו ,םיטעומ םימיל החדנ =

 םניאו ססהמ סבל ןיידעש ,םיפיעסה .יתש .לע .םוחסופה תא םהילא
 :ולופב .יולתה רבה לכב גוהנכ :.תוכזל וא . בייחל .םא םיעדוו
 םדיבש ,םיססהמה לכ םיתניב ."ודבועי, ,תועדה | ןינמבו  אקימ

 -רעמאק,ל רחא ."הטארנעיצרעמאק, ךייחי .רוקב תעשבו  .עירכהל <
 "תירחש,ש ,אחרוא בגא ,ול  ריבסיו לק ךויח .ינש "הטארנעיצ
 לצ ןימכ ההבי הליבשבש וז היואר הניא  ללכבשו .,הונקת םינויצ
 ,..הנשיה םתודידו תא

 ."השרהה, לש הניד אב  תירחשה תלפת לש הניד .ירחא
 י"פעאו .  .ןשרהה. לעו .ןוחה לע  ,עודוכ = ,תדמוע-."םו/ולא תובע
 לש ושפנ רצקת םוקמ לכמ ,רתויב  ךיראהל םיגהונ םניא םהינשש
 רחאל .םלואו :,השרדה לאו הנרה לא .עומשל "ילרבולה, : ידוהוה |
 הילאמ לטבת ןזחח תרצ .ירה .;תירהשה תלפת לע הילכ תרזנ רזגתש
 םירמוא ,רשפאש המכ רע ןשרדה תרצמ םג .רטפהל ירכו , הצחמל
 שרורו . דמוע ןשרד :אהי אלש  ,טילחהל  םילרילה = ןילרב .יסנרפ
 ,ןילרב לש הטנמלרפב קר אל םינהינ ךכ .תוטונימ .םירשעמ רתוי

 .. ,םינשרדל עורי ןמז םיקסופ :: היתויסנכ יתבב 'םג םא .יכ
 וניאו .רבדמ וניאש שרח אור "רורפ,ה- ,  םיקו רירש לכהו

 הירב אוה ןשררה ברה . רוטפ --- "ונקתמו, וב ענופה * לכו ,עמוש
 וכשומה לכו .קותשל -- חפו ע ומ ש 5 ןזוא הל הנתינש  ,הבולע
 תדוגא, לש הישארו היגיחנמו .הכישמ ותכישמ :ודיבש רספאב .וירחא

 תרבוחו> תרבוח  לכב הלחתבכ וזירכיו -ודמעי "םילרבילה םידוהיה <
 םיחפטמ ונומכ .ןואו  ,תד אלא .תודהיה ןיא, + יטרופקנרפה .םנותעמ
 . "התוא- םילדנמו

 ,. ,וששובתי :אלו

 ,טורשרוק

 ב םיִנְּואְה תדיעו ירחא
 םידוהיש = , תופסאהו תודיעיה  ןתוא לכב חיכשה ןויוח .והז

 םיניקתמ םידוהיה :"םיטילשר, םיבשותה םע דחי .ןהב .םיפתהשמ
 ,םיטנגילטניאה םהיריצ םה .םיבר | ,יוארכ הדיעוהל םמצע תא
 םה םיזגרנ ,םה םידורמ ,הריעוה תנקת לע בל לכב םה םידקוש
 רבוכב םה םיסחיתמ הלאש לכל , תומדקומ תובישיב םה םיברמו
 ןינע לכו  ,לופכ םהל הארנ בובזה ,םירחאמ רתוי הברה שאר
 .וב  יולת  תודהיה לש המויק טעמכ ולאכ ,םהל המדנ טועפ
 לע  םידמועה םינינעהל .םירצונה םהינכש םיסחיתמ העש התואבו
 המרגורפ וזיאו ןאכל ואב םא ,תערה .תבחרהו הולש .ךותמ קרפה
 היחי רשפא ואש ,רשוכה תעשל החונמב םיכחמ םה ירה ,םדיב
 יוארה תא דיגהל ,םלועה ריואל וז םהמרגורפ תא איצוהל םהל
 ,םתבוח תא ושעש הרורב הרכה ךותמ םתחונמל .בושלו  ץוחנהו
 םג ירה ,םתל ןיא תועובק תופקשה םג וא המלש המרגורפ םאו
 וא ,םבל . תוארוה ירחא .םיכשמנ םהו םהבזוע .החונמה :ןיא א
 הדיעוה ינינעב יקבו .החמומ רכח לש ויתוארוהל םיעמשנ םהש
 ,םהילע ליטמ אוה רשא תא םישוע םהו

 הדחוימ. תוריהב :לכק .חז ןויזח םלואו : ..חוכש :ןויזח .והז ,ןכ
 ,ילֶא = ,היסור  ינמואל (הינשה) תיללבה  הדיעוה- תעשב : ,וישכע
 תעשבו החיעוה םהו> םילהובמו םיפוחה ., םידורט-וניוה המכ :,ילֶא
 הריעוהו  הדיעוה לא תונפהה וניניעב .ושענ. המכ" דע :!הדיעיה
 תא זיזהל קר היה יד !תושודק טעמכ .,תובושחו תולודג המצע
 ,הקזחב .םיקפוד : וליחתה - .תובבלהו --- ומוקממ -ונלש :םינמואה .ןומה
 חכדיופי לכ הל ןיא תמאבש ,הריעוה ,הדיעוה ינינע לכ תארקל
 ,ןוילע  דסומ תגררמל דע | ונינמוא יניעב םאתפ 'הלוע  ,בושח

 תנכהו  בצמה  רורב אלא ןאב ןיאש | ,תורבסהה לכ ןה אושלו
 ןטילחהל םיאשרה םה םהש ,םירחא םידסומ לש םכרצל רמוח

 רצמ ."הדיקשהו .תוצירחה, לש .הנושמה .ןתומה תא .םיטילבמ  דוחיב
 ץובק ירח  ..הדיעוה .ירבח רתי לש םשפנ-ךלהו :םהישעמ- םידוהיה
 תודחוימ תוטיש םהל ןיאש  ,םיינומהו .םיטושפ םיסור םינמוא לש
 ולכ .איהש | םושמ ,תוררתסח הציחנש ,קר םיעדויהו ,תועובקו
 הלולע .איהש םושמ  ,"הבכפיא, הצוחנש | ;הבורמ .חכ  קיזחמה
 ץוחנש ;המודכו הברה הושדח תויכז עובקל ,הברה תורשמ רוציל
 םינפבמ .האבה תורחתה | דגנכ :עויסו .רזע הלשממה תאמ :שוררל
 תושעחלו  םידימלתהו  תוילושה .םע :רחאתהל = ןיוחנש = ;ץיוחבמו
 ,םינשיה | חדובעה יאנת לא בושלו | רוזחל ידכ ,תחא החפשמ
 םינמואה םיניבמו - םיעדוי הז לכ תא | ..םיילכראירטפה ,םיבוטח
 העיריהש | אלא -- ,הריעוה- לש | הדוסיו  החכ  -רקיע --- םיפורה
 ידכ .,רוברל קר איה .הכחמו המינפ םשפנ ךותב המנ :ןיידע תאוה
 ,םינלופה = ץמוק = ירהו = .הרבחה לש  הלובגל םנכתו .ררועתתש
 סודגהו  םידוהיה  םיריצה ץובק יבגל םינומ המכ ורפסמב תוחפה
 םניא  םינלופה | ,ותודחאו ותורדתסה חכב םינומ האמ ונממ
 םה םירוברהש העשב ,םידוהיכ ,םירבדמ םניאו רתויב "םימכחתמ,
 ןיאו םמצעל םהל םיקיזמה  ,םימואנ .םיאשונ  םניא ,ירמגל.םירתי
 םה ,הלטבל  תואצוי .ןהיתוטלחהש ,תודחוימ תובישיב ךרוצ םהל
 לכ וררסנ .היתוארוהו היפ לעש ,אשהאווב ערפמל לכה תא וניכה
 םאונ קר דומה המבה לע הלוע .םֶניִבמְו  ,ןילופ .תנידמב :תוריחבה
 ינש דו .לעו = . בתכה ךותמ "היצרלקד,, בור :ייפע .אירקמה ,רחא
 םתומשפמ אל = םהל ןיאש = ,םידוהיה = םיריצה -- חלאה  םיצובקה
 שפנה . ןובשחו  הקוחה תעמשמה חכמ אלו .םיסורה לש .םתויעבטו



 9% ו ןוילנ

 ,הדיעוה םדוק ונד ,ושנר ומה ,וחרט ונלש ,םינלופה לש רורבה
 , וז אל םמוקממו -- תודחוימה תובישיבו הריעוה תעשב

 ואיבה  םידוהיה םנמא + תרחא .התיה .רשפא  םנמואה
 הלכי היצנגילטנאהו . ידמ :רתוי הבורמ ,הבורמ היצנגילטניא .ןאכל
 הרסח .םימיה םתוא לכש ינפמ ,הדיעוה לע הבר הבוט עיפשהל
 עיפשהל ולכי םיטנגילטניאה לש םהימואנ לבא ..הנונה .הגהנה הדיעוהל
 העמש הדיעוה .ידוהיה ןמואה לע קר בוט .רתווה ןפואב
 םגְו הקלחו הדח םג התיהש ,לשמל ,גרבזולכ לש ותשרד תא
 לכה | ועיבצה | ןינמל הרמעשכו ,ףכ  האחמ ,היטמולפיד האלוממ
 ויתועצה דעב וא ."הברפוא.ה תטיש ילעב לש .םהיתועצה רעב
 -תוישקב ןינה םיפוצר תועובש ינש ךשמבש ,הקטלוו רמ .הזיא לש
 קיזהלו על םילולעה  ,םהה .תונקתה  יפיעס לע .הניוצמ ףרוע
 םידוהיה .: "הרושכ, רבע לכהו "רדס,ה ערפוה אל . םידוהיל דוחיב
 הבחר הנבה ךותמ ועגנ םה ,ןכותו ןינע םיאלמו יפי םימואנ ואשנ
 םירצונהו ,םירבדה ירקעב | ועגנ ,קרפה לע ודמעש תולאשב
 . םהלש תא ושעו--ועמש

 ,םהיש עמ ויה םנמואה + השוריפ המ "םהלש תא ושע, וז הזרפ
 ינינע .דגנ םתוהמ םצע ייפע םינווכמ .תורדתסהה .תולאשב דוחיבו
 הלאש לע בישהל אמלעב .תויחמש אלא וז ןיא + םהיכרצו םידוהיה
 המוקמב .תמאה ,םינמואה תודחא ר'ע ורמאיש .המ ורמי .,.בויחב וז
 ינינעל םימיאתמ םירצונה  םינמואה ינינע .ןוא לודגה םבורב : תדמוע
 ,ןמואה ייח תועוצקמ לכב םירומא וללה .םירבדה ..םיהוהיה .םינמואה

 ,רתויב הבושח .הניא .ךרעה .יפלש ,.םידימלתה תלאש ,לשמל
 ןומהה לש םייחה . ירדס תא תעדל .ונבל. תא םישנשכ--ןאכ .םגו
 ויתוחכ .תוימצעו .םיינפוגה .ויתוחכ ךרע ,תונמואה לא ופחי  ,ידוהיה
 תופקשהה ןיאש ,ךכ-לכ .םיבורמו .םידחוימ םיכרצ .אצמנ---םיישפנה
 תוארנ הז .ןינעב תוטלחהה . לכש דע ,םתוא תופיקמ תוחיבשה

 ןמואה יח םצעב ללכ תועגונ  ןניאו  ריואב תופרפרמ ןה ולאכ
 ינפמ .םיבר .תומוקמב  התמו תכלוה :תידוהיה תונמואה - . ידוהיה
 ,םינוגח . םידימלת הלובג ךוה לא .סינכהל  הפיסומ איה ןיאש
 ,םה .חכ .יפרש  ,לארשי. ירענ . ..םיאירב םישדח . תוחכ .רמולכ
 רכשל .םיואתמה ,םירוההו = .הלק .תינפוג הדובע םמצעל .םישקבמ
 ןרכש .ןתמש ,הלאכ | תוינמוא  םתוא םידמלמ ,םדקומב  םהינב
 י"פעא+ ,תוטעומ תוטורפל אלא עינמ וניא הז רכשש י'פעאו  ,ןרצב
 לודגה חכ תא  ערפמל .םהינב \תאמ  םילטונ .םה כ ליבשבש
 - -םידומלה .תפסות ינינע םגו + ,דומלה תישאר :ינפוא םגו .הילעהו
 ידוהיה . ונבוחרב  םה :םיכובס : המכ=-"ןושארה  םויל רפסה יתב,
 םיטושפה תופיאשהו םיכרצה לא ללכ םימיאתמ םה | ןיא המכו
 תולאשב ןייענ  םאו !ץהאה םע  :ינבמ  םינמואה לש םייעבטהו
 ,ונל- אצת  רשא  תלעותה איה המ" הנה - ,"תוימונוקיא,  תויורקה
 םא וליפאו  .הדיעוה .הלבקו המייקש תוטלחהה ןתוא לכמ ,םידוהיה
 רבכ : הז ההרב .תושעל. רשפאה\ :תא .4 הלשממה | ןהל : םיכסת
 תועידיב = םיּוהְיה . םה םוניוזמו המצע תידוהיה  הביטאיציניאהו

 רודס דיע .יריחיה ןוגהה םואנה) םיפורה ןמ- רתוי הברה תונויסנ
 רצמ תולובחתלו םינוקתל רשאו  ..(ידוהי לש היה .םינמואל .טיררקה
 יברצל  תונלבקה .יקסע .תא םג ללכה .ןמ .איצוהל ילבמ --,הלשממה
 תפקשנ היהת הל םתאצב םא קפסב לטומ רבדה יאדו -- ,אבצה
 ,םידוהיה םינמואה רוגל הדחוימ הגאד םכותמ

 םיטלובו םיריהב  תוריתסהו .םידוגנה .ושענ  רוחיב .םלואו
 אלא ,הילע : ןודל. םונמואה - תורדתסה לש, התעש העינהש העשב
 שוש : תורדתפהל אקודו  ,הורדתסהל \ םידוהיה .םינמואה .חפיאשש
 , תוריתסהו .םידוגנה לע הפחמו הליפאמ .התיה = ,היפכה :תוכז הל
 המרג+ ,תורמעמה ינינע * ךותמ .תעבינה ,וז .תיביטקניטסניא הפיאש
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 5 . 3- םלועה

 םעט ,השקו ךבוסמ 'םבצמ השענש  םידוהיה הדיעוה -יריצל .םהל
 ברקב .תונמואהו הדובעה יקסע לע ןודל אובנ .םאש ,אוה רבדה
 םידוהיה ינינע לע  הפקשה .ךותמ  ,הבחר הנבה ךותמ םידוהיה
 קיזהל .הלולע היפכה תוכו הל שיש תוררתכה לכ ירה ,םייללכר
 ןמזב .הרצ השעתש וזכ .תורדתפה לש הפופש םושמ ,םהל .ערהלו
 היוצרו איה הפי המצע תורדתסה התוא לבא .םידוהיל םינמזה ןמ
 םינמואהל םפחיש ,םילעבה םידוהיה םינמואהל הבורמ ההמב איה
 למעב .ללכב םידוהיהל "םיחצ,ה לש םסחיל המוד םיינעה םירבועה
 הדיחיה . אחסונהש . ,םיהיהיה = םיריצל ריבסהל .רבדה הלע בר
 תלטבמה ,תווגוצקה תועדה ןיב תרשפמה התוא איה ונל ,היוצרה
 לע .רומשל ידכ ..תיללכ םינמוא לש תורדתפה תעבוקו "חצה, תא

 תוינמוא לש ןהינינע לע .. אלו = ולכ .םינמיאה דמעמ | לש וינינע
 םיבשותה ןיבמ םינמואה לש .םהינינע ,.היחיש . ךיא .םלואו .תועודי
 אל !םה, + םידוהיה ןיבמ םינמואה לש 0 ודגנתה "םיירקעה,

 עבטש ,עבטמה .התוא לש ינשה הרצ לא םג טיבהל ללכ וכרטצה
 ולקתנ אל .םיידמעמה .םהיכרצ .רשא :ירחא ,היפכה תוכז לעב "חצ,ה

 ,םילושכמ םושב "חצ,ה ליבשב

 בר .ןינע הדיעוהל .ונתנ רשא םה ללכב תודמעמה | יכרצו
 ןיב המחלמה .התלגנ ןאכ : תיללכה .הפקשהה תדוקנמ . וב תונעל
 תוקחומ םילעופה . תעונתו םמצע םויחהש , תונשיה .הורדתסהה : תורוצ
 רמושהו הדובעה רורחשל ףאושה שדחה ךלהמה ןיבו .הלמח .ילב ןתוא
 םישלש 5ש הצובקה .לע : תידוהיה .הפקשהה תדוקנמו .היתויכז לע
 לע .ץמוא  בורב וניגהש ,םידחא = םידוהי .םג ונמנ .םילעופ .השלשו
 ינינע .לע םג--"ידופיה .פיצנירפה, ףקותבו ,םילעופה-םינמואה .ינינע
 :םויל.תבשה :םוי-:תעיבק :תלאשל :ההיעוה :עינהבש אלא . םירוהיה

 לוטבו .הקיתש .רוזגל - וללה :וחרכוה = םידוהיה - םינמואה לש. החונמ
 , תוללכה רמעמה  תושירדב  העהל :עוגנל .אלש .ידכ ,םמצע לע
 םידוהיה ."וחצנש כ ,הריעוב :םיפי  רתויה - .םיענרה דחא היה הז
 התיה א5 תבשה | םויב םירוהיה  תחונמלש םושמ -- םתקיתשב
 ךרוצ טעמכ :ןיא םירצונה - םינמואהל רשא ירחא  ,ללכ .תודגנתה
 יריחיה .ןוחצנה , ןושארה םויב החונמה לע םיפוכ ויהיש ,הזב ללכ
 תויה ךותמש .םידוהיה .םילעופה תצובקל קר אל הלפמ התיה הזה
 םהמ הלטינ .םהילע השורפ .תיסורה היטרקומד לאיצוסה לש .הפנב
 < אלא ,םהיחלוש לש םיבושח = רתויה םהינינע = לע ןגהל  .תוכוה
 תוינרטל דע: : הדיעוב םידוהיה .ינינע לכק הלפמ התיה הז :ןוחצנש
 העשב הפי רונחכ ןיא המכ רע  ,רבדה הלגתנ .הארונ
 וליפאו  ,'םיירקע,ה .ןמ .תרחא הצובק ינב .לש םהינינע ונא  ונינינעל
 איהו שפוחה = תמחלמב שארב תכלוהה = איה  תאזה .הצובקה םא
 םתוטשפב םיקזחו  םילורגה | .וללה םינינעה = ,רתויב .תילקידרה
 ךותמש ,םידוהיה לש .םהינינע תא םכרדב | םירתוס ,םתויעבטו
 .העקפכ ולאב ולא .ופרטנו וכבוס םירוסיו  תורצ

 < רורכה םשורה וה ,ןויפרהו חכה-רפוה תרכה ,ןכבו
 < ,שוופח!6 .לכב = יוצמה שגרה = ותוא - ונ 5 הדיעוה הריאשהש
 .ונירעלבמ , ונל הצוח מ -- גחונ וגהנמכ םלוע יו"

 ךרה :תרבוע .הלפמהש העשב הרצה תוטנל אלא .ונל .ןיא .ונא
 - >/םידוהיח .םיריצה לש םתויכות ךות.. .לא הקרח . וז הרכהו 0
 רוקמ תושעהל :הלולע וז הרכה ,  ירפ .תושעל איה .הלולע .ךכיפלה
 . הריצי .תדובעל

 וננוממבו - דנא :וניתוחכב .ונא .ונתביבסב :םיכורצ נא - דובעל
 = ,ונילא 'ןוצר, אלמ םבל םא וליפאו -- ,םירחאה תאמ ,ונא

 לכ תורמלו .רעצו .קזנ -ונל .ומרגי .אלש ": ,קר .שוררל ונחנא םילוכי
 =-תורז עתהה ,הברה רוצילו הברה תושעל ןיירע רשפא תולבגהה
 + תויללכה .תודיעוה  לכב וגל .תנתונה .הרותה יהוז

 א <>

 < = םידגנתמש



 רש + 6 4 ב ליי ו

 ונכותב  תוינמואהו  םינמואה .בצמ ןוקתל  עגונב הריחיה :ונכרר
 קוחלו .ררפל .,תויחהל -- .איה םירחאה ונייח .תועוצקמל ענונב םגו =

 .חתפתהלו. תויחל דוע רשכומו יוארח לכ תא

.% : 
₪ 

- 
 . יקסניצשל בקעו =

 ו ---

 ,תונוש תוצָרָאַּב דמשה :
 < (.ףוס--[]) 0

 ,תוטרופמ תועידי ונל ןיא  הירגנואב םידמושמה  רבד לע
 בצמהש ,חיכוהל .אוה .םג קיפסמ ונידיב שיש רמחה ותוא םלוא

 +רקיע .לכ הפי וניא ,טשפאדובב :דוחיב ,הירננואב

 : הירגנואב תודהיה תא ובוע =

 שיא 4460 -- 1896--1905 תונשב
 1 0 1906 תנשב

509 190% | 

100 1908, 

 שיא 5965 הנש הרשע שלש ךשמב לכה ךס
 ,הנשל 446 היה תונושארה םינשה רשע לש עצוממה רפסמה

 .810 רע עינה רבכ הנורחאה הנשבו =
 לע (51ף0) םירכזה רפסמ תצק הלע תונושארה םינשב

 רפסמ ,ךפיהל ,הלע תונורחאה םינשב ;(490 תובקנה רפסמ =
 ,(489/) םידמושמה רפסמ לע (0|5%69) תורמושמה

 ,הירגנואב םירופא תובורעת יאושנ ויה 1895 תנש רע <
 תנשמ הירגנואב םידוהי יאושנ לש אלבט הזב םיאיבמ ונא ירהו

 .תובורעת יאושנ הב :ורתוהש הנשה איה ,1808 -

 היאושנ לב ןידוחי .לעבה[ירצונ לעבה] \ .לעבה
 תובורעתה תשאהו השאהו השאהו
 רהי תירצונ תידוהי םידוהי

 םינשח

18 0.018 940 | 88469 | 9 

9911 | 1119 | 1098 | 33775 [ 4 

1 275 296 | 8 106 

0-7 00 385 | 8 08 

5 | 5668 | 2574 | 52837 

 : תובורעתהיאושנ ויה .םירוהט םיאושנ- האמ לכ לעש ירה
 'שיא 6 -- 1895--1899 : תונשב

 הנש 12 ךשמב לכה ךס

5 4 --- 7 0, 

 8-8 1906 | תנשב

 היפ 1% 0

 הנשמ הברתמ תובורעת-יאושנ רפסמש ,אופיא = ונא  םיאור

 יאושנב .םישנה לש .ןקלח תצקמב הבורמו .קספה .ילב' הנשק =
 רפסמ ,האמל  םיזוחא םינשב -- םירבגה לש םקלחמ  תובורעתה
 ,תובורעתה-יאושנ םוכס לכמ 5195 דע .עיגמ תוידוהיו םירצונ יאושנ
 רבדב םיאיקבה לכ 49% --- תוירצונו םידוהי  יאושנ  רפסמו <
 םבור ,םה : ונל אל  תובורעת-יאושנמ  םירלונה םידליהש * ,םידומ |
 םמצעב תופאה .םיריבעמ תובורק םימעפלו .םירצונה חורב םוכנוחמ
 תא- תותמאמ : וגידיב .שיש תועידיה :..תורצנה לא ,םהירלי תא

 עירוהל תושרה הלכלו ןתחל שי" ירגנואה .קוחה .יפל :.רבדה
 ךנחל .פה םיריתע תותדה .ןמ וזיא חורב , םהיאושנ העשב .ערפמל
 1890 תנשמ ולג .הזה קוחה- דופי לע- ,םהל * ודלויש םהידלי הא

 ו ןוילג "3 םלועה < ל <

 םירצונ םהל ואשנש ,םידוהי  השאו שיא 701 190%  תנש דע
 םהמ 601  הנהו ,ריתעב םהינב ךונח דייע ערפמל םנוצר תא ,תוירצונו
 השאו שיא האמ. קרו  תורצנה חורב םהינב תא וכנחיש ,ועידוה
 :רמולכ .תודהיה חורב םהידלי תא ךנחל םה םידיתעש ,ועידוה
 םידיתע הלאכ םיאושנמ ודלויש םידלי 86% יכ ,ערפמל ונערי

 העבראו האמל עגונב שארמ לבגוה 1904 תנשב ,םירצונ תויהל
 ,םהמ רלוהל םידיתעה םידליה טפשמ היהי המ .תובורעת-יאושנ רשע
 םתריציל םדוק םידליה לע זרכוה ,89%% רמולכ ,םהמ םינשו האמבו
 , םירצונ .תויהל םה .םידיתעש

 -יאושנו דמשה .רכד לע תועידיה דאמ דע .ןה ןינע תואלמ
 תלהק .הירגנואב הריבה ריע ,טשפארוב ידוהי ברקב  תובורעתה
 יפל ,הפוריאב ,אשראוו ירחא ,הינשה איה טשפאדובבש לארשי
 הלודג .תוריהמב הלוע טשפאדובב םידוהיה רפסמ . הידוהי רפסמ
 :טשפאדובב ויה ,לשמל ,ןכ הנה .יסחי ךרעב םגו טלחהב םג

 ריעבש יללכה בושיה לש 16,6 ---  םידוהי 44 890 -- 1869 תנשב

  ',- 109,877--71800ל1,000-- , -. . /

, . 0 , 98.6 --  , 166,198--1900 , 

. " ,0 0, 28,500---0 ,- 186,047 -- 1906 

 םיףּוהיה רפסמ לדג םינש עבשו םישלש ךשמבש ,ונא םיאור
 וזכש תוברתה .ל9| הלע יסחיה םרפסמ םגו העברא יפ טלחהב
 ירפ םג אלא ,דבלב יעבטה יוברה ירפ היהתש הל רשפא יא
 ..תוחחא תונידממו תונטקה םירעהמ הסינכה

 ידכ .תונוש תופשל םידוהיה לש םסחיב םעפה :םג שמתשנ
 הרומאה תינמרגה הפשהש ,ריכזנ בושו, תוללובתהה תדמ תא זי'יע עובקל
 םיאבה םידוהיה בור י'פע םירכדמ הבש תידוהיה הפשה תמאב איה הזב
 תעו:ת הארנה יפל םלוא ,הירגנואב בשיתהל היצילגו הניבוקובמ

 אוה קזח הנירמה תפש לש הניטלשו ,ןאכ לודג החכ תוללובתהה
 לבקל םיחרכומ תורחא תונידממ םיאבה םידוהיה םגש רע ,ךכ לכ
 תוטעומ הבישי תונש ירחאו ,וז הפש לש הדובעש תא םהילע
 תוחפה לכלש וא ,תיראידאמ יצילגה ידוהיה םג רבדמ הירגנואב
 ןכ הנה ,ולש והפש איה .תיראידמה הפשהש ומצע לע ריעמ אוה
 :טשפאדובב םהלש םאה תפשל ובשח

 1906 הנשב | 0 תנשב ]|

 םידוהי .0/90,3% םידוהי 75 9/0[ = תיראידאמה הפשה הא
 ל 7 ל תינמרגה .הפשה תא

 !טשפדובב םתד תא ורימה
 שיא 404 -- 1896--1898 תונשב

2 1 --- ₪10 2 

 , 6 ל%5 -- 0%" -4 2

 תפוקתב תודהיה תא ובזועש םישנאה לש עצוממה רפסמה

 םינשה שלש תפוקתב ;הנשב שיא 185 אוה תונושארה םינשה שלש

 -- תונורחאה םינשה שלש תפוקתבו ,הנשב שיא 1%0 -- תוינשה

 .הנשב שוא 8%

 עגונב .קר םירפסמ איבנ טשפאדובב תובורעת-יאושנ רבד לע

 ,הנוגה הדמב םילועו םיכלוה םרפסמש הארנו םינש יתשל

 [ -יאושב ו ורב 7לעבה 1
 השאהו
 םידוהי

 השאהו
 תידוהי

 השאהו

 תירצונ
 תובורעתה

 דחי

 | םינשה

9 | 108 
6 | 115 
 ו | 5



 ו ןוילג

 הלאה םינשה! יתשבש םירוהט םיאושנ האמ לכל. ! רמולכ
 48% -- תוידוהיו םירצונ יאושנ . תיבורעת-יאושנ םי רש ע ויה
 ,55 |[ -- תוירצונו = םיירוהי : יאושנו תובורעתה | ואושנ לכ לש
 וטעמהנ םירוהטה םיאושנהש העשבש הז אוה רוע ןייצל יוארש המו

 רפסמ ירה ,1196 דע ודרי 1909 ןמו םונשה עברא ךשמב תצקמב
 ולע 1903 תנשבכ ,% רע טו+ ןמ -- הברתנ תובורעתה-יאושנ

 -יאושנ רשע  הנומשמ טעמ היחפ םירוהט םיאושנ האמ לכל
 םירשע רע הז םחיה עיגה רבכ 190% תנשבו תובורעת
 ,האמל השל שו

 :רורב רבדה .םירואבו םישורפ םיכירצ הלאה םירפסמה ןיאו
 ןברוחה  .ןמ  תובורעתה"יאושנ ונמלועל  םיאיבמש  ןברוחה  לודג
 . רמשה איבמש

 םירפסמה \ לכ דוסי לע איצוהל םיאשר  ונאש * ,תונקסמה
 רוצקב ןהילע רוזחנו ןה תורורב :הירגנוא-הירטסואל  עגונב .ונאבהש
 -=  ;תונטקהו תולודגה -- םירעה .לכב \הברתמ :רמשה א \ :ץרמג
 . תולודגה  םירעב  םידמושמה .רפסמ הברתמ דו חו ב ש אלא
 שמח | ונבמ --: םיריעצ םישנא בור יפ לע םתד תא םיריממ  (ב

 ןיוצמ הלודג .רתויה הומב (ג .הנש םיעברא* ינב -רע הנש הרשע
 תוררשה .--- .הוצנגילטניאה  ןמ .הטמל .היצנגילטניאה ברקב דמשה
 הטמלו -=" ,המודכו | םירהוס | ,הישעת - ילעב | +: :תוינגרובה

 תוהפשה לש :ןקלח:ירה תובקנל פחיב (ר" .םירבועה תרדש ..-- ןחמ
 הדמב  םיברתמ :טשפארובב: דוחיבו .הירגנואב זה  ;רמשבי לודנ י

 תחופ טשפדובבש אלא= דוע אלו : ,תובנרעתהריאושנ  דאמ :הלוחג
 .םירוהמה םיאושנה רפסמ :ךלוהו
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 ייקסבוחינרשמ לואש

 .ישדְרָמד רה
 (טניס)

 ,"גּדריִטשט, ויִחֶא יב הָלְלַאְל הפ .םנה
 + בָגשַי .םַתְומָבּג םירק יִרָה תופת לעו

 = גח לש ףינָצ- קרב ָע ול םיִבָע תַָשְַו
 ! בֶנְ .תוצפְנב םקה "יִשְּרְרַמַּ. = הָפָייהַמ

 :ףָנָנ יִנָבַא ושארֶלּו בָע עקְבִּת ותְרִתּפ
  גַהְ ! רַמאי ועורלּ וב ונאצ הָעַרָי יִמ

 בג ינג ויִלְנרְלּו ,אוה רּופַא-םדמרַא
 ,קח הָנְב ףָסֶכְו שורָּב תוראפ קרקרי

 ,םיִנָער  םיִלִּמְלַתְב ול רֶפּג ץע רד
 ,אָרפ רש לע סרו ג למ אָטְנַ
 ,"אָרְדרַעְּב, תעקב דעו םיהְו איִגַה אבְלִמ

 , םיִנֶה לע טשפּו רקה ומפה אבו

 = הָּתְשַחְגו ּהָבַהְז יִדעַּב םיִרְק ןפּג הָלְבָאְו
 !'הֶטֶש א יִנפ הפוצה "ישדרמד, הָפַהַמ

 ו 2 0005 1900 ,  הטשולא

 , םכילע-םולש

 .םיִלָאיִרְתַּכ
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 תובא-תחנ

 רקפי םידיגנ ןיב גו  ,ינניא  ,םכל :עודי יוהל | ,רישע
 הכז אל -- .ינבב ,םשה ךורב ,האור ינאש ,וז תחנ לבא .,ימוקמ
 גחה תומיש .ןויכ  .הקבילאירתכ ירישעבש :רושעה וליפא התומכל
 ,תונבחו םינבה ,ינחלשל .ביבס םלוכ םיפפאתמ יתחפשמ>ינבו םיעינמ

 :ול המדו ימ =  תועופצהו םיאצאצה ., ידכנ לכו .,תולכהו םינתחה

 +ִזִא יל הושי ימו

 ,םכינפל םירופ:תדועס ,לשמל הנה
 םעט המ ,םכמ אתוטמב ,יל  אנ"ודינה

 ,ןחלשה לא יריחי בשוי ינאשכ ,התעשב הרועס

 0 / + םילכוא ונאו

 רבכו התכלהכ יתדועס יהלכא רבכש  ,םכמצעל | אנדורייצ
 םינמשמ ינימ לבבו תפלבו  תוירטאב ,קרמבו םינדב יסרכ יתאלמ
 ףא ,לירבהל ,סופה ירה ! םילבה לבה + ןכבו -- תוקרי ראשבו
 ןכש=לכ"אלו + המהבל םדא:ינב ולשמנ םולכ * , הליכאב וכרד אוה
 ! םירופ-תדועסב | ןכש-לכדאלו  ,וחה-תומיב .ןכש-לכדאלו | ,ידוהי

 , ערה ןיע .אלב ,םונבה ,לכ תישאר
 " הליחתמ) .םיאושנ .םלוכו :,םימי :וכיראיו ויחי יל שי :.הנומש

 ,םייחה .לעמ .ולדבי ,םהמ העברא וכז אל - םרפסמ היה, רשע-םינש

 עבראו .םינתח העברא- .תובקג םיצחו- .םירכז םיצח
 ; הרשע ששל .,ערה..ןוע אלב  ,ןובשחה : הלוע .דחיב .,ןכבו .  תולכ
 . ,שפנ

 ! ויחיש יִדכְנ .,םינבדינב---- םינבה. ירחאו
 ,ןה תוינָרלנ ,םשה .ךורב ,יתולכו יתונב , ןוילע לאל .הדות

 ---רמולכ.,תורקע .הנשב הנש ירמ תודלו תודימעמ ןלוכ--רמולכ

 החואל הל שי

 ,ימע יתגוזו ינא

 ,:(וקלתסנו

 -לכ ,הלילח | .,תודלוי = ןניאו ןטב-ירפ .ןהמ ענמ טל םישנ
 , תואיצמב ולצא :ןנוא --- .רקיע

 *.יתלגלגתה . הליחתמש | ,ינוניבה אוה ,יל שי רחא ב קרו
 םיכחמ .,םינב .ול .הדלי אלו יתלכ םע ההש הבר תע :תצק ומע
 ₪ ! םניאו --- םופצמו םהל

 <> ,רדקה םג ,יברה  ,םיאפור :הרקע תשרפ  הליחתה וא
 : .םדא תעושת אוש :ליעוהדאלל הז לכ == ,לידבהל

 -! ןנרמגו ונינמנש דע = ,םהמע םילגלגתמ ונייה ךכ  ,רוצוקב
 : ..ןירומפדטגב אלא . ולא לש םתנקת יא

 ןירוטפהט) .ידיל םירבדה .ועיגהש ןויכ

 ! שרגתהל .הצור הניא ."! ישפא יא,

 המעט: %םעט המ + שרגתהל הצור הניא -- עמשמ \ יאמ
 = שפט, :ול .יתרמא .ותוא איה .תבהוא : המע .תרמוא איה ,הקומינו

 ' רמא .'% ךתוא :איה- תבהואש  ,הירברלו -הל" עמשת .המל ! ךתומכש
 ונעוט ינא ?הו .םכחל ורמאת המ ,"התוא בהוא .ינא- ףא, :יל
 ! ותומכש שיייקל-רב =... .1'יהבהא,ב יל -הדומ .אוהו .,"םינב,ב

 " . הלעבמ  השרגתנ א ל יתלכ : םירבדה וליעוה אל , רוציקב

 ,המחר"רוגס חתפנש םונש ששפ" הז  .םהידיב ועייס םימשה ןמו
 איה הנש הנש .רוצעמ .ילבו ףרה ילב , תרלויותדלוי .איה .ירהו
 : ןילע העיפשמ איה :םידכנ תעפש ,  תדלוי

 - םידמחני םלוכ  ,םיפי םלוכ - -ידכנ תא םתיאר וליא
 ! םכל רמוא ינא  ,תוילגרמו תובוט  םינבא .וריבחמ האנ

 : העירוהו וז הרמע -

 דחאה

 = = םכנוצר אמש !עבטה .ךרדכ  אלש אוה ףא םדומלתש אלא דוע אלו
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 ,י'שרו שמוחב .הפ-לעב ארמג ףד  םכל ירה -- ארמג ףדב
 םיחוסמ ונא יא --הזה ןמזבש םיִנַָּה ינימ ראשו  ,קודקדו ,ךינתו

 תיסורו  תידיהי  ןושלב = ולא לש םתביתתו .םתאירק  .רקוע"לב-

 ...!התאר אל ןיע --- תיתפרצו .תיזנכשאו

 ובתכיש וא  בתכמ | ינפל וארקיש  ךירצ .ינאשכ  ,םימעפ

 ,אבס, "!יל ןת אבס  :םהיניב המחלמ .תחקלתמ ,יכרצל הפירדא

 ייזןתת :יל

 ,םולכ ךכב ןיא ,טע !הסנרפ :ורמאת אמש %יאמ אלא

 אוהו- ונכילומ אוה . לכל 'סנרפמו ןזה  ,םימשב לודג .לא :ונל שי

 םכרר--הערל םעפו הבוכל םעפ .הכב םעפו הכב םעפ ,ונאיבמ

 : םהיתורצ .לכ לע רבגתהלו .לועב .ךושמלו תונעתהל םדאהינב לש

 הליחתמ ..רתויב .עורג היה אל ובצמ ,לשמל ,רוכבה ינב 2

 והסנרפ םש התיהו = ,בשי .הקבוידול = רפכב | ,רפכב \ ררוגהה ==

 שקעתה ,ותחונממ .ודירטהל ושקבו הריזגה האצישכ קרו : .היוצמ =

 איבהו ,אוהה םוקמב אוה בשותש ,םיתפומו תותואב חיכוהל .הצרו

 ימי .תששמ רוע םש אוה בשויש ,וילע  תודיעמה ,תודועת המכ =

 אל . ,רוציקב . טאניס דיל. ועיגהו .םירבדה ולגלנתנ  ךכו .תישארב =

 הזה םויה דעו ,לודג .דובכב םשמ והוחלשש דע םיטעומ םימי ויה =

 ותשאו .אוה ,ילשא בשוי :אוה ירהו .  , ,ןילא :וחור  דוע בש אל-

 ..:1הזה ןבה השעי המ .יכו ,וינבו =

 ול תקחשמ הניא העשה הו שפנ-בולע -- ינשה = נבו

 אל ,הנפי רשא לכב  .ךכל ול .םרג ולזמ = ,ותיירב = תליחתמ = =

 קושל אצי ,םיטח  לעמ .רעשה דרי -- םיטה הנקו דמע -,חילצו |

 רחסמב | קסוע :ליחתה = ,ותמו = םירושה  ולפנ -- םירוש = הנקו <

 לזמ-רב = .ףרוחההתומיב = הניצה תא .חצנו םוחה רכג = - םיצעה = =
 לכ .ותמו -- רהנב לכתפהל הז .דומעי אמש. ! והומכ .ןיאמ .הנושמ-

 ,התא עדויה, :ו5  יתרמאו יבל םע יתכלמנ ךכיפלו . ,,םינדה =

 תבשל אובו ךירליו .ךהשא תא אנדחק ,ינעמש ול התא םא + ינב

 +. 2! ךשפנההמ תא =
 אלא .חוטבו  ןתיא ודמעמ היה הליחתמ --- ישילשה ינבו =

 ותיב הלעו ,ונולע אל ,ריעב הקילד הלפנו  ,םואתפ ולזמ ערתאש

 וב הקבד תחפסש אלא דוע אלו ,ויסכנמ יקנ אציו  ;דקומה לע

 תורצו = תואכרעהיתבב .השירדו הריקחו = תונישלמ .ןימ .,ךכ"רחא

 םע :יתיבב  בשוי = אוה וישכע ... םינמאנו םיבו םירוסיו םיעגפו

 . הלוכ .הרובחה לכ"

 :,םימיענב ול .לפנ .וקלחש * ,ןטקה :אוה ,יל שי דחא ןב קרו

 הכז הז רכשב אלא ,ול  ןיא ףסכ 4 דציכ אה . ערה ןיע .אלב

 =- רמולכ ,הסנרפ-לעב אלא ,אקוד רישע אלו  ,רישע ןתוחב <

 תולקלקע = םיכרה * ויכררש ,םינושמ .םירחסמו הברה םיקסע| לעב =

 ! ןלציל = אנמחר | ,ךפכפה השעמ והשעמ לכו םיעוע-חור וחורו
 תא לישכמו לשכנ .אוהש רע ,לתפתמו םקעתמ ,.קסועו .אוח קסוע

 אצוי .אוהו  שנ-רב .ותואל ול תקחשמ העשה +יאמ אלא , םיברה

 תאו ונוה תא ער ןינעב דיספה רבכ תובר םימעפ :, םולשב דימ
 5ש ונוממ םג תרספה יכ | ,תיאר המ, :ול  יתרמא : :,וינב  ןוה
 יכו, + ול יתרמא + הז .ןוממ לע תחרט הברה םולכ, :%% רמא זנב <

 ,וז איה יתב אל .יכו, :: יל רמא "%ירשבו ימצע ,הז אוה נב אל

 115 .ותרמא עב, יל רמא "!טעש :ןל יתרמא + ירשבו ימצע

 םע הז םיחגנתמו םיניידמ ונויה ךכו ...'רוציקב, : יל .רמא ,יאלימ,

 ; הלאה םירבדכ ול  יתרמאו = ינוקז-ןבל .יתארקו יתרמעש רע ,הז

 אובו ,עתעתמה הז ,רישעה ךנתוח ינפב .קוקרו ,רמוא :ינא ,םוק,

 : . ."בערת .אלו םחל .לכאתו ,יתיבב .תבשל

 . םונתח .--- .ךליאו . ןאכמ : . םינב-ינבו -םינב ןאכ דע | ==

 = ב ו לשר 2 *% | יש
 ל

 ו ןוולנ

 אמש !םינתחל לזמ יל .ןיא .,ללכ הפו ולע אל ,סתא םיאור .ינְתֶח
 +הלילח ,םהב שייבתמ ינא אמש וא ,םהילע תונעטב ינא אב :ורמאה
 - ונימאה ! הברדאו הברהא . םיעוט אלא םכניא ,םירובס םתא ךכ םא
 ירישעבש רישעה  .וליפא  ,ילצא . .םיאצומ םתאש ,ולא .םינתח ,ול
 , םיסחוימ ;םינוגה ,םיאנ  םינתח ,.םתומכל .הכז אל .חקבילאירתכ

 !.חומ ילעבו .הֶרוצ ילעב .ןהבא-ונבו .ןירוא-ינ
 ,אוה טישכת = ..רתויב = הלועמ .החפשממ :יל שי :רחא ןתח

 ןרמלו ,תולעמה לכב םלשומו .נלפומ .,,ראופמו רקי .ילכ . ,אוה .ישמ
 לע אוה .ךומפ ..הרותב קסועו וימי לכ .בשויה ,.והומכ ןיאמ .לודג
 5ש :וביט תא .םתערי :ילמלא .,םכייח :.הנותחה .ימימ .דוע .ינחלש
 ןמ .ותומכ  ךרבא : אוצוהל .רוסאש ;םתרמא .םתא :ףא זֶא-יִכ .,הז
 + אוה.ךורב:שודקה לש ומלועב הז השעי המ -- .הצוחה תיבה

 ,15 .ןיא- תובאדסוחיש .,ילצא :.ינש ןתח םיאצומ םתא ודגנכו
 וץפח.ךבלש המ לכ : לשמל : , אוה תמייק ןרק המצע  ןרקהש אלא
 ,ולאב .אצויכו .תולוחמב :אצויו .ןגנ:ערויו ןובשהה-תמכחו ןושלו בחכ
 .,םילודגה .םיקחשמה :דחאכ אקוקשאב  אוה קחשמש :אלא דוע אלו

 םיכירצ לבה ': ינועמש .,ןב:יפ:לע-ףאו ! אוה- לוכי:לב.--- םשהדישנא
 .-םהל .םימכחל אל  :ךלמה המלש- רמאש ומכ !לומל
 ,םחילגרל םילענ ןיאב .,םיפחי = םיכלוח םידמולמה .לכ ; רמולכ
 תא:חלש רבכ תוכאלמ :רשעבו וייח ימיב הפנתנ :תונויסנ הרשע
 םעפו האובת"רכומ :םעפ  ,.ינונח םעפו עקרק-רכוח היה .םעפ וודי
 -< ןכדש םעפו .רמלמ םעפ | ,רבזג םעפו חלושמ םעפ ,רוסרס
 .ומע .ותיבחינבו .אוה ,ילצא .בשוו והירהו .! םולכ אלו .לומ .ול ןיא
 <> !הצוחה ךילשא אל יתב תא ןה

 ןמ  םג לבא . .רתויב רמולמ | רניאש = ,יל שי .ןתח דועו

 לע .רונש ארמגה-ףדו ,תבתוכ דיהו:,ףירח המה . ונניא .םיתוחפה
 ! תוילגרמ קיפ הפ -- תולודג תרבדמ ןושלהו ,ויפ

 ,רתויב  אוה קנופמש ,וב םיאצומ םהא דחא ןורפח אלא
 אירב וניאו = ופונב אוה - שח  :רמולכ- ,טעמכ תוינחור .ןימ ולוכ
 הארנ .והירה  ,רצה ןמ יב םילכתפמ םהאשכ ,הרואכל .וכרצדלכ
 .העוב  אוה יורש + יִאמ אלא ..:םולכ .אל :םדאה .דחאכ םכוניעל
 לועיש ול לפטנש םיבר  םימי הז  .והפקת לועישה ,תאז רבלמו
 .םלועה ןמ ודרוטו ותמישג רצקמה | ,ופוסב :הקיהש" םע הנושמ
 ,קירבובל :ןייקה = תומיב :עסיו: = בלח-התשיש ;וילע ורזג םיאפורה
 ,אוהה םוקמה לא םיעסונ  שוהימה-ילעבו .םילוחה לכש ,םירמוא
 הצרו םא ,ינא רובסכ = ,לועישל הפי" אוהש .םש שי רעי ןימ
 ותא עסאו והחקא : ,םימי ךיראנשכ - ,אבה ץיקה :תומיב ,םשה
 בכוש יהירה = ,וילגר לע םוקיו .אפריש דע ,העש יפל .,קירבובל
 הצע שי" םולכ =, וונבו ותשאו אוה | ,יראוצ  לעו ילע ,ילצא
 : + תרחא

 ,רתויב ךרעדתוחפו: טושפ .שנ:רב =-:יל- שו .רחא .ןתח דועו
 ןיא : רמולכ ..הכאלמב השועו וימי לכ אוה .חרוט הז רכשב אלא
 קונית .םג לבא: ,רלדנפ :אלו :טייח .אל =,הלילח הכאלמ-לעב אוה
 .רגנוא ורברדתיב לש

 ונקז ,םיגדב = רחופ ויבא  .םיגר רחפמ ורחסמ ; אוה :גייד
 אלא  םמלועב .םהל | ןוא םלוכ =- יתחפשמ ינב לכו םיגדב רחס
 !םינדו םיגד ,םיגד

 תוירבש אלא ,םימימתו םירשי םידוהי .םלוכ ירה ,הרואכל
 + ןתיירב עבטמ ןה .תוטושפ

 הכוו  ותומכש = שנירב :ידיל לגלגתנ  דציכ :ולאשת אמש
 רמאמכ <>,היהש . השעמ = םושמ . וגב םירבדב שי 3 ינתח תויהל
 הי קפרוב אלבו םשב אלב םלועל רשפא יא !תוירבה
 / ,ותומכ .לעב .הל .אהיש ,ךכל .םרג יתב :לש הלזמ אמתסמ
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 9 : 3% םלועה <

 ואוב ,הברדא ,םולכ :אלו .וילע :יִל- ןיא ירה , רבדה םצעב
 שנ-רבש יפל .דובכבו רשועב ומע היח יתבש ,ול הבוט קיזחנו
 החותפ -ודיו = בוט :גזמ ונזמו = בחר בל ובל ותיירב .עבטמ הז

 .דאמ דאמב ונשפנב הרושק ושפנו ונלוכ תא .בבוח .אוהו ,דימת

 ךמותש : אלא :דוע אלו. .יתבל רסומ והירה ,חיורמ אוהש המ 'לכ

 טעמכ .תעגמ :ודיש המכ דע םלוכ ינתח ראשו .ינב ידיב םג אוה

 ,ונליבשב אלא חרוט וניא .חרומ אוהש המ לכ: ,רמול \ יואר

 ינפמ  ,ונלובל .דובכ .קלוחו ץרא-ךרדבו .סומינכ .ונתא  אוה .ךלהתמ

 ירה .ונחנא -ימו אוה ימ -- ובל-קמועב שיגרמו הז .עדויש

 רשפא יא | ,ועדת עוחי ,הז רבד -- וניבו וניניב שי: לודג לחבה

 ! תחא דודיחמב לטבל

 םיליחתמ ינבו תוירבה ןיבל ונחנא םיאב רשא שי הנה יכ

 -ןחלש. ינירב םחכ םיארמ | .תומיכחמ = תוריעז .תויתואב םיניידמ

 לש ושוריפ לע םידמוע וא  ,הרומח איגוסב םילפלפמ וא ,"ךורע

 םלאכ העש התוא בשוי הז שפנ-בולע ירה-- הרותה ןמ םתס קוספ

 אל " ,הזח ' ןינעה לכש .יפל  ,ןיע םילעמו לכוס = ,ויפ רפעב ןתונו
 ! וינפל םותחה :רפסכ .,םכילע

 יכ  ,ויסיג רובכב .אוה רבבתמש ,ןאכ אלפ לכ ןיא .ךביפלו

 חורטל הז  בייחש .,אופיא ןידה ןמו = ,דובכ .ול \םג .םדובכב

 ןיאה +םכתער המ יכו ,םהיכרצ לכ םהל קיפסהלו םליבשב

 ? תאז
 וניבת | ,יתחפשמ .בימב .תצק םיריכמ םתאש ןויכ = ,וישכעו

 האלכמה תחנה הבר .:המו/ ינועמב החמשה הלודג המכ ,םכילא
 םירופ-תדועס . שדקתהב | ,לשמל -- ,םיעינמ נחה תומישכ  ,יבל תא

 יתא- .םיבסמ .םלוכ = ,ערה :ןיע אלב ,ינב-ינבו .ינפ .לבו ,התעשב
 ,החיהזמהו = הלודגה .םירופה-תלח לע. ךרבמו עצוב ינאו ,ןהלשל
 ןימכרב-ןמשבו = העורז איה  םיקומיצש ,תעלקמ:השעמ - היושעה
 לעו . ,םילפלופמהו | םיקותמה = ,םיחבושמה .םיגדה = לעו  ,היופא

 םיענה = ,ןמשה .קרמה לעו  ,תובוטהו תוכרה .,תורדוהמה .תוירמאה

 ןמ אוה רמושמ ןיי .םא ,הוה םודָאז"םודָאה ןמ .םימעוט ונאו , ךחל

 ,קובקבה | ןמ בוט םינבדבור-ןוי םאו  ,שונא-בבל חמשמה , תיבחה

 תוטשפה תילכתב :טושפ .שיייי עמ .קחהה-תעשבו ,ףירחו  קותמ

 =תנשוש -:ינא  ,הנר .ו,לוכ םיחצופ ונאו בלה לע לבקתמ .אוח 'ףא

 ינבו =! בקעידתנשוש --םעפה = דועו = ! בקעי-תנשוש---בושו | בקעי

 :ידי לע  םירזוע

 !הָקְמָשְ הלה
 לוקב יהחא םינוע םה .ףא ,םינטקה יִדְכְנ ,וללה םיבבושהו

 : םיפצפצמ .ףוצפצבו קד

 ! םידוהיל .רוא ! םידיהיל .ריא /! םידוהיל .ריא

 םג םיאצויו הדועסב ונבל 'בוטכ ונלוכ םיבהלתמ ינאש שוו

 +יל .הושי = ימו 5 המי 'ימ העש .התוא- -החמש .ךותמ רקרל

 ךלמ ,םתמועל ינא .ךלמ + דלישטוה יל ימ +יקסרורב יל המ

 7 [!ידוחי ינאש םשכ  ,דודגב

 דקפי = םידיגנ ןיב .םגו = ,ינניא = ,םכל .עודי  יוהל ,רושע
 הכז אל -- ינבב ,םשח .ךורב ,האור ינאש | ,וז תחנ לבא  ,ימוקמ

 !הקבילאירתכ ירישעבש רישעה וליפא .התומבל

 ..ריפש .ב

 = .חָנושאְרה העיסה

 (וףיס)

1 : 
 -הרימא ילוגלגה,ל רמאו חתפ ,תונבלה-רעיל םולש עיג;ושב

 ! החמש לש
 תועיספ רוע עםפו | ,ילש "ןרמל,  ,ורדזה = ! אדייה = --

 ,ךנוצרכ אהיו . ,:. ! זוזל לשרתמ אוה רציכ -- אנ. האר .! תודחא
 = -,רמואו אוה ףיסומ --,רעיל רבכ ונאב ירה !ורהר-רה ,רדק ךחקי
 -ןב  ,ןפבו %  ילהשמ  ,התא .עמושה < ,ונרבע  ךררה:יצח  שממ
 "בושחה .רוחבה,5 ןתנו ,הלגעה ךותמ ךמצע אנ ,ךלשה ,איטיטפ

 , תצק םועלל
 ךותמ רדומתמ .ליחתהו הלגעה .לעמ .םולש- דרי ךכ ךותבו

 קרקריה בשעה ינפ לע ץצורתמ ליחתה ,ץראל ץפק יל'השמ . קוהפ
 .חיסדהשעמ להוצו ןנערהו

 הליצאמו קפואה לא טא-טא תדרויו  הטונ הליחתה המחה
 תשרופ: איה ולא םירהז ךותמו : רעיה :ינליא לש םהיתורמצל. םירהז
 ,.;הפוחל תסנכנ הלב ינפכ ,תילילכח .תישענו תמראתמ ,חור-תחנב
 איחו .תיברתמ התומימדא  הנולמ-תיבל .תברקתמ | איהש ןמז-לכו
 ודכלתהו והחאתה תונליאה .יללצ = . ןמגרא לש .אמוניהב תפטעתמ
 -השעמ תויציצ --- הילושש ,הרוחש הפמל םימור ,עקרקה ינפדלע
 ילהשמו םולש לש ולא םגו ,סופהו .ןורקה לש םהיללצ | .המקר
 -חיר םופלוז וליחתה םיאשדהו .ךכרתנ ריואה = ..וכראהנו .וחתמתנ
 םיליסחו = ,הנרו-החוצב תופפועתמ = םירוקנא לש תורייש . חוחינ
 -לוצלצ ריואב גומנו עיגה רעיה ךותמ . םימומומ םוזמזב םירוחש
 ץיק-םויב  ןיפנפנמ .וליאכ = ,ךכ-לכ  םיענו רדועמ .רימז :לש .הריש
 +. ,םוח .בורמ םיפיעו םינועמ םינפ יבג-לע הפונמב טהול

 הצוחה ונושל .יל'חשמ חלש , וילאמ .חתפנ יל'השמ לש ויפ

 :ירחא .ףדור :,אשרה יבג-לע הבושמב .ץר .רורה-רופצ לש ףוצפצבו
 -השעמ .קרושו רקרמ ,לגלגתמ ,הלעמל עבוכ תקירז ךותמ תישופה
 ושפנ ,קפרתמו :גרוע .,הריש רמוא  רעי:ןויבחב" הז .רימז = . רומז
 גגומתמ  בלהש :הע :,יכב לוק עימשמ םיתע  '..תאצוי ' ,תאצוי
 רקיהו קותמה וקוחצ ריואה ךותל - ךפתשמ םאתפו |... םימחרמ
 אוה םותעו .., ,?קיצ  :קספנו  לגלגתמ ,,לגלגהמ = קוחצהו ,בלל
 " ול הנועו .ינש חתופ ,הזמ .קחרה | ,םשו =; בר" ןמז קפרתמו רוח
 ןלוב רעיה לכש .,המודו: ,ישילש .הנוע םתמועלו .;העורת-לוצלצב
 + תוניגנב .חצנמו רמזמ

 = קרוחס ךלוה ושאר = ,םלוה ובל = , בישקמו עמוש יל'השמו
 +הריש .רמואו -רקרמ = ,וביבס ןגנמ לכהש = ,ול \המדנ =, רוחפ
 .,רעיל ,םשל סוטל  אוה  הואתמ | ; ריואב . גלדמו ץפקמ .ילהשמ

 תא קבחל הצורכ  ,תונטקה וידי תא אוה שרופ = . .םירפצה ' לא
 הריהמ שארדתעונתב =, דחי :וירפצ לכו םלועה לכ תא ;רעיה לכ
 ךכחרחא :"! ךיתבהא ,בוט אבא ,חֶא, = : ארוקו ויבא לא "ץר .אוה
 : : םר .לוקב .המזמו : ומוקמל הצורמב :אוה רזוח

 ! הָיִנְמִחְב .םָא - וה וה

 ; הָיִנשְבוד .יִל :אָנ .יִנָת

 גיל :אָג .יִנָת םיִפנא םג
 ;יל הניבו -יל לבש

 :ג יסד םויק ל
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 כ : 7

 ... ית ..1יִת .-.יִת

 ,וינפ  הועמו ונושל טשופ אוה .רובד ירכ ךותו
 ,הפיזנב םולש וב רעוג --! ךתומכש איטיטפדןב ,יא יא ---

 תויועה --- : תורענ-השעמ השוע :'אוהש  ,יליהשמב  הארש .רחאל
 !ןאכל אוב . . . ךתומכש ןָטקי ,ךבְרל רפסא %8  .ןביט 'המ :וללה
 - . תעקוש המחה .,החנמ תלפת ןמז .עיגה

 הרבעה תחאה ודיב ריבעמ : ,ןהוג .םולש ולא  םירבד ךותמ .
 :תליטנ םשל .,הינשה תא 'הב ףשפשמו בשעה לע איהש"לב

 . םידי
 וארנ םינטקה וינפו = ,ףופכ שארב  ויבא לא ברק יליהשמ

 בשעה לע ודיב .ריבעמ .אוה ףאי" .. .תובצע לש ןנעב  םיננועמב <
 ,החנמ .ןמז עינה, :םולש לש" וירבד לע  שחלב \ תורזוח ויתפשו
 ,"תעקוש המחה

 רמאש רחאלו רעיל .ךומס "לונלנ,ה תא איבמו ךילומ םולש
 רמע ,יהלטבל .רזפי אלו לכאישי ,ילש :שידק ,החיגשה, | יל השמל
 ,  ,הרשע הנימש תלפת .ללפתהל ןליאל ךומס

 תחלוש , דורוה הפיעצב .רתויו רתוי תפטעתמו העקוש המחה
 , םירדוחמהו םימוקעה םהישארב םיצעל הקשונו רעיל םינורחא םיטבמ"
 תא חרכהה ינפמ תבוועש = ,הינמחר םאכ היארמ :, ,,.תשייבתמכ"

 בוש רוזהת .רחמש ,הוקמ איהש אלא ,םילקיהו םיביכחה .הונב
 םתקשונ איה ,המוד .  תומחה .היתוקישנב  םיחתו .םהילא
 תרזחה .ךותמו הדמח ולב ומכ ,טא:טא הל תכלוהו םימעפ הברה

 תאלממש יז -הבהא: ,הבר הבהאב .םהילע הטיבמו > ,רוחאל  םינפ <
 44: הרירפ" יעונעג- ,םיבר  םיעונעג בלה תא"

 ..ההבדההיפא .תילט .שרופ ליחתמו ברעמ .תאפמ אב הלילה
 ..קפואה הצקב הביבס ךפתשמ םדואה , תמדאתמ .,תלדגתמ המחה =
 .תמלענו .,תומוערתב :ימכ : ;הלילה לא .םינורחא םיטבמ אה .תקרוז =

 וליאכ

 תונליאה ;ריואב :םימשב | תפלוזו תבשונ  הכרו = הלק חור 0
 םוענמ .רימזהו .יאשה שחל ךותמ | ,עינ אלו" עינ  ,םיעז םהילע
 םיבבלנה וילילצב רעי לש  וריוא .אלממו :המוהו גרוע , תורימז
 ץראל םילפונ ,תונליאב םילקתנ ;םיסט ווז .לש תוישופח ..םיקותמהו
 . םימזמזמ .םוזמזבו

 תוצצורתמ ויניע ,חותפ ויפשכ  ,םירוהרהב עוקש דמוע יליהשמ
 ,רעיב אוה לכתסמ .הבע  לילכח םיפוכמ .םיריאמה וינפו :תוקירבמו
 ןידרצל .ךליאו ךליא .אוה טיבמ ,המחה םש המלענש םוקמב
 ליחתמו רזוח  אוהש דע ,וילע \ בומ :ובק השענ .בושו" ,בישקמו
 דועבש ,אוה  המודו .,ףנכ-רופצ השעמ וידי שרופ ,הצירבו דוקירבי
 ,דאמ אוה הואתמ הז .רוהרה ךותמ : . .,םורמל .רופצכ .םוטי .עגר-
 אהי רציכ ;םהיניעב םיאורו ןאכ םירמוע םינטקה וירבח לכ .ויהיש
 ...וק:וק:יק .: רעיב הלה השועש ומכ ויפב  השוע אהיו םורמב סט

 ,ויתומולח .עצמאב םולש וקיספמ -- ! ישידק | ,ולהשמ - 7

 + הפ:לעב "תרוטק, התא  ערויה -- :החנמ תלפת  רמגש רחאל
 תישעו : רמאל השמ לא .יה .רבדוו ,...חלודג .אתובר !ןה =

 ןיבו דעומ להא ןיב ותוא תתנו הצחרל תשוחנ ונכו .השוחנ רווכ < .

 רעיב עלבנו ילהשמ לש ולוק לצלצמ-- ...םימ המש תתנו חבומה
 .ךומסה

 = [אנ ינארה ,הברדא + עדוי התא | םגרתל ---וישבעו ==
 ול הרוגש ותלפת יל'השמ ונבש : ,החמש ךותמ רמואו םולש ףיסומ
 : .ךב-לב :וופ לע

 םיהלא --השמ לא .'ה .רבדיו ! אתובר וז ףא ,יא יא =
 ,השעתש --תישעו : רמא ךכ--רמאל .השמ ומשש שיא .לא רמא
 ,ןה | ,ינא = עדוו ,,.לש * ,,.לש--תשוחנ ,םידידתלוטנל  ולב--רויכ

 . העורתב 'םואתפ אוה םויסמ -- ₪
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 םולש רמוא --- ..עסנו הלענ וישכעו !יל'השמ ,ליח:שיא -- | |
 .הבחב :ונב יחל טבוצו

 רמוא -- .:ןה = ,ןה  :,עדוי = ינא- הבחה \ דוע ,יא ,יא ה =
 אוה םירמ ,החמש לש תוצוצינ תוזיתמו תוריהזמ | וינועו. יל'השמ

 תחא לגר לע ץפוקו .ץרו :,םינטק :םיפורגא
 רשימ ,הירבע .לכמ : הנחובו הלגעב  .לכתפמ | םולש ,רהה דרומב
 רספא ןקתמו איהש לכ הכישמ :ובנזב וכשומ ,"לונלגה, לש ותמער

 לש :ובג לע ףילצמ .,הלגעה לע .טבמ אוה קרוז ;וילעש איבמורפו
 : +רמואו ףילצמ ,"לוגלג,ה

 המ .ונל הארחו ךילגר .אנ-אש  ,ילש רשנ ,אנ םוק <=-
 !וה ,וה .לודג ךחכ

 ןיא .וליאכ - ,תובשחמב עוקש דמוע ןיידע  'רשנ,ה לבא
 תחא וטושב ורבכו םולש רמעש רע .ללכ וילא םיעגונ םירבדה
 ,ומוקממ .זזו .וילגר רקע ,ףקרזנ ,"לוגלג,ה עזערזנ .םיתשו

 ,המתכ םאתפ דמע ,רהה ןמ הצורמב ילהשמ דריש רחאל
 ,הרזחב רו הנפ .רימו . ןירהצל טיבמו  דמוע

 כ | ,לוקב ארק -- אבא = אבא ,יוא =
 + אבא ,המש רק המ ינפמ = :'הלגעה

 ךכיפל : ,וז איה העקבש ינפמ +רק =-

 ונש ןיפוק ,וירי תא

 אבו עוגה לא

 הלע-/הלע הב רק
 , "לונלג,הב .רצעו .םולש ארק = .! דימע .ור:ר-פת + ךליאוי ךליא  .ץר התא  המל | ,ךתומכש | העוקפ-ןב * ,הלנעל

 הירוחאמ הכותל סנכנו הלגעה לע הלַעו ספט יל'השמ
 .'!המידק .,ןבל  ,המידק, : סוסב .קפוד ליחתהו

 ,יליהשמ ןנחתמ !טושה תא יל ןה ,יאמיחר אבא --

 ,הידי  יתשב  יליהשמ רוב זחא .טושה קא = ול  רסמ םולש
 /המידק = רח" וה,  :"ןבל, "לש רבג לע  ףילצ"ו * תצק ףקרוה

 טבמ  קרזו: תוקומע .תובשחמ .הגוהה ושאר הנפה "ןבל,
 ,הכח = ,הכה,:\םדאי:ינב- ןושלכ  רברמכ ,יליהשמ יפלב ינוסכלא
 ;ךכב ךתוא ףא האראו ,ינומכ םימיב :אובה * ,ךתומבש  סדנוק
 "...וךממ .רתוי : דוע רשפאו" ,ךתומכ טעוב ינא ףא יתייה ירוענב
 ומולחב האור אוהש ,המוד = ויניע תובג רגס .,ושאר ףפכ "ןבל,ו
 וילגרב טעוב היהו . ריעצ חיפ  היהשכ .;םהה :םיבוטה םימיה תא
 .םיבחרה הודשה ינפ לע להוצו

 ול'השמ ארק -- !דאמ הפ רק % התא האורה +אבא ,המ --
 ,הו המ ינפמ = .םירה ינש ןיב העקבל ואבו ודרוש רחאל ,לוקב
 + רק הפו 'םח םש .המ ינפמ ,אבא

 --ךכ אל ,הפ-לע ..ירשא, הלפה עדוי ךניא המ ינפמו =
 :תימומרע ךוהמ םולש ובישה

 תובישח ,יִא ,יא ! עדוי ינא + עדוי יניאש ,התא רובסכ --
 ,. .ךתיב .יבשוי ירשא ,. .הלודג

 .םולש וקיספה -- > ! עדוי .התא יא םנרתל * לבא ,יִא --
 , , עצמאב

 ,ןואנב .רמואו יליהשמ.. הנוע -- :! ינא ערוי ,ןה ,ןה =
 . : םגרתמ ליחתמ איה דימו

 ירשא .. .,.םיבשויש ימל  םהל בוט -- .יבשוי ירשא
 ... דועו ,'ה תיבב םיבשויש ימל--ךתיב .יבשוי

 יאולה = ,תוחורה לכל ,אדויה .. .! תצק אנ הכח ,סה --
 םולש ארוק -- ! וה ,וה <, ךתומכש יילוגלג, ,דעו םלועל  עזערותש
 עיגמ קוחרמ . הרצה רפ .ליחתמו ,ותנשמ ררועתמה םדאכ ,םואתפ
 הלגעה התלעשבו  .ףותו רונכ לע הניגנו הרמז לוק םהינזאל אבו
 הפומע ,םדגנ תעסונ .הלודג הלגע קוחרמ םולש האר ,רהה לע
 םירמזמ ,הז יבג לע הז םיפופצ םה םיבשוי :;הברה "םיצקש,
 .-\ ףותהו רונכה תניגנב הולתמ םתרמזו הבר אלולהב הלהקמב

 ,תאצויו הריהבמ הנבלה , ההכו ךלוה קפואה .אב הלילה



 יםיצקשה, = . הלכו תאצוי ושפנו הכובו ןננמ ,המוה רימזה - רעיבו ==
 ןננמ .רונכה !םָמְסַמ .: םימטמטמו .םילצלצמ ףותח  יסט) . ,םירמומ
 ..הזילע לוחמ לש הניגנ =

 ,תוצילע = בורמ | וילע .ותעד. הלבלבתנ | :יל'השמ 1
 : הפיזנב - וב רעוג .םולש .,'הצרא הלנעה לעמ .ץופקיו ו

 ! ךתומכש .איטיבפדןב ,החונמב בש --
 היבגמ ..ומצע תא :אוה-ריקרמ ...ול .עמשנ:ןניא יל'השמ .לבא

 :םימשב .םיבהכהמו .םיצנצנמ םיבכוכ \ ,ץדאה לע םיחטתשמ םיללצו 1

 טעמ רוע .
1 
 ל
4 

 ריואב. המדרבר קקלמכ | ונושל טשופ  ,ןיררצל  ררונתמ = , ויפתב
 .הכלוהו תברקתמ .הלגעה : תונישמ תורבה ינימ איצומו

 לכתסמ :אוהו ,ףותהו רונכה = ,יםיצקש,ח תא האור .ילהשמ
 ,הבה תודיריב םהב

 . :רבכ הז םתוא .אוה ,
 ךותל .ץופקל .אוה הואתמ החמש בורמ שממ תאצוי ושפנ ב
 + םילצלצמה םיסטה לע ףפותלו .דחי םטע רמזל = ;םיצקשה תלגע ָ
 ויניע ,ואולמו .םלוע = אוה חכוש = ; לבלובמ | ושאר = ,קפור ובל 4
 אשנ הרמז לש לג הנה .ןשושה ןיעכ וינפו ,תוריהזמ , תוצצונתמ :

 רמועו  ףקדזמ  .ומוקממ אוה  ץפוק .והפטשיו .םרזב אְב \ ,וילא \
 והירהו  תונטקה וידיב םתמועל .עינמ = ,"םיצקש,ה .יפלכ  ,הלגעב
 :םתמועל אוה ףא רש

 !הָינמחב .סא וה וה

 .-בָב יל אָ רנה
 , הרמו .הלודג הקעצ ויפמ םיאתפ תצרפהמ =-- ! יואדויא = -
 דימו :,יליהשמ לש וחצמ לא עלקנ =ןכאצ השק  ,רפע שוג

 אבו תתש ,םילהבנה וינפ לע .תתש םֶדהו עצפה םיקמכ 'םר ץבצב
 ... ;חותפה ,ויפ. ךוהל

 ריכמ .וליאכ ,ול םובוהקו  וילע םה םיביבחו

 ל, 0% ל

 .החפב .אוה ףא םולש קעצ '-<! יוא = 5
 . תוריהמב הקחרתנ םיצקשה תלגע |

 חנונו םולש קנאנ -- ., . תבייחה , . , איה ,. . !יוא  ,יוא -- -
 ;:האנ ץיקחםוי ... ,ריזזחרי . , ,.ךיוא ..:.תבייחה איה = ':הרמ ;
 ! ףל ירה רש
 קנחנו דורצ לוק ,םולש לש לוק .היואב אשנ דוע כר ןמזו =
 עוערזתש = יאולה * ,אדייה ,ךתומכש ךגפ | !רה ,וה, : תועמרְב 3

 +" דעו םלועל

 מ יל

 .םינה רימ שח / 1

 % ו. , +
 לע .הכרר תושעל .תרהממ | הלגעה ;םירפא ירח ןוב חליל :

 קמעב :תרבוע "ךררה . .םכשמ :ליבומה  בחההו, קלתה .שיבכה : ינפ
 ףוטע לכח , וירבע .ינשמ וילע םירנוסו םילתפתמ םירה יסכור :;ףצ
 םירהה דחא בצנ  םימעפל  ..םירוחש .תוריקכ םיוטנ םירהה ..ףשח

 גופנ אוח = ןילא .ונבהקב םלואו :.ךרדה -תא. ונינפב םסוחה קנעכ 4
 ךותמ . םיצצונ  כהוה יבכוב. וב רובעל רעש ונל  חתופו הרצח
 שיבכה .ןמ םיתפטו חפט ונתלגע  ינפל .ולהי םרואמו םימשה .תלכת

 לוק .ןוא :,םיבסמ :שיא :ןיא  ,הימוד . ךשוחה םוהתב עבוטה .ןבלה
 םירהממ .םיסוסה .  ונתלגע שערו :.וניסוס  תורהד קר: .,הגה :ןיאו
 ןיאש  ,יל .המדנו .ךשוח יוטע .רתסנ .קחרמ . הזיא .ךות לא , .ץורל
 םיאשנ ונאש אלא  ,םוקמחקחרמ : הזיאל : םיברקתמו  םוכלוה נא

 ,קיתעה רבעה לא םיברקתמו םיכלוה וגא : ןמזדקחרמ .הזיאל .הינרוחא

 תא  תונבל .סתולחהב

 יפלא .יתוא .םיבישמ .ןוימדה םסקו הלילה םסק. .וחכשנש םייחה לא
 ,המכש הלועו עסונה הדוהי טבשמ שיא -יננה ינא תינרוחא  םינש
 ,ונל המחלמו | ביר  ..םירפא .לש  הריבה .ריע
 ,רנביר .ישנא  ,םירפא ינב ןועל ינא חלוס הז :עגְהּב םלואו -,םירפא
 ענרב םיהפא יל .אוה ריקי חא . ונל .ושע רשא הערה תא חכוש ינאו
 .,,וילע ימחר .ורמכנ .םיחא .תבחא אלמ ותהיב ריע לא הלוע .ינא . הז

 םגו ,םירהה לעמ שא תצצונ םימעפל ,םילועו םיכלוה ונא
 איה .םג .תדרוי : ולאכ המור = קוחר רפכ .הזיאמ האבה ,וז שא
 הב: ,ךרדח איה וז אל םאה . םיקיתעה  ,םינומדקה םייחה םורממ
 הלילה רוחש והז אל םאה + הנש םיפלא ינפל יטבש ינב ורבע
 ..+םתוא םג וול רשא שאה קרבו

 ךות לא .,האלה  ,האלה .עסונ .ינא יתובשחמב ילוכ עוקש
 םותב .המדאה  ןמ םואתפ ינפל וחמצ ולאכ -- הנהו ,ךשוחה ללח

 יהוז-- ,ונב- ףסוי לש ,וניבא .בקעי לש םכש ,םכש יהוז - .םיראומ
 .ניחא .םירפא לש .השארה :ריע

 הנושארה םעפב יניעב יתוארב החמשמ :וברקב דער יבל
 דוע- ,יתודלי: ימי תישארב .דוע יתעמש המש תא רשא ריעה תא
 התיהש ריעה ,יתדלומ- ריע. תברקבש םירעה תומש :הא יתעמש םרטב
 = ,שרוק תדרח יתאלמ .המצע .יתדלומ ריעמ רתוי הברה יבלל הבורק
 חצנה  יפנב :יב ועגנ ;ינפְל היחיו .םק .לודנה רבעה ןמ .םלש קרפ
 תחת םינומדקה םירובגה םימנ ..ריעב םיררוש חחונמו טקש ....תוכרה
 הלילה. ףיעצ ,םהיתושרע לע .םיחורפ  ,םייחה  םינשיו  םהיתובצמ
 ריעה .תיארנ הלילה תלפא ךיתב , םייחה  לעו םיתמָה לע .שורפ
 ןמ .םידרוי  הזמו הזמ רבעמ .ההצ
 ףכיתו ,ינפל .רשא הארמה /לא :טיבמ ינא ,םיתבה תונגב םיענונו
 תא .םיבבוסה =--:לבוע- .רהו- םיזירג -רה --- םירהה .ינשב רכז -ינא
 םה .הנה ..הללקח. רהו .הכרבה רה .םה הנה .,הירבע ,ינשמ רועה
 םהילע : םינעשנ םימשה  ,ייחב .יתעדוש .םינושארה  םירהה  ינפל
 הלילה .תימוד .ךותמ .  םהילע ךזה . םרוא תא. םיכפוש םיבכוכהו
 ןמ עפשב םידרויה םימה .שחל .והז ;לקו. ךר 'שחל :ינזא  תטלוק
 . םירהה

 דוע .ןיא . םחמע .יתמלשהש םירפא ינבמ לבא ,יכנא .םכשב
 הב שוש .תאוה הלודגה ריעב שיא ןיא הדוהי ינבמ םג ,שיא הפ
 * םידוהי .150 םכשב דוע ויה הנש 70 ינפל .םדא שפנ 0
 - ה ,תירבע הלהק ' הנש 50 ינפל הפ אצמ לקנרפ רירה

 ,ונל התמ םכש ,רחא ידוהי .ףא .ןאכ
 ונל .םכש איה. הבורק :תאז- לכבו

 ,םויה דע -הב ראשנש/דירשה לשב םא
 םלועמ זאמ  הררשש .הלודגה האנשה
 ,םינורמשה ,םה ונלש ,םניבו :וניניבש  לודגה

 יב :הרבע . לשב קר .אלו
 תורמל ..םינורמשה .המה

 ירבדבו

 אלפא םבל ץמגא -םה :םג ;הילע

 .הנש םיפלא ךשמב דימת םופררש ,םימלשומהו םירצונה . םילילאה
 ."'וזז אל .םה ,םבשומ- ץרא- תא .ונומכ :ובוע אל  םה :וזמ  חלודנו

 ותמ ' םשו הקל םשו ודמע = םמוקמכ = .םיזירג רח  תאמ 'רעב
 םויה .וראשנ -.ברה' םינורמשה .םע לכמ = ,לארשי- תנומא = ,םתנימא
 הקספ אל םבלמו  םלגרל םינמאנ וראשנ םה לבא .רפסמ יתמ קר
 "השמ \תד יאשונ םֶה םהש ,קדצה םתאש רוצמ  הקזחה - הרכהה
 םיהוהיה לכ תא הפקת- תובהלתההשכ ,לבב תביש .יִרחא . תיתמאה

 םיגורמשה .. םנ : ואב = ,שדחה .שדקמה :תיב
 םתוא וחד .םידוהיה לבא .,תאזה השודקה הדובעב ףתתשהל ורמאיו
 םימע 'םע םיברועמ ויהש ,םינורמשה ומי ןפ וארו  םה ,  םתואנקב
 הבוטה = ךרַדַה .ןמ .ונבש  :תערה  ילקו גלה יכר = תא = ,םירחא
 המב רע > ,וחיכוח- :םינורמשה לבא = ..םילילאה .תדובעל  םובישיו

1% 

 רנבב .,הרוהי .ינב

 ' םיכשחו םידבכ םיננע : .םימשה

 :רורפה .תורמל  ,םניבו וניניב
 < נא .רנימי

 .םמצע תא .ירסמו השמ: תרותכ ונומכ וקכד םה :םנ .םמוקמ םרוכי
 ידבוע ינפל ענבהל ילבל םהל רמע

* 



 רובדו רובד לכ.ב  םיקובד וראשנ םה :וז = היחד הקרצ אל
 "וערגת "אלו .ופיסות אל,  הרותב רמאנש ןויכו .  השמ. תרותמ
 םתוא ודשח .הרות ישמוח השמח דבלמ רחא רפס לכ ולבק אל
 וקזח .םהו : ,םילילא תדובעל םעה בל תא  תונפהל םה םידיהעש
 שיש רובה  לכמ ורהזנ :יכ ,תטשפמה התרוצב תודחאה .תנומא תא
 ונש ארזע- ימיבש םידוהיה םאו ,תוהלאה לש ישחומ גשומ וב
 ,קיתעה בתכהל םנ םינמאנ םינורמשה וראשנ ירה ,הרותה בתכ תא
 תולפתה תא .םיבתוכ םה וב קרשו הרותה .םלצא תרמשנ וב קרש
 . ןהישוריפו

 םה .םינורמשה תא רקבל ונכלה המכש ונאובל  תרחממ
 ךרד ונרבע .םיזירג רהה עלצב ריעה הצקב דחוימ עברב .םיבשוי -

 . תיטמס = תורבוע = כ"ג םיתבל תחתמו ,תורצו  תומוקע .תוטמס
 םהל םיסינכמ םיחרואה . תופי םינפ רבסב ונתוא ולבק םינורמשה
 לא ונסנכנ \ .םתוא  ריקוהל םה םיעדוי = ךכיפלו = ,הסנכה וזיא
 לש םינטקה הלפתה יתבל אוה המוד ; ןטק רדח והז .הלפתה תיב
 םהל היה ,םינורמשה םירמוא ,ורבע םימיב  .ץראב רשא םידהפסה

 ןוראב .םהאמ והוחקל םיברעה לבא .לודגו  חפי  רתוי הלפת תיב =
 רתויה .הרותה < רפס --- .לודגה םשיכר .אצמנ הלפתה תיבב רשא =

 ,.םיקיתע = םניא | :ונלש = הרותה \ ירפס | יבתכ * ..םלועב | קיתע <>
 ונ2צא 'גוהנ היהש הז אוה = ינורמשה  הרותה  רפס לש  בתכה
 םהלש הרותה רפס הא םיפחימ םינורמשה . ינשה תיבה ברוח ינפל
 הרותה רפס אוה בותב ..('ו,'א םימיה :ירבד) םחנפ ןב עושיבאל
 עורק םינוש .תומוקמב = ;חנקומ ביהצה .רבכש ףלק .לע הזה אלפנה
 ..קורי .ישממ איה .תנותכהו  םירויצב .תוטשוקמ רפסה תורי , ףלקה
 . חוטב ינניא<= ,קיתעה = הרותה רפס תא ונל וארה .תמאב "'םא
 ,רחא הרות רפס םיחרואל תוארהל םינורמשה  םיגהונש-  םירמוא
 אוהש אלא ,הנקומ ביהצהש ףלק לע ןכ םג בותכו  אוה םג קיתע <

 םילטלטמ ה קיתעה .הרותה רפס תא = .רתוי הברה .רחואמ . ןמזמ
 לבקל אב  לודגה ןהכה םג .הנשב תחא םעפ קר םיחתופו
 .םינידע . וינפ . םונצו . הובג ,הנש 50. ןב  ןקז יאוה \ ..ונינפ" תא
 ושארלו :םידרפסה םימכחה וא :םיברעה ינקו .הנמכ אמילג :אוה ףטוע

 הנש םישמחכ הז  ,םימיענו םיפי \ותוכלהו ויסומנ . תפנצמ השובח | =
 7 תלממש הברה תוירחאה תא אוה עדויו לודג :ןהכ שמשפ אוח =

 ינורמשה  תרע לש קר אל לודגה ןהכה אוה .השודקהו האשנה ותרשמ
 םהש םירמוא  םינורמשהש  ינפמ  ,לארשי .םע שאר .אוה ;הנטקה

 תכה :וננה ,םידוהיה ,ונחנאו = ,םעה םה םה ,ילארשיה  םעה םה <
 ותרשמו = ,אוה ןהכה  ןרהא  ערזמש ער)ו .אוה . .םעהמ :-הררפנש
 ןב בקעיל  ,ול העינהש דע ןהכה ןרהאמ .רור רחא ךוד השוריב הרבע
 הלודנה ותרשמלו לודגה םנהכל םינורמשה לש םסחי .אוה המו .ןרהא =

 ןח אצמ .לוחגה ןהכה בקעיו, : תינורמש  הקינורכ לש עטק  חארמ >>
 שארל .היה .אוהו .. .ומע ינב יניעבו תימלשומה .הלשממה | יניעב
 וייח תא םיהלא ךיראי .ול .דננתה רשא שיא היה אלו ,  ומע לע
 ול ליחניו 'ה והקוחי  .יברעהו ירבעה בתכב ול בר ידי , םילענה
 םיטעומש םינורמשהל = םהל המ ."ןמא = ,ותנומא יאנוש לע .ןוחצנ

 םע ,חממורה  ותדועת ייפע .לורג םע ,םתרכה .יפל םה םע %םה =
 : ! םיהלא וב רחבש =

 , תפנכה -תיב%  ךומסה * ותיבל = ונתוא \ ןימזה .לודגה ןהכה
 ביבסמו =: תלצחמ "החוטש .הפצרה : לע .ןטקו טושפ ררחל ונסנכנ

 ןהכה .הפוק ונל ואיבה 'ףכיתו. םירכה לע  ונבשי  ,םירכ=-תוריקל =
 תדעמ םירחא .םידחא םישנא  םגו ,תצקמב תירבע  רבדמ לורגה

 ,הלהקה בצמ לע .הבסנ החישה .תצקמב תירבע םיערוי םינורמשה = >
 ונדרפנ  הנש :םיפלאמ רתוי > ,.םהירפס לע .,םינורמשה ינהנמ לע

 םידוהי  .החא הבסמב ודחי . םיכשוי .ונא . בוש "ירהו ,והערמ שיא =

 3% םלועה < ְ 0

 הב .ורבדש .הפשה | התואב:  םירברמו .הקיתעה םכשב :.םינורמשו
 וניתובא \ םא  ,עדוי ימו .הנש .םיפלא ינפל םהיתובאו  וניתובא
 -- ושכע םירבדמ ונאש המ לע זא םח םג ורבד אל םהיתובאו

 ?הירומה רהבו םיזירגה רהב םישדקמה לע ,םיחאה ןיב רורפה לע
 ,תובהלתה רוע תררועמ םיזירגה רהב שדקמה תלאש = ןיא םלואו
 ומכ  ,בצעו .החונמ לש :שגה :הזיא ךותמ םירבדמ םה םגו  ונחנא .םג
 םג ולאכ העש התוא יל המדנ . ונילגר = ורמע תורבק .תיבב ול
 התלעו הפצש תוקיתע וזיא .אקא םייח םישנא ונניא ונחנא .םגו םה
 םיפלא ינפלמ הטילפל הראשנש הקיתע הנומת וזיא , הישנה םוהתמ
 , תרבדמו .תעעונתמ 'הליחחה .םואתפו .הנש

 לכ . רפסמ .םינורמש להק ףסאתנ לודנה הכה תיבב
 ,יפיב .םירדה םידיחי דבלמ | ,םלוכ .שפנ 1%0 הלוע םינורמשה
 ךכיפלו ,םכותב 'םישנה רפסמ , ךרע יפל ,איה טעמ ,םכשב םיבשוי
 --םיחוהי .ןיבו .םניב --"תובורעת.יאושנ, ..םיקור םהמ םיבר םיראשנ
 ישאב .םכחה :ינפל םינורמשה ולדתשה :םינש = וזיא .ינפל ..םירוסא
 ,התחדנ םתולדתשה לבא ,םהב .ןתהתהל םידוהיל השרי יכ םילשוריב
 תפנצמ השובח  םשארל  ;םייברע ידגב  .םלוכ םישובל םינורמשה
 גהנמכ םפרע לע םהל תודרוי :תועולק  :תומצ  םינהכה .המודא
 ;םיקסוע םה . םה םיינע םינורמשה לש לודגה םכור: .םינויה  םינהכה
 ,םינונה ,םיחחפ ,.םירלדנס ,םיטייה םברקב שי---תונוש תוינמואב
 הרותה ירפס תקתעה דבלמ .תרחא ה םיקסוע םגיא- םינהכה
 לודגה .ןהכה תיבב , רשעמ םג םהל םיאיבמ הדעה ירבח . הלפתה ירפסו
 תורכמנש >,םינוש םירפס. לש תוקתעה :תורומש ובו :ןורא ,אצמנ
 םירקי הו יבתכ םלצא שי ..ינורמשה בתכב בותב לכה  ..םירייתל
 שמשמ <. םמויק = םצע = .ההותה . רפפמ ..תוקתעה . :ןוגכ = ,דאמ
 אל אלמ .ףסכב/ םירכומ 'םה ,הסנרפל- יעצמא םג םינורמשהל  םהל

 תונומת םג ..,לודגה ןהכה יסיטרכ .םנ .אלא = ,תובר  תוקתעה קר
 ןהכה ידי לע ובתכנשו .תילגנאל .ומנרותש ,תונוש תורבוחו  תונוש
 םינורמשה ימי ירבר לע תוברעב ,ןההא ןב בקעי ,ושכע לש לודגה
 ןיבל םניב ., םהיפב-הרוגשה הדיחיה .איה. תיבהעה הפשה ..םהינהנמו
 : תיברע אלא םירבדמ םה ןיא .םמצע

 ,םיזירג רהל .ינהוא -תוולל ךלה 5ורגה .ןהכה .לש :ושרוי.ונב
 םיתיז .םילדנ . תחתמ רהה עלצב . .ןבא . ירדג :ןיב-.תרבוע .ךרדה
 וניאר .רהח  ימורמב . םגו ,הדבועמ .הבורב איה .המראָה .םינאתו
 הכראו- השק התיה רהה לע הילעה ...המדאה תא םישרוח םירוש
 תורוש . ףקומה -ןמק = רושימ לא ונאב  .העש יעבר  תשלשב
 םוקמה .,םינורמשה לש .םשרקמ אוה הז רושימ .תוכומנ- םינבא
 ךרעב םיעגר הרשע קחרמב אלא ,רחה שאר לע אל אוה הוה
 ,קיתע דומע לש רירש חנומ רושימבש תחא = הנפב .רהה- שארמ
 םיבירקמ הזה .םוקמב .  הלפתה . תעשב לודגה .ןהכה .דמוע  וילעו

 שלש ללפתהל לגרל םילוע םה וילאו חפפב תונבהק םינורמשה
 עצמאב .תוכוסה .גחבו תועובשה גחב ,תוצמה גחב :'הנשב םימעפ
 .הספה ןברק תא םיחבוז ןאכ ;םינבא הפוצרה הלעת שי רושימה
 םולות וילעו שֶא  םיכרוע ריבב ; רוב אצמנ ףקומה רושימה ינפל.
 .םתוא תולצל םישבכה תא

 העבש םיבשוי םהו םהיתב תא .םינורמשה םיבזוע 'חספה ימיב
 םיפוא םה 'םש .םהל שודקה .םוקמה די .לע םילהאב  םיפוצר םימי
 רהל .םיאב  חספה  ןברק תאבהב \ תוארל  ידכ = ,תוצמ םנ םהל
 גחל .אקוד :המכש :'םיאב = םיברי , םירייתו .םיברע = הברד \ םיזירג
 תוינומרק תא .הוארל * הגיצמה  היח \ הנומת תוארל .ידכ .,חפפה
 כ םיפסאתמ םירהצב | ןסונ שדוחל  םוי "רשע העבראב :.םידוהיה
 םוקמכ (םיהלאה  תדובעב .קלח = תוחקול ןניא = םישנה) .םינורמשה
 דומעה דירש לע רמוע .לודגה :ןהבהו  ,םינבְל .םישובל םלכ :.םשדק
 דובכל .הלפתה .יהחאו .תולפתה ירחא . תולפתה :תא .ארוקו .קיתעה
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 הנש ינב םינבל םיליא העבש = :תונברקה תא: םיבירקמ- ןטלושה
 לכ קעוצ  תונברקה | הטיחש .תעשב .םומ םהב ןיאש  ,םימימת
 תדוגא = םילבוט "תונברקה  םדב = ."דחא "ה וניהלא \ 'ה, + להקה
 לש | ףוקשמה לעו תוחזמה "לע  םדה תא * םינתונו  בוזא
 םילחג לע .םתוא םילותו  תומומ לע .םימש םיליאה תא ..םילהאה
 םירזוח  המחה = תעיקש  ינפל תחא העש .רדובב תוחנומה תוטהול
 םהיתולקמו םהילגרב םהילענו םירוגח םהינתמשכ םינורמשה םיפסאתמו
 . יולצה רשבה תא לודג ןוזפחב םה םילכואו םהידיב

 שדקמה םוקמ  ונניא תונברקה | וילע  םיבירקמש הז םוקמ
 שארבש רושימב- -רתוי דוע הובג םוקמה ותוא היה הארנכ .קיתעה
 .םילדגמ ידירשו קיתע ןינב .ידירש .רוע תוארל רשפא .םש ..רהה
 םידיעמ וינמס. .קיתעה שדקמה ידירש :םניא ולא םידירש םג ךא
 יצנצובה = רפיקה הנבש- הלפתה תיבמ דירש | אלא  וניאש :וילע
 עלס .אצמנ הזה .לודגה ןינבה די לע ,(תיששה האמב) סונאיניטסוי
 םש  דמעש  םוקמה ,םינורמשה תרוסמ יפל ,והז :;בחרו  חוטש
 עלסה  לצא םיאצמנה  תוריקה ידירש .  תירבה :ןורא | םע כשמה
 םוקמה וה ,םינורממשה לש םשדקמל םה םינמסש רשפא הוה
 .הלפתה תעשב " םינופ םה הזה דצל : םינורמשל שודק רתויה
 .ץראה :ןמ  תוטלובה תולודנ םינבא דוע תואצמנ ןינבה ידירש ןיב
 ץפונמ עלס יקלח ןה וללה םינבאה םא ,החטבב דיגהל רשפא יא
 םינורמשה ידיב איה הלבק :םדא ייִנָב ידי לע וחנוהש םינבא וא
 בותכ היה ןהילעש ,םה םירמואו ,םינבא הרשע .םיתהש ןאכ שיש
 םיטוטרשהו םווקבש םהל המדנ .(ביל ,'ח עשוהי) השמ הרות הנשמ
 ,(םהילע םידרויש םימשגה ילגרל .רשפא) םינבאהב םיתוהחה ,םינושה

 רהה שאר לע .רושימה עצמאב .תויתוא :ינמס ןיידע- םיאור .םה
 םש < בורקהל = .ץפח . םההבאש  םוקמה : תא .םינורמשה .םוארמ
 רה לע 'קחצי דקענ  םינורמשה  תרוסמ יפל | ,ןברקל קחצי תא
 ורבק והז '.הפכ תלעב :הנטק המוח תאצמנ-רהה שאר .לע . םיזירג
 + םינָאְר -- םימלשומה םישודקה יפלאמ דחא לש

 רהה ילגרל ;הרדהנ  הנומת תפקשנ םיזירג רהה שארמ
 תא םיביהרמ .םיבורמהו םיכרה ויעבצ . הרופה הָנַכַמ קמע ערתשמ
 תורבוע םיחיטשה ןיב , םיחיטש ,םיחיטש הטוכמ ולוכ :אוה ..ןיעה
 םירפכ  םיונב םינוש תומוקמב ,םיכרדה ןה ולא --- תונבל תועוצר
 ויתב םיארנ רהה שארמ .בקעי ראב רפכה ערתשמ רהה :ילגרל
 רכז  תומודאה .םהיתונגו וללה םינבלה | םיתבב שי. םיעוצעצכ
 םיארמ רפכה די לע :,םירצונ םיבשוי הזה רפכב ..תירבע הבשומל
 הזיא לש ותפכ "רבקה לע, תדמוע וישכע ..ףסוו לש  ורבק תא
 רכזנש םֶלָש .רפכה רמוע בקעי ראבמ .עודי קחרמב ..ימלשומ איבנ
 ..הול .הז םיקשונ  לוחכ פו בהז ספ == ברעמב. ,תישארב .רפסב
 תיחרומ-תינופצב  .קוחרמל הארנה  םיה .תפש לע רשא לוחה והז
 , .. דעלגה ירה  םיארנ .ומורדבו ,ןומרחה שאר הארנ

 הפי .רתוי- םוקמ -לארשי .ץראב .ןיא  םילשורי  ירחא ,םנמא
 ותשודקו שודק םוקמל הזה  םוקמה .השענ םנחל אלו ,םיזירג רהמ
 .הנש יפלא ךשמב העקפ אל

 : ָש
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 :רשא ,ב

 דנטיטםסיא

 השעמ .ולוכ םלועה לכ תא תינורנולה וטיגה השיערה םונורחאה. םימוב

 ןלגחנשכו , תוולגרמו תובוט םינבאל רחסמהתיב לע סונוזזמ םיטסל .ולפנחהו

 השלש וגרחו םירומ םיתצורה וליחתה , םתוא ךוסאל חצפח היצילופתו םהיתובקע
35 

 .תורחא  תוטיגו תוצרא יבשוי םהיחא רצמ הבח .

 .ףלא תאמל הלוע המצע תינודנולה וטונב םידוהיה

 א

 וה : , : 3 םלועה <

 הליגר הנואש ,  היצילופתל םאובחמ עדונשכו . "רנע טסיא,ב .ואבחנו םורטוש

 אכצ ירודגו םירטוש ירורג החלשו = הכוכנו הלבלכתנ ,הז :גופמ םיחצורכ .ןאכ
 יפלא ינשו - ,"ביואה, שבכנ רשא דע הדבכ *המחלמה, יהתו . תיבה לע רוצל

 :"ןוחצנ,ה רז תא ולחנ שארב לישטרשמ | רטסינמה םע  םיניוזמה  םימחולה

 םע קסע ונל שו םולכ , ללכ םידוהיה ונל עגונ הזה הרקמה ןיא הרואכל
 ,םידזהיה בוחרכ םירצונו םיחצורה ואבחנ הרקמ יפ לעש אלא ?םירצונ םיררוש

 ףדרנ סעל .תיחצנה .האנע ה תא ררועל ליבשב יד היה רבכ הזה רברהו , רומאכ

 ףטנ . בלב העוטנה השובכה האנשה הצרפ ,הפיוש קנאב ץג עגנ .הנענו

 ! ליגוה זורכה עמשנו לערה ףטנ
 , !לכב םימשאה םה םידוהיה --
 רוחיבו תוריחבב-וישכע | הז וחצנ םילהבילה :תויטילופ תוכס םג ויה

 הבל ,םידוהי ףלא םיששכ :םיאצמנ הבש , "ונפעטס, התוא . םודו יה  בוחרב
 ילרבול טטופדב התע הז הרחב | ,םיחצורה םע "המחלמ,ה רככו וטיגה לש
 דאצמ ךכופל . םירנויצקאירה ינוע םינינצכ איה ירהו , יביטרסנוקה לש ומוקמב

 םחיר תא שיאבהלו םידוהיב םוקנל --- םבוח תא תובגל סוקמ בוזח ילעב ןאב

 ., ללכב םולרבולה חור תא םג שיאבהל םיביטיברפנוקה וצר . ץראה םע יניעב
 :וזירכהו וישכע ואבו ,"םירז,ל דסח םיטונה

 ירח ! םירוהיה תרזעב .וחצנ םילרבילה ; לכב םימשאה םה םודוהיה - -

 ! לכב םימשאה םה םולרבילחו םירוהיהש
 *  םיללימ וליחתהו ! הלודגח הינטירב , ךילע םי טסיכרנא : םיקעוצ וליחתהו

 (וטיגה יוהי :ירק) "םיטסוכרנא,ה םירמואו םיברקו םיכלוה רתכה גח ימי : םיאכנ
 ''וכו 'וכו ךלמב רו תולשל

 םוש הלאה תועומשה לכב ןיאש = ,יולג העידוה = תילגנאה היצילומה
 ' לבא .םודוהי אלו םירצונ םה םוחצווהש ,ןכדסג העידוה איה .שממ
 9 : האירקה .הקספ אלו עומשמ םהינזא ומטא וללה

 !הנכסב הלודגה הינטירב ! לכב םימשאה םה םירוהיה --

 "המחלמ,ה רככ תא לגרל "דנע-טסיא,ל וחלשנ םיטנדגופסרוקו םירפוסו

 םירוחיה -ייח. לע .םילודג .םירמאמו :םיבתכמ וספרנ הליל :ןיב , וטיגה תא' רותלו

 ל .תורעש תא םירמסמה תוישעמו םיאויברטנוא םיעיפומ וליחתה + ןודנול חרזמב

 ' +, תחאו הליל ףלא לש ,וארכנ אלו ויה אלש תוישעמ , שארה
 . היתובוחרב חצרו רוש .וטיגה תונוחר תא רובעל הנכסש , ורפס

 תנכסש םהינותעל תומרגלט זהלש םירפופה . קוח | ןיאו םיהלא | ןיא
 'םירמוש , םיחדקאב םהירחא םיפדור םידוהיהש | , "דנע-טסיא ,ב םהל היופצ

 לש םחור ץמיא לע ןממותשהו לכה תא  ועלב םיארוקה  ,'וכו 'וכו םהירעצ
 , ,תז רוכע קמעב  רורל םשפגב זוע םיבוהרמה , םירפופה

 ישגרל םה סיואר יאדוב הילגנא ידיהיל ןאבש הלאה םישקה םימיב

 "נא לנרעצו וננוהמתל לכא

 * תקידצמו םרזה םע תפחסנ תוצואה לכבש תילארשיה תונותעה . תרהא םיאָור
 "=אבב , .םיספדנ - תיסורכש םינוגר'זהו םירכעה םינותעב םג +ןידח תא םהילע

 םישויבמש "הארונה השוכ,ה לע םירעטצמ שיו .,תינודנולה .וטיגה .לע "חוישעמ

 [ ,הילגנאבש "םיעשופ,ה םהיחא םחוא
 *דנע טסיא ,בש וניחא ייח לע .פ"הכל הרצק הריקס תתל ןכ לע יאדכ

 המלש הנומת ןאכ תחל יגוצר ןיא ;.תומשאה לכב .שממ שי המכ רע ,תוארהלו

 .לע  שיקהל היהי רשפא םהמש ,םידחא םיוק  טילכהל קר ינא- הצור | . הפיקמו

 אל ךכל .תושרה יל שי ,םינש שמחכ הז הפ רגה ,יכנאש ,ינמודמכ , ראשה

 סםהיתבל  םיכשו םורוהיה בוחרב םעפ קר םורגועה םורפופה םתואמ תוחפ
 , : .ןטיגה ייח לע םינאמורו םירפסו םיאויברטניאו םירמאמ םיכחתוכו

 "רפסמש םירעשמ , ונל ןיא הילגנאב וניחאל עגונב םיקיודמ =: םירפפמ

 הליחתה היצרגימיאה
 .הירעש תא הילגנא החתפ זא , היסורב ויהש תוערפה ירחא םינומשה תונשב
 .תרזמב םידוהיה רפסמ הלע בונושיק ימי דע זאמו ,םיפדרנה וגוחא ינפל החורל
 רוע וטוגה \ לא ןסנכנ | 1908 תנש רעו בונישיקמ  .ףלא םיעכש דע ןודנול

 ינפמ הילגנאל היצרגימיאה הקספש טעמכ 1908 תנשמ .  םידוהי ףלא םישלשב

 5 . "םירזה קוח, ףקות ינפמ םגו  היסורְב תוערפה וטקשש
 " ,תוכשחה תוטיגה יאצוו:, םיינע םישנא םה הנה ואבש םוטנרגימיאה בור

 = הפ ןיח םבור .םשאר חינהל הנפו לוכאל םחל םישקבמה םיטושפ םידבוע
 " ' ,.דועו  םוטיחר , סוסוריפפ , םועבוכ ישוע , םיטויח :הכאלמ ילעבל

 - תוינמואב .זוחאל םירזל םינתונ םניא בטיה םיגגרואמה םולגנאה םילעופה
 .ו םירזה .ברקב .ןיא "וכו םיללוס = , תוינא ינוב + ןהילעבל בוט רכש תואיפמה



 , דאמ וטיגב תוינעה הלדג הז םושמו , יתרכזחש חכאלמה יפנע קר םחל וראשנ
 םולבוסו ללכ הדובע םהל םיאצומ םנוא םישנא יפלאו הבר הוצטאולופסקאה
 ..דער רוסהמ

. 0 
 הלבשה ילעב םיטנגילטנוא םישנא סג ותא איבה היצרנימיאה םרזש שי

 זכותהל ,הפ :שיתהל כ"ג ווק םינורחאח . םיליבשמ םתסו םורפוס : , ההובג
 םושמ , םנובעחכ ועט יכ וחכונ ףכיתש אלא , םהלשמ חביכס םמצעל אורבלו

 תיבר-לעכה לש םופטה רפח תינודנולה וטיגב . ךכל רשכומ וניא םוקמהש
 :יטנואה תא תסגרפמה הבוכס תרצונ וגממש .סופטה .ותוא | , ינוניבה רחוסהז

 ,!רנע:טסוא, הוורקה , וז תתלק ךותמ .וכרע תא ריקוהל תערוישו ירכעה טנגל <
 :ידואל םוקמ ןוא תאזכ הביבסכו = . לקולקח:סחל תלאש --- דימתירא הלוע
 ואכש םירפופתו םיטנגילטניאה הפ וחילצה אל ךכיפל , תומְולח ימלוחו םיטסולא-
 תורחא תוצראל ואצי םתצק ,הקירימאל ואצו םתצק :רבע לכל ורזפנ םה . ןאכל
 קלחב םוקמ םהל ועכקו וטיגה תא ובזע וראשנש הלא םג . היפורל .ורזח םתֶצקו
 . וטיגבש םהיחאל ודגאו ריעה ןמ ךחא

 רעצמ היהי היליכשמ רפפמש :םלועב :תחא וטיג ףא ךל ןי> ךכופל

 . הרומג תוצראה סעו הארונ תורעב הפ תררווש ךכופל . "רנע  טסיא ,בב ךכ:לב

 .וטוגה לע תצבור םוהלא תללק
 איבהל , םירישעה ריעה ברעמ ידוהי , ונלש "םידנע:טסעוו,ה ורמאש שי

 וללה םיספורטופאה ."םישנא,ל םתוא תושעלו וטיגבש ןומהה .ייחב "םירדס,
 םודוהיה .םויחה "? םיוגה ורמאי המל, םושמ אלא ,םעה תבהא םשב ואב אל
 תד ינב, וצר = . םהיתובלב דער ואיבה םינשונה םהיגהנמו הרחוימה םתפש םע
 *השמ- תד ינכ, זחינהו הרות דומלת יתבב םינמורהו םיאצילגה םיסורֶה "השמ

 ןינבל .היצטיגא תושעל םינושארה וליחתה ,םכרד לע  םולושכמ םילגנאה >>

 ? המ ! האולמו םלוע שיערהל םינורחאה וליחתהו ,ירבע  םילוח תי ןורטאית =
 םועגעגתמ ? םיצור  םתא "פומזיטימסוטנא ,ב ? םירמוא םתא ץראה םעמ לרבהל <"

 ,י,"?הועשר,ה ילע םתא"

 ?"ךמש ימ : םינעוט םיחרזמה , "ברעמ הו "חרזמ,ה ן'ב המחלמ ץורפתו =
 םושנאל םכתאתושעל םואב ונא ! םוררונש : םיזגרתמו .םיפצקתמ םיברעמהו
 , 1? וגב .םיטעוב םתאו

 : (יאובי ףוס)

 , הָניְִננרַאָמ .םיִבָּתְכִמ

 . ווא

 .(ףוס
 םתואל איה החינמש , היצילופה לע תונולת תועמשנ ויה ןמזל .ןמזמ

 תורמאנ ויה וללה תומשאה לבא . הרוג .תוריח ךוהמ םרחפמב קוסעל םירחוסה |

 תאו  םאצומ תא ןמס ילכמ |, ללכב ([2070808]006) "לעולבההישנא, ופלכ קר
 רתוו ןללה .רכממו חקמ יתב ןברתנשכ , ןכ ירחאו .וילע םינמנ םהש , םואלה |

 תא ליבגהל .םיכרד שקבי יכ ,ריעה ןוטלש תגהנה האמ םינוחעה ושרד ,יאדמ

 סמ חו ןיממ רחסמה יתב לע וליטה :ואצמו ושקב םנמאו .ולא .לש םתוויח

 ,רתא:רחא ןלטב םינטקה .רחפמה יתב-יכ ,סרגש הזו ., תוויפ 500-- לורג

 רפסמל טעמכ םיאתמ סרפסמש , רתויב .םירישעהו  םילודגה קר םהמ וראשנו =

 . םימואלה ראָש .ינבל רשא הז 'גופמ ירכממה תב <

 .ךבופלו ,יאנגל  לארשי םש ןיירע רכזנ אל םהה םימוכש , אוה .רקיעה
 , תומשיטנאל םוקמ ללכב ןאכ ןיא יכ ,םובר ובשח

 תנשב ינוי שדחב היה רכרה . םינונעה בצמ הנתשנ | הנחו --- םאתפו

 ההלש םורייא:סוניאוכב = רפסה:וה5 לע תחקפמה הנוילעה היצקפסנואה 1900
 היצניבוהפב | םולוחתמל רפסה"ותב תא רקבל ., ומש .ןסינ , הנוצר ושועמ דחא '

 . סואורדירטניא

 הרשע עבראמ תחא לכב שי הניטנגרא יקוח י"פע יכ , ריעהל ךירצ

 הגוילעה הלשממה תחקפמ םלוכ לעו ל ימצע "ןוטלש היתויצנובורפ
 / = = + ןילופרטמבש

| 
 תוירוהיה תובשומה לש .רפסהריתבב ,טורומלה יכ ,.אצמ הוה חיגשמה

 הרמה לע טעמ וורפתו ןוילעה ןוטלשהל רברה תא עידוה .אוח , הרושכ םניא <

 תשרפ .הליחתה

/ : . 0 
 וויל ל

 זאו--- הבורמ החמשב | רכרה לע ולפנתה  םינותעה . ולשמ ךפונ .ףוסוה .םגו
 ,"וקעציו,

 הלאשל התוא התשעו וז הלאשב הלפט תומוקמה תונוחעה לכ טעמב
 ברעתת יכ ,ןשרדו תויטוירטאפ  שגרב הזכ הז ורחתה םינותעה ., תינידמ

 . ץראל תגכס םושמ הוכ שיש 'ינפמ ,רבדב הלשממה

 םיבושח רתויה םינותעה דחא אוהש ,,1/ג *80100\  ןוחעה ולופא

 :ילעב םורפוס ול שי] םיפלא תאממ רתויל וימתוח רפסמ הנומה ,  םילארבילו
 אצו , ('ודרונ סקאמ םג םהיניב) הפוריאב םימסרופמ  םיטנידגופסירוקו םש
 .וב תואגתהל לוכי היה "הומורוו היובונה, םגש , בהלנ רמאמב

 ןרלונש ,"ונירלי, תא םיחקול,, + רמאמה וחואב רמאנ םורבדה רחי ןיב

 תמחא לע ,דלונש , דלי לכ בשחנ ץראה יקוח י"פע) ונל םיכוישהו ינתמדא לע
 ,ונמע לעמ םתוא םיערוקו (יאניטנגראל , ל"וח ידיל' םירוהל ןליפא הנוטנגרא

 , תיטאיסא  ןושל םתוא .םידמלמ אלא | ,וננושל תא | םתוא םידמלמ ןוא

 :ורופס םהל םירפסמ אלא ,ונא ונהרובגל הבהאה תא םבלב םיִעְטונ ןיא

 ,וז .תורכנתהל ץק םישל ךירצ .., בקעיו קחצי , םהרבאכ םירזכג ד"ע .תוישעמ

 "... לנלש םירוענה:ינב בםרקב םיעטונש
 ידוחול ךשאר תורעשמ תחא הרעש ןת, : הלאה םירברב רמאמה םויפמו

 ..."ומצעל ךשאר .לכ תא לוטי אּוהו

 רשפ ערי אל שיא ,רוהב םויב םיקרב:םערכ הזה רמאמה היה םיברל

 רשפא םשש ,הערה החתפנ אותה םוקמה ןמ אלו תערההחסיהב אבש ינפמ ,רבד

 +הל תוכחי היה
 + םירחא םירוטקיפסניא דצמ השירדו הריקח י"ע כ"חא  ררבתנש ומְּכ

 םיטוירטאפה לש טבמה:תדיקנמ ליפא תוזרפהו תומזגה האצרהה התואב ויה

 תוידוהיה .תובשומבש "הפס -:יתב ד"ע האצרהה התואבש ,ררבוה ,םיינוציקה

 + תורתוסמ תוינפ הכרה תוכורכ
 שוו ,.יננובלע תא ועבתו ודמע  םייתפרצהו םייזנכשאה םינותעה ולופא

 יתכל סחוב םירומאה םירבדהש , ושיגרה- וללה םונותעהש ,הרעשהל םוקמ
 חונש אלא , ללכב "םורז,ה לש .רפסה "יתב  יפלכ * םינווכמ םידוהיה לש רפסה

 לש םייטרפה רפסה י יתבב םודמלמ .תמאבו . הלחת םידוהיב  תורגתהל רתוי
 ס"הבב רשאמ | רתוי הכרה היפארגואוגו חירוטסוה , תורז תונושל | ל"וח ונב

 + םיירבעה
 רכדא ןתודוא לַע לבא ,יאשחכ ועיפשהש , תווחא תוכס 'סג ןיה

 ָהשבלש ,הרוצה תא םושעמו תודבוע י"פע רויצל קר יהנווכ הפ .הרחא םעפב

 הרוצ השבלו ההוצ הטשפ התע דעו זאמ , הנושארב הניטנגראב תומשיטנאה

 + גוהנכ , תרחא

 ,הרודמה לע ןמש קצו רשא
 ראשבב

 , רחא ערואמ דוע עריא תעה התואב טעמב

 ,םילעופה הפ  וכוע 1909 תנש התוא לש יאמל ןושארה םויב

 ידיל .רבדה אב השעמ תעשב . רועה תובוחרב היצאטסיפינאמ , תוצראה

 םישנא תורשעו םירדצה ינשמ ורי , היצילופהו םיטנאטסיפינאמה ןיב תושגנתה
 תורשע םוקמ לכבכ הפ םג ,ןבומב )| םנהש ., םילעופח יגיהנמ . םיללח ולפנ
 התיבש .רחמל וזירכה ,ולנכ ןומהה תא םהירחא םיכשומה , "םיינוציק, תודחא

 ,.היצולופה אושג .תא ותנוהכמ רוטפת וכ , הלשממה תאמ :ושהדו , תוללכ

 ונפמ , רועב המחלמ-בצמ זורכהל העצה הררועתנ רככ הלשממה"יגוחב

 אל שיאו תוובק:תדשכ הממוש- התשענ ריעה לכ ,ראמ השק בצמה היהש

 ןוקלאפ ,ָבְל:ץימא שיא היהש ,היצילופה .אישנ לבא , ותדובעלו ולעפל אי
 לע ררסה תא בישהל ומצע לע לכקמ אוח יכו הזב ךרוצ ןוא וכ , רמא , ומש
 תכרא התובשה םלואו . יארמ :רתוי  תורומח תולובחתב שמתשה ולבמ ונוכמ

 אישנל איצמה כ'חא .ונכ לע ראשנ .היצילופה אישנו םימי הרשע ו'כב

 זוחאל ךירצ יכ | ,חוכוהו ."העונת,ה רבד לע טרופמ ןיבשתו ןיר .הקילבופירה

 הפ ושענ אל אוהה תעה רע יב. ןעי ,.תוובראנאה יריפח רגנ םישק םיעצמאב
 םשל םירחוומ :םיקוח עובקל | םידקה 7 קקוחמהו היכראנא-ישעמ םוש ןיידע

 "םיסור,ה יכ ,ןובשחהו ןידהב זמרג םיר-דה רחתי .ךותב ,הלאכ םיאטחו תונוע

 תושעל םונכומ םה העש לכבו תע לכב יכו  הרתיה "םתוכהלתה ,ב םינויטצמ

 . "רורוט:ישעמ,

 , "םיפור ,ה לע לפנתחל .הכורמ רמוח תונוחעהל ןחנ .הזה ערואמה סגו
 ו ואצמנ ולאכ , סהיריב ."םהיגהנמ,ו ,  תישפח ץדא לא ,ןאכל םיאבה

 ,הגרעצל לבא ,הבורמ הזרפה התיהש יאדווב ח"הודה ותואב * ,"סירָאבראב,
 + ףכית ארוקה תאריש ומכ , םירכרל רוסי סג היה



 תא תפדור הליחתה ןירה.תדמו שפוחה תמחלמ היסורב הרמגנש רחאל

 םשא תא םתא ואיכהו ןאכל םהמ שיא םיתאמ ואב , םהיגימל ."םימחו ל,ה לכ

 וארק םידחא ,תונוש תותכל וללה וקלחנ ףכית . ןיידע תובכל הקיפפה אלש
 ,"ןושארה"ץולח,ה , "'םילעופה:ידידי,--- םירחא , "קינטסיווירוכ, יסורה םשב םמצעל

 . "וכו 'וכו "ינשה+ןיולח ה
 תעשבו ,םמצעל םהל םידחוימ םינולעו םינותע םיאיצומ וליחתה םה

 ךותב . םהיריב םהילגד תא ואשנ ,ואמ 1  םויב הכרענש ,היצאטסיפינאמה
 םירובג ךרהכ אלש ,המהלמה הרש לעיםהילגדמ דחא תא  וחכש המוהמה
 + תוירבע תויתוא תובוחפ ויה היה לגדה לע .היצילופה יריב לפנ אוהו , ללכ

 תוחפ אל , רמאנ ןהבו  ,תובוחרב םיקרוז ויה תירוהיה ןושלב תויצמולקורפ םג

 "...רעצמל םינגרוב הרשע חוצרל וילע לבקל בייח ירטילורפ לכ, יכ , רתוי אלו

 םיסרטגוקהו תויצמלקורפה לכב ספדנהו בותבה תא ןיבהלו אורקל ידכב
 ,האצמו השקב "בוזא לש וידימלת,מ םישנא היצילופה השקב וללה םינולעהו
 ושעו הדמה לע  וזירפהו םמצעל בוט םש תונקל וצר וללה םיבוזאהש רשפא
 תורחתהל לכי ידוהי םוש ןיא ,לכל עוריב .,ירהש  ,רתויב ןכוסמל בודה תא
 ו" םיינוציק,ה לש סנינב בורו םנינמ בור םה םחש , םיקלטיאב רוחובו םינאפשב
 "+ ןאכב .םיאצמנה

 םורוהיב הלחה תורגתהל היה חוג , ליעל יתורועה רבבש ומכ לבא
 "םיסור.ש , ררבהנו  םיטעומ םימו ויה אל ! לכב םימשא "םיפור;הש היכוהלז
 ,םה טיפדרנ תומש "םידוהי,ו

 הלשממה יגוהב םגְו ,םירמומתמו םונילמ וליחתה .רובצבו תונותע

 יהערה ינפ תא םדקל ידכ  תושעל המ תדכ ,שארידבוכ ךותמ םיגד ןליחתה
 . הרורמה \תא .ןלידגה. רשא ,םושדה םישעמ יפסונ םיתנובו

 ,ףסוי:ןב בקעי

 ו

 מ

 תונווצב
. - 

 ורדסנ 'רשא | , םירייס לש תורייש יתש לארשו ץראל הנאצת בוורקב

 ינינעל ןיעירומה .תבשל :י"'ע אניווב .הרדפנ, .הנושארה הריישה . םינווצ י''ע

 ןינמה יפל ץרמ "חל ג''בב -יטסאירטמ אצת וז הרייש . היקרוטו לארשי .ץרא

 םיטרכ ריחמ . תורשכ תולכאמ הינאב ונכוי םיעסונה ליבשב .  (רחא :ג''ב) .שדחה

 ,'רפ 990 "א הקלחמב הלוע  ץורמ תינאב הרזחו ופיל יטמאירטמ העיסנה
 .'רפ 110--'ד הקלחמב ,'רפ 160--'ג הקלחמב ,'רפ 401--'ב הקלחמב
 י'"פע) העיסנה תא תרדכמה הכשלל איצמהל ךירצ וז הרייש לע חפסהל הצורה
 + העיפנה םוטרכ לש וריחמ תישימח תא (9 'רטשנעקריט , 1א  ןעיוו 1 הסירדאה

 תכרענ ;תועובש העברא ךוע ודב ההשה רשא ץ חינשה הריישה

 שרוחב אצתו (1" 'מונ .עססאגטקידענעב ,.גארפ)  םהיבב- םינויצה .ןכרמ י''ע
 תא םגו .י"אבש םיינוטסהה תומוקמה תא רקבת הריישה ..ז"של "טסוגוא

 ההשת התריזחב .לילגבו הדוהיב ודפונש םישדחה םירבעה םירפומרו תובשומה

 םע העיסנה הלעת הריישה יובחמ דחא לבל .םירצמב םימי השלש הריישה
 ,םירתכ 1800 'א הקלחמב (יטסאירמ דעו יטסאירטמ) הב תוכורבה :תואצוהה לכ

 . םירתב 690--'ג הקלחמבו םירתב 1000--'ב הקלחמב
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 ףשנ אטשוקב ''םיבכמ,,ה םילטעתמה תדוגא 'הכרע םיטעומ םימי. ינפל .

 היה גחה אישנ- .ינאמותיעה  יצה .תבוטל הלחתמ השדקוה ותפנכהש , רדהג
 םה .םג ואב .םימסרופמה םיקרוטה .ןמ .םיבר . הכלממה תצעומ רבח , ייבדיוישר

 ."'םובבמ ןח וארהש םיפיה תולמעתהה ישעמל םחור תרוק תא ועיבוו ףשנה לא
 .םופסאנה לכ לע. רובכ םשור ושעש םייקרוטו םיירבע : םימואל םיריש ורשוה

 םותכ ,קנופ תואמ שמחו םיפלא תשלשב  יקנ חויר יצה  תבוטל םינכה ףשנה

 , םינושארה זיה םהש , שיגדהו ''םיבכמ הל .ותדות תא ייבדרישר עיבה .ףשנה

 -- רצה תבומל ףפכ ףוסאל הזה בומה השעמב :ןליחתה רשא
 הרה הש

 תולהקה תוגהגהל םישדח םירכח תוריחב רבעה ראונאיב ויה הירגלובב
 םיעידומש יפכו . םהידגנתמ ןיבז םינויצה ןיב הלורג המחלמ הצרפ .  תוילארשיה

 ובוקספה ; ןידיוו , אגראוו  ,וקוצשור \ , לופופיליפב . לודג .ןוחצני םינויצה  ולחנ

 =- + הגהנהה ירבחל םינויצ קר .והחבנ .לודנטסוקו
 ב

 "וב רשא ,  רזוח האיצוה : (א"קיא) .בושיל  תיללבה .תידוהיה .תורדתסהה

 . 5 . 2 . 3- םלועה <

 חרומב תועקרק תינק םשל ידוהי יסנניפ .רסומ- רוציל הטילחה יכ , העירומ איה
 א''קיאה הברעש תינכתה י"פע | ..יעקרק  םידרק  םשל םגו . םיקלהל םתקולחו
 ,תומווקה תוידוהיה תויוררתפהה לכ הוה שרחה רפומה  תריצוכ ףתתשהל הנלכות
 םוש ךרטצתש .ילבמ  ,חרזמב  ידוהיה בושיה תא * ביחרהלו לידגהל תופאושה
 7 .הל ןה תוירקעש תורטמה לע ךכ ךותמ רתול תורדתסה

| 0 

 ' םשב (תפרצ ןושלב) שדח ידוהי  ןוחרי דסונ םירצמ לש הירדנככלאב
 התבח תא תכרעמה העיבמ .הנושארה תרבוחה לש ישארה רמאמב . "לארשי,
 . ךכהלכ םוקמ תברק םיבורקה םירצמ  ידוהי לע  תלכוק יהו ,תונויצהל הרומגה
 9 .םהל יוארכ תוגויצה תרובעב םיפתתשמ םגיאַו לארשי .ץראל
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 ,הָיְסּורְב

 בשומה"םיחת לוטב רייע העצהה תא םינכהל טלחוה ףו. ףוכ =
 העצהב .המודה .ןודת .תונורחאה תועידיה יפל ..הכלממה תמוד לא
 רופמל היפומוק וזיאל טילחתו  ,ראורבפב העשתב .יעיברה םווב וז
 - שרדו םה  .ץיבוליסינו  בוקאלקאמ ויהי .םירבדמה :ישאר  ,התוא
 ןוראבהש ,ישיאה שפוחה  רבדב היסימוקה לא העצהה תא רוסמל
 ,עודיכ = ,אוה .ףרודניאיימ ןוראבה) . .הב שאר .בשוי ףרודניאי מ
 םידגנתמ. םיארבאיטקיאה םלואו ,(העצהה לע .ומתחש :.הלאמ רחא
 הופימוקה .יכ. :,אוה  םקומינו : םמעט וז  היסימוקל- העצהה תריסמל
 התע דעו ,יאדמ .רתוי הכורמ תיניתמב .הישעמ תא השוע .תרכזנה
 ,ישיאה שפוחה רבה לע ועצוהש םיקוחה תא ררבל הרמג אל .דוע
 העיבה זא יכ ףא ,המלש הנשמ רתוי הז םהב הקוסע איהש
 שרוח ךשמב התדובע הא היסימוקה רומנת יכ  הצפח תא המודה
 היסימוקל .רוסמל- .ןיא .יכ  ,םיארבאיטקואה .םיאצומ ךכיפל ,םימי
 םידיתע םהו ,תמדוקה התדובע תא הרמגש םהטב השדח הדובע .יז
 :וקה לא .בשומה םוחת לוטב ד"ע  העצהה רפמת יכ ,שוררל
 " העצהה לא תפחיתמ וז היסימוק םג םלואו ., םיקיח:תבירעל היסימ
 . יוצר .ןפואב

 "שפוחה תא הירבחל תתל הטילחה תיארבאיטקואה היצקארפה
 םוחתה .לוטב :ןינע. רבדב והער . תא שיא שיא הוחי .יכ ,הומגה
 ,'וינועב .םוטב

 תויהל .םידותעה . םיחוכוהל תיבורמ תונכה םישוע םינמיה םג ,
 יפל ,עיעל .םיריתסמ םה הז ןודינב םתטלחה תא  ,יעיברה םויב
 * האבש וז .תונמדוהב .ץיביקשירופו ינשח .בוקראמ ושמתשי .העומשה
 םיטסילאנויצאנה םשב .םתונגלו םפרחל ,םידוהיה לע לפנתהל םדיל
 2 . יקסניפורק .טטופידה וז הלאשב רברי

 :ידה ארקי וז הלאשב םיחוכוה רחאל* יכ  ,םיעירומ- הז םע
 2 ,ירבעה םואלה םשב היצאראלקיד ןאמרירפ טמופ

 < ןושל אהתש :, םיאר:אוטקזאה ושעש ןוקתה יב , םיבר ואבנש האוכנה

 :האירקב -המודב לכקתי אל ,םאה תפשב םילהתמל - רפכה:יתכב | הארוהה
 תבישיב .לבא .הוה ןוקחה תא .היפימוקה התחר עודוכ . המייקחנ אל --- הינשה

 = םומואנו  םיחוכוו הברה | ירחא לכקתנ  ראורבפב 'דב הת הש | המודה
 % = "ןינמל \ הדימעה , תוער 150 רגנ 0 לש בורב םוטסילאנאיצאנה דצמ .םיצרמנ

 ":נומיה םשל וכזע םיטסילאגויצאנה ..םכשב םיטאטופידה תארקה י"פע התיה
 , הבישיה םלוא תא היצארטס

 ואירקה ראורבפב 7 סןיכו

 ר'ע
 >  םיקוחה הא תישילשה םעפב המורְב

 * םהיגוקתו םהיפיעפ לכל טלחהב ןלבקתגו םיליחתמל  רפסה:יתב ועציהש
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 הנקז ימיל סרפ תניתנ ר"ע העצהב הכלממה:תמור הנד הז עובשב
 לש הצרמה ,םידוהיה לש םולותתמל רפסהייתכב םידכועה םירוהיה .םירומל
 היסימוקה יכ , רמאו העצהה יטרפ תא הצרה בוקנוראוו םעה-תלכשהל היפימוקה
 םיידוהיה םיליחתמל רפסה:יתבב םירוהיה םירומה ויהיש , רשיו ןוכנל האצומ

 ינפל העיצמ איהו ,םעל רפסההיתבבש םירומה לכל .סרפ תלבק ןינעל םימוד
 :תלכשהל רשא היסימוקל העצהה תא רוסמתו רבול םיכסתש , הכלממה-תמוד
 .היפימוקה תעצהכ התשעו ךכל המורה המיבסה םנמאו ,םעה

 ,רמא םינפה:רטסינימ די לעש םייללכה םינינעל .טנמטרפירה רוטקורוד 8

 םוש הדצמ האור הלשממה ןיא יכ ,עירוהל ודי תא אלמ הלבשהה רטפינימ יב

 .רבדב .בובוע |

 ףרגה .םידוהיה ינינעב הב לממ ה :תצ עומ םג הלפט הז עובשב

 םירמואש ,הבטפמיזה ןקותב םירוהיל השענש  לועה לע ומואגב ריעה.הטיוז =
 הלכגה יכ , והוא הנע ןיפילוטס םירטסינימה דוס אישנ ברעמה:יכלפב גיהנהל

 םיסקאמ רוספורפה עבת הטיוומ רתוי דועו . םירבדה עבט י!פע איה תחרכומ וז
 הנע אל םוטושפהו םירורבה וירבְר לעו , םידוהיה ןובלע תא יקסבילאבוק .

 יכ ,הנכיפ אוה הרומ , םסרופמה הנכיפ הנע יקסכילאבוקל .םולכ ןיפילוטס
 ריתהל רשפא יא אלה, לבא ...לכא , םידוהיל לוע תצק השענ וו העצהב |

 =תלאש ."תחא:תבב התוא רותפל ךירצו ,יקלח ןורתפ םידוהיה:תלאש תא
 ןמצטל רייצישמ .רתוי הברה איה הקומעו הכובפ--הנכופ \ רמא --םודוחיה
 םידוהיה:תלאשב . יערמז ילאיצוס ,ירוטסוה ןויזה והז . יקפבילאכוק רופיפורפה

 ..."הלוכ היפורל םגו םמצע םידוהיהל םג הקומע הידיגארט תחנומ
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 ררועל הלשממה הטילחה יכ ,הצומש הציפה "הניצשמיז ,ה --,ח ומ ש יט ג א

 היצולוכור פרא םיפינכמה , םירוהי  םיטנידוטפ רבדב הלאש הפלממה-תמודב

 , תונוילעה תורופסב טלחוה .ןותעה ותוא  ירכד +פל , םינוילעה רפסה:ותב. לא
 ..תיטניצורפה המרינה תא ,םיטנידוטפה ןיב תומיהמה תנשרתתת םא , רימעהל

 .טעומ רתוי .דוע רועש לע םירוהיל הגוהנה -

 !תרמואו םינוילעה פ"הב תחיבש לע ךב ךותמ החמש *הגיצשמיז,הו
 , יובוט .ילכ ער :ןוא,

 הנצק הלשממה :רעצב הז עובשב יורש היה "הימירוו היובונ,הו --

 רמשהל הלובחת רותב הפירוא ב.רשא האוכתה:ינסחמ ןוקתל לכור ןוילימ >>

 םוכיוש וללה םינפחמה בור יכ ,בל לא םיש ולבמ , המוזדה תוטשפתה ינפמ

 , םימורממ ותוא ועירוהש רע ,"הימירוו .בונ,ה לש ותעד הררקתנ אלו . םידוהיל
 *.התחדנ הוסימוקה לש החעצה יב

 ו"םע :וזכ הרוקפ חלש בוק ראה כ םילותה:יתב לע תיגשמה -- 7
 םהל ןיאש םידוהי םיאפרתמ םולוחה:יתכב יכ ,חאור ינא היצילופה תעדוה
 תא ידוהי שיא .לכ ר"ע- עירוהל הוצמ ינא - ךכיפל ; בוקראחב הבישיה"תוכז

 .תיבלפה הגהנהה

 םוליצאה  תריעו גרוברטפב | תויהל .הדיתע ראורכפ 'חל יעושתב -- 00

 *תלא ש ב האצרה סג הפנכוה הריעוה לש המארגורפה לא . םידחואמה

 * םידוהיה לע .וז הדיעוב רכודי רשא תא שארמ רעשל רשפא ,םידוה ד
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 ,ץיבונרש ט םיִיָח 'ר ברה ,האסידואה הבישיה שאר
 הטיסוביגואהל לבקתנ ץינינרשט  רמ , ןילרבל הסירואמ

 בורקב אצוו
 רימלתכ תינילרנה

 תרועס ורובכל וכרע  אפידיאב ץובוגרשמ רמ .לש ווריקומו  וידבכמ . ןינמה ןמ =

 ימ | ,רגזו"ק רידה . ןיקשיסוא  ,קילאוב , ס"ומ ילדנמ ! םומואג יאשנ , םוער
 ירומלת רותב ץיבוגרשט רמ לש וכרע תא נראת םומואנה לכ . םורחאו ןמנוולק

 הטיסר:ינואב ןירומל קוח תא ורמגב יכ ,הכרבנ ןנממ וורפנו עדמה שואו <
 + לארשו תמכחלו ךונחל ןוילע רסומ שארב דוטעל בושו =

| 

 ימויה ירבעה .ןותעה תאצל הנש ה"כ תאלמ םוי גחה הגיוב
 פיד הגיגחה לא | ואכ ,רוטנא ק ל"י ר"דַה י"ע רסונש ,"םו יה, ןושארה

 .הכרב לש תומרגלט ןומה ולבקתנ . תודחא םורעמ :תוידוהי תויצאטופ

/ 
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 רופופורפה תא ועירפה םיטפשמה תריתל תיאצנרפה הטיפריבינ \

 םעהוהה) ךמחסקאשוא 2. תגקממק ב 3888ת5ה88 ץק ₪ 95.

 ךוופא

 .ץֶרֶאְל-ץּוהב
 "סכוירה לא תורטפואה הלשממה הפינכה רבעש עובשל ישילשה םויב

 רטסינימה י'ע. ותעשב ךרענש ,הזה קוהב .םי לכור ה ד'ע העצהה תא טאר
 הבורמ דספה םורגל םילולעה , םירחא םיפיגס שי רינכיקסייוו ילאיצוס-ירצונה
 ףיוח םואנב אצו רילהאמ רוסיפורפ ינויצה רחבנה .רוחיב םידוהיה םילכורהל
 תא םיעגרל וקיפפה םוימשיטנאהו םיילאיצוסה םירצוגה .הזה קוחה רגנ ראמ
 דצמ םיפודגו תופרח יריל םירברה ולגלגתנש רע ,וירבדב רילהאמ רופיפורפה

 מאטופירה לפנתה ףוסבו  .םילאקירילקהו םוימיאלה םיזנכשאה םיטאטיפודה
 תא ןומזה רילהאמ . והזח לע ופורגאב והכיו רולהאמ .פורפה לע קולאמ

 , םינשהרתמחלמל ןהכמ

 העיקבה , טנמלרפה לא בוחרה ןמ הרבע ,  היצנארפב תומשיטנאה
 גואה ידימלת :וז הדבוע הדיעמש וןמכ ,המכחה לכיה לא םג ךרד ההע הל

 ינוד .תרותל

 ןגועמ ינפל ופסאנש אלא דוע אלו .ורועש תא >ווקל ,.להאוו , םיחרזאה

 "םוללימ,ה תא הסינרו .היצילופה האבש דע ,'םילותה-תללי,, .ןכרעו להאוו לש

 היצארטסנזמידה הכרענ יב , ררבחנ . רפאמב המ םיטנארטסנןמידה ישאר תאו
 וכ , םירמוא םיטנדוטסה . ירוהי אוהש ינפמ קר ..להאוו רוסיפורפה דגנ תאוח
 . הטיסריביניאה .ןמ להאוו .אצי אלש ןמז לכ תויצרטסנומד ךורעל ופוסוי

 -יצניצמ ןאמטיב הראנרוב רמ ,  הקירומאב םידוהי םיירובצ םינקסע ינש

 אושנ לא היציטיפ ראונאי ו"כ םויב ושיגה ,סנארובוהפמ רולטוק ,ריה רמו יטאנ

 ידוהי לכ םשב אישנה תאמ םושקכמ םה וז היצוטיפב .טפאט הקילבופורה

 -םיטרופפאפה לש .סהיתויכוב. הרותש :, היסור תלשממ לע עיפשי וכ , הקירומא
 3:2 רמאו הז םע . םיואקירימאה םיחרזאה םידוהיה ידיב רשא םייאקורומאה

 אל  תודירי ירשקב המע תדמועה ץיראה םא , הקירמאל אוה ןובלע יכ , היציט

 ,היטרופספ תוכזב ריכח

 םה לבא .טפאט םע הרצק החישב וסנכנ וללה םידוהיה םונקסעה ינש

 . אישנה לש ותבושת תא םולגמ ןיאו רומג דוסב החישה ןכית תא םוקיזחמ

 ףיסוי ןוציחה ןוירטסינימש | , ותחיש ישנאל חיטבה טפאטש , םירסוא שי לבא

 אובל הקירימא יחרזא םירוהיל ןוישרה ןתת יכ = , איסור תלשממ ינפל לדתשהל

 . םיואקורימא םיטרופסאפ י"פע היסוהל

 ואב יינול ,א רמו הקירמאב  קאילופ וו ירניה  ידוהיה רוטאניסה
 ידוהי דעו, רול ןוישרה םהל ןתני יכ ) םיקקוחמה | תיב ינפל  תולדחשהב
 . "ואקירימא

 ,תויתדה .תויתרזאה תויכוה לע .רומשל -- אוה - הזה .רעוה תרטמ

 רשפאש המ לבב םהל רוזעל ,םלועה לכב םידוהיה לש תוילכלכהו תויתרבחה

 ,םש םיפררגו םיקושע םהש םוקמ לכב םידוהיה לע  ןגהל , קוחה .יפל רתומו

 , תוילכלכו תויתרבח .תויכז םליבשב גישהלו

 טפושה ,לאשראמ יאול טסירויה ,ףיש םקעי : םה .הזה .דעוה .ידסימ
 ,רלאווניזור םוילוי ,  רידנולוה .בקעי , קעמ ןאילוא טפושה- , רוגרובצלוס ריאמ
 ריה ,ףרוה לאומש | , הילטוק ,ריה סורגנוקה רחבנ ,רילדא  שרכ רוסיפורפ
 .ליווו לו ריגריבצלופ שרכ , ליבא רודיזיא ,סונגאמ ל"י

 " .נרבדלוג ל ,* .איצומה
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 ,העצהה ..ןידי הכלממה ...תמירב הדמע ראורבפב יעישתב
 עובקה ,, בשומה | םוחה תא לטבל ,םיטבופד 466 .הילע ןמתחש
 המודה.הטילחה 138 דגנ תועד ₪08 לש בורב . םידוהיל .היסורב
 שפוחה ינינע לע. .הנוממה ,היסימוקל .תרוקבל העצהר תא .רופמל
 העצהה היסימוקהש | ,המורה התנתה , ישיאה

 הילע ןודל- ידכ ::המודהל התוא .ריזחַתו בושתו .םימי. שרוח .ךשמב
 ,אל וא הלבקל םא .טלחהב

 ומצעל םוקמ קפס ילב עבוק --- ראורבפב יעישתה - = הז םוי
 דחוימ :ףרע 'םיפחימ נאש םושמ אל ..היסורב- םירוהיה ימי ירברב
 ינל .שיש  םושמ אל .םג .ףא  ,המודה .הטילחהש הטלחהה .התואל

 הנייהה : אבל. םידיתעה םיחוכוה  הואצותש ,ונבלב .תולודג .תווקת
 תויזוליאב ונשפנ תא :תולשהל םיצור :ונא ןיא ,אלו אל ..ונתבוטל
 תא = .עילבהל 'םיצור ונא ןיאש .ןויכמ ,םלואו תופי
 תוחרלו .םירחא לש  םהינינעב
 ונל הבושח ירה ,םירחא לש
 םידוהיה : תלאשל המורה

 ה יאנתו

 םהינינע  ינפמ ונמע ינינע = תא
 הברקש :,וז :הדבוע המצע דצמ

 לש הציצח :בגא :אלו .הפונ הב העגנו
 " תלאש תא םג ןהב ריתפהלו ךורכ ל רשפאש ,תורחא תולאש
 ןוהל : יסורה : םיקקוחמה:תיב חרכוה .ראורבפב יעישתב .םיהוהיה
 דחא :אוהש .,בשומה:םוחת = ןינעב .םינפ רתסה םוש ילב
 ונתאמ = לטונה = .םיקוחה .ררפב םיביאכמו םיכשח רתויה םיפיעסה
 , וגיתויכז תא

 תוינידמ תויכז .היסורב- ונל :ונתנ .םלוע לש וגהנמל דוגנב
 דע .ומויקתנש תומודה .שלשבו  ,תויחרזא :תויכז .ונל .ונתנש םדוק
 התיה וזו .הבהה פאו טעמ םא = ,ונלשמ .חכדיאב ונל וה .התע
 --תומודח = ןמ תחא לכ =ונוחולש לש :תימואלה  םתבוח אופיא
 תודמועה תויכלממה תולאשה .שארב םוקמ םידוהיה תלאשל תונקהל
 ,חז- ונבצמ, תא ולטבי .יכ  םעה ,יהחבנ תאמ .שוררל .,ררסה .לע
 ,הז ונבצמ תא ולטבי .יכ-- ,ונתגרדמ .תא : ךיממו ונתוא . ליפשמה
 םהיתויכזש > ,םירחא  םימואל  :םג .הנירמב שי  ןיידע .םא. וליפאו
 .ןיקת. רוע  תוכירצ

 אל .הינשהו .הנושארה המורה .לש  םידוהיה םיטטופרה םלואו
 םידוהיה .תלאש תא ומירה אל .םה ,םמעל וז םתכוח תא .ושע

 :רנמע ינינע

 ודימעה אלו תיבלממ הלאש תלעמל
 םה | .תויבלממה = תולאשה
 ךר דב ןורתפ הל. איצמהל  ורמא םה ,תורחאה תולאשה ךותב
 יה ש עמ ל .תיללכה תינויצוטיטסנוקה ה כ ל החה תעיבק ךותמ ,ב ג א
 .וילע .ביבח' ודובכש ,םע לש יחולש םישוע ךכ אל

 וניאש ,הוה. רבדה .ושע הינשהו .הנושארה = המורב :וניחולשו
 ,םהיגיהנמל .וענכנש םושמ קר , םהיחלושל אלו .םהל" אל דובכ :ןתונ
 החר .אליממו  ,תידוהיה .םתבוחל תיאדקה םתבוה תא ימידקה רשא
 ינינע תא ,םיאדקה תגלפמ םעטמ וילע ובייחתנש ,סיסכטה ותוא
 . המודה לא .םתוא חלש רשא םעה

 הלע תישילשה המודב רשא | םינשה וניטמופה | ידיב קרו
 -תיבב הל יוארה םוקמב  םידוהיה .תלאש תא  רימעהל | רבדה
 אל וכ  ,וללה םינשה וניטטופד ושע  הפיו ,יסורה םיקקוחמה

 תגלפמ | ינינעב התע םג םיעוקשה ,גרוברטפ ינקסעק "ועמשנ
 םוחתה לוטב .רבדב העצהה לע :רוזגל .התע םג .וצרשו  ,םואדקה
 . המודה לא הוסונכי:'אלש
 העצהה לש הפוס היהי המ ,םיעדוי ונא ןיאו תופי תויזוליאב .ונשפנ
 ,רנינקפע .ורמאי יארו .טלחהב הילע | ןודל המודה .בושתשכ

 המודב .הוחכהו  תוחורה רמעמ יפלש\  ,העצהה .תסנכהל ודגנתהש
 םתבוח איה וז לבא . תובוט תואצותל תוכחל רשפא :יא תישילשה
 היהת יב ,המודה תא .פיהכל  חירבהל :םידוהיה םיטמופדה לש
 וירוסי תא חכשת אל יכ  ,הימת הדגנל .תדמוע םודוהיה  תלאש
 המורה לש םיטטופדה ימיבו ,  שפנ םינוילימ תשש ןב םע-לש :ונולקו
 ,.ירמגל  רחא תוחכהו .תוחורה רמעמ | היה אלה .הינשהו הנושארה
 ,ונלש  םיחולשה ,םהו  ,תתובוט תואצותל  תווקל היה רשפא זא
 ,הב שמתשהל ילכמ רשוכה תעש לע ורבע

 ונשפנ תא .תולשהל םיצור ונא ןיאש םשכ | ונחנא םידומו
 הנוכב = וניניע תא םילעהל םיצור ונא ןיא ךכ ,תופי תויזוליאב
 יפכ | ,תוחורה .דמעמ 3 .הלפאה ךותמ | םיצצונה רואה  יביבשמ
 תא ונתאמ ללכ ללוש וניא ,ראורבפל :יעישתב המודב הלגתנש
 לש םכרע תא ןמסנ ,הכומסה המישרב .ןלהל  ,הנורחאה .הוקתה
 : תוחבשתהו תולהתה ןה תובר אלו ,העצהה ילגרל .ומאונש םימואנה

 ץוחמ  הלגו .תוחורה דמעמ רשא שי לבא ,וניפב םהל  תורומשה
 המורחב = ררשש תוחורה דמעמו | .לקשו םהיפ :לע אלו םימואנל
 : התואל הל .ןיא תישילשה המורב םג יכ :,חיכומ ראורבפב :יעישתב
 םירוגפ .ראשנש הצורה ,הצובקה
 . עירכמו  טלחומ : בור

 ,רצה  םוחתה ךותב | םירנופמו

 ' רתי םע תחא הרושב התוא
 :םידוהיה .תלאש תא עילבהל ורמא

 * תא .תולשהל .םיצור נא יא ,רומאכ

 ירבח .ברקב אלו  ,תובבלה ודער דער



 תא ריכהלו ןיבהל םילולעה .םישנא ואצמנ רבלב תוילאמשה תוגלפמה
 לש םמשמ רבד רשא םאונה ןמ ץיוח .ונל השענה ארונה לועה
 לש הז טרפ לע קר אל םימאונה רתָי לכ ורכד .םיארבאיטקואה

 שי .הלאשה ףוגב ועגנ םא יכ | ,היסימוקל העצהה . תריסמ

 אוה ששוח .יכ ,בוסקרצ ןוהאבה רמאש המב תמא לש בוט רוק
 רופמל םא .,רבדה תא קר עירכהל םעפה אב אל תועדה .ןינמ,ש
 %ע 'םג הבושת ןיעמ וב שוש אלא ,אל וא היסימוקל העצהה תא
 אלו .'םוחתה .לוטב רבהב  .הלאשה ףוג
 רשפא-יא .םיבירמה םעפה ויה םירחא .ילגר לעש םילבבה יי בבחמ
 השגוהש העצהב המודה הנד שאר"דבוכ ךוחמש | ,תודוהל ילבל

 וכ :,ללב "היה - רבמ

 - .הדיעמ תומשה תאירק ויפע ןינמל רומעל השירדה םג =- 6

 ןפוא םו ש ב : תוחיכומ  .ןניא םיחוכוה \ תואצותו --- .,חז לע
 ,הוקת לכ הדבאש.

 יכ .תישילשה המורבש םינשה ונוחולש .ושע הפיה :הרצקב"

 תא | סינכהל ירכ ,םדיב היה רשא לכ תא ושעו םתעד לע ודמע

 לעמ וטשפ יכ ,ושע הפי .המודה לא םוהתה לוטב דיע העצהה
 הנושארה המורב הושבלש םירזה םישובלה תא םידוהיה .תלאש

 ונא .םיהלצומהםניאו = םיחלצומ םינוש םיסיסכת | ילגרל הינשהו
 ,ןושארה בושהה דעצה הש ץנ  םעפה יכ ,םיבשוה

 .ף'אואנףפ

 יעישהב המודה . תבישי
 םישקבמו וללה תונוילגב

 לש > המרגוניטסה---תונוילג  רורצ

 םיאריקו םירזוחו םיארוק  ונא .ראורבפב
 ... ןיאו---.ךהא רגר

 ...הָמָּבַה לע הֶלוע ןָשְרִּב הָגָה
 ,ּוהיָפְמ לצי אל  דֶחֶא 6 לוק ףאְו

 יי. סבבלב קילֶרי אל דתא ןטק ץוצינ ג

 וערי. רשא ,םיחולש .ונל ויה .הינשב םגו הנושארה המודב
 טושפל ,איהש = ומכ המורע הגיצהלו םידיהיה הלאש תא ףושחל
 =-,התוא םימלוה םניִאו םימלוהש םירזה םישובלה לכ תא הילעמ
 רשא וניחולשו | .וזיעה אלו "בלב ןטק רחא ץוצונ קילררל, ועדי

 ועדי אלו--וזועה תישולש המורב

 5ש םהימואנ ירה ו רשא תונוילגב | םיכפוה וגא =
 ולקח .קוצירדנא לש , ןיקשומיט לש  ,בוסקרצ לש ,ינשה .בוקראמ
 םידוהיה לכ תֶא לישממ בוקראכ | .תעדה .חסיהב .ונל ואב אל
 ,םיכרדה לכ תא םהינפב רוגפל ךירצש : ,םיטסידנברטנוק לש ץובקל

 ץראהש :,ןוע .רבכ 'םע ונמע לכל .ארוק : אוה = ,,אצומ .ואצמו לבל
 ירמגל :ץראה םינפ :תא :ונינפב - רוגסל שרוד :אוה ,ותאש לכות אל

 דעצ רועצל יידוהיל .ריתי .רשא :,דיקפה / -לע .תימלוע . תולנ .רוזגלו ל

 םיאשונ הזה רבדה לא קרש ,יבמופּכ הדומ בוסקרצ .םוחתל ץיוחמ |

 תא רבדי םמשב רשא = ,םיטסילנויצנה וירבח לכו .אוה ,םשפנ 'תא
 יב רע ;הניחמה יבחר : לכב / םידוהיהל. וקיציו וערי :יכ = ,הירבדו

 רשפא:יאש וישכעו = ,דחא שיא דע .ירמגל היפורמ  תאצל חרמש
 םשב .שרוד אוה  ,דחא םוי ,םידוהיה תרצמ | ,וז הרצמ  רטפה
 רובעת אל יכ ..תושפל עגנל .ונתי אל תוחפה ל יב ,ותגלפמ נב
 , תאזכ .תישאְרמ ונחנָא ןה םלואו :. םוחתה .לובנל .. ץוחמ םג, הערה
 ,ןידק ,תרחא וא וז תומהב | ,םיהוהיה תלאש דומעב יכ :,ונערי
 ךותב .דימַת  םהל. רומשה טראב םנושל- תא וירבחו בוקראמ ולבמי
 םג היה ותעשב :, ונילע . לערמה = םריר תא ודירויו  המונפ  םשפנ"
 ,'בוקראמל = ירסומה וינפ רתפלקב  אוה המודש םדא .הָינמְרגב
 םולכ ויפב .ול היה אל אוה םג .רלקיפ ףארנה -- ,ץיבקשורופל

 לבא שאו םדל :,ןודבאו .גרהל ףיטה אוה םג ,אמהוזו .םראמ .ץוח =

 הגאשה :ץורפתו ,.תופוקתו םינש הז |
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 ועדי לכה ,אוה חורה הלוח רלקיפש ,לכה ּועָרִי ינילרבה ט טנמלרפב
 הלחתכל םינבנה םיתבה רחאב תומל הז םדא לש ופוסש שארמ
 םישנא ינפב שאר םיניכרמ .תיגרוברטפה המודבו ,ותומכש םילוהל
 םהימואנב שי. םולכ .םיעמשנ  םהירכדו ץיבקשירופכו בוקראמב
 + ונאילפי רשא דהא רובד

 קדצ ,ונילע-ןגהל בוקאלקאמ םאנ רשא ישארה  םואגה ירהְו

 תא בל .תולגתהב .בוקראמ רמא -- ,ונעמש הנה, : ינשה .בוקראמ
 ,רמאל .לכוא אל לבא .ותוינוצחב היה הפיש ,בוקאיקאמ לש ומואנ
 רשפא יא  ;הלודג. חורזתוממירתה ךיתמ וירבר תא רבד םאונהש
 הרכה תמאב יל העמשנ :םאוגה .לש לוק לוצלצבשי :,דיגהל 5
 שו ןויגהה ןמ הברה שגרה ךותמ תעבונה ,הרורב
 הער םא-- ,בוקאלקאמ ןעמ--..ךשפנ הממ, .בוקאלקאמ לש ומיאנב
 הערה :תא םיליטמ ונא .המל  ,היסור  תנירמל םידוהיה םה םיאיבמ
 םירתומ .םירוהיהש ,םהה 8 םיכלפה לע קר  הלוכ תאזה
 םהינפב םירגוס ונא המל ,הער םיאיבמ םניא םאו .םהב רודל
 יטרפה םדאהל .ול שי םנמא םא, ."הנידמבש םיכלפה רהי לכ תא
 תא שקבלו" ובלב םידיהיה .תא אונשל ,ימשיטנא .תויהל תושרה
 יפמ אצוי איהש העשב הז הכלה קספ אוה הנושמ המכ) םהער
 שי םידוהיהל םגש ,הכלממהל הנה ,(! יוטסקוט לש  ודימלתו וער
 םידוהיה .הא אונשל ,תימשיטנא תויהל תושר םוש ןיא ,הב קלח

 לע הדובעש תא תלטמ הכלממהש ןמז לכ,.":תער תא שקבלו
 הל ועבשי יכ םהמ תשרוד ,היניתנל םהוא תבשוח ,םידוהיה
 לכ תא םהמ תהקול ,היסור הבוטל ודבעי יכ  ,םינומא הועובש
 השוע הכלממהש ןֶמז לכ -- ,םירחאה תאמ םג תהקול איה רשא

 --אוה ןושארה :בוחהו .היריב תוכוח. םידיהיהל םהל שי" ירה ,ךכ
 ימואנב שי ןויגהה ןמ הברה ,ןכ .. . ."םמויקו םהייח בצמ תא ןקתל
 =-ןמק" דחא" ץוצינ אל" "ףא "1 םיהלאהלוק "לבא" . בוקאלקאמ "לש
 היהשכ עקרקב וינפ תא שובכל, ערי רשא .בולואראק יה ילמלא
 רשא ,הוה שיאה יח ילמלא ,"םידוהיל השענה לודגה לועהב רכזנ
 השע אוה יכ ,ול ריגהלו ותפילח אובב םיהלאה ינפל בציההל. שקב
 רשא בוחה תצקמ תא תוחפה לכל עורפל ידכ .ודיב היה רשא לכ תא
 םיעמוש = ונייה א .יכ הזה שיאה יח ילמלא---,"םידוהיהל .ומע בח
 ומואנ ,וכותמ הלועו עקוב םיהלא לוקש ,םואנ .ראורבפב יעישהב
 תאו תמ בולואראקש ושבע .ומצעל  תוכז שקבמה ,םרא לש
 ךותמ הלד הלר וירבד לכ תא רשא ,בוקאלקאמ אלַמ  ומוקמ
 שקבמה לש .ומואנ ונעמש ירה ,ובל  ךוהמ אלו .רנויגה
 ,.םירחאל תוכז

 לש םהימואנ ירה :,;תונוילגה רורצב םיכפוה ונא  בושו
 יכ  ,הלעמל ונרמא | הנה ,ןמדירפו .ץיבולסינ - לש --ונא וניחולש
 םהל ומרק רשא וניחולש תובקעב וכלה אלש ושע הפי השעמ ל
 ךותב .םידוהיה תלאש תא ועילבה .רשאו .הינשהו הנושארה המודב
 םלואו  ,ןבגל הלטבו ןהירחא .תררגנ התיה .ולאב ,הורחא .תולאש
 המורב רשא . וניחולש תאמ ,םהאמ םגו ונתאמ םג דחכנ אנ לא
 םויכ םישיגרמו םישח - ונא רשא תא ,ונבלב .רשא תא ,תישילשה
 . הזה

 טילקרפ

 השובכה הלודגה החנאה :ץורפתו .העשה עינת ;ונרמא רמא
 ,םידעומו  םינמז הז  הרוצעה

 תא ופפכיו ,ונניד תא  םינרה שאר ' לע םינבאכ .הנאשה .תחנתו
 ילתוכל ץוחמ םג .החנאה .עמשתו ,םנואב וא \ ןוצרב .םא םתמוק
 ,ונל .ואטח יב .וירחבנו םעה  .עדיו תובבלה .וררחו  ירבטה .לכיהה
 ונרמא ךכ ...םמצעל םא יכ ,תוכז שקבל םיבייח םה :ונל אל יב
 יב :,הקיטסיטטפה .ןמ היאר--הנהו | ,ונתוקת התיה תאו ,ונבלב
 הגהו ,יעבטה יוברה לדגי ,םהב םידוהיל תרתומ הבישיהש ,םיכלפב
 אל ונלש ."ךורעה ןחלש,בש ,םינבר 816 : לש םתעד :יולגמ היאר



 ו אלא 0 לו 1 .
 4% םלועה < . 7 0 0

 םיריעצה ןמ קר אלו | ,םיבורמ  םינומה םעפב  םעפכ םיפתתשמ ןיעמ | הנחו ,ינשה בוקראט וב אצמש |,םירבדה םתוא ורָמאנ

 . רבלב ...המונצ ,השבי "ירבעה םעה לש היצרקקר,
 םימעפ הוניאר  רבכ רשא ,ןויזחה ותוא הלגתנ ןאכ  םגו : :+ לבה .והזו
 הש עמ 5 | ,ונתנוכ  תונגל .אל וארו : םירמואו םירזוח ונא בושו

 םדיב היה .רשא תא תישילשה המודכ רשא םונשה' וניחולש :ושע
 וקיחב יינל ןוממ המ ,ערוו ונתאמ שיא ןיא .םהומכ ונומכ  .תושעל
 החנאל ונלוכ . וניכח רשא - ,ונחנא .לבא .אובל \ בורקה .ריתעה לש
 םידמוע וננה- .הנצרפת יב הרוצעה  הנאשלו השובבה
 : השבי ונשפנ\

 . .\'םהיפמ .וליצה אל .רחא .םהילא לוק .ףא,

 .ס'נגפ| תוגאף

 םושו םע .םוש טעמכ ךל -ןיאש : :,םינבהו = תובאה .תמחלמ
 הרוצ תינמרגה תודהיה ברקב ונימיב תשבול ,הנממ .םירוטפה הפוקה
 .םמעל .םי בב שו "הובאה, ןמ םיי קח ר ת/מ :"!םינב,ה + השךח
 המחלמה לא םינבה תא ןיכהל .תאז התיה תובאה תאכ  םנמא
 ךכ ..תכלל .וקיחרה םינבה לבא . תומשיטנאה האמ םהל .הפקשנה
 המימתה  םתשגרהו = ."םינוקיטילופ, = םה ןיא . :םיריעצ לש םכרר
 םמצע  תרכה ידיל ואבש ןויכמו = .םלועב .תויאצח . לכל .תדגנתמ
 םיכלוד םה ירה ,םימעב .לארשי לש הנושמה ובצמ תנבה יחילו

 םיבלוה םה ירה ,םמע  תלחנ ךותב הנמאנ הזיחא םהל .םישקבמו
 םאו . םינחורה  היתורצוא : 'תאו ' תודהיבש = רואמה - .תא .םישקבמו
 ינמרגהש , תונרדסל ןורשכה :תא האזה .תימינפה .הפיאשה לע ףיסונ

 םידוהיה  םיריעצה םג םמצעל | ולנס  ותוא \ רשאו וב  ןייטצמ
 רדתפהל וליחתהש ,הז רבד םהל אב ןכיהמ .ןיבנ ירה ,הינמרנבש
 ..הלא ..םהותודונאב ..רצבתהלו .תוידוהי .תודוגאל ,תינורחאה .םינשב

 לע הרלונ ,"םיריעצה םידוהיה  תירב,, הנושארה  תורדהפהה
 .וז "תירב , לע : וחפסנ תודונא םישמחכ .. "תירב ינב, לש םהיכרב
 הירבח ב5  ברקב קזחל  "הירבה, לש = הישעמ תישאר: .יהתו
 ינינע .רומלל. םירועש תכירע ,הפטה ידי לע תודחיה הרכה .הא
 הררש .הנושארב .:, דחוימ ןנרוא . דוסיו  םיזורכ -תאצוה - , תודהיה
 הז םילדבנה :םונוש  תוחכ :."תירבה, .ירבח .ברקב :הלודג :איבוברע
 תרכה קוזח,  ..תחא הציחמב דחי ורבע .םתמגמו | םיפואב  חזמ
 קוירב ןמסל .רשפאדיאש = ,ירמ רתוי- בחר גשומ והז- -- -"תורחיה
 ,םישעמ .הברהו .תופיאש הכרה :םילולכ. הז .גנשומב = .וירצמ תא
 םפרצל ללכ .רשפאדיא | .הובורק םיתעלו ,ולאמ ולא םה םינושש

 הפו ."הלורפ, ., "הלורפה, התיה וז --- "תודהיה תרכה קוזח, ..רחי
 ,תישעמה הדובעה הליחתהש ןויכמ לבא ..איצמהל היה רשפאדיא וומ
 חרכהב טלבנ ,העודי .הרוצ ול .שיש ףוגב המשנה השבלתנש ןויכמ
 זכרמבו םיטעומ .םימי ויה אל ., םידוננה = ולנתנו תופקשהה לדבה
 םיימינפ : םיכוסכס = וצרפ "םיריעצה : םירוהיה תירב, לש  ינילבבה
 האדוהה לע רקיעב \ התתשוה  *תידוהיה םתרכה,ש ,םירבחה ןיב
 ןיבו : ,םירבעה ץראב הרצמ החושקה ,,תירבעה תוימואלב . הרומגה
 ריוו,)  ,"תינמרגה :םתוימואלב, היולת "תידוהיה םתרכהש,. ,םירבחה
 םימי ינפל בתכ -- ,"דניז עשטייד .ריוו .לי י ו 1: ,ןעדוי .עטונ :דניז
 ("'תורוהיה .תרכקה, קוזחל אוח םג ףיטמה , ינילרב :ידוהי ןותע םיטעומ
 :דורפ ידיל :ואיבה  ףוסבלו , וקמע :,ולדנ םידוגנהו םיכיסכסה
 תדוגא, -- םמצעל המב םהל :ונבו "תירב,ה תא ובזע "םילרביל ה

 אלש ,"םירועצה תירב, שארבו --- ."םילרבילה - םידוהיה  םיריעצה

 םירמוע  וראשנ  :,"תירב ינב, לש .םתוסח .תחהמ .וישכע .םג חאצי
 תויורדתפהה  יתש .ןיב המחלמ החקלתה  גוהנכו: ,םיימואלה .םיריעצה
 םידרצה ינש ,הלחת :ונווכתנ רחא רבדלו ואצי .רחא רוקממש ,וללה
 וללה תופסאבו  ,תורחא .םירעבו :ןיקרבב תויבמופ תופסא .םיליהקמ

 :ןילרבב הדעה ישאר \ תוריחב תעשב רדוחיב טלבוהשו ,  תודחא
 תנכס, .םיריעצה ןיב .תוקלחמה עלסל התשענש איה. תונויצה
 איה .הלודג \ םנמאו = , ןושיל .הידגנהמל החינמ הניא = "תונויצה
 קפתפהל .ילבל רע וברקב ובל ררועתנש ,ריעצה ידוהיה .."הנכסה,
 שפנ קופסו שדח לאידיא תונויצב אצומ :,תורשופ תורשפב דוע
 הניאש 'הביבסה התואב ,הב לדוגו רלונש ,וז  הביבסב .ול ורפחש
 םג .תונויצה לש התעפשה תרכינו | .תידוהידהניא אלו תידוהי אל

 = "| םידחפמ ,.תונויצה ינפמ םה םידחפמ ןיידעש  ,םהה םיריעצה .ברקב
 ? וז .הרותל ,םתערמ .אלשו םחרכ .לעב | ,תאז .לכב .םיברקתמו פה
 וז .הדובעל = ,תונויצה :תמרוגש וז .הרכהל = ,תונויצה \ תדמלמש
 ..ראמ" הלודג- הנכסהו --  ,תונויצה .תבייחמש

 ,םיריעצה | לש תויורחתסהה יתש ןיב המחלמה  הצרפו
 הנכס םיאור = ונניא  ,םינויצה ,ונא םלואו = ויה תחא .ןתלחתמש
 םימחלנו םירדתסמ .הינמרגב םילרבילה םיריעצהש ,הזב ונלאידיאל
 . ' העש יפל  ומחליש בטומ | .הלודג \ תובהלתה ךותמ תונויצב
 < ירמגל םתער תא וחיסישמ , תודהיח ינינעב םיעוקש ויהיו תונויצב
 ןווכמ .ול .המודהו טרופסב | םשפנל קופס | ואצמיו םמע ינונעמ
 םיחוטב םניא בוש ,הב םחלהל :נימע 'יפאו תונויצה לא וברק רבכש
 :'  םה וישכעש | ,םהידגנתמ . חז לע םה םידע ..הב-."ועגני. .אלש
 ,. "םיימואל, .םינמרגש םידוהי יכרב לע וכנוח הלא םג .םהב םימחלנ
 :,םיבגוע  ,םילכיה .תומדב הלחתמ תודהיה התלגנ םהל םג .םה
 ! = הקיתוילביב, :םתודליב ועדי אל םה םג . תועודי תוינומרצו' תושרד
 םה םיאב התעו .  "ךובננאזעג,הו "רודס,ה ןמ ץיוח תרחא ."תירבע
 ירבעה :ס'היבש  ;ורקע = ןוקת  ירבעה :ךונחה  ןקותיש : םישרודו
 \ /היחיש ,תודהיל רפס:תיב םא :יכ | ,"תרל .רפסהתיב, קר אל :הָיהי
 ..,אוה ינמרגש םושמ אלו .אוה :ידוהיש םושמ ידוהי = ידוהיה

 ברקב םינכהו תובאה תמחלמ :השבלש השרחה הרוצה יהוז
 םיכשומ 'םה .רשא .שיו ,םמע לא םיבש םינבה : תינמרגה תודהיה
 =< \ תובאה תא םג :םהירחא

 :.ןהוט .בקעי ריד

 .% לאש ץֶרֶאְב יעקרקה .בושיח
 . ץראב \\ הבורמ  תוחתפתהל םירשכומ םניא הישעתהו רחסמה

 " תופקשנה | תווקתהו ,וישכע םש םיררושה םיאנהה י"פע .לארשי

 לודגה .ובורב ןותנ .רחסמה .ןה תוטעמ םישדח םיבשותל םהמ
 = ,רחסמל םהיהונורשכב . םירבעה ןמ םילפונ .םניאש | ,םיברעה ידיב

 תורחתהל אוה לק .רבד אל דבלב הז ליבשבש וילאמ ןבומ  ירחו
 , םיברעה :וזמ הלודגו .םהילגר תא | קוחדלו הלאה  םיטנרוקנוקב
 .ראמ םילדו םיטועפ םהיכרצ , הבצמ תא םיעדויו ץראה ינינעב םיאיקב
 '.טעומב קפתסהל םה םג םיעדוי םוקמה ידולי םידוהיהש שי כ םאו
 , םישרחה םידוהיה םיבשותל רבדה אוה רשפא יא אלה  .םיברעהכ
 ..,דסיל  םילוכי .ויה  םיטנרגימאהש םישדחה םירחסמה םה .םימעמ
 רחסמב .םיולתה  ,י"יאב רחסמה יפנע םג התע תעל םה םובר אלו

\ 
 לגרוזה לש  הגורהאה | תרבחמה. ךותמ ונתא חוקל הוה רמאטה (+*

 הברע = רוהבל = הלוכ | השדקומ וז תרכחמ | . אניווב  אצויה ,"אביטסעלאפ |

 .תברעמה ,י'אב בושיה תרשכהל הרכתה לש היתווטטו



 םהמ  איצוהל .היהי .רשפא טאל טאל קרו = ,הפוריא .תוצראבש
 . תלעות +

 הלשממה : ליחתתש רחאל קר .יוארכ חתפתהל לכו\ רחפמה
 השעמל םדוק יאנה ..ותנקת לע הבורמ הינרנא  ךותמ תרקוש :תויהל <

 לזרב-תוליסמ :ןינב  ,תובושח רתויה :ףוחה ירעב םילמנ ןינב .אוח
 המרגורפ יהוז :."וכו םיכרדה ןוקת .,ןירדצל .תוטוגה .תולפמו . תויזכרמ
 העשמ רובצה תודובעל = ןוירטסינימה הב .קסוע .םנמאש ,הריבכ
 הנאצתש ללכ תווקל ןיאש טעמכ לבא | ,היצוטיטסנוקה הנתינש .

 םא ,ןתצקמב אלו .ןאולמב אל הלועפל הלאה  תובומה תובשחמה
 ןמזל ןמזמ םנמא .הז עוצקמב וישכע רע השענש המ ייפע 'טופשנ
 ררבל ידכ :, תוצוחנה תונכהה תא .הלשממה התשעש .,הרבה תלפונ
 ןתמבו אשמב האב איה יכ ,תרחא וא וז העצה לש הביט תא

 םלוא .תרחא -וא וז תונלבק םשל םיסנניפ..םידסומו תורבח םע :

 ררבתה | ירחאו םיחוכול  רמוח .ןשמש . ירחא--וללה תועצהה .לכ
 ןהו הדסה לעמ .תוררוי - ןכרעו ןבוט ,ןתקדצ םינמאנ' תורוקמ .י'פע
 עודי .ןמז .תודירטמו תורוענו תוחזוח .ןה .בושו . תוחכשנו תוכלוה
 הכ ןיב .לסחו --הישנה םוהת  ךותב ףוס ףוס  תומלענו להקה תעד תא

 תואצוי .ןניא תובושחה תועצהה :היהש .ומכ בצמה ראשנ הכ ןיבו
 סחיה ינפמו ..םינקתנ  םניא םייחרכה  רתויה רחפמה יאנתו הלועפל
 הלכמה ,שארב םידמועה םיקרוטה .םינוטלשה. דצמ = הזה  יביספה
 וארבי .הרהמבש . ללכ :תווקל ןיא .תיטרפ  הביטאיצינוא .לכ הפרמו
 ..ץראב .ותחרפהלו .רחסמה :תומדקתהל םיצוחנה םיאנתה

 עוצקמב םג ..הישעתה לא. עגונש המב .םג .רבדה וה .ךכו
 ומב ,הלשממה דצמ :עויסו הביטאיציניא םוש םיאור ונא .ןיא :הז
 הלובי הניא  לארשי .ץראו - . תורואנה :תוצראה  לכב גהונ .רברהש

 רבלמש ,ינפמ ,ץראל ץוחבש תואקירבפ םע תורחתה רבד לע .בושחל
 ןמ היקרוטב הבגנה סכמה רואמ אוה ןמק  ,םייח םירמוחב איה הינעש "

 םירמוה םיאיבמ .םא איה תחאו .ץראל ץוחמ תואבה .תורוחפה
 סכמה :תסבמ :.הצחמל וא = ירמגל . ודבוע. רבבש  םירבד וא = םייח = =

 ןיראק ץוחל תואצומה:.תורוחסה : תונועט אסיג .ךדיאמו :,איה תחא
 םוקמ = לכמ = ;אוח  .לודג אל הזה. סמהש ייפעאו .  דחוימ :סמ <

 ;ץראב הבושה  רתויה .הישעתה איהש | ,ןייה תישעתל אוה קיזמ-
 .הבורמ הדמב

 י"אב .תודמוע תוינמואהש .,דוע ריכזהל ךורצ הנורחאל
 רפסמב קר ןהמ סנרפתֶהל םילוכי םישרח םיבשותו .,הכומנ |
 , םידדוב םירקמבו.

 יעקרקה קשמה רשכומ ונינמש וללה הסנרפה יפנע" לא דוגינב :

 הָיחמ רוקמ שמשל לוכי.אוה קרו. ,הלודג הרמב .חתפתהלו םרקתהל <
 . הסנרָפה-יפנע. תא םג יובר רחא יובר  תוברהלו םיבורמ .ןיסלכואל =

 םידיקפהו םיקוחה .רצמ םילושכמ םישגופ ונא הז עוצקמב םג םנמא-

 ןינקל . לודג .רתווה .הבורב = היקרוטב הבשחנ \ המדאה . ,םיקרוטה
 קר םיטרפ םישנא לש םהושרל הרסמל רשפאו ("ירימ/) הכולמה
 תוזוחאו תולחנ .תאנקה ןיא  ךכיפל .,םמ  תולעמה תולחנ .רותב

 . ריקפה לש ותער לוקשב םא יכ ,רבלב טרפח לש ויתויכזב היול
 הכלהב .אלש . םינפ .םיקוחהב הולגל .אופיא לוכי הלשממה ןוטלש
 . תוזוחאו .תולחנ תאנקה  דעב ובל .תורירשו ונוצר ייפע .עירפהל

 לק .רבה אל םידיקפהו םיקוחה דצמ םיל ושכמה  .רבלמו
 קשמה .תרחא הבס ינפמ .םג לארשי ץראב תועקרק תונקל .אוה
 ל ,םיבשותה לש ישארה םתסנרפ רוקמ אה יעקרקה
 ךכופל , םיררוב םירקמב אלא תגשמ םרי ןיא תרחאב וז םתסנרפ
 י"פע .הנממ שלתהל הצור אוה  ןיאו עקרקה לא רכאה רבוחמ

 וולעמ קרופ .אוחה ןכ .םא אלא ותמרא תא :רכומ רָכאה ןיא בור =
 . םיברה ויתובוח לוע .תא ךכ ייע =

 . תונתשהל : ריתע הזח .בצמה לבא

 הנרדמב

 םצמוצמ

 קפס :ילב אוב . יונשה

 זןוולג

 רבכש םייעקרקה םיקוחה תא .הוח ה- יכרצ .יפל .םיאתת .הלשממהשכ
 ,דואמ .הטעומ .הרמב המראה תא םילצנמ וישכע ,ונשיתנ
 קינעהל הלוכי התיהש הבוטה לכ תא הקינעמ

 םיינעה  םיחלפה = ,יוארכ התוא
 םינפואב םהמדא תא  םירבוע | ,םיטעומה םהיתומהכו םהילטלטמ
 םיבשויה םיאגה  םידנפאה = .תולודגה .תוזוהאהדילעב םג  .םיעורג
 ,המדאה תדובע ינפא תא .ללכשל םבל תא :םינתונ םניא ,םירעב
 םהמ םילטונו = םיינע  םיהלפל םתמדא תא  םירסומ םה אלא
 . ליביה תישמח

 ץראה תחרפה  דעב בבעמה ,הוה | יעבטדיאה  בצמה
 תונפלו לטבהל ופוס .הברה םייקתהל. דיתע | וניא ,התוחתפתהו
 הלשממה .ןיא .ההע העל יכ ףא ,םישדח םייעקרק  םיקוחל, םוקמ
 לש התפשל עמשתש הפוס .םיקוחה יונשל .םינפ ןיידע הריבסמ
 לש ההשא תא םיברקמה  םיכרהה הא תעדל : ריכתו  תואיצמה
 / , ץראה

 רשא ,ותמדאכ קבר וניא  .ללכב = תולודגה - תויוחאה- לעב
 השוריב .ו5 האב אלו  ,תיבר יקסע  ךותמ :התוא : שכר :בור יייפע
 ןיא  .ןיניעב .השודק איה ןיא הז ליבשבו  ;וותובא תובאו 'ויתובאמ
 םישכור :בור יייפע < ופא תעיזב הדבע אל יב: ,וילע הביבח-םג איה
 םירקמב וא ..תרוצב "'תנשב : : הז ןפואב \  םהיתוזוחא תא - םידנפאה
 תיברב ףסכ .םירישעה םידנפאה .תאמ םיינעה םיחלפה :םיול" םירחא
 הרשע 3: האמל 'םיזוחא םישמחל :םוקמה :ינהנמ .יפל הלועה :,הצוצק
 , .רשע = השמח :"הולמה: הבוג = הרשע = :דעב :רמולכ :,"רשע  השמחב
 קר בור ::ייפע \ךראי ןוערפה ןמוש  :,הזל = בל  םישנ םאו הנשל
 רמולכ = ,הריצק "תעש דע  העירזל 'תונכהה = תוליחתמש העשמ
 תיברה הלעת ירה .,המלש | הנש אלו םישדח הרשע דע .הנומשמ
 = .-הגהוה<ידוע -ולהני >תמאפ>םלואו<;/האמל :םיזוהא  םיעבש הע םיששמ
 ,.ןמוזמב .ףסכ .לבקמו: ןתונ אוד :ןיא בור ייפעש וגפמ ,  הולמה .לש
 לבקמו  ,עורזל - העירז לשמל- -ףסכ .הוש חלפהל = ןתונ אוח םא יב
 ןבומו .ןרגה  ןמ רב --ףסכ = הוש ! :כיג = ןבוח'ןועֶרפל- ותאמ :אוה
 הפב םגו חלפל רכומ אוהש המב םג=--םימעפ .יתש  חיורמ אוהש וילאמ
 רכאה תא קוחדל וחמכ ןיאמ ידנפאה אוה עדוי יכ \ ,ותאמ 'חקול אוהש
 רשא .שי לבא .ונמזב .ובוה תא ערופה הולה  ירשאו .וקחד תעשב

 הפו .לובוה = השענ :אלש = יא  ,ללכה :ןמ \אצוי :ןופא חלפל - הרקי
 . תובורק: םיתעל  הרקי הז רברו=-, בוחה \ ןוערפ :וד :קיפסמ וניאו
 השונכ .רכאל . תויהל .ובל'תא הישקי .אל- הולמה ול יובאו  יוא זא
 רשא שיו  ,ןוערפה םוי: תא בל 'ץפחב החוד אוח  ,הברדא .םוי םוי
 חתלפהל הוקת .םוש רוע ןיא ןבומכו<-,השרח :האולה חלפהל קינעו
 תיברהו 'בוחה וב .דכלנ  רשא- חפה ןמ לצנהל  .ולפנ .ירחא םוקל

 םלשל ודיב : ןיאש .םוכסל  םיעיגמו םילועו םיכלוה :;םילועו םיכלוה
 ,ותמדא תא ןכשמל 'אוה חלפהל :ול שוש :יריהיה .אצומה .. םלועל
 הסנבטש ןויכמו ..דאמ ךומנ ריחמב הולמהל  הרכומ -אוה ףוס .ףוסו
 ,םיטעומ .הוריפ אלא .האיבמ איה ןיא ידנפאה לש 'ותושרל המראה
 בורל ; םיינע .םיסירא י'ע \הדבוע .אוהו החבשמ :ידנפאה ןואש. ינפמ
 תא ול" שכרש <; הז .ידנפאל = םואבשכו = :.םינושארה | :הילעב :ייע
 חויר סינכמה .םוככ :הריחמב ול. םיעיצמו :;רומאה | ןפואב \ והזוחא
 , ךפיהל ',ללכ .ברסמ :אוה  ןיא- ירח :;/המהאהי ול .הסונכמשמ רתוי
 תא: :ריסהל | .םג .ןימאהמ .אוהו * -רתמהא  :תריכמב  רדמב = אוח
 .הינקה תא .בכע2 םילוכוה :םילושכמה

 ,םכרצ  יפכמ .רתוו המרא.שי .םלוכל טעמכש .,םיחלפה .םגו

 איה .ןיאו
 םידבוע ויח ילמלא

 < ,םתיב  ינב  םח םשוכר  לכש

 ו לבקלו םתמדאמ קלח :רוכמל .םהינפל. רבדה  בוטש. , ןיבהל .םיליחתמ |

 ראשנה קלחה תא 'דובעל תלוכיה תא םהל ןתי רשא ,ןוגה םוכס וריחמב

 םויל םג ףסכ טעמ ךושחלו  ,ילנויצר ןפואב :,םידוהיה חסונ :י"פע

 םיצמאתמ ךכופל , תיברב  םיולמה לש םתשהמ טלמהל ידכב הר
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 , ו וילג

 ךרר לע  החינמ  תושרחש םילושכמה | תא | ריסהל \ םיחלפה םג

 רבענ וניאש ,םתלחנ .ףדוע תא קר  םירכומ .םהש  םושמ  ,הרוכמה
 קלח תא םלועל םירכומ | םניאו ..עורג .ןפואב  דבענה וא ללכ
 ,םתיב תסנרפלו םמויקל םהל ץוחנה .המדאה

 אוה ךובס לארשי .ץראב ''תועקרק  תינק ןינעו :היהיש ךיא
 הדובע המצע לע תחקל .הלוכי ןוה 5 ההבח קרו ,ידמל ןיידע

 תרשכהל הרבהה הל הביצהש תישארה הרטמה םנמא איה תאזו וז
 רוסרס קר השַעָה הרבחהש ,תרמוא תאז ןיא ,לארשי ץראב בושיה
 ץראב לחנתהל םיצורהל .תועקרק םעפב | םעפכ < איצמהל רבלב
 העצההו השירדה לארשי ץראב .תואב  תוקוחר.. םיתעל קר .. לארשי
 ,תונקל הצורר םרא אב הנה :ךפיהל .הרקי בור י"פע  .תחאכ
 תונורחאה םינשב .אבש תמועלכ בש אוהו ,  תונקל המ ןיאש אלא
 תנמ לע .לארשו .ץראל םישנא ואב וכ ,הלאכ םירקמ הברה ויה
 בצמב םיאיקב ויה .אלש ינפמ ,אלמתנ אל םצפחו תועקרק תונקל
 הינקל .המדא .ואצמיו םנוצר םייקתיש ,םבלב ורמאו םירבדה
 . תוצראה רתי לכב גוהנח .רבדכ ,םיטעומ םימי  ךשמב

 התיה תילארשיה תונותעה ..וליעוחשמ רתוי וקיזה ןתמהו אשמה
 תינק םשל יי'אל וחלשנש םיריצו תויסימוק לע םעפב םעפכ הזירכמ
 ,רפסמ םישנא .םיררועמ לארשי = ץראכ = הנטק :ץראבו = . .הועקרק
 רתוי בל תמושת ,תרחא יא וז הזוחא םירקבמו ץראל ץוחמ םיאבה
 לש םרשע רדיע רפסמ ןיאל .תודגא .הרצי  תיחרזמה היסטנפה . ידמ
 ואצי םיריצהו תויסימוקה לכ .ץראה תא שובכל םיצורה ,םידוהיה
 .רחא םנוה ףא :ונקש  ילבמ יאבש תמועלכ  .לארשי ץראמ | םנמא
 ואיבה אל .היסימוקו = היסימוק\לכ -ילגרל וררועהנש  ןתמהו אשמה
 הראשנ ץראה יבשוי לש םחמב לבא \ . תואצות םוש ידיל "ןיידע
 "ץ ראה תא םישבוכה םידוהי,  :הלוהבמ .הנומת תדמועו העוקת
 ב םגואש .םירוקפהו  .שאר .הלעמל .רע רעשה תא .ולעה .םירכומה
 םיטסילנרוז לש םתעפשהל  םיענכנהו  רבד לש וקמעל | תדרל
 ולחה  .םבל ירוהרהמ ץוח םולכ .םלועב םיאור םניאש ,םינטפטפ
 ,שדח ירבע  בושיל ילילש ןפיאב סחיתהל

 חינק ךרוצל אל ןוגה ןוהל קוקו בושיה  תרשכהל הרבחה
 םרישכהלו תועקרקה .תא היבשהל ירכ םג םא יכ ,דבלב תועקרק
 ואב םורקמ הזש םישדח םישנאל ראמ השק ללכב .םתריכמל רבוע
 תומיקה תוינולוקה .המדא-תרבכ לש יתינאה הכרע לע דומעל ,ץראה לא

 יניעב ראמ ןח :תואצומ , הנש .םישלשכ * וא שמחו םירשעב רבכ
 לחנתהל םדֶא לכל הצע .אישמ אוה  ךכ ךותמו ,לארשי ץראל אבה
 .ןיידע .הדבענ אלש המדא. ,הלותב"עקרק 'םלוא .יללה תומוקמב
 תא .רשפאש חמכ רע רישכהל ץוחנ ךכיפל .דחפ וילע הליפמ
 םישנאה לש םבל תא םהילא בסהל "ידכב ,םינקנה .תועקרקה
 .הולשב םהיתוזיחאב - תבשל םינוקה ולכויש ידכבו ץראה לא םילועה
 הקולח םג םא יכ , םילובג תגצהו הדידמ השוריפ ןיא "עקרק תרשכה,
 םילעופל םיתב ןינב .,םימ .תאבה : ,םיכרר ןיקת ,החבשה ,םיקלחל
 ,הנושאר ואבי  רשאו םירכאלו

 ,הלאכ םישנא ליבשב םימרכו םינג עוטנל .םג ראמ רבכנ
 ץראב דימ בשיתהלו  הפוריא תא .ףכית  בוזעל  םירמוא  םכיאש
 בושח  םיקמ | םופתל | תועיטנה . תולולע התע :ןכ זאכ ., לארשו
 ,השירחה ,הטושפה המראה תדוכע  םנמא |. בושיה | תדובעב
 השדח .חור תחפל  דוחיב | תולגוסמה .ןה ןה ,הריצקהו  העירזה
 ףסותמש  טושפ. ירוהי = רכא = לכ = וניחא ברקב | םישרח | םייחו
 ;ןסדרפהו םרוכה ןמ .רתוי החמש : ונבל .תא אלממ םינשיה לע
 ידוהיה לדניו דלויש רשפא םיערווהו םישרוחה .םירכאה ברקכ קר
 שרוחה רכאה ..המכ הז ונשפנ תא .םיאשונ נא וילא רשא שדחה
 ,תחוס היהש .ומכ ראשנ עטונהש דועב ,ורקיעב אוה רבוע .ערוזהו
 עטונהש  .רועב ,עקרקה \ לא .רבוחמ ' רָכאה = .טנלוקפס = ,ןלבק
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 ?, רחסמה .לא בושלו עקרקה .ןמ העש לכבו .תע לכב שלתהל לולע
 לש ובל לא םיעטנה תדובע 'הבורק הז ליבשב אקוד לבא

 שרוה ,המדאה תרובע לע דמועה ,יעקרקה קשמהש רועב ,ירוהיה
 תדובע לא רבעמה ,הדחוימ תיזיפ תולתסהו הכורא תינכט הנכה ונממ
 ץוחו ..תורכאה לא רבעמהכ . רחוסה :ידוהיהל השק וניא תועיטנה
 הינבל איה הכחמו תועיטנל דוחיב הבוט הטצע ץראה םג הנה ,הזמ
 לש .תונוש תועיטנל .בומה .ץראה לש לודג רתויה הקלח | .הינוב
 םיערוי םוקמה יבשות ןיאש ינפמ .םמושו בוזע ,תונוש תורוטלוק
 ןיא טעמבש ,וז המרא אקורו  .יוארכ ותדועתל ורישכהלו ודבעל
 רשא .,הבורמ .בושי סנרפל הלוכי ,םיברעה יניעב ךרע םוש הל
 םימרכ ,םינג הב עטנ םא ,וישכע לש הבושי לע ורפסמב הלעי
 ,םיסררפו

 תדובע תא רובעל הלוכ* בושיה תרשכהל הרבהה םנמא םא
 ידכ .,םידימא םישנא םשל קר תועיטנהו הרשכהה ,תועקרקה תינק
 הכורכ אלה  ,הבורמ ןמול הנוה תא .איצוהל תחרכומ אהת אלש
 תנקתל םג  העורי הדמב גאדל  תלוכיח הפוג : בושיה תדובעב

 וברי םירועצה םירכעה םילעופה ,ןוממ םהל ןיאש םהה םישנאה
 עבק תדובע ואצמי  םא הב  וזחאי = םגו ץראה לא אובל וא
 תומייקה - תובשומהש העשב , וישכע ןכ  וניאש המ  ..תודימתב
 תרשכהל הרבחה לבקב .םיקרפל קר הדובע םילעופהל תוקיפסמ
 תיזוחא להנלו  רישכהל | ,תאזה .הדובעה \ תא המצע לע בושיה
 .םילעופל .תלוכיה .תא | הזב  ןתת ירה ,עודי .ןמו .ךשמב תולודג
 םג .םירכבמ עודיכ ,עבק תדובע .וללה .תוזוחאהב דובעל םירבעה
 ינפמ ,הבשומב הדובעה לע המריֶפב .הדובעה תא םילעופה  חתע
 הזמ ץוחו :,עבק תדובע םהל שי המריפבש ,ומצע 'םעטה ותוא
 ,שפנ לבוא יכרצ תקפסהל עורי רדס םג המריפב שי

 תועידיה הא הלקנ לע .שוכרל לעופה .לכוי ווב המריפב
 ףירעהל .לכוי הז - רבלמו .,ול .תוצוחנה יעקרקה קשמה ינינעב
 דוס תא. אוה . עדוי םא ,ותדובע רכשמ ,עודי םופס 'םנ ןמזה ךשמב
 תועיריה תא לעופה ול שכריש ירחאו .תיבה תואצוהב םוצמצה
 וא לע .חפסהל לכוי , וישעמב ןוחטבה תאו תוצוחנה תוישעמה
 םינש ךשמבו ,הירבח לכל ףתושמה ירפכ קשמ הל הדסיש הרבח
 ןוהה .ןיוזמ  לעופה | תויהבו ..טעומ | ןוח טאל טאל .ףוסאי רפסמ
 -תרבכ ומצעל תונקל ותעש העינה  רבכ ירה ,תוקיפסמ = תועידיו
 ,תוקרי תעירז ייע .ותיב תא סנרפלו תיב ול תונבלו הנטק ץרא
 דעב לבקמ אוהש ורכש תא" םג הזל ףתשלו ,הבלחמ ,תופוע לודג
 %חנתהל לכוי זא ,םיקרפל םירחא לצא | דבוע | אוהש .הדובעה
 ורושכמ תא  .תימואלה .ןרקה / לש עקרקה לע םירא רותב םג
 הריכח ימד: םלשי תיבהו .עקרקה  דעבו .ופפכב | ול הנקי  הדובעה
 הבשומב רבח רותב ובצמ תא רצבל לכויש וא | .םיעודו
 . : , תיביטרפואוק

 הל ןוא יבושי רסומ רותבש ,בושיה .תרשכהל הרבחה אקוח
 ," י;פע הרובע ינפא תוסנלו  ןוחבל 'חלוכי  ,תויפרטנלופ .תורטמ
 ךרדה לע ךכ .ךותמ .בציתהלו | ,םילעופה  ןוקתל תונוש תוטיש
 םקלחל ,תועקרק תונקל תורשפאה ללכב הל ןתנת קר םא ,הנוכנה
 ןויסנ ילעב .םיצורח 0 םלהנלו םינוש םיקשמ רדפל .םיקלחל
 תובשומו םיקשמב | םיצולח  רותב :דיחיב .הריבע  אוצמל | ולכוי
 הזב .דוחיבו . ,וז .םתדובעב \ הרותי הכרב ואְרִי .יאדובו = ,םישרח
 :, םירומג .םילעב רותב םג וא .םיסירא רוהב םא ,עקרקב | וכזיש
 םג םנשי רבכש ולאכ | ,םיצורה םילעופב = תשמתשב :התויהב קר

 תולאש  רותפל :בושיה תרשכהל הרבחה לכות ,לילגב \ וישכע
 לארשי .ץהאב קרו :לארשי  ץראב  יכ  ,חיכוהלו .תולודנ  תויבושי
 = םפוס .ירה/ךכ ךותמו . יעקרקה קשמל םידוהיה תביש איה תירשפא
 : תא ואשי יכ ,עקרקה .לע םידוהיה ודמעיש םיצורה ,הלא לכ לש



 טה .רַבְּ תושעל
 .+ .ניִבּו ברֶח ןיִּב טפשי |

 רלישטור ןורבה ןמ = ץוחש ,איקי םג . לארשי 'ץראב בושיל םהיגיע

 בושיה 'תבוטל . תושעל | םירהאמ  רתוי הלידגה .רשא איה .התיה
 הדובעמ ירמגל לודחק וישכע | תרמואה איה םג | ,לארשי  ץראב
 םיקהל רשפא  .לארשי ץראב קרש ,חכותש הדיהע ,ץראב .תיבושי

 התבשחמ תא לטבתש תווקל אופיא שיו ,םידוהי םירכא לש רוד

 + ונצראב .התדובע הא הנזת אלו הערה

-- 

 .םּוחְנִּפ
 .תיממע הרוטמ

 ,(*ה

 .םָפְטְמַה

 .ןהכ בקעו

 ריִהָמ .פאןורחּב עגְר . ננה התא \הָּתַא.
 !תָמיתַלְְ יָת
 !הָמיטפשמ נתפשו שרר אל קח אל
 ףתוא עבות יִנַא !אב -- ימד שרד דָיְמ !אב
 !הָאּב ,יִרָחְא אב .. ,ןיִּצתיִּב לֶא

 -- ויִרְחֶא וכָשָמְל וב חֶא תומָצָע-דָיִבּו '..,ןןיִדדתיב לא
 0 0 ותָנְשִמ הָו רֶרועְהִי

 הַמְלְל בָשָיַו רג .קילְדַה .וכָּבְשַמ לעמ ברה םק

 ,תוזּוזמה תֶא קבל הָוצ רקּבַבּו .רקב רוא דע

 הָליפַב ךַא . בֶרַעָה דַע הָנַעְתַיַו תור בַדָנ
 - ומּולַחּב תָמַה בוש .הָאְרנ

 ,םילירְכְ טוכל ,ול ה יא יטילק הָלַלּב
 :וירחא וכשומו ול אָרוק ,םיִמּותְס םיִזמר ול ומור

 "האב ,ירְחַא אב .. .ןיִד-תיְּב לא

 ונדו ָבֶר .ןִמז וצעונ ,םינידל תאז בֶרָה חש
 ,רֶבָּב ןורתפ ּואצַמ אל ךא ,םישודק ּורקַח םיִרָפְסְבּו

 ! הָיָה אלש רָבָּ תושעל ,וּדְחְי ּורְמָּג ,ּונָמָנ רח
 ,הרשע לש לוד ןיִּד-תיִּב בישוהלו

 ,הָרָשַעָה ודיעוו הָשְעַמַה לֶא וש ור
 בֶרָעָבּו רֶקְּבַבּו םיִמָי הָשלש םוצל םווצ

 תּויְנָשָמ םויה לכ .דמל ,תוליִבָט עַבָש עַבֶש לפסל

 ...תובשְחְמּב שדקתַהלו

 ,הָביִשיִל לכ ןכּומ יהיו -- יעיִבְרַה םוי ליל-תוצחבו
 ,ויָתְומהֶּת לָּכ תֶא רֶבְּכ חַתפ ,ופקֶתיאלמְּב דַמַע הָליִל

 .5 .רטונ "'םלועה , ןייע (*
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 .הָר.עָה לָּכ רָבְכ הָעְקֶש .ויקמעמ-ימד יִּכַשַחמְב
 ,רָרָחַה לֶא הָהות טיבה ויקמטממ ןובנ הלל

 ;רּוחַאְל עתר ,וצפק םיזע םיִלְלִצ רֶדָחְבּו

 ,םיִּבַר םיִלּודְנ הָופשיתורנ , םיִקְלּו תור ןֶחְלָשַה לע
 . ..םֶיִביִבְְּב טְּבַחְתִמ דוס ,םֶלֶאְנ םֶיִבְס ףִחַרְמ דופ

 ,םיִשָנִא לש ןָיִנְמ ףיקמ לָּנֶטַמיִצַהּב ןֶחְלְשַה תֶא
 ינָּפ לַע .דופ-תַאְרַו שיא ,ןיִלָפְבּו תיִלְַּב שיא
 .םֶשָאְנַּכ רצה ןמ בצנ ,ןילח שובל ,דַחֶאָה קר -

 ןֶבְל יּולָּת ןידָפה לֶא םֶחיִנִפְו םיקתוש םירמוע

 ןולמה לע רה תֶא ץֶצוח .םִיִָּש תוציִחְמְלו
 היל  םומיפוכ הָסָנ הש הָצִחְמ ָש
 .ןיִלַפְחְבּו תיִלַמְּב שיא .םיקֶתוש םידמוע .ןֶבָל רַּביספ
 :הָכָלֶּו ןיד יִרְפְס םיִרזפ םָלָכ ונפל ןָחְלְשה לעו
 :ןק טל יִּפּכייִנָּפ ,הָריִבְהה ןק] ,רָחֶאָה קר -
 .הָרותדרַפְס ונימיִכּו ןֶבְל ףיִרְכַתְב םָּנ ףּוטָע

 :ולוקַּב ןאָּכְמאל לּוצְלַצְו רַמָאְו הָו ןק] חַתַפ

 ,תומָשְנַה יקלֶא לֶא םֶשָב.

 : ,םיִתְמַהְו םיִיַַה לֶא
 ,הָשּודְקַה וז הָרְותַבּ
 + חַצֶנְתַמּות - , תַמָאזתְרות

 , ךתוא :םיִעיִּבְשַמ ּונְנַ
 ,הרופצ ןּב םוחְנת תַמְשנ

 ,הָשַמ לֶש ןיּד-תיִּב לֶא אובְל
 ,הֶלֶא הָרָשַפ לש ןיּדְ-תיִּב
 ,הָרּופְצ ןֶּב םּוחְנִת תַמְשְנ

 ה תָטַמ לש .ןיד-תיב לֶא אב
 "ךָתוא :םיִעיִּבְשַמ ננה

 ,תֶלָפְכְמּו הָליפְכ לוקית ,וירָבְה הָמָיִקִכ לוק-תַבְכְ
 -:הָשְדְקְכּו חָרְרחַּ רובה לכ וירא ה

 = "תא :םיִעיִבְשמ וה,
 .הָתְרַרֶח תֶא הָשְבּוכ הָמָמד , הָיִפִצ לָש הָבִר הָמִמּ

 תאז ןיָא .:םוכרפ :ףַנכ ףורפר הָיִנָש הָציִחְמִּב !עמַש םאַתַפ

 :הָמַָ הפ ₪
 :שֶרָח ו םיִלָתְּכַהְו ,רֶמָאְו הָרּובָחַה ןק] ףיסוה

 ! הָרְופַצ ןֶּב םּוחְנִּת תַמָשָנ

 = ךעד-לעמ הנה -- יִרָמָא
 "?ּךָעיִבִּ ןח המ ,יִרמא

 ,יִאַלָּפ ,קוחר לוק ועמש םאָתּפ ...םיקפוד תובָבְלה םֶר לוקו
. 

 תורנח-יבהל סידקור ,הָיִּפִצ לש הָממד תינש
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 :עּגונ אלו הֶז םֶלועְּב ענונ ,רֶז םֶלועְמ רָחְ

 ;רָפְעתואְנּב יל יד ןיא הפי
 .ינדלעּב יִרָחַא אבי
 "ַהָלְעִמ לֶש ןידתיפ לא אבי

 תאו ןיִא ...הממ תישיִלַשבּו -הֶלק הָסיִט ,ףנכ ףורפר

 ! הָמָשָנַה ּהָל הָחרַפ םִָא ייפ

 = םָלְכ הָרּובָחַה יִנְב לֶש םֶתַמָשִנ םנ הָחְרַפ ומ

 ו וו םמְלא םיִלָמַפ םֶּתְחַת ורַמַע
 ובל הָנהְו שיִנְרִה םאָתַפ :ומצע שינה אל בַרֶה םִ

 = עת וישוח , לכי אלו .קוחתיו . . .שלח .טֶלַח

 .חְנִצ ואסּכ לע ןוא-יִלְבּ

 םֶנְכְנ ביִבָאָה ףוס ףוס) , םירירק םיִמי ,םיִמַח םיִמָי

 .םינְתַמהַפְרּו שארזחוחש ךְלַהְתֶה בַרָה ריִּבַּכ ןַמְ
 הקדצ תושפל ,ודומלַתבו ותלת תוגחל 0

 !שודקו ברָב אוה .רּוהָט, :ּוהֶאר לָּכ רַמָא יב דע

 ."יאדְוְב אוח .םנ רָבְכ הָחְמְנ ,ושפנ לע בָבְר הָיַה םג םִאְ

 ,וינָּפ לַע חָנ טקש ןיִעְכו ונָתיִאְל בַרֶה בש רַחֶא

 חידבו בל-בוט יהיו ,המת הָונש לש טקש

 ₪ ביִכָא םָע שָשְו רוא- -אלַמ

 !ויִרְעְניַמיְל בָרָה בש, : ּוהֶאר לָּ רַמָא וכ רע

 ..'םיִרשעו .רוע הֶאַמ רבפי . עיִנָח רֶבּכ .תורובנל םִאְ

 ,הָיָח הֶז םוי רקז לש .םוי = :ביִבָא ותואְּב דוע םֶלּוא

 ו םיִכלוהָו םירָהונ םילק רַהזייִבע ּואָלַמ םיקחש

 = םיִמָּת קירצ תַמשנ תארקל םּורמדיִנְּב להק ּואְצָי ולב

 .הָּבִר תֶא :ריִעָה לָב הדפס
 (:אובי דוע)

 יקסנאילימס מ

0 

 ו.

 ,הליג ינבמ לחה  ,ונתבשימב םירוחבה .לכ .ובהא .הרימז תא

 יכנא קר .םיאושנב --- ףאו . ,םילודגב = הלכו ,הרשע שמח ינב
 ,הרשעדעבש .ינב .ונייה .ונינש .הרימז תא ונכהא אל עשוהי .ירכחו
 תחא הנש :ונרבע ונינשו = ,ץראל-ץוחמ = םיתנש | ינפל :ונאב :ונונש

 ,תודיקפל .רשא ירחבב, == .הינשה הנשה וזו .הדוהיבש הבשומב

 ,הרימז תא וניאר אל האר םגש אלא דוע אלו ..תילילגה הגספב

 ,הרימז ; םויה לכ םושחלתמ  םירוחבה תא .ונייה .םיעמוש קרו
 לא  ,ונליט אל הבשומה לש ןנב = , הזב .ונחנשה אלו. ,../הרימז

 לא םגו . תונותחה לא אל ףאו ונכלה אל םירכאה לש םיפשנה

 ;ונאב אל  ,הנורחאה .הקלחמב הרימז :הדמל וב רשא ,רפסה-תיב
 ,הולע .םישחלתמ תערה-ילק 'םירוחבה רשא ,וז :הרימזלו ונל המ

 ,תובוח .המכו .המכ/ ונייה םיסומע .ונחנא  +ההוא שקבל ךלנ יכ
 לכ לש .ותלצהלו ותבוטל אל םולכ = , רתויב .ךרעה  יבר תובוח
 םואלה .לכ ,תגאד :אק םולכ + ונלמע  ,ותולגב אכדנהְו) חדנה  ,םעה
 ,הניכשה תיכב .אל .םולכו +ותיחת תגאר ונולע התיה .ולוכ
 ונתרקע רשא דע ,םימיה לכ ינונזאב תרסנמ ההיה ,רעצב .היורשה
 * .ונתאיבהו וניתובא  תיבמ ונהוא :הקיחרהו ונתדלומ םוחת .ךוהמ
 ...? הרימז וזיאל בל םישנ ךיאו + ונידיב םירדעמ .הנתנו "רחב ה לא

 הבשומב : ןזואל הפמ רוסמלו השיחלב תודוהל ינא ךירצ םנמא
 התואלו ..תחא הרענ התיה ,םדוק ונדבע םש רשא ,הדוהיבש
 ,תולוחכה םיניעה ןתואו . תולוחכו תולודג , תולודג םיניע יתש הרענה
 רבד ךמעמ ןה תולאוש | וליאכ .ךל המדנ = ,ךילא * תוטיבמ ןהשכ

 ךטבמ תא. הנפמ התאשכו  .ףבש רבד :הזיאל ןה תוממותשמ וליאכו

 ןח המ לעו וללה םיניעה .ףמעמ תולאוש המ= :ךפקונ ךבל\ ,ןהמ
 תאו לילגב םנ יתיגה .הדוהיבש הרענה התואבו , . 4 תוממותשמ
 -תחונמב .סחיתמ יתייה ןכ לעו .םולחב םג .יתיאר .תולוחכה היניע

 םגו  ,הרימזב .םירוחבה ושהלתהש ,שחלה"ירבד לא הרומג שפנ

 .המצע הרימז לא
 ---ורומג יו דיו אהי ,הז .אוה יודו םא- -ריגהל ילע רבד דועו

 וניאר אלש ,םירוחבה ינפב רמוא יתייה  ןזואה תא רבשל ידכ קר

 הזב .הגח אל .,ילא :ענונב .התוארל םישקבמ ונא ןיאו .הרימז תא

 תודחא םימעפו -- ,הרימז תא יתיאר יכנא , תמא לש בוטרוק ףא

 -- הז לע תודוהל בגג תשוב שוב ינא -- .תחא םעפו . היתיאר

 הפצמו דמוע ,רפסהדתיב | לש ררגה ירוחאמ הכורא העש יתדמע

 ,.. הרימו תא תוארל הליהת הנוכב םירהצ לש ןומעפה | לוצלצל

 דע בטראו - = יתכאלממ  לטב"= ינאש םוי ,היה םשנ"םוי םוי ותואו

 : ,ירשב רוע

 רמע הרימז לע םירוחבה שחלו ---. תושעל ילע .היה המ יכ

 רשא תולוחכה = םיניעהו ,רעונההימי םה םימיהו ,ינזאב םויה לכ

 ... % ןה .תוקוחר הדוהיב
 תא האר אל יב ,יכנא ברע ,עשוהי דעב ,ירבח דעב לבא

 היהש ,דחוימהו ריהיה רבדהו ,התוארל שקב אלו םעפ ףא הרימז

 ובל ךלה ןהירחאש ,תולודגה ויתובשחמ ויה ,התוארלמ ותוא ענומ .

 םייופשהו םירוחה וינפ תא תחא םעפ קר םתיאר וליא .םומיה לכ
 ,דימת תומלוחה , תוקומעהו תולוחכה ויניע תאו עשוהי ירבח לש
 ' ןיב .,ברעב | בשוי ותוא  םתיאר | וליא = ;םימלוע-ןוני תואלמה

 לעו ,קחרמב ץוענ קומעה וטבמו ,ןטקה ונרדח | תיוזב ,תושמשה
 םיזע םיעינעג םיעיבמ םירוחה וינפו ,הניכשה תפחרמ ןבלה .וחצמ
 .םהעמש וליאו ;  הבש רואה לאו הבש יפויה לאו הניכשה התוא לא
 לועה לע שחלב רפסמ ,םיברעב רפסמ אוהשכ ,תחא םעפ ותוא

 < ,ונצראמ ונתוא ותולגהב = ,םלוע לש ונובר ונמע השעש | ,ארונה

 וליא - ונתמדא לעמ ונתוא וקיחרהב  ,ונבלעש לודגה ןובלעה לעו

 ינומכ םתא ףא ,תחא םעפ .קר וירבד תא םתעמש וליא ;ותוא םתיאר
 שקב אל םגו הרימו תא האר :אל :אוה יכ ,ודעב םיברע  םתייה
 ו . התוארל

 :.ןלהל רפסא הז תֶא . .. דע התוא האר אל אוה
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 ,רחא וא טבש  תפוקתב ,ףרוחה .תומיב ונצרא תא םתעריה
 גבחט האלמ הלוכו . םימשגב :תצחורו תלבוט .הלופש ,ולא םימיב



 ,העבגה שאר לע רשא ,םינבאה |

 < ,ןנערו יח קרי תפטוע .הלוטש :,ולא ' םימיב = ;רירקה  ריואה לש
 לכהש | ,ולא םומיִב . ;ןיק"ןיאל תונשושו רפסמ  ןיאל - רמחדיהרפ

 ןמש . ,ולא- םימיב = ;םויל :םוימ .לדגו יח  ,חרופ : ,הכ : חמוצ
 תורדיח . הינרקו ,האנו: הגנועמו שמשה הכר  ברעה דעו .רקובה
 םנמאו ;םכתמשנ תא ךכרל :,םכפוג תא אפרל  הנוכב = םכילא
 םה םיכשמנו ,שמשה ינפל .םיחותפ םישענ וליאכ םכתמשנו .םכפונ
 םילכקמ .םתא .הויזמו ןהינפל םיקנפתמו הילע ' םיקפרתמו  הילא
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 הגאר לש לצ םכילעמ רסו ;םכרוא םילבקמ .םתא הרואמו| ,םכויז =
 ,םכ5  םיענו ,םכל בוטו- ,םכל לקו ;םירוסי לש לצ .םכילעמ רסו

 ... םכדועמ םתערי אל רשא ,םכבלב תודלונ .תופיאשו .תווקתו
 + הלאה םימיב ונצרא תא םתעריה
 .הונבהאו הונערי---עשוהי ירבחו .יכנא --ונחנא

 םג הלרג הלאה םימיבו ! ץראל .ונהבהא התיה .הלודג המכ ,
 םלועה . לכו---בהאנ אל ךיא . יחער תא .שיא .ונבהא רשא .הבהאה

 + דסחו הנינחו הבהא אלמ .ולוכ
 ןומעפה לוצלצ לוק הבשומה ןמ עמשנ  היהשכ ,םהה םימיבו

 !ולוצלצ לוק ..זא = היה .םיענ המ---שפוחל . ארוקה = , ברע :תונפל
 םימונ- ,אל ..הבשימה. לא םילעופה  לככ . םירהממ-ונייה אל .ונחנא
 ..תחא העבגל ונאב..רשא .דע םיקתושו םיכלוה .ונייה  ..הדצה :וניוה
 התוא .לעו= .םָיה .דע ..ערתשמה ,קמעה לא הנופ העבגה חתוא
 םיבשוו ונייה םילנה רחא לעו .םילודג .םינבא ילג ינש ויה .העבגה

 בחר ,אוה בחר .םיה הלגתמ יוניניע רגנל :.םיפוצו םיבשוי , ינינש
 םיפוקשו םילוחכו ...הרוהיב רשא הרענה יניעכ .לוחכו ףוקש : ,טקשו
 הניא הלק .בע ..ףא ..םירוהטהו .םיטקשה  ,הלעמלמ םימשה ..ףא

 דוע .הטמ ,הטמ הררי רבכ שמשהו .םהרהט טקש תא, העירפמ \

 איה ..עבטת רשא םרטבו ..עבטתו לובטה ובו םיב .ענתו .טעמ
 התוחילש .תושועה ,םינרקהו . ץראהל .הנורחאה התכרב .חא .תחלוש
 בלב בהו .לש ליבש ןהל הועקוב ,ןהיפנכב התכרב תא :תואשונו
 .ועיגי ףוחה רעו םיה

 ,םיב .םיל:תסמי םיבשוי ונינש םיבשוו ונייה .םינבאה לג לע

 רשא דע ,תונורחאה הינרק תא ףוסאתו שמשה עקשת .ךשא דע
 וסכיש דע--- ,ריהזמ .דחא ףוגל ויהיו ודחאתיו םיהי םימשה וכפתשי

 ידב--םיקתושו םיבשוי ונייה .העשה .התוא לכ ,ברעה יללצ ונילע
 ויה ונישוח לכ \ .ונילע הפפוחה ,יפויה תשודק תא עירפהל אלש
 ויה ךשוח .יללצשכו .היארה שוח--רחא שוח  םישענו םימצמטצמ
 לוקה םג תמו  עוג הנורחאה רואה ןרק םע רחיו ונילע םיפכמ
 לכ תא הפטע תימ תממדו ,ץראב םיבלהתמה תולוקה ןמ  :]ורחאה
 .םיה לש הטקשה ותימה לוק ונינזאל עמשנו עיגמ היה .,הביבסה
 יפלאש ,הז שחל---גרוע בלב םיכחמ  ופייה םיה לש .הז שחל .לאו
 .וכותמ תועמשנ םסק .לש .תונושל =

 תא עומשל  .המחה תעיקש םע .ונצרא לש םיה .תא תוארל |.
 לּורְג  גנוע  םתעריה -- םינושארה ךשוחה יללצ םע .ותימה שחל =

 + הזמ

 +הומ לודג גנוע ונערו אל -- עשוהי ירבחו יכנא --- ונחנא
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 לג לע ,םימיה לכ ונכרדכ ,ונינש םיבשוי .ונאו ,םויה יהיו
 אלמ ונרועב | ,םיב . םילכתסמו

 .שמשה לש תונורחאה הינרק רהוז * ,רהוז

 ,תונטק .םינבא  תלומה ,הלומה לוק . ונינואב הלע םאתפ
 -- םינבאה שער ירחאו .הטמל העבגה ןמ  תולפונו תולגלגתמה
 -- ונעפש דחא לוק דועו ,,ץורל תורחממ םילגר לש שער לוק
 .ףסכ ינומעפכ לצלצמה ,הרענ קוחצ ,קוחצ לוק

 ,קוחצה הבעל ונינפ :תא .תחאדתבב ונכפה ונינש
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 התלמש רוע  .הרשע-שש תבכ הרענ הדמע .ינינוע .דגנל
 ןבת-תעבגמ ..הפוקוו איה ,הקד ..הילוסרק רע העינמ הניאו הרצק
 םילתלת | םיצרפתמ | תעבגמל " תחתמו ,השאר הא הסכמ הבחר
 אלמ .טלועו םירחרחש ,םילגלגס םינפה . ברועכ םיריחש ,םירוחש
 תוצצונו .תורוחשו ...תולודג = םיניע = יתשו > .םהילע ךופש ןח לש
 לא .םהאהינב םיטיבמ | הככ .היולג .תונרקפ ךותמ ונילא תוטיבמ
 םבל תא תכשומו .םתוא .הדיחפמה ,בושיה .ןמ הניאש הנושמ .הירב
 התע הז רשא ,קוחצה אפק הרענה יתפש לעש ,יל המדנ ,רחאכ
 ולוצלצ הא ונעמש

 : םידחא :םיעגר .ונילע ורבע הככ

 .ונב תלכתסמו תדמוע איהו ,הב
 .היתפש לע בוש הלננ אפק רשא קוחצה ותואו --- םואתפ

 םיניעה  ךותמו  ,ףפכ .ינומעפ לש לוצלצ ינינזא תא שירחה בושו
 ,םיסיפר .וקרזנו ,שאדתוצוצונ  ,תוצוצינ ּוזָּמְנ תוצצונהו תורוחשה
 ..קוחצ .יסיסר

 .תולפונו תולגלגתמה ,םינבא תלומה -- בושו
 הצר ,הבשומה ינפ לא הצרו הינפ תא הכפה הרענה

 ,התמועל הנוע םירה דהו ,תקחיצו
 ינולאש \ םירבד .ילב ::הלאש : ךותמ :: ילא ומיבה :ירבח יניע

 ? איה ימ 1 ויניע
 ; הרימז --
 !...?איה =-
 ,'היתרבה :ןושארה .עגרה ןמ ..איה .התיה 'תאו  ןכ

 זץ.

 םולכתסמו םיבשוי .ונחנא

 . הפיסי: יכ :ןמואי אל
 הפ. יכ :,יתנמאה :אל ...-..יגזא עמשמל .יתימאה אל יכנא םגו

 ןילא רברמה אוה עשוהי ירבח

 ןתחה 'אלה : הנותחה :לא רחמ ךלנ | ,ךכב ךנוצר םא --
 .הבשומב הנותח תחא םעפ תוארל ונל יארכ ,דאמ ונשקב

 ךורצ .יכ ..יבל יב קפר . ,ורבח- יפמ ולא  םירבר .יעמשבו
 הז יבל ינכשמ | ,ימצעל ינאשכ ,יכנא :תמאה לע תודוהל ינא
 . תונותחה לא 'םגו == .םיפשנה לא םג = ,לויטה ןנ 'לא םג .רבכ
 םירועצ ןיב אובל. יתבהא תו ריעצו םירועצ יתבהא + רקשל יל המ
 םג ,תונירחאה ולא לש םיבהלנה  ןהינפ הא תוארלו תוריעצו
 ובל ירוהרה | תא .תולגל יתועה אל לבא .יתבהא הפיה שבלתהל
 ירחאו םלועה-ילבה .ירחא ללכ ךלה אל ובל הז ירבח ,ירבח ינפב
 יכנאו .םלוע-ויח לש םינינעב קר .ולוכ עוקש היה אוה ; העש-ייח
 ירבח .יכ ,היה .יצפח רידא = ..ירבח תא יתצרעה המו יתדבכ המ
 ".והומכ. בשוימ םדאל יתוא םג .בושחי

 -ףשנ הזיאל .םהמע תכלל .ונל םיעיצמ 'ירחב,ל ונירבח. ויהשכו
 : ינפקונ .יבל היה קשח
 :ירבח לוק תא יתעמש ,ולא םירוהרה רהרהמ

 7 . ,,םכיפשנ ילבה .ירחא ךלוה ונבל ןוא --
 ךיאו  ,בולעה \ .יבל םג ..ללכנ ..אלה וז "ונכל, = ךותבו

 לוטיב .לטבל אלו .ירבח ינפכ םיניצר םינפ דימעה ילבל .יתלוכי
 . + והומכ ונירבח תעצה תא רומג

 םילעופה דוע ומטש אל זא . הֶלֶאמ םיבוט היה םהה םימיהו
 .תחנבו םולשב םלוכ ויח זא ..םילעופה תא: םירכאהו .םירכאה תא
 ויהיו .םישנל .םירכאה לש םהיתונבמ םהל םיחקול ויה םילעופה
 ויחיו .םהינתוחכ :.םילבקמ ויה תישרח  הכימת םגו :, םה ,םג. םירבאל
 הנותחה :ירחאו .. הנותח אלב .םימו 'שדוח .זא רבע אלו. םימיענב
 תונותחה .לאו םיפשנה לאו :. םיאורקל-ףשנ ךרוע שדחה גוזה היה
 , םילעופה .,רנחנא .םג .ונארקנ

 \ ינהועב לבא | + ינא םג .ךלא אל .המל



 ,ונחנא לבא :הלאמ - םיבוט ויה םהח .םימיה | ,ןכ
 , םיפשנה לא ונכלה אל ,עשוהי .ירבחו

 עשוהי ' ירבח היה ,ףשני לש ברע< ,הוכ 'ברעבו
 ישפנ תא  יתרפחה רשא תא יל אלמל  ןוכתמו .ירעצב  ,הארנכ
 העש םיבשויו הבשומה ירוחאמ םיאצוי ונייה 'הזכ ברעב .וללנב

 ךותב  םידומלג םיבשוי = ,םימרכה .ןיב רתסנ םוקפ הזיאב הכורא
 ונילע  .ךשחשכ םגו ;  ךשוחו .רוא לש היבוברע האלמה הביבסה
 ,רוא האלמה ,הבשומה לא ונבש אל .אוה-ךורב-שודקה לש ומלוע
 יבלב ררועמו ינזאל עיגמה ,הז לוק ,רונכ לש הניגנ לוק האלמה
 לוקב .רפסל ירבח ליחתמ זאו .המלענ הגירעו םיזע  םיעונענ
 ,ובל = ירוהרה לע ,רפסמ אוה .,בלה ןמ אצויה = ,םיענו = ךומנ
 ויה םירדהנ המ ;רפסל ירבח עדי המכו .רפסמ .אוה ויתובשחמ לע

 לע  ,םלח המואה תיחה לע ,רפס תואבה תווקתה לע !וירופס
 תונורכזו  .םישרח .םייחל התוממושמ התורענתה לע  ,ץראה תיחת

 יתעדי אל יכנא .הבושוה ימימ :,רדחה ימימ ,רפס ורבע ימימ ,

 הריפס ךותב יתכנחתנ .יהבישי, אלו .יירדח, -אל .יתודלי .ימיב

 -תיב תאו  ורדח "תא יניע דגנל יתיאר םייח ומכ לבא ..תרחא

 ,הבישיה-שאר תאו .וידמלמ תא ,וירבח תא ,ירבח לש ותבושי

 ,ואולמו םלוע חכוש ינא ,רפסמ- ירבחשכו ..ךכ-לכ \ בהא רשא

 זא יל המו = .; .הבשקה ילוכ \, תוזכרתה ילוכ ,קפוד בלב עמוש

 לכ תא + רונכלו יל המ  ,םיבהלנ .תוריעצ ינפלו יל המ  ,הנותחלו

 ינא ימלוע לכ תאו = ,זא חכוש : ינא תוריעצה | לכ .תאו - םיפשנה

 יפלאמו | תוריעצ תואממ  ירבח | ירופס יל םיבוט , יבלמ .חיסמ

 ןיאש שיו .טקש םימ ןיעמכ :;טאל:מאל םרוזו ךלוה . ולוקו. . תורונכ

 היהו | .עמוש יכנא | וירבד לוק תא קרו וירבד תא עמוש ינא
 יבלב םג ,םיררועתמ | זאו  :,האלפנו המיענ יהניגנמכ  ינזאב ולוק
 רשא | ,הביטה  =ימא תא :יכנא- = רכוז= ,יתודלי = תונורכז :,תונורכז

 ,םיבחרה תודשה תא ,יתלדוג וב השא ,רפכה תא , ךכדלכ ינתבהא

 םש ,ונתיב ירוחאמ הָּכַּפְמּו לחווח .רהנה תא ,ץק ןיאל .םיבחרה

 רוקרק תאו | ,תולילב עמוש | יתויה  ותימה .תאש ,רפכה דרומב

 . םיעדרפצה
 : םיעונעג אלמתמ .בלהו

 יכנא

 ,חאור

 רונכה .ןכל םדוק יב  ררועש = ,םיעוגענה  םתוא ולא ןיא

 .ןגנמה
 ...רפסמ היה הלילה תוצח דע .רפסל 'ףיסומ ירבחו
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 ינשה םויבו .  החמש שפנב ,ןבומכ ;יתלבק ירבח תעצה תא

 ,הרובעל ארוקה ,ןומעפה לוצלצ לוק ונרדחב ונל עינהשכ ,רקבב

 :טקוש בל לש שגרב יתרמא

 ,.הדובע%: ךלנ: אל םויה .--
 .הימתב ירבח ונלאש --- + המל --
 + הנותחה לא םויה ךלנ אלה --
 ,לטבל ןיא הרובע לש :םוי לבא. ,ךלנ: חנותחה לא - -
 ולטבליי יאש פי ==

 אצנו ונירדעמ תא חקנו .רש ינאפכ וליאכ .ירבחל יתמכסה

 ע גיל הרח בטיהו .ירבחל יתמכסה אל יבלב לבא הרשה

 + וז שפנ-תחונמ ול ןינמ .יל הרח ושפני תחונמ

 .ילע אלפתה ירבח םג .הריתו תוזירזב יתדבע םירהצה דע

 החונמב .רובעל ףיסוה אוהו .ירבחב יתסעכ .יתדבע םעב ךותמ

 ךיתמ וילא יתטבה םירהצב .םימיה לכ וכרדכ ,תונותמ תועונתבו

 יכנאו עיצה :אל .אוה לבא | ?םוי יצח .לטבל עיצי ילוא = : היפצ

 השק יתדובע התשענ םירהצה .ירחאו  ,רבדב ליחתהל ,יתצפח אל

 ו ,ןכל םרוק הרתיה = יתוזירזמ .יתפיעש ינפמ םא :..רתויב ילע

/ 0 / 
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 "הנותחה,ש ינפמ
 םעפ ףא יל הרק אל הו רבדו | ,ירינב יתייה רגפמ . רונכה לוק
 יהתו .ימצע תא יתזרזו יתצמאתה אושל . לעופל יתויה םוימ תחא
 יתרכה וינפב ףאו םיפיע ויה ירבח ינפ םג  :יתמחנ תאו קר
 ףמועה לעופה לא. תומוערתב טיבאו .., תונלבסדיא לש םינמיס
 ךנוא םולכ : ול יתרמא. וליאכו ירינב | ורינ תא קיבדמו ירוחאמ
 לא םויה ,עשוהי ירבח שפנו ישפנ ,ונשפנ ןיאש ,םדא-ןב ,האור
 +"רתב,ה

 שמשה ןיא .לובג ילבו ץק  ילב תוכשמנ הדובעה תועשו
 ! המוקממ ללכ הוז

 ,ברעה-ןומעפ לש ולוצלצ ףוס-ףוס עמשנ ! ןיד-ןיד-ןיד . -
 סינמיס יארנ .ירבח ינפב | םגו .הז לוצלצ יל היה ותעב רבד
 " ןמ אציו ורימ וררעמ תא ךילשה הריתי האנה ךותמו. ,ןוצר לש

 תא נא עמושש ,יל הטדנו האבו השמשמ רבכ

 .."ףחב,ה

 1 ,ונלכא ,ונצחר ,וננועמ לא :ונאב
 ?ךלנה =

 , תמרקומ ןיירע העשה .קיפסנ דוע - -
 ושפנ וליאכ ,ומצע תא ירבח השעי המל ,יל הרח בושו

 אלה ,הנותחה לא .תכלל עיצה רשא ,ןושארה אוה אלה + תטקוש

 + ינמרי המלו + הדרחו היפצ לש הקר המיענ .עמיש ינא ולוק . ךותמ
 ? ושפנב רקש תושעל עדוי .עשוהי ירבח םגה

 --% תאז ןיאה ? םירחא םישובלמ שובלל ונא םיכירצ אלה --

 : . םוגמג .ךותמ  ירבח לאש

 האנ אל ,וז איח הנותח אלה  ונחנא  םיכירצ יאדוב --
 , -- לוח .ידגבב .אובל ונל

 ידגב .וניזגרא .ךותב ןנאצמ ,ונצחר  בושו :ונזררזנ| ונינש
 > .הגותחה לא ךלנו ונשבל ,הלוגה ןמ דוע .ונאבה רשא  ,בוט'םוו

 : (.אבי .רוע)

2 

 . ןייבשריה ץרפ

 .תומלוע ינש

 : . ברע-תונפל ,ץיק
 5ע דומעי םש | םוקמב | ,שדוקה-ןורא דיל ,חרזמה תנפב

 ללפתה םש  ,ארמגה תא ןוגינב .דמליו ברעה דע רקובה ןמ וילגר

 ' םוע | ,הנורחאה ןמאה תא ץישה .רומגבו .החנמה-תלפת תא םג
 :בזע = ,שרדמה"תיב תא אצי ,תוהודמ םידעצב ,טאלב .ומוקמ תא
 : לא רבע ' ,וחאו  הדש ךרד ,םילקלקע םילועשמבו ,הריעה תא
 ,םדא ןיעמ םלענ םשו  ,העבנה תלעמב אשנתהו לדגש ,רעיה
 ויתודנ םע  לגעמב = לתפתהש רהנה ,די לע | ,העבגה | דרומבו
 ,רהנל רבעמ ,ומוקמ היה םש -- קמעה לא רבעו זפחנ .תוקוריה
 יתש :ופקשנ ,קריה .תעפש  ךותמ
 , + םישנל רֶזנִמ --קיתע

 ,וינפלמ | ,הפו שמשה  העקש ,העבגה יתאפב ,וירחאמ
 ,דגסמה-תיב ישאר .קמעה תא םירפרמ .םימח :ץיק יללצ .וליחתה
 - ,הלוב המחה העקש םרטב ,העיקשה שא םהב  החקלתהש
 / . הלוכ הכעד רשא דע ,םשא הפסאנ טאל:טאל

 תא קר ףמע הליחתמ ,ףוקשו קד רֶא םמורתה רהנה ךותמו
 ךולה  ךלהו  ויתודג תא םג  רבעו ףחר .רחאו ,רהנה ימ ינפ

 < .דגסמהתיב = לש  תובהזומ תופכ
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 תומלענ םיתפש = וויא = ,קמעה .ינפ"לע .בחרתהו .ךולה .,בחרתהו
 ,אשרה .קרי תא ביטרה רירק לטו קמעה ךות לא :לעממ ובשנ

 7 -- !ןולנ -- -- !ןילג
 רממה .ןומעפ ילילצ ,קמעב םידעור וליחתה םיגונ םילילצ

 םיאשנתמ ,לקה דאה | ךרר םירדוח םילילצהו .םיכובו םיטטור
 םיריאשמו םיצעה ישארב | םיטבלתמ = ,רעיה  תמועל ,הלעמל |

 ,תדעור ,העות לוק"תב -ריואב םהירחא
 ךוה .לא  םה : םירדוה = ; ךכזלב ובבלל םיכורק . תולוקהו

 והשמ שו .קיתעה | רזנמה ןומעפ ילילצבש .אוה שיגרמ .ותמשנ
 .ברעה רע רקובה ןמ-- ארמגב הגוה אוה ובש ,ןוגינה .ותואמ

 הולנה ןונינה -- רקיעה אוה ארמגה לש ןכותה אל אלה --
 ארמגה החקל אל :זאהיכ ,ןוגינה = אלולו .התמשנ רקיע אוה ןכותל
 ךותמ ,הרושו הרוש לכ ןיבמ ץיצמ ןונינה יכ .ךכדלכ ובבל תא

 +. . רישב ונוקת תא שקבמו" תואו תוא לכ

 ,הז* הז וברקתה קמעה יצע ,םיבכוכ וארנ עיקרה תלכתב
 -תיב ןינב תא םג וכותל וסינכה | ,הפוקש תלכת 'לצ םפטעבו

 .הז לע הז וקפרתה הכו ,תוריזנה <

 הפחרו .האצי קמעה ךותמ
 , רנזמה ןמ .הלועו תעקובה

 ;םישנ-תלהקמ לש תישירח הרוש

 לע | ןתולע | םרט | הלילה-תלפת תא תורש | .תוריזנה ,

 0 .ןבכשמ
 תררוח = ,וילא \ תברקתמו תבשמנ ,ריואב תפחרמ הרישהו

 םע .איה  תכשמנ תוקד ישמדימינ .ומכו ,םיללצה הטעמ .ךרד אוה
 ןיעב .תלזוש = ,תגרוא ,םיטוח = תחלוש המלענ די ,.ברע .ימודמד
 . רכלנ אוה .הרישה .תשרבו = ,.ול "ביבסמ .תכוהפ

 רבגתמ  ,תחא השא לוק .דרפנ :הלהקמה תולוק ראש .ךותמ
 ,המשנה יכבנמ :עבונ :,בלה .יקמעמ עקוב .אוהו  ,תולוקה .רתי לע
 ,תולוקה רהימ אוה | דרפנ -- אוה .םיענו ,ךכ"לכ אוה .רדהנו

 תולוקה | רהיו = .ריואב .דנ  אוה ,ררובו  דיחי ,  תוכלמ .תררחבו
 .וירחאמ ותוא םיולמ םינידעה

 ,םירוח המלע | ינפ  םיעיפומ וינפלו -.ויניע תא רגופ .אוה
 םילפונ רוח רוא יוק ,  תומלוחו  תוקומע תלכת יניע הלעמלו
 הצחמל .תוחותפ היתפש .םעפמה הזח לע היניע  יסירל תחתמ \

 טאל-טאל םיאצוי = םה הליחתמ ;םירדהנה תולוקה םועקוב הֶוַתִמּו
 ..קזחו ךולה םיכלוה סה .ךכ רחאו ,םה םימומא וליאכו

 ,הצוחה הבבלמ םיצרופ הרישה ילג
 ,רועסו ,.ךולה = ךליה ןועמהו -- הבבלב םש העבנ ןיעמ

 .ךבגתהו :ךולה
 ,הבכ הרש המשנה קר
 ,ףטעתתו המהת הכ שפנה תמות קר
 ,ץראה "לע 'בובא"ליל רַרָי תע  ,רימזה קר ררושי .הככ אלה

 .רש אוה המ לעו המל תעד ילבמ
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 רבכ .,הלילה תכשח תא םיאלממו םירבגתמ הרישה תולוק
 םיעבונ . ןואמ = ,דוע .עדוי .ונניא אוה .ןושארה םרוקמ ונממ םלענ
 + תאזה הינומרהה לכ תעבונ ןיאמ ,הלאה תולוקה לב

 רשא ,םוקממ. .וולא .תכשמנ הבגשנה הרישהש ,ול .המדנ
 : ויתולילו וימי לכ .תא  הָלְבְי םש

 ,םהיתורוש- ןיבמ ;םיקיהעה  םירפפה ךותמ םיעקוב .תולוקה
 ,םינומדק .,םימי = = יבבג ךותמ = דוע : תכשמנו הלוע הרישה

 םיאלממו .ץרא :יוצק .לכמ םואבו םה םילוע תושמשה ןיב תעשבו
 %  ;םהל ןיזאי ודבל אוה ,אוה קרו ,םלועה ללח לכ תא

 ,ול המדנ: .םיעודוו - םיבורק ,ךכ לכ ול  םיבורק תולוקהו
 .יירדנ-לכ, .תורשו .ביבסמ .תואב תימשנ יפלא וליאכ

 איה  הבשחנ = :המבו +יירדנ-לכ, תל פת איה המ יב
 + רדהנח .ןוגינה תמועל תויתואהלו םולמל ךרע המ + הנוגינ תמועל

 , ונניבת .שפנ לכ אלו והבושקת ןזוא לכ אל .ךא
 ,הריציה :'תישארמ .הומלועה יבחהב "ירדנ = לכ, ןוגינ .דגו

 רשא .רע =: ';תוחוהה .לכ : .ףוס דע .ונוקית...תא 'שקביו העתי הככו
 .םלועה ..ללח תא .הנאלמת רבלב .תוכז- תומשנ קרו ץק: תע .אובה

 : אוה .שיגרמו
 רימט  :ןועמ = םעפמו . רעוה לוחתמ 'המ-רבה  ובבל ירדחב

 וב .תטלוש הליחתמ .הרימט די :וזיא . ,ווקמעמב :עבונו  ררועתמ

 תכרוע .איה םשו :ובבל .ךוה לא .רבכ .הררח הרימטה דיה .ושפנבו
 ..רונכ .ירתימ

 .הלילה .תבשח תא .רוע תואור .ןניא וינועו
 ,וינפל עיפומ ררהנו לודג .הלפה:תיב .

 לכ יבחרמ תא ---- בחרתהו .ךולה .,לדגו ךולה - ךלוה תיבהו
 .אלממ -אוה .םלועה

 תוכז  .תומשנו
 . תיבה

 ,טאלדטאל .,תישורח הממר לכה :תא :הטוע .שדוק  תררחו
 םואתפו . ,יירדג:לב, -ןוגינ ,ןגגינה הלוע ,המדאה :יקמעממ ליאב
 .ץראה לע םמורתמו רבגתמ .אוה

 ,תורשה .ןה ןה .תוכזה תומשנה אלה
 םודדונ .. ,םיפטושו םיטשפתמ .. תולוקהו

 לכ ללח | הא  אלמל  .תוליחתמ תוריהבו

 תיבברב = םינועו

 + לוק-תינב '
 :הרש ותמשנ םג הליחתמ .הנחו
 אוהו'"', ובפל" ירתימ" לע טורפל וב החולש "הרימטה "דיה

 םועקוב ,םהולאמ םועקוב גילגו .הניגנה רוקמו ., תוחותפ  ויתפש ּק

 קתעג ומכ ופוג  ...םמורתמו הלעתמ ומצע אוהו ...הצוחה םיצרופו

 אשנתמו.  םמורתמ .אוה = "יירדנקלכ, = תננר וילג. לעו ץראה ןמ

 -- 5 - .הלעמלדהלעמל

 ןשא תא ותיצה םינושארה שמשה יוקו ומידאה חרזמה יתאפ

 .קיתעה רגסמה-היב לש תובהזומה תופכב

..2% 
 ..טסנרָא = ,ב

 .םיִמוחְּתַה ךותמ
 ז

 .דָחֶא קְדנופְל ּונָמּדְִש לוחו שָדוק

 אתממ ונלש טנרנופסרוקה ונל .בתוכ ךכ -- םלועה  לגלג,

 םוקמ לע  דמוע וניא -- הנ בוקל הכוממה ,הקהוב לם
 ,רזוחו רזוח אהיש , הישארב-ימי תששמ וילע .הרזגנ הריזג ;  רחא

 לש ותחלצהלו ישונאה ןימה  תלעותל ,רוצעמ  ילבו ףרה :ילב

 .. ,'יללכה יפוריאה סרגורפה
 +ולא םירבד ורמאנ המ יפלכ
 הקדובאלפ  אהמ | יפלכ

 4 . ונלש רבכנה טגרגופסרוקה

 אתמ  תוערואמ | וערוא הלאה .םינורחאה . םימיב = הנה יב

 לש | ובשומ:םוקמ =: ,המצע
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 רזוחה לנלגה .אלמלאש ",הב ?השענו רז הקר ובא לס םושעמ
 אל < ,ליעל רכזנה = ,ייללכה - יפוריאה  סרגורפה,  אלמלאו  םלועב
 ןיעכ \ םתוא = םיאור = וגיוהו = רקיע לכ: םהב = םינימאמ = ונייה
 ;:אתודב

 -- .םישעמהו- ,םה . םימייק .תוערואמ --- .תוערואמה םלואו
 : ,ויהש םישעמ

 ןיבי  דימ  ,ה ק דו ב/א לם ב = טנדנופפרוקה  .הבדמשכו
 ולא ,םירומא םירבדה המצע הקדובאלפ אתמב אל יכ ' ,ארוק לכ
 ,וז הבישי ,לארשי-תוצופת לפב חבשל תמסרופמה ,הלש הבישיב
 ךותב :רשא = םירע\ המכו 'חמכל. .הארוה :ירומו < םינכר .הדימעמה
 יפוריאה .סרגורפה, תא  אוה ףרצמשכו .םהל  ץוחמו : םימוחתה
 יהתיבשב, וכ = ,ארוק = לכ" :ןיבו :הימ | וז:  חבושול= : "יללכה
 .רברמ .בותכה

 ורוזיח תישארש ,הז לגלג :! םלועב רזוחה .אוה לגלג ןכא
 הכומסה ,ה קד וב א ל סב =- ופופו ,י ו ק א ריק ברזי ראפב
 רשא תולודגה תוטיסרבינואהב אצומ התאש המ לכ הנ בו ק ל
 רשא ןטקה הבישיה:תיבב םג אצומ התא ,ולקּה םילודגה םיכרכב
 םימָבח א ונמש םינמיסה לכ .הנטקה הקדובאלס :אתמב
 . הבישיה:ירוחכב םג םינומו וישכע םיכלוח םה ירה ,םיטנדוטסב
 ןרדג םיצרופו םיתכוש וללה ףא ,רדג םיצרופו םיתבוש .וללה המ
 וללה המ .; םיעבותו םיאב :וללה ףא ,םיעבותו םיאב וללה המ
 וללה המ =; תופסאל  םיפסאתמ .וללה ףא | ,תופסאל םיפסאתמ
 ,.. תו"יצקורטססוא םיכרוע .וללה ףא  ,תו"וצקורמסבוא םיכרוע

 ,הפוריא גהנמב לכה
 םיתבושה ,ולא םירוחבב םיאצומ ונא יונש תצק + יאמ אלא

 בל תא אילפיש .אוה הז .יונשו .ה קדו ב אל ם ב 'רשא הבישיב
 תודליה .:תא<בותכל :םומיה :.תירחאב <> .אובו- ,רשא.:,ןקירוטסיהה
 םיתבוש םלועה :תומוא יטנרוטפ םא =: לארשיבו םימעב .תותיבשה
 ירוחב .ירה  ,םימש םורב : םיפחרמה  םילאידיאו  תואידיא םשל
 םשל אלא םיתבוש םניא הקרובאלס אתמב רשא" הבישיה
 ינימ .םיעבותו = םיאב םלועה .תומוא ייטנדוטס םאו ; םרשבו םמצע
 אתמב רשא .הבישיה ירוחב ירה ,ש ממ  םהב ןיאש  ,תוינחור
 םניאו שמ מ םהב שיש םירכד אלא םישרוד םניא הקרו באלפ
 , ,.. תונוזמ" אלא םיעבות

 תבישיב םיתבושה םירוחבה םיכרועש ,ת וייצקורט סם בואהו
 ,"תוימיכה תויצקורטסבואה, .ךרדכ אלש ןה ףא הקרוכנאלפ
 תויביטימירפ = ; םילודגה םיכרכב  רשא תוטיסרבינואהב .תוכרענה
 םיתבושה םירוחבה םיצור :  תוטשפה תילכתב תוטושפו .רתויב .ןה
 ,תויששעה תא םיצפנמו םימק .םה דימ , שררמה-תיבמ לגר .הלכתש
 -תורנ םיחינמ ,םימ היבה תא םיאלממו רויכה זרב תא םיחתופ
 <- ,ןוחרסו דא  תולעהל  ,הונתב :תורעובה .םילחנה .יבג:לע .בלח

 .:;התכלהב תימיכ היצקורטקסבוא :תאז .התוהו =
 העמש אלש | ,תונושמ תונעט * םינעוטו  םירזחכה םידמועו

 םיחלושמה יכ, ,םה  םינעוט ; םלועב : הטיסרבינוא םושב :ןזוא
 ,הקדו ב א לס אתמב .רשא הבישיה שארב םידמועה : , םיחונשמהו
 םישרורו .םיעפונו םיחרוט םהש המ לכ יכ .,םישדקה ףסכב םילעומ
 םישרוד  םניאו םיעסונ ניאו  םיחרוט םניא ,ןוממ  םיפסאמו .תושרר
 ,הבישיה-ירוחב ,םה .יכ = ,םמצע ,ליבשב .אלא ןוממ םיפסאמ םניאו
 רבכ יב ,םהילנרל םילענ ןיאמ הרותח הא םימויקמו םחלל .םיבער
 ... םהימי לכ תינעתב בטיל םחור .הרצק רבכו לבסהדחכ לשכ

 ! תונושמ . תונעט
 :ויתונעט :אוה ףא ןעוטו םדגנכ .הבישיה-שאר ,דמועו

 תחא איה :הרות-לוטב .יכ = ,איה | םויוגה  יכררמ .התיבשה ךרד
 לכ. דג : לוקש .!םשהדלולה, יִכ = ,רתויב .תורומחה = תוריבעה

 כ

 םלועה

 דז - 2 1 2 [ ב

 תפ, : תובא .יקרפב שרופמ .בותכ .וניצמ-.רבכ :יכ ;הלוכ- יהליכאה,
 . ."לכאת .חלמב

 1 תוקרוצ תונעמ
 תובקעב ךליל ונייה .םיצור .ונחנא םג .יכ = ,ןבומ .אליממ

 ונחנא םגו הקדובא לס אתמב רשא  דבכנה הבישיה-שאר
 שרוקה לע םריכוהלו הבישיהדירוחבל רסומ ףיטהל ונייה .םיואתמ
 לעו ייהרותה-לוטב, 0 ,היבוברעב םלצא םישמשמה | ,לוחהו
 יקרפב וניצמ ונחנא םגנש ,שרופמה בותכה | לעו  "םשה-לולח,
 םירוחבהו -- השענ המ לבא '..,"לכאת חלמב .תפ, :תוָּבא
 ונחרכ-לע הקדובאלפיתבישיב רשא םיבולעה
 ...םה םיבער

 . בער בל לע םירישב םירש ןיא :ורמא תמאב

 רשא יקדובא לפה טנרנופסרוקהש ,העשב הב הנהו
 ןמ הנושמ האנה הנהנו הכרובטה ותריעב בשוי  םימוחתה ךותב
 ,חבשל יללכה יפוריאה סרגוְרפה .תא שרודו םלועב 'רזוחה לנלגה
 ריעהב  ונלש | דככנה טנדנופסרוקה בשוי המצע וז -העשב
 הז לגלגל גאודו רצימו  םימוחתל ץוחמ רשא הראמאפ
 . יאנגל יפוריאה .סרגורפה תא שרוד אוהו רזוחה

 -- דבכנה טנדנופסרוקה ותוא .לוחתמ --- יאמק וחוצ רבב,
 יכ ,לארשיב התשענ רשא הלבנה לע םיחוצה ןורג .רחנ רבכו
 -שלש, ןונכ ,לארשי .תולפת תא ןופומארגב םיעבוק םימסרופמ םינזה

 ךכ רחא םינגנמ :םינפומארגהו ,"השודקו, יעמש-תאירק, ,'תודמ הרשע
 ...'םדודלע ללחתמ םימש-םשו ,.חזרמה:יתב לכב ולאה .תולפתה תא

 .בתוכה לש והנעט רקיע וז ןואש אלא . תקדוצ הנעט וז ףא
 ,ןלחל השעמה אוה .רקיעה

 ..היה .ךכ .היהש השעמו
 ריע  ,לארשיב םאו ריע הניא  ,עודיב ,ף ר א מ א ס- ריעה

 םידוהוו ,אנ לאו וה יפוח לע תבשויה .,איה תי תמא:תי ו ר
 יפ-לעדףא = ,ה ראמ אם: יבשוי | ,וללה . םידוהיהו .  םיטעמ -הב
 םהל םידוהי עבט תאז לכב ,םהיחאמ | םיקוחרו םה . םיטעמש

 םידוהי .םינוגנ .עומשל | םה  םיבהוא =: תידוהי .המשנ םחמשנו
 דע שממ :תוידוהי תולפתלו יהוהי :ןזחל  םהימי לכ  םיקקותשמו
 : 5 , שפנה-תולכ

 "אלו לארשי .ימוחתמ .בה 'קחרמ ה ר א מ.א ס .הקוהר םלואו
 : הכלחב .ןוח ,ידוהי ןזח ןורגמ תוניגנמ עומש> הכזת -הנש לכב
 הלפת ילעבו םינזח  יסולכואב = תובורמה ,  תוכריבמה  אטיל-ירע
 תוקיפסמ | ןניא  ,םהינימל  שדוקה-ילכ ראשו .םישמשו םיטחושו
 לטינש הלפתה-ילעב תא ; ןהינזחבש .תירוביזה תא אלא הראמאסל

 :לעב , שומש | בור תמחמ לספנו םנורג .ףיעש :םינזחה תאו םלוק

 תולהק לע וריזחהב .וידודנ:ךרדב העתי = יכ  .הז ןיעב  הלפת

 תרבועה הרוחסכ אוה םג היהו-- ה ר א מ א ₪ דע עוגיו  ,םידוהיה

 םיקקותשמח ,הראמ אסם " ידוחול :גנוע קיזחמה = ילכ = ,רחוסל

 ; ; הניגנל

 ימו :הרקחי :ימ =- = ,הרא מ א ם ב + .בשויה | ,ידוהי  תמשנ

 +. . + הנכרעו

 .ה רא מא פ ' יחוהיל 'םג םיבוט  םימי ועינה הנה לבא

 ,םסרופמ ןזח  ,הכותב הלגתנ ירוהי ןזחו ,וז ריעל :,הל 'עריא סנ

 ל + "םותיה, םשב .לארשי 'תוצופתב עוריה

 הָלָכ בלב. ושדקתהו םש רשא םיטעמה | םודוהיה  ורמעו

 "םוחיה, עימשי .םש רשא ,הלפתה-תיבל םינוכנ תויהל תגרוע שפנבו

 , ויתוניגנמ תא םסרופמה



 הל יידעאה ל ויו

 :,?םותיה, ותוא .:הבזכנ םיאראמאסה םידוחיה תוקה---םלואו
 == אלא ,םידוהיה תלפת"תיבל אב אל ,ה ר א מ א ם ל  אבש
 . ,"ןינילאק .םיחאה לש .סקרק,הל

 תובכוה .םוקמב -- רבכנה טנדנופסרוקה ןנואתמ . -- ,םש,
 ןיפי תא = תוארמו םיריבאה ןהיסוס לע .תורהוד  וקירט תושובל
 תא ךירדמ עוחיה = בור וד .רמ םוקמב ,םש |; לחקל ןתרובגו
 ,םש ; ץרא:ךרד. תוכלהב קרפ םהל רמלמו םימסרופמה וירבכע
 =, םהיטהלב םישועו םפוג תא םיכרפמ םיריהמ םיטאבורקא םוקמב

 -ינב לכו .ההמזו הרישב ולוק-דוה תא עימשהו "'םותיה, רמע םש
 והומכ ;ןיא .רשא וממותשהו  ועמש \ רכנ .הז .תורימז:םיענמל

 תואוה  םיאראמאסה םידוהיה יניעו --- ויתוניגמב. .תושפנ .חקול
 ..."תולכו

 יכ ,םיאראמאסה = םידוהיה : יחא = ,םכילע יל רצ  ,יל רצ
 םירבדה ינש- -"םלועב רזוחה  לגלג,הו "יללכה יפוריאה .פרגורפ,ה
 .. .םכירכועב ויה םה:םה -- וללה  םיבוטה

% 

 . רלפנרב ןועמש ריד

 .בֶרעמב תיעדמה תּורפפה
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 י'תידוהיה .תיתורפסה = :החוגאה, = האיצומש = ,הנשה .ירפסמ

 -ירמאמב רישע איה םג- ,י עי ב ש ה .ךרכה תעכ אצי ,טרופקנרפב
 ,ול ימדקש םיכרכהכ ןכות-יאלמו םיבוט .עדמ

 לש תוילוקוטורפח .תומישרה ךשמה םיאצומ ונא הז .ךרכב
 -לכ הבושח התיהש הלהקה התוא -- .גרובמהב תידרפפה הלהקה
 טעמכ (תעבו :,(ךרעב "הנש .םישמחו .םיתאמ ינפל) .םהח  חימיב .ךכ
 שי וז הלהק :םינורחא םיסוכרפ אלא .דוע ןיא = .ירמגל .הדחכנש

 דירשה .םג .יכ ,קפס ןיא לבא .  תוחפשמ .הרשע-שמחכ .וישבע הל =
 הלהקה חכ הפיסומו הלדג .הז תמועלו . טעמ דוע םתי הזה ןורחאה \

 הכומנ | ,הונע הלהק .התיה .םינושארה םימיב רשא = ,תיזנכשאה
 תיחאהו = \. הבורמ הענכה הרישעהו  הריכבה .התוחא ינפל  תענכנו
 רבד תמעטמ התיח םגו .,הפקתבו הדובכב תשגרמ התוה \הרושעה
 :תלעב. חתיה ,תיררפפה הלהקה = ,איה ..דעצו רעצ לכ לע הז
 יתלב חרוא, תניחבב התיה :תיזגכשאה הלהקהו = ,נרובמהב "תיבה
 היה אל ימצע-ןוטלש :םג ..ישוקב ותוא  םי לב ו פ ש = ,!אורק
 ידי- לע ,םהילע .תחקפמ התיה הידרפסה הלהקה אלא ,םיזנכשאהל

 םיסנהפ .ינש. םיזנכשאה םהל ורימעה .ףוסבל = .היסנרפמ : רחא
 תיזנכשאה הלהקה תא דימעהל ןושארה דעצה היה הזו ,םהלשמ
 םיררפסה ןיב םיכוסכסה זאמ םג ולהח אל הז לכ םע ,המצע תושְרב
 ,"סוקסירוטה, םהיחאב דימת הרצ התיה םידרפסה ןוע .  םוזנכשאהו
 ומירי אלש ירכו .אשמל םהָיְלְע ויהי אלש ירכ ,ונקת .תונקת .המכו
 ,שאר

 בק ע י:\;רויניפ .יררפסה = אב. -ויית : תנש . רדא ..'ט :םוגב
 :להקה יסנרפ ינפל ביל :"וקסיהומ,ה לע לבקו וי לי בח =

 ותודע .יפלו . ,יררפסה לש ותיב ינפל הלומהל םרג ביל .יונכשאה
 ,ק.ח צי ימשו רחא "וקסידוט, םע ובירב ןיכס םג ףלש הז לש

 ,יררפסה לוצאה הצרהש ומכ ךכ:לכ ארוג רבחה היה אל הארנה יפכ
 "תקפפמ התיח אל, וקסידוטה לש ותולצנתה יכ ,ואצמ להקה יסנרפ
 ,ריעח ןמ שרוגיש וילע ומייא לבא .דחא רילט םלשל ותוא וסנקו *

 "םיחרזאה, .םידרפסה  סחי -- .םעפה דוע אנלבוק וילע אובת םא
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 םיחהזאה :ןיבש .הזל המור .רקיעפ הוה "םירגח, םיזנכשאה םהיחאל =
 ,"רובצה לע אשמ,ל םהש 'םירג, שי" : הפודיא תונירמ  תצקב םירגהו
 ונא .ו"ית :תנש:ריוא 'ד  םוימ להקה תומישרב. ..םשרנל .בוט ןכ .םאו
 לע :םירוהיהל אכה רספהה תא וארה םימעפ המכ :הטלחה םיאצומ
 סוקסיהוט,ה = םימרוג ה מ ב : ;רמאנ+ אל :,."'םוקסידוט, תובשותה ידי
 תאמ שקבל וטילהה אלא ,גרובמהב םידוהיה .בושיל  דפפה הלאה

 המא םינפל .התיהש ווג -ותשאו קחצי לאומש תא שרנל .םיחרזאה שאר
 התיהש וז) האל :ותשאו ללה תא ,(וביארסמ רויניס .םהרבא .תיבב
 םע אכיר .הנמלאה תא = ;(סויסלפ יד. עשוהי תיבב המא .םינפל
 + ךלמ - השמ ::תאו : ותשאו-יוידימ 'תחאב :עטקה . טידניב תא = ,התב
 תויזנבשא תורענ ואב יכ ,תאזה .תילוקוטורפה .המישרה ןמ ונא םידמל
 לכ .םישנאל :ואשנ ןכ ירחא :םירישע םיררפכ יתבב ותרשו :תוינע
 ואשנ :רשאכו "תורשב, ויה .םיררפפה | יתבב תושוע | ויהש ןמז
 . לוח ידוהיל'היסורפ תלשממ :םחי -ןיעמ הזב :שי  .יולספנ, םישנאל

 להקה  יסנרפ ינפל'תרוע .הינע- "הקסידומ, : האב- םויכ ובו
 דמלמ היה .אוה = ,נרובמהמ . שרגחל..רילע -ורזג- רשא :,הלעב .םע
 ,רובצה לע אשמל םניא םה :.תדלל:הרח :איהו :,םיזנכשאהל - תוקונית
 :םיפר םימחרב .וטילהו :םקופכ = יד ףסכ תצק םהל שיש םושמ
 תא לבא .,תדלל השאח ימי :ואלמי רשא .דע- , שוריגח תא: תוחדל
 ,בכשמל ולפי \םא ,םהיכרצ \תא םהל  קיפסהל ., ןודקפל -וחוני ףסכה
 ;רובצהל .האצוה .ומרגי אל -ןעמל

 << םניד תא" קיתמהל "םינלדתש ,.םישרוגמהל .ומק .םימעפלו
 רמלמ) יררפסה םכחה אב -רויא : 'ז 'םויב = .היפורפ -תכלממבכ שממ
 ןמ שרוגי אלש = ,ךלמ:השמ יזנכשאה  ותוא דעב לרתשהו (תיחב
 בקעי םג . -שיא םוש לע "יאשמל ::לפונ: רננואש, : -רחאמ- -,היעה
 וה לחם | יכ- ,ודעב - ברעו .בולעה ::ותוא רעב .לדתשה ...לאירוק
 :ושרגליאלש-+יטילחה" . ריבצהל האצוה"םושיהיהתיאל-ו:ת-וימ-ב-ו

 ,וביארסמ 'רויניס :םהרבא :אוה =: ,לאוגווןלדתש :םק קחצי- לאומשל  .םג
 ?הטילחה הרה השאה | .המא .קחצי לאומש -תשא חתיה .ותיבב .רשא
 לבא .,תדלל השאה ימי ואלמי .רשא. דע --שורינה  -תא תר חרד ל
 : ,ירמגל שוריגח':תרזג תא: הלילח .לטבל .אל

 "םירויניפ,ה/תא :רירמהל .הפיסוה- "םוקפיהוט,ה .שוריג תלאשו
 ,התבו אביר .הנמלאה שוריג רבב -ונד- רייא- יי. -םויב .,םידהפפה
 ": (המב---שריפ אל "תומיענהיא . יריל .איבהל לוכי .הז רבדש םושמו
 הלאה :תובולעהל "יב: ,רעשל בורק ::הרזמה--תא לסבל = : -וטילחה
 | ..רחא .םוקממ-:הלצהו - הוה .רמע

 הלהקה יסנרפ  ינפל ורמעו "פוקסידוטח .ינקז,-וארקנ .םויב ;רבו

 "םוקסידוט,ה' 'תגהנהמ  .החונ =: םיפנרפה > :תעד : 'ןיא :+:תיררפסה
 ,.תוביננ .םח"םינוק :יכ <,(!ללכבע = םיה יל ע-:םיהמוא::םגו :;יםהיקסעב
 םתוא ?ושדגי  םגו: השק .ןיד .תרמב .םמע : וגהנתי יכ- ;םהילע-ומייא
 רואשמ היהש | ;רויצ הז .דמעמב זא אצמנ אלש , לבח --- ,ינרובמהמ
 םיררפסה :םירויניסה ינפל .םירמועה -;"פוקסידוטה ינקז,---רויצ ונל
 הלהקה" לע  םידוב םידרפפה- ויהש  תולילע לע םהינפל .לצנתתל
 ; םידוהיה םע. לע תולילע םילילעמ םייוגח .ויהש ךרדכ .;תיזנכשאה
 ףירצו ,םידרפסה- ברקב :םג ויה תובינג יכ  :תעהל- יואר -םגו
 ;ןירה תא ,םהילע ולבק  "סוקסידוט,היינקז = :.םהילע םג :רוזגל.היה
 רוסמל :ובייחתה כ: ,ועירוהו םיסנרפה .ינפל ואב :הייא .'כ- םויבו
 תא. .ואשי :ןעמל ,  הרבע :ירבוע ילכו- תוביננה > ינוק לכ  תא- םהל
 ! תוחבע- ךותב :תודבע ,םנוע

 םתוא . ועריא םהח - םימיב = הוא 'םג. שו לצ םוקמב לבא

 'ח"ת :תוריזג-- ןילופב  תומסרופמה  תונידחה = ,םימויאה .תוערואמה
 בלה .גרובמהב  םודרפסה ינזאל . םג: עינה -.רבדה .. ךליאו טייתו

 תשקב רבדב> ונח :רויא .חיכ  .םויב .  ראס = דע \ עועדזנ ירבעה
 םישלשו האמ ואב ק ביל .ריעל .הכומסה אנומלא . ריעב .םיזנכשאה

 ינוק



 כ וי
 ל

 ואובי םיטלמנה :.ינועבו הלודג' הרצב םיאצמנ \םהו  ,ןילופמ :םיטולפ
 םהיחאל עייסל :תנשמ םיזנכשאה רי ןיאו  ,הנוטלאל .תרחמה םויב
 ףרוצל עוים--רילט םירשע ףכית תתל :טלחה .םֶכְרִצ יד םיללמאה
 רזע איבהל  ךיא :ןייעלו .בושלו ,אנוטלאל קבילמ םיטלמנה "תעיסנ
 יטילפ ל ואביש :רחאל  וללה םיללמואהל הבורמ | רתוו

 םהיחא בלב  הלמח | ררוע םיללמאה  הארמו : ,ואב = םידוהיה
 ןיא ..םיחאה. ןיבש .ירוטלוקה רוריפה לכ העשל .חכשנ . םיררפסה
 ,םהיביוא תמחמ .םיפדְרנ תירב ינב .םידוהי .אלא  ,"סוקסידומ, ןאכ
 םיחאהל-.וחכ ,לכב .עויסל . רמעמה ב ןויס .'ח םויִב
 ףסאתהל אבה תבשה-םויל להקה לכ ארקנ וז תילכתל . .םי פד רנה
 לוחה :ימיבו : ;ותבדנ תא :בדני  ירוהי -לכ = ;ישאהה- תסנבה תיבב
 זירכהל :ןכ .םגיטלחה > . תובדנה :תא :ץבקל :םיאבגה וכלי "םיאבה
 .םיטילפה .םיללמאה  בצמ לע םימח םירבדב

 ,"םידוחי םיחא,ל אלא  "סוקסידומ,ל רכז * ןיא : הז .זורכב
 ומקש "רמשבו ברחב ונודנ : (םיכרה * וניהונועב) * "תונוע,ב " רשא
 ןכלו .הלודג הרצבו ינועב םיאצמנו םשפנ לע וטלמנ םה .םהילע
 ובדנ להקה תפוקמ .םהל עייסלו םהילע םחרל | היצמהו הבוחה
 הארנה ופלש טרפבו .,קיפפמ הז ןיא לבא ,םינוש םימוכס .ךבכ
 וחי יכ ,שיא רכז אל םעפה) ןילופמ םיטילפ אובל ופיסוי .דוע
 תאמ -תובדנ שקבל .טלחה הז .םעטמ ..(להקה לע אשמל םיטילפה
 המפ .דגנכ :הלוקש :וז :הלוחנ. הוצמו . ובל  ונברי רשא שיא לכ
 תלפת-" ירחא :תפנכה תיב: לא .אובל שקבתמ -:להקה לכו  ,.תווצמ
 ,!תירחש :תלפת תעשב 'תבשה םויב :ימסרפ 'הזה .זורכה תאו החנמ
 רחאו ;הוצמה לדיג רבדב הלחת םהינפל .שוררי ןהכ דיד 'ר ברהו
 לע םחרי .םוחרו .ןונח לאו, ..ותכדנ \םוכס 'תא שיא לכ טרפו ןכ
 ."תוצראה לכב דרופמו .רזופמה ומע לע :'ןגיו םיברה  םיללמאה

 םהה  םימיב .םידרפסה -לש . םייתובהתה ..םהייח .רבד לע. .םגו
 יתרמא רב. .בושח " רמוח הלאה תומישרב ונא םיאצומ םהה
 אל ,ףיקת ;ןטלש  דימת םיגהונ .םידרפסה :ויה יכ ,םינוש .תומוקמב

 םידיחיה לש םויטרפה םייחב םג "אלא  ,הלהקה "יררסב 'ק
 ..תודמו = רסומב םידוחיה תא ךירדמו "הלהקה גיהנמ היה רמעמה
 םג לבא--ת עמ ש מ ל -- ,הבורמ הבוטל םרג הזה ףיקתה ןטלשה
 םירכד המכב הא ריגו הש ק התיה תעמשמה ייכ  ,הבורמ הלקתל
 רבד .לע .וזירכה וייח .רחא ביי םויב. .דָאמ יחרכה הזכ .ןטלש .היה
 ,ורזג .םי רופה .םוי ב םירוהיה .ברקב .תוגהונח .תולומהו הוערפ
 תובוחחב .ןואש .וברי .אלשו  ,תוכסמב .םישפחתמ .ריעב . ובסי .אלש
 תואיבמה תובורמה תי רו ט ל דה רברב ונד רייא זיכ .םויב .ריעה
 לע תויסנכ-יתבב .זירבהל ..,וטילחה ...םידוהיה .בושיל המוצע הנכס
 ובייח .םג חב הכורכה- הלודגח 'הלקתהו. תאזה .הרבעה :לדוג..רבד
 דמעמהל: עידוהלו הז ןועמ ענמהל- םרחה .ףקותב:ילהקה ינב לכ'תא

- 

 םירטומה = 'תא .םפרפל- ' ,תונישלמ = ןינעב 'םהל  עדונש המ: (קב

 לוחי .וילע .םג ,קתושו רבדב  עדויש ימ לכו ,םהל םועייסמהו
 גיי ןבמ = ;להקה  ינב-לכ ולהקנ הזה זורכה :יפ. לע .םרחה .שנוע
 ,יילארשי - תיב, תסנכה  תיבב .ןסינ .שדח-שאר  םויב ,הלעמו .הנש
 ,הרבעה "רמוח ןינעב ' םיפסאנה | ינפל שרד * ןהכ דור 'ר/'ברהו
 םינישלמה לכ לע לוחי  רשא  ,םרחה ירבד .תא :וארק :ןכ ירחא
 יניעמ הז םילעי רשא שיא לכ לעו ,םהל םיעייסמהו םירסומהו
 לכב יב ,ועבק םנ .ונוע אשנו עדי וא עמש 'וא האר אוהו להקה
 -יתבו תויסנכה יתב לכב ןפינ ח'כב םרחה תא ווירכי הנשו חנש
 . תושרדמה

 ידוהי שיא םוש עבקי אלש ,ונקת ויית- תנש ןסינ גיִכ םויב

 תרחאה המואה ןמ ןיבו (םידר:סה ונתמואמ ?ןב

 תוכזל . .דמעמה  תושר  ילב .גרובמהב ותריה תא ."(םיזנכשאה)
 יונתמוא,) הז . יינכב ונוכ אל :יכ = ,רועהל  ךירצ \ רמעמה ישנא

 םלועה <

 םידרפסה ןיב = ימואל = דוריפ דירפהל | .("'תרחא = המואו.
 םינהנמהו תרבודמה הפשב :.להבהה תא 'םיעטהל "אלא  ,,םיזנכשאהו
 תיזיגוטרופ וא  תידרפסב (פַטְַח) המוא יונכל ןיא .םוירוטלוקה
 תונקל  :אלש = ,םויב וב :ונקה םג  ,וישכע הז וונבל שיש ןבומה
 יכ = ,םהירוה .תושרב :אלש טובע םהמ תחקל וא םיריעצמ רבד

 תואת .אלמל ידכ: ,טובעב < םתתל וא םיצפח רוכמל ויה םיליגר
 לבקו רמעמה ישנא ינפל ורוגמ בקעי אב ןויס דיכ םויב .םשפנ
 בקעי. ,אוה .תאזה הנקתה.לע רבע יכ .ןורושי בקעי לע
 ןוכשמ .לע  רולט ינש ורונמי .בקעי- לש ןטקה ויחאל ןתנ ,ןורישי
 לצנתה (חבט היה | אוה) = ןורושי = בקעי .(הרקי .ןבא םע תעבט)
 אלש והוסנק אלא ,ותולצנתה ולבק אל דמעמה ישנא לבא .םנמא
 םייאלו הפיזנב וב = רוענל םנ ,תועובש ינש ןמז רשכ רשב .רוכמי
 רבה -- .הזה רברכ :תושעל | ףיפוי םא ,השק :רתוי שנועב וילע
 ,.בא : היכ םויב = עריאש \ הממ :תומישרה יייפע םידמל ונא לודנ
 םדרטשמאב םפהנ יכ ,רמעמה ישנאל עירוה .ןהבה דוד 'ר ברה
 ,יל ררבוה אל .התע תעל) הני פ י ד לאונמ "וזולדנקסיא, .רובח
 הוה .רפסהו = ,יןווכמ אוה .הניפ יד לאונמ בקעי לש רובח הזיאל
 ףכית | ,ומירחהל ךירצו  גרובמהב םיררפסה ברקב םג טשפתנ
 והאיבהל .וילע ,הזה רובחה .וריב אצמנש ימ לכ .יכ ,יזירכהו :ורזנ
 ב"י .העשב בא ו'כ  תרחמה = םוימ = .רחואי אל להקה רבזנ לא
 אל .הארנכ . .םרחה  שנועב שנעי הז .לע רבועהו ,םויה-.תוצחב
 רבהב .>ונד לולא ::חיירב = הז .ןידירזנל להקה .ידיחי לכ  ומובסה
 .תפנכה .תיבב = יטשינבנב דוד ןובו .דעוה שאר :ןיב .םקש .ךוסכסה
 לעו ,ותא :םיאצמנ םירפפ המכ :יתשינבנב תא לאש דעוה שאר
 סומינב הז לע  בישה אל "לאשנה \ . םתוא  רכומ אוה 'ימ ידי
 השמה םלשל ותוא סונקלו הפיזנב וב רועגל = :וטילחה \ ,א"דו
 .רילמ

 .םוביה ןינעב .ונה ןוושחרמ חיי  םויב
 ,םהינפל וצרהו הלהקה ימכה
 (הצילחל .םדוק םובי
 תושעל .רתומ .םא

 םיררפסה גהנמ י"פע) םובי גהנמ יכ
 ,םימכחה תא ולאש ןכל .הבורמ הלקת .םרוג
 םא .טרפבו -- .םובוה תא . לטבל . "המכסה,

 \.ףרצלו רבהב ןייעל םהינפל ועיצה .ןיאושנ תונשב הניא .המביה

 ידיל ואב אל הארנה יפכ .אנומלא ימכח תא םג הזל
 ,'הזכ רומח רבדב .עירכהל- םהל השק /היה .יכ

 ,המבסה

 <'ןמ םידמל  ונא םהה םימיב םייתדה םייחה ףקות רבדב

 רוסאל * ,ז"ית רדא 'ה םוימ רמעמה \תמלחהב וזירכה- רשא זורכה

 רומח רופא .אוהש המ, .יונ ידי לע "רפ תיפהל םידוהיל

 ןקוה .תא חלגל םרחה ףקותב ורסא ןכו  ."השורקה :ונתרותב
 ] ] םירבדב,  תאזה המכסהה תא רקבל ייזעונ,, ורו'גמ .קחצי --.רעתב

 קחציו יקנריפ .םהרבא םג יכ  ,וירבדב םרגו "םייואר יתלב

 .םיברה תא  איטחהו אטח .ותומכ ורבד הקיסנופדהר

 .הפיזנב .םהב ורעגו רמעמה ינפל םתשלש
 הארנכ לבא .רולט .השלש לש :ןומולשתב
 ירבה  יפל: יכ < ,זירכהל וטילחה .רדא .יייי.םויב  .ותערמ
 ,רעתב ןקזה תא חלגל רומח רופא /הזב שי

 וסנק .ורונמ | תא

 םימכחה

 םירחא "ינפב .םירפתסמ םהש דע ,ךכ-לכ הרבע םתוזעש
 ןכל . ,רבדח :ריתהל. הכלהכ אלש הרותב :םינפ

 םילגמו
 םיריהזמו .םירזוח

 0 ונבל תא הטי :ה"בקהו, .הזה ערה רבדכ תושעל אלש םעה תא
 % ;"האריב ודבעל

 ,דימת' םיריפקמ ויה דוע
 ויה םג .םירשפמ. לש דייב .בישוהל אלא ,םהיתואכרעל .תונוממ
 "  םהילע לבקל .םיררובה תאו רשפתהל ןידה ילַעְב תא םיחירכמ
 < ;םידרפסה ויה ללכב .. וז הוצממ וטמתשי אלו ,טפשמה רוהיב תא
/ 

 . וארקנ

 .םעה בש אל ןיירע

 .דוע = הז = לכ  םעו
 ! אלא * ,הזכ םיאטיח :םהש יד אלו ..וז הרבעב להקה :ינב םילשכנ

 " ונינעב םביר  ירבד .איבהל אלש

 "3 תא הפסאל וארק



0 
. 

 ,ץוח-יפלכ .תורהיה דובכבו תילארשיה המואה דובכב ראמ .םירזזנ
 רמוח רותב .םהל .הראשנ וז הדמ .םייוגב לארשי םש ,ללוחי אלש
 ינפמ תובר .םימעפ .הילע םירבוע םה יכ. אלא --הוה םויח דע יתד
 איה .היוצמ וז  תירפומ השלוח ,  םרצי תא .שובכל .םהל .השקש
 ףקותב לבא . ,רפומה תאו  רשויה תא :םיריכמ : הברה םהיניב

 תקולחמה ךכהלכ התבר הז םעטמ ..םהילע םירבוע ארגיתהו םעבה
 . תוידהפסה תולחקב

2 ָ 

 כ טָסיִא

 (ףופ)

 , תונודנולה וטיגב ונל שיש טעמה ותוא . לע .חומשל םגְו אלפתהל שי

 םירדונה) םיטושפה םידבועה לש םהיתובלב םג .םויח ןוידעש | ונל חוכיטהו |
 םינשה שמח ךשמב | .םינחורה ונינינק לכל .הבהאהו ימואלה שגרה | םוונעה
 טלקמ, לעכב ןודגול .לע טיבהל פ"ור יאצוי = ונוחא ולדחש םוימ = , תונורחאה

 ,םשמ ואצי רשא םוקמה לא םותרחמ וא רהמ רוזחל דוע .התיה אל םתערו "הלול =
 םידסומ הב .וארכנ םהינבלו םהל "עבק תריד,ל החיה וטיגהש | םוימ

 .תורשעל הפ ורטונש הכימת לש תורבחו הקדצ לש תורבח דבלמ . םופוו םילועומ >
 , וניחא יוחב דבכנ םוקמ סופתלו תוכבלב םועפל םואלה םויקל הגאדה חליחתה
 םהבש עודיה  ,תירבעה הפשה דומלל רפס יתב הכרה הפ ודסונ הנורחאה תעב
 םידומלתה רפסמ ."ינפיטס, רועה קלחב סולבדלוג רמ רפוש "הרות רומלח ה איה /
 לש וז איה םידומלה תטיש ,תוא מ .ש ש ל הלוע וז "הֶרוה  רומלת,בש

 =--ויתוקלחמ רפסמו "הרות דומלת,ב םידכוע םירומ הרשע . "תירבעב .תירבע,

 רפסהתיב םג הפ שי , לארשיב הלהק לכ תואגתהל הלוכי הזכש רטומב . שש

 , ןירג לנטבב ת"ת ,ריור לשרמוקב ת"ת , דבכנ םוקמ ספותה "הישות, ימואל
 ,"ןויצ תונכ, םשב תורענל ןיוצמ ירכע רפס תיב הפ שי . דועו .ןויליקירבב ת"ח
 לכבש החבושמ רתויה הדוגאה --- "תירבע ירבוד, תדוגא ., "םויח ץע, תבישי |

 םיקסועה "חרזמ ינויצ, תדוגאו "ןויצ ינב, תדוגא , ירבע בולק--הלוגד תוצרא
 רועו םירכע םיקחשמ תרוגא * ,"םירומה תדוגא, ,  תירבע תיהוטלוק הרזבעב

 : דועו |
 *ונולודג, לש םפחוב הבוטל םיונש וזוא םג ןארנ הנורחאה תעב

 ץיפחל , ירויפמנמ  דוולק ,שדחה "איבג,ה םקש םוימ . תירבעה .הפשה דומלל
 איהו ,תוסכורותרואה תודהיח העזערזנ , הילגנא ירוהי ןיב השדחה ותרוה תא |

 רמשהש "השמ תד ינב םולגנאה, ואר = . דנע-טסואב הסחמו ןגמ הל תשקבמ
 םה םוצורו , הזל םימרוגכו רפדב םימשאכ םמצע תא םיאור םהו = , אובל בורק
 תירכע ירומלל רפסה .יתב תא םיפדור ןוה וישכע דע = ,תוועמה תא ןקתל

 ,יולגב תודוהל ולחה םינורחאה םימיכו .תימואלה ןגתפש תחרפה דעב םיעירפמו
 תודהיל תולועמה תורימשה תחא איה וז ונתפשש

 דומלת,ה יתב תא םיכמות םודחא , תירבע םהינכ תא רמלל  םמצעב ןלחה סהמ
 ,ץרא ךרדו הכחכ וו הדוכעל םיפחיתמ םבורו םפסבב "הרוח

 הלוע .וותורומלתו וידימלת רפסמש ילגנא"ידוהי רפס:תוב ומוגב חפ .שי ,
 םש רמלל ןלחה הנורחאה תעב .םינש תורשע הז םיק אוה . םיפלא השלשל

 הפטה הוטל ."תירבעב תירבע, םג םש םיחמלמ םידחא םירומו תי ר ב ע םג

 םיע ש ת  םידמול ז"כבו ,הז רפס תיבב הכוח אלו .אוה .תושר תורבע
 , תירבעה הפשה תא .םידימלתה  ןמ .םיזוחא

 אל תירבע םידמולה - םידלי ם* פ לא תר ש ע ךרע וטונב שי ללכב

 . היח הפש רותב סג םא .יכ ,תדה תפש רותב
 םינותע .ינשו ,לגוה, ןותעה םיִנש הרשע שמחכ הז םיקתמ וטוגב ל

 ינשהו ,  הדחוימ הגלפמ םושל ךויש וניאש ימואל .ןותע אוה רחאה . םינוגר'ז = |
 םג לבא ,הכומנ הגרדמב ןוידע תרמוע תיגוגר'זח הסירכה | ,ינויצ  ןוחע .אוה
 , , הביטל םוונש םיארנ הב |

 וטיגב .ררושה ןויקנה:יאב ראמ הברה הגורחאה תעב הלפט תונזתעה
 רשפאהיא אלה = תרחאו | ,הלא םירבדב | תמא .שי ןבומכ = + םיתבכו תובוחרב

 !םידחא . הרנ הכו אלש

 סיאכה טילגנאה |, םיסדרפו .םינילקרט .ןיא , תולדה תטלוש םש סוקמב ,תויהל
 -םידוהיה לכא ..התולונב | וטיגה תא םיאור  יארו "רנע טסיא,ל  ריעה ברעממ
 וטוגבש םהיחאל דונל םהל ןיא .רועו .הנבוקבו בוצידרבב , השרזובו הנלוזובש
 עגונב תורחתהל םג הלוכי תינודנולה וטיגהש רשפא : םהילע םחרלו תינודגולה
 התיהש רשפאו ,תורחא םירעב םידוהיה יעבור סע היתבו היתובוחר ןויקנל
 . ךכ:לכ ארוג דשה ןיא ןפוא לכב .האנק ישגר םג תררועמ

 םירצונה יח לא "דנע טסיא,בש וניחא ייח תא ליבקהל אובנ םא

 םגו תורכ םג הנוילעה לע וניריש הדונ יאדו זא , רועה קלח ותואבש םיינעה
 : תודבוע הנה . רמוחב

 םידלי ףלאו םירבע םידלי ףלא  דחא םפרופמ אפור חחב םיתנש ינפל
 םירכעה םידליה בור . הלא לומ הלא םגיצהו םקדב ,םעל רפסה יתכמ םירצונ
 בורו .םימח םידגב םישובל  םלכ ויה .םתוונע תורמלו ,םילמרונו = םיאירב ויה
 , םוערק ישובלו םינוש ילוח = ,םרג:יקר  ,םד ירפזחמ = .ואצמנ םורצונח םירליה
 םיגאורה .םידוהיה לש םחבשבו -ומע  ינב לש םֶתונגב זא רבד אפווה

 ..ןויקנלו תגאורבל

 התומתה . הינמתר םא רותכ דאמ בוט םש הפ הל שו תידוהיה השאה
 ודלו ,םירצונה ידלי ןיבש התומתה תמועל איה הנטק םידוהיה ידלי ןיב
 'רלימ רתוי םהידומלב םינייטצמו םוי לכב רפסה תובל אובל םיקרקדמ םירכעה
 0 , . םירצונה

 הנכס .התיה "דנע טפיא,ב וניחא ובשיתה םרטבש | ,וז אוה אדכוע
 וישכע סנ . וטוגח .תובוחרב רדסו טקש --וישכע ..הלילב תובוחרנ הפ רובעל
 *הלילב ידיחי .םהכ תאצל ארי "ןמסילופ, 4 וליפאש תובוחר "דנע:טסוא,ב שו
 .. רחא ידוהו ףא ןוא .תובוחרה םתואב לבא

 תופעלומ בוחרב םידחא םישנא 'דנע-טסיא,ב םיתמ הנשו הנש לכב
 -טסוא, ירוחי ,דח א ידוהי ף א .סחינוב ןיאו םירצונ םה םיתפה לכ , בער
 ,וזכ הארונ הגרדמל עיגהל םהיחאמ שיאל םינתונ  םניא .*דנע

 ,סוטעמ םירפסמ הנה לארשי ינבמ קוחה-יעירפמו .םיניירבעה .רפסמל עגונב
 . ."םיחצורו םידרוש טלקמ,ל וטיגה תא בושחל רוסו לכ ןיאש , םיחיכומה

 + וניחאמ .םירופא .717 רהוסה .יתבב םיאצמג ויה 1904 תנשב
 , ו - = 1905 ,
, 1906 = == 8 - 

, 1907 - - 4 / 
 . , 090 ד" = 1908

, 1909 -- -. 8 / 

 לכ אלא ,וטיגה יבשוי םירוהיה קר אל םיללכנ וז  הקוטפיטטסב
 :רחי םג םירזה םידוהיהו םילגנאה םידוהיה , ןודנולב םיבשויה םידוהיה
 ,שפנ ףלא םיתאמל הלוע םרפסמש

 אלש םושמ ורסאנ םהמ םיבר , ללכ םינלזגו םוחצור ןיא םירפאנה .ןיב
 + םיטועפ תונווע רעב םחילע לטוהש ףסכה שנוע תא ומלש

 לש טנצורפה לע הלוע הילגנא < ידוהימ | םיניירבעה לש  טנצורפה
 .םירזה םידוהיה ןמ םיניורבעה

 תחופו ךלוח םידוחיה םינוירכעה רפסמש הקוטסיטטסה החוכ]מ הז .רבלמ
 הכסה .יצחה ךע טעמכ רפסמה דרי 1909 דע 1904 תנשמ ,הנשל הנשמ

 גיהו הבר תוינעהו הלודג היצדגימיאה החיה 1904/5 תונשבש איה הול

 רפסמ םג תחפוה בצמה טעמכ כטוהשכ . הכובמו הלחב :תוגש וללה םינשה
 + םיניורכעה

 תמאב . היכרגאה .ןק איה .וטיגהש , העוריח החנהה .םג איה .הנוכנ אלו
 *דנוירפ רעטייברא רעד, ינוגר'ז ןולע םיאיצומה םיריעצ םידחא "םינונמ, הפ שי

 םמעעל םיארוקו תיפוריאה תורפפה לש תורוציה ירחבמ תא םימגרתמו
 םטיה תאז .תערַוי תילגנאה היצילופה | ...תועמ יפ 'לע הארנב , "םוטסיכרנא,
 , + הנכס לכ וללח םיריעצהב האור הניאו

 הרוגא וזיא .התוח , לכ םודוהיה ןוב הפ  ןיא תוטסילאוצוס ָהגלפמ םג |
 םידוחי םילעופ יפלא תורשעמו , ללכ םינגרואמ םניא םידוהיה םילעופה , הלפנו
 -יצוס םניא םה םגש ,םילגנאה םילעופה תגלפמל םיפלא תשלש קר םיכויש
 + ללב םיטסילא

 ןודנול , םישנב .רתסמה והז---ןנברקב השפש רחא עגנ לע תוסכל ןיא
 שי . םירוהי ונתשבל םה םבורו וללה "םיוחופ,ה ליבשב דבכנ זכרמ אוה

 סח טכור .,ןהיתונברק ןוכשח לע .םייחה םיזנופלא לש לודנ רפסמ םג הפ

 + סרפפמ .ראמ טעמ :הֶפור .ירוהי ןיב . ןילופ ירוהימ



 ו ןוילנ

 . םברקמ הוה ערה תא'רעבל םמצעכ םידוהיה ולחה הנויחאה תעב
 תא השק שונעל השקכב םינפה ינינעל רטסינימה ינפל היצטופד םג הכציתה

 ,סדגנ ןישנועו םיקוח לש תינכת וינפל העיצהו םיזגופלאהו םירחוסה
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 , *ינפיטס,מ  ףושיבה תא ., םינמאגו םירשכ ידע .השלש יל הריעאו

 לש הרובטב אצמגה , "ינודנולה םילוחה תיב לש ירצונה רוטקרידה תא

 תא םיערוו םלכ . סנאזד"ןילג רמ "ינפיטס,מ ירצונה טטופידה תאו , ומיגה

 , םהיברד לא םיננובתמו ניחא ברקב םייח , וטיגה

 םידבוע ,םידבכנ םישנא םה  וטיגבש םידוהיה ."אוה םתודע = תיצמת

 . םיבוט םיחרזאַו םיצורח

 ויה "דנע:טסיא, ירוהי לע םילפנתמה :ףיסוה סנאזר-ןילג טטופירהו

 יי תורשיו תובוט תודמ םהמ רומללו אבל םוכירצ

 ..1011  ראורבפ , ןודנול

 + היצילגמ .םיבתכמ
.% 

 גישהל ידכ םדיב הוה רשא לב תא ושע הוצילגב םירוהיה | םיגזומה

 םיריקפהו םינוטלשה יגפל ולדתשה ., םדיב התלע אלו = הנוזמ יתבל תווסצנוק

 יעצמאב שמתשהל ןטולחה ךכיפל .ולועוה אלו == ופפרתה = , ושקב , םינושה

 הריבכ היצטופד אניוול חולשל ,ללכה ןמ תאצוי היצרטסנומד - ךורעל--- ןורחאה

 רצמ םהל השענש ארונה .לועה לע להקה תעד תא ררועל ידכ , ןוסלכואב

 ,ןמחרה רפיקהו :םירטסינימה יתלד לע םג אחרוא בגא קופדלו .היצילגב .תוביצנה

 ,הלחתכל קוח תריצי דעב עירפהל ,עודיכ ,האב אל תאזה היצטופרה

 הרמא אל היצמופדה .1908 תנשמ דמועו םויק תויצנופורפה לוטכ רבדב קוחה

 ביטיהל .ידכ וב שו ,ומצעל אוהשכ ,  קוחה =. הזה קוחה לע --ןנואתהל .-םג

 םיטילשה \ ןיהש םושק םישנא .ירימ םתוא .לאוג .אוה רשא רחא  ,םיגזומה םע
 תא צוה ןפוא לע % םונזומה םילכוק המ לע אלא ,  תויצנופורפה . ימוב
 תקולח תא התלת תוביגנה .ץראה תלשממ רצמ תולועפל הוה קוחה
 ,קוחה ו"פע ללב !הנתומ וניאש המ = , םוקמ לכבש םובשותה רפסמב תויסצנוקה

 תשלשב תובוצנה  הנתנ .הומ .ץוחו ,לרַה םמחל תא הברה םיגזוממ .הללש ךכ י'עו

 ,םיגזומ 17800 ןמו ,הגוזמב וקסע אל וישבע רעש , םושנאל תויסצגוק  םופלא
 ,םיראשנהו , 7023 קר .תויסצנוק ולכק ,1910 תנש ףוס רע הז קפעמ .ןסנרפתהש

 . הסנהפ ילב וראשנ  ,בוריקב תושפנ 50000 ןהב שוש תוחפשמ 11000 ךרע

 ררבל ,אופיא ,היה היצטופרה דיקפת . המה םירוהי וללה םוגזומה לב טעמכו
 םיגוזמה .םע ץהאה .תלשממ הגהנתהש ,חיכוהלו וירדצ .לכל ארונה בצמה תא

 ..הלמחו רשוי .אלב םידוהיה
 העצהה העצוהש העשמ ךכיפלו . ץראה תלשממ -בטיה הערי .ז"כ תא

 הלדחשה "ידוהיה כולק,ה ירבחו רט יי ר ב רחבגה י"ע היצטופרה תחילש רבדב
 -תישאר .היצטופדה תושעל .הדיתעש םשורה תא שארמ שילחהל הלשממה
 תוביצנהש ירהא ,היצטופדהב ופתתשי לבל .םירזהיה םיגזומה בל לע הרבד לכ
 וליחתה הלאה םירבדה וליעוה אלשכ , םתבוטל רבד תושעל תבשוח המצעב
 ףתתשהמ םריהזהלו םיגזומה לע סיואל  םוקמ לבבש םיריקפהו  םינוטלשה
 ביצנה האר רשאכ , ףוסבלו , ;לועותשמ רתוי םהל קיזת יארוב,ש , היצטופדהב
 עירוהו םכחתה ,םהעד לע םיגזומה תא ריבעהל רשפאגיאש יקסנישובוד

 םינויצהש ,ה ו רצי םינויצ ה וז היצ טופ דש אניזובש תוזכרמח הלשממהל
 תמאה דצ לע לכא ,היצילגב ץראה .תלשממ לע םיגזומה תמח תא ולעהש םה

 +. ..הרושכו רשויב םיגזומה םע הלשממה תגהנתמ
 + הז רכרב שו .אלפה .ןמ .המכו , םתטלחהמ םיגזומה ורזח אל .תאז .לכבז

 ,םישנאה ולא !םוצנה ןוצר ינפמ םגוצר תא ולטב אל םי רוה יה םיגוומה
 םה 3, סנוצרכ תושעלו הנידמב ןוטלשה ישפוחל רומת / .ענכהל .םוליגר .ןיהש

 + הנודמח:ביצנ- לש ;וחור תרומל , היצטופדהב ופתתשהו םינכרס .ןישכע .ושענ
 לע .ףוקזל םנמא שי \ ,םירוהיה םיגזומה התע .ושבלש  ,הזה זועה ןמ הברה
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 קר םירשי םישנא לע ןואמצו בער תרזוגה , ץראה תלשממ לש התוירזכא ןובשח
 ,.הירטסוא ינןיצ לש םתעפשה םג הזב שיש רחכל ןיא לבא .םתודהי ללגב

 2 ןתובבלה תא ורישכהש םה םינויצה .םמצע ךרע תא ריכהל הוצילג ידוהי תא ורמלש

 / ירשפאל וישכע השענ , תוטעומ םינש ינפל רוע תואיצמב ענמנכ הֶארנ היהש המו
 ,:רדפמה רעוה עבקש | ,המרגורפה , אניוול היצטופרה הכלה , רומאכ

 סיגוומ  עובשל ןושארה םויב בובלב .ופפאנ אניוול םכרדב , היטרפ לכל המייקתנ

 ! םוחהוא תסנכה תוצמ .םהב ומייק בוכלב ונירבח .'בר ןומהכ הנודמה ירע \לכמ
 ןיעב םוגזומה תא  וקשהו וליכאה : "ןויצ תוקת, הרכחה םלואב . ןיוצמ ןפואב
 לש .תושגר .ררוע םיללמואה  םיגזומה לש  'םתעיסנ  ןינע לכש  י"פעאו , הפו
 סושנא + ןיעה חא .ביהרהש יפוי הברה םג הז הזחמב היה םוקמ לכמ ,באכו רעצ
 םהל שיגהלו םידוהיה םיגזוסה תא תרשל  םינכומ ודמע תורמעמה לכמ םישנו
 רטוירב 'ה לארשירבהואה .רחבנה םג דמעמ ותואב ויה , םשפנ הלאש רשא לכ

 ,סתדוכעב ונורכחל ורזעש ,ותשאו
 תינומה הפסא םג .החיה ברע תינפל תועש שמחב ,םוו ותואב

 ואלמו ,ש יא םי פל א תגומ ש ב דוע ,םיגזומה דבלמ ,הב ופתתשהש
 ?גאט,ה ךרוע * , רפיצ ר'דה ומאנ תאזה הפסאהב ,הפ לא הפמ ם"נכהיב תא
 + רטיירבו רכינרטש םירחבנהו ךי'ר ןואיל ר"דה ,  גיטסורפ רמ , "טאלב

 רכיורמש םוהחבנה תולב אניוול  םיגזומה ועסנ הלילב הינשה העשב
 םיגזומה תואירב .לע רוקשל היה םדיקפתש |, בובלמ םיאפור ינשו רטיירבו
 אובבש 'רע ,םישרח םיגזומ םיעפונה לע וולג הנחתו הנחת לכב . העיסנה .תעשב
 = יה , שיא םיפלא תשלשל םיגוומה  רפסמ הלע הלולב 'ב :םויב אניוו ל עסמה

 .םירחבנה ונירבח םהינפ תא ולבק אניווב | תוביתנה תיבב םהינוב
 אוצמה , הז םשל הלחתמ \ רטונש , רעו . םיטנרוטס תואמ המכו רלהאמו רנאטש
 2 . ןוזמו תוריד םיחרואהל

 םיפלא תש לש ךרעל |, םיגזומה לכ וכלה רקובב יצחו עשתב .'ג םויב

 הע להאמ ,רעכיורט ש ,דנא ₪ ש םירחכנה י"ע םיגודנ םהשכ ,שיא
 הררועו הרדהנ התיה םיגזומה תנולהת .רחסמל ןוירטסיגימה תיבל ,ר טיי רב ו
 הכולהתה שארב ,םהב הרכעש הריבה | ריע תובוחר .לכב הכוומ היצסנפ

 '* ,"םמתל תרכגש ,היצילגמ םודוהיה  םיגזומה, + םילמה הילעז  אלבט .האשנ

 תוולב םירחבגה תעבראו .הכולהתה הדמע  רחסמל ןוירטסינימה תיב - תברקב

 ר"דה רטסיגימה לא וסנכנ ,םישנ 'ה  םהוניב | , םיגזוכ ן"ט לש היצטופד

 "" ר"דה =, היצולגל - רטסונימה ינפב היצטיפרה תא .לבק רטסוגימה = , רנכריקֶסייוז
 "םיגוומה תקוצמ תא וינפל ראתו םודנרוממ ול שיגה דנאטש רחכנהו , יקסילאז
 , םהל .רוועיו ארזגה םכצמל ןבל תא | םישי יכ  ,ותאמ שקביו םיללמואה
 ,הנוכוקובמ םיגזומה םשב רכיורטש ר"דה םג רבד ןירחא

 אוה לבא . רורב רבד תונעל ול רשפא:יא התע:חעלש ,הנַע רטסינימה

 אוה . םימיב ואבש םיגזומהל עגונב טרפבו ,הבוטל הנתשי בצמהש לרתשו
 תא ול ועורויש שקבו ,הרומג תויביטקיובואב ןינעה תא שורֶדלו רוקחל חיטבה
 ןובשח לע ןוהה  ילעבו הלעמה  ימר  םישנאל ונתנש |, תויסצנוקה יטרפ לכ
 ; . םוונעה םיגזומה

 :םטעניבאק) טניבקה-ררשמבו 4 תוכלמה.רצחל ;יצטופרה הכלה םשמ
 " תיצטופדה םשב םאנ םש , לסיש ןוראבה דרשמהישאר י'ע הלכקחג (יילצנאק
 לש הצרעההו הענכהה ישגר תא- ןוואבה רוסמיש שקבו ר לה אמ ר'וה
 '  םבצמ לע וריעהלו ,טשפארובב וישכע ההושה  ,רפיקל םירוהיה םיגזומה

 כ , ביצעמה
 .,םיאנתה תא 'דמל עדוי רפיק הש ,בישה לסוש ןוראבה

 ' תא'םישי ךואנומה ,םכצמ תאו םיגזומה םינותנ םהבש
 וכ ,שוררה תא הש עיו ןמתר באכ הוה ןינעה לא ובל

 רימ .חולשל םג תיטבה .אוה .היצי לג ירזהי לש םינע תא לקהל
 , טשפארובל רסיקה לא היצטופדה השיגהש הפורדאה תא

 םלואה :ךותכו ,טנמלרפה םלוא ינפל רע האבו היצטופדה הכלה םשמ
 ' בוש םאנ םש | ,יקסרול ר'דה ,טנמלרפהכ ינלופה בולקה שאר תאמ הלכקתנ
 % / .היצטופרה םשב דנאטש רמ

 :בריקסוווו ר"דה לש וזמ השק רתוי רוע החיה יקסרזל ר"רה .תכושה
 צ רמא .יקסרול ,ונורג ךותמ רבדמ יקסנישזבוד יצילגה ביצנהש היה רכינ , רעג
 : היולת גוש המכ דע  ..הרוע שקבל ונצראמ םתאב םתא, : וירבד רתו ךוהב
 .. םימואלהו תותרה ינכ ןיב לרבה ילבמי , ונצרא תכוטל דחו .ונלוכ ונדכע ,ןגב
 .=ןונעל .תימוגוקיא חלוכ איהש .הלאש  ךופה* ,ןוכגל רבדה תא אצומ יגניא
 < לבא ,  הוצולג ידוהו לש השקה .בצמה תא בטוה  רוכמ ?ינלופה .בולק,ה ', יתד

 .םישנ םג



 + טובשותה ראש םג אלא , תוקחד .םילכופ דכלכ םידוהי אלש ",ריעהל ךירצ

 + שידוהי:םניא .םוונע םופלא שי םיינע םודוהי 'ףלא תמועל 8
 ויה .תויסצנוקה ןמ םיזוחא םיעשתש , ינא הרזמ םיגזומה:חלאשל עגונב 2

 ןאכמ :ג הוה רבדה תא ךישמהל רשפא:יא לבא | .םידוהי ידיב וישכע רע
 יתער .םעהל הלודג הער איבמה ,לוהובלאב שומשה .לדגי אלש ידכ ,אבהלו

 ,הערה חסיהב האב אל הרצה ןה ,תוכחל םיכירצ םיגזומ הש |, הטונ

 המ :יאדוב השעי :"ינלופה בולק,ה 4 .התארקל ןוכהל םיגזומה ויה  םובויחו
 שממ .ןיאו הז ןינעב העד שי תוביצנהל םגש ,בל םישל ךירצ לבא ,ותלכיבש
 + "רבדב .התע ד תא :תיצולגה תוביצנה הוחתש םרטב הלועפ םושב

 היבבב = םיגזומהמ  םידחא :ועג  וירבד תא .יקפרול ר"דה \ רמגשי ירחא
 . םתבוטל .להתשהל םיכרב תעירכ .ךותמ | ותוא ושקבו

 עויפ : השקבו . "יניתורה בולק,ה שאר תא םג היצטופרה הרקב ב'חא
 + ורצמ

 ח"וד .םידוהיה םירחבנה -ונתג ןהבו | , תולודג תופסא יתש ןיה .צ"החא
 רבדו  ,"גגוטייצ-לאנאיצאנ עיינ,ה ךרוע , יודגאל ר"רה םג םאנ , םתוחילש לע
 ר"רה "ינלופה | בולק,ה .שארו רנכריקסייוו  רטסינימה  יפלב  םושק םירבד
 הרזעל םינופ םידוהיהש- -יודנל ר דה רמא --- הנורחאה םעפה אוה וז ,, . יקסרול
 5 ..."ינלופה בולקה לא

 הנטק היצטופד תיולב .רלהאמו רכיורטש ,דנאטש םירחבנה ןועסנ אגיוומ .

 . טרניב ןוראבה | ,הלשממה אישנ ינפל: םש ובציתהו טשפארובל "םיגוומ לש =
 היטבה  אוה .רבב הז רבחה לכ תא ץדוש היה רכינ = .שרגיב לש "ןירברמ
 םומוכ ואב | רבכש = | םהה םיגוומה תבוטל טרפבו | םיגנומה תבוטל .לדתשהל |

 םלואה .תא - םיגזומה ובועש רחאל ..דחא קסע סמצעל שקבל.םהל רשפא יאו
 םייס  ,ןפוא לכב,, . יקפילאוו  רנכריקפייוו לא תוגפל אוה ריתעש ,טרנוב רמא
 תואמ ע ש ת רוע הנתנת םיטעומ םימי דועבש .ינא ערוי ,  וירבד תא טרניב
 . "םימרוקה םיגזומל תווסצנוק

 ליעות םתעיסנש ,םיוקמ םהשכ םת יבל םיגזומה ובש ישילשה םוי לולב
 םהב ולפטש , אניווב םהיחאל הדות תושגר אלמ םבלו ,ארונה םבצמ תא ןקתל
 הנייהת המו םיגזומה לשםתוקת םייקתת המכ דע . הנמאנ תופתתשהו הבהא ךותמ
 , רשפא יא  וחלשש  היצטופדה לשו וכרעש  היצרטסנוטדה לש תוישממה :תואצותה
 ,שארמ. תערל \; ןבומב

 תועירי  וסיפדהו  היצטופדה ישעמל םימלש םירמאמ ושידקה םונותעה

 עוירפ .עיינןהַו םיגזומה ביר הבר "טייצ ה = , תופסאהו תוגויארה ר"ע  תוטרופמ
 םגו = , םירטסינימהל םיגזומה | ושיגהש ., םורנרוטממה .תיצמת .הסיפדה "עספערפ
 םינלופה | םינותעה | םלואו = . םיגזומה .בצמ ד/'ע רנאטש "דא  תאמ .רמאמ
 וללה םינותעה ןמ םידהאו , היצטופדרה התשעש .םשורה .תא שילחהל  םילדתשמ
 וסחי םג ןויצל יואר = . הינוריאו בל תואג ךותמ היצטופדה ישעמ לע  םירבדמ
 שוחכמ .אוה . היצטופרה לא ''גנוטייצ רעטייברא,, .יטרקומר-לאיצוסה ןותעה לש

 אוהו ,םימחרל םה םיוארשו םה םיינע םירוהיה םיגוומהש ,.אדבועה תא ירמגל |
 םהינפ תרכהו םידימאכ םישובל ויה וללה ''םיינעה,, לכ הנה ,אנ אר, <: רמוא
 :,."םתוא האצמ רשא האלתה לע ללכ הדיעה אל

 , שינעה 'ריאמ
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 .רסנוקה ורהמ טגלרפה תחיתפ ידחא ףכות . ונל אב ונרוגו רשא תא צ
 קוחח - ,תוחפה לכל , ןקותיש וא  ,םירגה דגנ שדח קוח. קחויש :, עיצהל םיביטב =

 , תקפוע תיביטברסגוקה .הגלפמה : .תורמוח  וילע הנפסותש רמולכ , 1905. לש
 שטודסנוהב .חצרה .ינפל .'תדלומה ץרא .תלצה,,ב ,הלודגל ולע םילרבילהש העשמ =
 הינמרג תלשממ ריכומ לש .ותעדוה ירחא לבא  ."'הונמרג תנכס,ןב הברה הקסע |

 ירחאו ,הילגנא ןיבו הניב .תמא"םולש היהיש הצור  הינמרג יב ,  גאטסכיורהב
 , ''הינמרג .תנכס,, ,רפדב  תוחורה תא ועיגרה  הינמרגבו הפ תונוש  תורובחש
 --/'םירגה נכס, .."םירגה,, : וב תונעל רחא ןינע םיביטברסגוקה הגלפמ האצמ
 וננוסאלו .תולוק .ילוקב  םויה םיביטברסנוקה 4 םיזירכמ הילעש הנבסה יהוו
 ולה וליפא ."םירגה), .דגנ םישוע םהש וז היצטיגאב םיבימברסנוקה םיחילצמ
 תורמוחה לע. תורמוח ' ףיסוהלו הסינכה תא | ליבגהל ץיוחנ  יכ ,םידומ םולרב
 .יטברסנוקה  הגלפמה ידיב התלע תמאב םא | ,ונקפוסמ םנמא ..רכב תו ועבקנש
 .ילהש ןויכמ לבא .ןשוח  קוחב םינוקת סה  םיצוחנ יכ ,םילרבילהל  חובוהל .תיב

% 

 ועירוה .רבכ םידנלרואהש םושמ ,םיביטברסנוקה .תעהב :תצקמב התע .םיולת םילרב
 ,םתשקב תא  ףכות השעת אל הלשממה םא , בורה ןמ ררפהל .םה םודיתעש
 וזיא תושעל םה = םוחרכומ ןכל = , טנמלרפחב בור סהל. ןיא .םמצע .םילרבילהו
 םה םיחמשו . . . "םהופמ תויח,ל דוע וכרטצי רשפאש , םיביטברסנוקהל תוחנה
 םירעונ : ןכבו  .דבלב וז החנהב םעפה םיקפתסמ םיביטברסנוקה יב םילרבילה
 ...לואועל ריעשה תויהל .םידיתע ונחנאו שטירסנוהב ורדשו וחצר םידחא םיטול

 רסנוקה םינותעה םיפיפרמ  ,קוחה יונישל להקה תער תא ןיכהל ידכבו
 לער םיאלמ םורמאמ ., הבר ותעפשהש ''רראדנאטש , ןותעה  דוחיבו , םיביטב
 םיעובשב הו .ללכב .םיפורה םידוהיה דגגו ןודנול לש החרזמב םירדה םידוהיה דגנ
 לכו ,ריעה חרזסב רשא םידוהיה ייחמ "םירויצ,, םוי  םוי הזה ןותעה  סיפדמ
 ולה  םירויצה כתוב  .ופוסל ןשארמ דחא ךורא רקש אלא םניא וללה םירויצה
 ןיאש ,םיטסיכראנאו םידדוש לש הרבח רותב הוה עברה יבשות תא ראתמ
 םועמשנ ןותעה ירברו .היקוחלו הנידמהל הכהא אלו תד אלו הנומא אל סבלב
 חבוהלו לפשטייהוול תבל  חירטי םיארוקה  ןמ ימ .ירהש ,  םתיוהב םילבקתמו
 ךליו ''הנבסב,, ומצע תא רימעי .ימ ?שממ םוש הלאה םירבדה לבב ןיא יכ
 םיררושל ןק .אוהש ,הזה "ארונה, םוקמה תא , לפשטייהוו תא ויניעב תוארל
 ,ךכ ירול עיגה רבדה ?םהמ קחרי ושפנ רמוש לכש "ויבשוי תאו , ליל .יחצורלו
 יבשוול .סחי  הזיא ךל שוש .ילגנא ינפב תודוהל םדאל רשפא יאש רע
 ,,'גנוטויצ רעטרופקנארפ,,ה לש הרפוס .תומימתב ינלאש הלאה םימיב .לפשטייהוו
 םיטסוכרנא לפשטייווהב םירדה םירוהיה לכש ,רבדה תמא םנמאםא ןטטוג ר"דה
 ינודנולה הרפוס םגו ,ילרביל ןותע עודיכ .אוח "'גנוטויצ רעטרופקנארפ,,הו + םה
 ןומא םינתונ ותומכ םישנא .םאו . .תוערב ישפחו רומג ולרביל אוה ןמטוג ר''דה
 תונותעה יכרד תא רשא , טושפה חרזאה השעי המ , םיביטסרסנוקה ירכרב
 ? הלאה "םירואת ,הו םירקשה לכב ןימאו אלש ערי אל היתוחראו

 ןכ םולגנאה תובלב  הנומאה תא איבהל  םילדתשמ םיביטברסנוקה
 הנש לכב וכו ,שפנ ןוילומ עברל הלוע ןורנול לש החרזמב רשא "םירג,ה רפסמ
 לש ותבושתמ לבא ...האלפנ תזריהמב לדגו ךולה הזה רפסמה ךלוה הנשו
 רשא  ,םורגה לכ יפסמש  ,הארנ \ טנמלרפהב יביטברפגוק רחמנל .ןוצוחה רטפינימ
 ףלא רשע השלש קר הלע עקתשהל תנמ לע הרכעש הנשה ךשמב ז ילגְנָאַל ואב
 יכ ,תוצרגימאה ינונעב םיאיקבה לכל .אוה עורי ללכבו . שפנ םיעבשו םותאמ
 ול שוש , רדונ םתס ,/ םיררוגה תא "הילא -ךושמלמ רבב הז הלרח' .הילגנא
 םוראשנ . תינופצה הקירפאל וא הדנאקל ,  תירבה תוצראל עסונ , ךרדה תואצוהל
 םיבזוע ןלאמ םיבר פגז ; רתויב םוינעהו  םילדה , םיטעומ \ םיררונ קר הילגנאב
 אקורו . םכרד תואצוה יד ףסכ םפסא ירחא הקורמאל םהינפ םימשו ראה חא
 ירה. ,דאמ :לד ימזניקיאה  םחכש , םוונע םודרונ :קר .םיזחאנ הילגנאבש ינפמ
 הלודג  תוירזכא , ץראל הסונכה לע תורמוח ליטמה ,שרח קוח תריציב .הכורב
 , .הומכ ןיאמ

 םורקשה ירו לע לכ יפב הצמשל יפורה ירוהיה השענ הכ ןיבו הכ ןיב
 םורגל .לולע .הז רבדו = ,.םוי- םזי תיבוטברסנוקה  תונוחעה הרובש . תולילעהו
 ,משיטגא לכו .לארשי  ררוצ לכ . הסיגנח .דגנכ קוח תריצימ הלודג רוע הער וגל
 םגש  ,'תישפחהו .תילרבילה :הילגנא לע ותוארהב ותעשר תא קורצהל לכוי
 + להקה . לע .םתוא. האינשמו: םירוהיה תא תפדור :איה

 םה םיחטש םבל ךותבש רשפא , ערוי  ימו ,םישחמ "םילגנא,ה וניחאו
 .םחינפל רשא תא תוארמ .םושנאה יניע וחט .הסינכב רימחהל םוריתעש ,ךכל רוע
 ירו היב .םייפל הרותעו  .חרזמה יריהיב תלחתמ .הריעצה | תילננאה תומשיטגאה
 ןטבח לש הקטולופה םלואו = ,הינמרגב רקטשו .קראמסוב םג ושע ךכ ..ברעמה
 \ דלונה תא תוארל הלגוסמ הגיא האלמה

 האמה תורוסי, ןלרכמשמ לש :ורפס , תומשיטנאה לש ."האולביב ה
 םיאריק הל ואצמנו ילגנא םוגרתב םורחא תועובש ינפל חאצו ,"הרשע עשתה
 םגבל םימש ןיה זא יכ  ,תיחיקפ םילגנאה וניחא' ינוע ויה .ולמלא --- , םובר
 + וז הרבועל

 ינונעל .היסימוק ה ינפל רלדא .ר"דה ריעהש תורעה לע םיקלוחה ירד
 םיאצויה = םיידוהיה  םינותעה  םיסיפדמ עובשב : עובש  ,זמת אל  דוע .*ןוטג
 ברה, דגנ םיכורעה םופירח  םירמאמ ., "לקינורכ  שיאושר,ה טרפבו , ןודנולב
 ינפל . הרשיה תא .רלרא ר'דה | תווע יב .םיחיבומ םירמאמה  ילעב . "ללוכה
 ישטיוטנב רמ זנרבח .. תוילגנאה תולהקה יחולשל דעוב וז .הלאשב גד םועובש
 . הרצה, הרפכ הל ןיא רלדא ר"דה לש וז ותודעש רמא ,העוהל .רבח איה םגש
 םהל תורוהל להנמו הרומ הפ םהל ןיא חרזמה ידוהיש , וז אוה הלודג. רחויח
 , םהינפל רשא תא סה םג  םיערוו סניא הפ םושמשמה .פ"ורמ םונברה . םכרד
 הרבע ירבוע ורוב .םה  םועייסמש :רמא םהילעו ללוכה ברה בולעה 'םתוא ןה
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 , וושעמו רלרא ר"רח :ירבד לע תוחמל | םיכירצ .ויהש המודמכ .ןיטגח ינינעב
 ופנכ תא שורפי יכ , והושקבו רלדא ר"דהל היצטופיד וחלש %םח ושע המו

 סינברה ןמ םידחא םלואו , בורקב תויהל הדיתעה םתפסאב שאר בשיו םהילע
 תלאשב הפסאה ןודת םא ,םינבר לש הפסאל ללכ אובל ילבל ןטילחה הלאה
 השעט תא קידצהל םג םיצור םניאו סתסנרפ תא חפקל םיצור םה ןיא . ןיטנח
 שיא ןיאו םיתרזסה ונוחא רוככ לע הלוח שוא ןיא הכ ןיבו הכ ןיב. .רלהא
 + םנובלע תא עבות

 ,רראודיא ךלמהל ןורכז א תכצמ םיקהל וטילחה ןודנולב םולגנאה םידוהיה
 ילגנאה םעהל .תוארהל ידכו  .ךלמה םש לע ארקתש הנטנופ תונבל םה םירמואו
 תסכמ תא עובקל ורמגו ונמנ ,הז םלעפמב ףתתשמ םיחרזמה וניחא ןומה םגש
 םישמח ךרע ,"סנעפ קיס, -- הנטנופה ןינבל כרנל םדא ךירצש הכדנה
 שמח ןתנו רלישטור אב ןבומכ |. טיעמי אל 'לדחו הברי אל רישעה -- 'פוק
 אל םיחרזמה םידוהיה םלואו .  ותוטכ ושעו וירבח ואבו "סנעפ סקיס,, תואמ
 אלא רוע אלו .  "םתונלבק,,ב ודוה אלו "םילגנאה,, לש םהיזורכל ועמשנ
 איצוהל .ותמכסה תא ןתו אל יכ ,השקבב .גרואיג .ךלמה לא  תונפל וטולחהש
 תפוקל ןתני הזה ףסכהש לדתשי םא יב ,הנטנופ :ןיגבל ףסאנה ףסבה תא
 םיסעוב ןבומכ .ןודנול לש החרומכ תעכ תונבהל דמועה ידוהיה םילוחה תיב
 , םתקדצ ישעמ ירחא רהרהל וביהרהש . םיחרזמה .לע .לודג סעכ "םילגנאה
 .הנבנ םרטב דוע שדחה םילוהה תיב לע טוקיוב זורכלו םיחרומהב םקנהל :ורמגו

 .הלשמ םילוח תיב ןיידע ןיא ןודנולבש וזכ תילארשי חלודג הדעל
 ןודנולב קרו םיראופמ םיילארשי םילוח יתב ןהל שי הפוריא ברעמב תודעה לכ
 . ידוחי םילוח תיבב .תוציחנה איה הבר יכ רמאל ךרוצ ןיאו .הזכ דסומ ןיא
 םירוועהו םיאפורה . םילגנאה םילוחה יתבכ שמתשהל םיחרכומ םודוהיה םילוחה
 םהירוסי םה םילודגו ,תידזהי םיניבמ םניא םילגנאה םילוחה יתבבש םישמשהו
 םח םיזבתמו :םייללכ . םילוח  יתבב .אפרתהל םיחרכומה = , םידוהיה םילוחה לש
 ויאפורש ,ירוהי . למיפסוהל .םידוהיה םועגעגתמש אלפ לכ ןיאו  ..םילהנמה יניעב
 לגוה .תסירד וב ןיאשו ,הלוחה לש ונושלל םיקקזנה ,םידוהי ויהי וישמשו
 . םתמשנל "המלש האפר, איבהלו םילוחח תא ''רקבל,, םיאבה םורנויסימל
 '..דדונתהל םיאשר וגא ןיאו ונחנא םילגנא + םתטישמ םיזז םגיא ונילודג םלואו

 קר יאשר קוחה יפ לע ,, : וזכ הנעט ןעט ,אוה חקפש ,דלישטור דרולהו
 םילוח תיככ  ךרוצ ןיא .אלה - םיאירכ .םידוהילו , ץיראהל םנכחל אי ר כ .ירוהי
 ,םולכ ךכב :ןיא 1 תולחהל םורשכומ  םיאירכ .םישנא םג :ןה + ןרטאת אמש .ללב
 אלא ,ץראה לא  ןאובב .ףכית הלוח השענ םדא ןיא עבטח ךודפש םושמ
 ראה תפש תא :דומלל לכוי אלה הז ןמז ךשמבו ,תודחא םינש וילע .תורבוע
 תא יתעמש אל יכנא ."ידוהו  לטיפסוהב ךרוצ  דוע ול ןיא .בושו ,ילגנא תויחל
 דעוב שאר תבשויה ,ןי י טש ב ע יל תרמ לבא .דרולה יפמ אצוי הזה קומינה

 ויפמ הלאה םירביוח תא הרסמ , ןודגול לש החרזמב  ידיחי םילוח תיב ןי ל
 , םילוחה תיב .תבוטל ריעה לש הברעמב הכרענש תיבמופ חפסאב  דרולח לש
 *ןרמאנ אלש םירבד רוסמל ןיהת יכ .תאזה הדככנה תלהנמב רשוח ינא ןיאו

 םג םונטנ .פהילע) ירוהו םילוחח תיב ןינכ םשל היצשיגאה ילהנמ
 לעגנא ר"ר אפורה , שטיוטנכ טרברח רמ ןוגכ | , ןודגולכ | םינויצח םינקסעה
 ףוסאל וחילצה .רככ (רעטסאג השמ ר"דה תידרפפה הדעה לש םכחהו רעטסאג
 ,תיבה תא םוקהל םריב הלעי קפס ילבו , רכזנה רסומה תבוטל ןוגה םוכס
 + תינה תא לבלבל הוהי לקנ אל ,טוקווב וילע וזירכה םיכרעמהש ןויכמ לבא
 תאשל םיחרזמה ולכוי םא = עדוי ימו = , םיבורמ  םומדב הלעת | תיבה תלכלב
 לכו אל .ףופ ףופש םיברעמח תיקת יהוז םנמאו ? הזה לועה תא םמצעב
 םיולתש ועדיו םיחרזמה וריכי אכ ךותמו , לופוו- -םתרזע ילכ םיקתהל רטומה
 + ,. םיברעמה תעדב רימת פה

 םילוחה תוב | ןינעב  םיקפועה ידי .הנופרת אל | םא ? עדוו ימ םלזאו
 חיכוהל לודג וןמצע הזה .השעמה /חכ יהי רשפא , תומה תא ונביו ידוהיה

 שי רבדל היאר ןיא םאו , דפומהל סבל תא  בושהלו םתועט תא סוברעמהל
 תושעל סולברלוג רמ ינויצה ןקפעה לחה םונש הנומש ינפל ,רבדל רכז

 רהיל ותעדו "רג, אב יכ- םיברעמה ועמש ."תירבעב תירסע, תטשל היצטיגא
 וכרד לע םולושכמ םישל ולחהו "הנידמ ךותב הנידמ,, רסילו "םילגנא,ה תא

 םונשה ןתוא לכ דכע רשא השקח הדובעהו ,ופר אל םולכרלוג רמ ירו לבא

 החרזמב "הרות רומלת, יתב הברהל תיעבטה הטישה תא םינכהל ןל הדמע
 םירומ דיקפתו לודג "הרות דומלת, .תיב דסי ומצע אוה :םגו , ןודנול לש
 רמ יכ םיברעמה ואר ..(* ירבעה ךונוחה .תדובע תא  רוכעל םיחמומ .םירבע
 - וכ

 ,"רַנע:טסיא, רשא ב רֶמ לש ןרָמאַמ הלָעָמל 'וע (*
 ,/ ותפרעמה

 םהיקופקפו .םהיששח לכ תא םאתפ ולטבו ודמע , וושעמב חילצה םולבדלוג\
 דלושטור ררולה ולופאו ללוכה ברה וליפאו . תיבה .ןינכב ול ורזעו ותרזעל ואבו
 לש םדמעמב תיבה חתפנ רבעה עובשכו ,הזח דסומה תא ךומתל  ותואנ
 ונתד ינב לש םהורלי , : םיברעמה הנחמב תרבוע הנורהו . םיברעמה ילודגמ חברה
 ..,"ונידי לע וכז הזלו שדוק תפשב לא:תד םידמול םיחרזמח

 תטישש , הזה רבדה דועי וישעמב םולברלוג רמ חילצה ןכיה רע
 'םהל וללטש ,טרופפו הדומל םיגורחאה םימיב תושעהל התפכז תורבעב תירבע

 תוקנופמו :תונידע "סודויל, וארנ רככו . םיברעמה לש םהילכיהל םג הלטמ
 אלא דוע אלו , תיעבטה הטושה י'פע  תירבעה הפשה דומלב  תוקסועה
 טחבש ,  םיטקפסורפ  המסרפ רועה לש הברעמב (תירצונ) תיללכ .תחא היסנמגש
 םייללכה םיעדמהו תויסלקהו תושדחה תופשה דבלמ, :הילע .םירבדה םיבזתב
 היח הפש רותב השודקה הפשה תא םג ונרפס תיבב דומלל םודימלתה םילוכי
 ; . "החמומ .ירבע הרומ יפמ

 ... םימי הזה טרופסה ךיראיו ןתי ימ
 ;רמלמ :.מ/ ,ש" ריד

 , . א"ערת
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 .תּונְויִצַּב

 ,טבש ףוס , ןודנול

 תנשב ..לצרה . רירה לש .ומא אנוווב התמ  טבשב בייכב
 ופתתשה ,טבשב דיכב התיהש ,התיולהב :.הייחל הנומשהו םיעבשה
 םירעב םינויצה .תודוגאמ תובר תויצטופד םגו .אניוובש םינויצה לכ
 ,ההורט .ותבו סנאה .לצרה לש "ונב  םג" ויה םיולמה ןיב , תורחא
 דנאטשו רלהאמ םיטטופרהו ,טילש ר'דה ,םהיב 'ה ,פיהעוה ירבח
 ללגב | היולהה לא אובל לוכי אל ,ןוספלוו רמ ,הגהנהה אישנ .רועו
 , יקצנמרק רמ .אלמ ומוקמ תאי ,ותואירב בצמ

 "השיא ירבק די .לע יגנילבהה תורבקה תיבב /הרבקנ הרטפנה
  ןוצר היה \ ךכש ינפמ = ,םימואנ 0 ואשנ אל הרבק לע .הנבו
 ' םימח .םירבדב . הדופסה = ,;גנאווטכייפ .רידה , ברה קר. ..הרטפנה
 רתויה חבשל  הייחב רוע התכז הרטפנה  יכ ,ריכזהו * .םירצק
 "!וותרלוי ירשא, :היעדוי לָכ .ורמא הילע---, לודג

 ולווב ח?כב  הדלונ  :(טנאמיד :תיבל) :.לצרה .חטינא'] תרמ

 * תלעבו : הניוצמ .השא .התיה איה .טשפאדובב %8%6 תנש לש

 רילע- הלצֶאו הנב לע הברה העיפשה איה . דאמ | תולענ .תודמ

 < איה .התיח 'תינויצה העונתה שארב לצרה דפעש העשב ,החורמ

 .םג הפתתשה םינויצה םיסרגנוקב ..ותדובעב ול תרזועו ודיב תכמות
 הדובעל ןורשכהו היגרנאה תא יב ,ומצע לע רמוא היה לצרה איה

 תונויזחהו תומולחהח תא םלואו ,השעמה שיא ,רחופה  ויבאמ .לחנ

 :תונמייפה תא  ,תינואג הריציל הריבכה הפיאשה תא ,םילודגה

 . ,ומאמ לחְנ---ושפנבש
 תוטעומ .םינש .ךשמב . לצרה הטינא'ז התיה .האלפנ השא

 ףוסבלו התדיחי .התב ;בוהאה ,השיא :הייח .תודומח לכ הל. .ודבא

 אלמ הבלו .,לובסתו אשתו ..הנב תשא : ,התלכו  .לודגה-: הנב.םג

 וישעמלו חנב5 דוחיבו .,הלא .היתודומחל שדוק ןורכזו שדוק .תבחא
 . ,המע .5א העוג תורובג ימיל טעמכ העיגהבי . םיאלפנהו םילודגה
 : .התיה לצרה םא ןכ לע יכ ,םליעל החכשי אל רשא

 ! הרפע :יכגר הל וקתמי

 . ראונאיב 1" םוימ ינלקה ."טלעוו,ה  רמונב --- . ויק פ צר פי שעמ

 .. "*ןפמויט ליא, : .ולוונאפשה  ןותעה  ךרוע  ,וקסורפ רוד דגנ .רמאמ ספדנ ז"ש

 :ןילא: .ותלשנש םיפתכמ ינש  ףויז יכ = ,וקסירפ םשאנ הזה רמאמב .אטשוקב

 שאב: :םכחה :תאמ שרה: םגו (9 רמונ שה, *הכובמ תעש, :ונרסאמ "וע)
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 :לש .בולקל .בתכש -ובתכממ וב = רוזחי יכ = ןסונוש..םימווא י"ע  ,םוחנ םיוח 'ר
 ותעשב .ןכ :ירחא  ספדנ הזה רטאמה ..ותדועתל חלשנ רבבשו 'םיבכמה,
 ,שזד,ה  תכרעמל - בתכמ | חלש  וקסירפ - 'ה * .ןודנולב "לקינורק שואושזד,הב
 ."מלעוו,ה- וילע הלפטש תומשאה תא וילעמ ללוגל .ץמאתמ .אוה ובו לקינורק
 םירָכדה. תא, וקפירפ לש הז ובהכמ לע = (8.רמונב) הבושמ "טלעוו ,ה תכרעמ
 : הלאה"

 םשאנ ,וקסירפ דגנ .רמאמה ספדנ ובש ,"טלעוו,ה לש  רמונ ותואב
 םוימ .וקפיהפ לש ובתכמב (1 .:םירבד השלשב הזח .שיאה
 אל הוסמנו תיאליזבה המרגורפה הפוידזנ 1910 תנש

 ."ופמיט,ב וספרנש  ,תונויצה לע קנרפ ר"דהו ירויפיטנוכ ה"ה לש םהיבתכמ (2
 םנכת לבא ,יקינולפב ריסא יניי, יקרוטה 4 ןותעב .ומצע םויה ותואב. ומפדנ
 הבוטקואב ח"כב (8 = ;"ופמוט,ב ופפדנש םיכתכמה ןכותמ ירמגל . .הנוש היה
 והתוערמ תחא ןנכתב תוגוש תואצוה יתשב "ופמיט,ה העיפוה 1910 תנש לש

 . תוטרפב וילע .רבדלמ וקסירפ טמתשמ ,ןושארה ןמיסל עגונש המ ,

 לש רבמצידב ח"כ

 + הנוכנה התחסונב

 / תונויצה רבדב םהעד תא .עיבהל ותואנש ,םישנאה םתוא יכ, ,קר רמיא אוה

 . "טלעוו,ה רפוס חיטבמש ומכ  ,חפב ודכלנ אלו אושב וודי לע ולשנ אל

 םימכח תאמ שקב ובש ,וקסירפ 'ה לש .ןבתכמב יכ ,םירשאמ ונא הז תמועל
 יכ , ארבועה לע ונכמסב, : ךכ בותכ ,םתעד תא * עיבהל םינוש םידמולמז

 התוטמש תיא ליזב ה המרגזרפה לעהרפוימ תוגויצה

 רטאנ תמאבו ,.."אגית ש ל5ב תידוהי הכלמ"מ דפיל איה

 ט לק מ לארשי םעל שוכרל תפאוש תונויצה, : קר תיאלוזכה | המרגורפב

 לורפה לש התנוכו התחפונ תא הנש וקםירפ 'ה ."א גית ש לפ כ חוט ב
 , הלא לש םתעד לע הזב .עיפשהל ץפח ,תישאר .םימעט ינש ינפכ המרג

 ידוהיל תונויצה איה הגכ!סמ םנמא יכ

 םתואמ  הנלכקתתש  ,תובושתה. י"ע ןכ ירחא  עופשהל .ידכ  ,תינשו ,היקרומ
 וקסירפ אלא ןנא - אל .תיקריטה הלשממהו רוכצה תעה לע ,םישנאה

 סנמאש םושמ ,הז ואטבמל םימוכסמ ונאו  ,"םוחפ תרוצמ, רבדל ארוק ןמצע

 ,תמאה איה .ךכ
 חלשש םיבתכמה ירוצקב קר רבדמ אוה ,ינשה ןמיפל עגונש המ

 'ה לבא ..ללב הז רבד רכונ אל ונרמאמב ,  "ןינאט,הו *הבאט,ה  תוכרעמל

 קורפו ירויפיטנומ לש םיפיוזמה םיבחכמה 0 הרומג הקיתשב רבוע וקסירפ

 וקסירפל ,אטשוקל קר וחלשנ הלאה םיכתכמה | יפוג  .יקיגולסב  ומפרפתנש

 םיבתכמה עיפוהל ( ןפוא הזיאב ראכמ וניא אוה .ילוינאפשה ונותע ליבשב

 יקינולסב ' םגו אטשוקב םג םיב וב הלאה

 . תועש עבראו .םירשע

 ,ושילשה  ןמוסל  עגונש המ

 ךלהמ | אטשוקמ .הקוחיה

 אלא ,הוקדטצה םוש אצומ וקסירפ ןיא

 ,'ץראה לכב רזופמה לארשי | םעו םיהלא םשב,, עבשנו וירי תא אש ג אוהש :

 ה  עשפהמ אוה ףח יב
 "ופסיט,ה .לש  תואצותה יתשש :ינפמ = ,ןיעב םיקה רבדה = תא .לטבל  הלוכו

 הניא ונממ השרד אל שיאש וז העובש םלואו .

 אל ,ישאבהםכחה לע. העודו הרמב עיפשהל - הדעונש /ןהמ .תחא = ..תומויק

 ב וכ ,םימשה .יהלא .תא  ומצע לע .ריעמ ' וקסורפ 'ה םא - . חולשמל הרסמנ

 ותורשכ לעו ותנומא לע ןודל רשפא ,הזכש יעצמאב שמתשה אל ותדובע מו

 י'פע וא ,הנוש םנכתו רהא םויב ואציש ,"ופמיט,ה לש תונוילגה ינש י"פע

 תונוילג םתוא לש הילימיסקפֶה תא ותעשב איבחש ,יאטשוקה "רָורוא,ה ןוילג

 \ + "ופמיט,ה

 .שרח רקש והז .תונויצב דימת םחלנ אוה יכ , וקסירפ 'ה .רמוא ןלהל

 תונויצל דגנתה אל זאש , יקפירפ לש תיאנותעה- ותרובעב העודי הפוקת החיה

 ,םיעודי .םינויצ לש םירמאמ ונותעב םסרפמ היה אַוה . אוהש לכ דוגנ וליפא

 חורב  םיבותכ םהה םירמאמה ויה ,.ןבופכו , בולוקוס רמ לש  וורמאמ ןוגב =

 ,האודיא םשל וא .םייטולופ םימעט םושמ  וקסירפ תאז השע אל ארז . תונויצה

 תאוה .תורמחה תלעות הקספשכו .תירמח תלעות ול .ואיבה הלא וישעמש אלא

 1909 תגש לש ץיקב היח הזה רבדה ,תונויצה דגנ ותמחלמ תא וקסירפ לוחתה

 ,וקסירפ רמוא - תונויצה לע המחלמ רושקל ול ומרגש תובסה רבד לע

 ישאר התע םהש ,םיריעצה םיקרוטה בוקב רעס הררוע תונויצה .הלומעתהש

 םוגוחב תונויצה התשעש ערה םשורה תא תוחמל הצר אוה .ץראב ןומלשה

 העונתה הררוע אל היקרוטב הלשממה יגוחב .יכ ,ה דב 1-ע יהוז לבא ..הלאה

 ץמאתמ .יקסירפ  ןודאה" יכ ,הדבוע  יהוז םגז  .רעס ררועל הלכי .אלו .תונויצה

 לש סבל ברקב רשח םונושה וופווזו .תקסופ .הניאש ,ותמחלמ ו"ע ררועל .לדתשמו

 גושהל ץימאתמ אוה ,,תולשה החדוכע תא רותסלו  תזנויצהל סיריעצה סוקרוטה

/ 
 ךרוע .םימלענ :ןותלקע  >יכרד י'ע- םגו םינלג . םיעצמאב :םג" תאז ותרטמ תא

 תונויצל  םודגנתמה .םיבתכמה תא םיפדהש יב : דיהשזה :ןיסוה = ,"ןינאט.ה
 , םובתכמה = תא םסרפל היה חרכומ ונובארל וכ ., אלמ  הפב הרוה ,זנותעב
 סיפדיו 'ודמע בוטוו יכ ,.וב ריצפהו תודחא םימעפ וחרקב "ופמיטח,, ךריעש ינפמ
 קר הגה ! , היקרוט ירוהיל הנכס  ןזיא- היופצ םא , םחה םיבחכמה תא
 לש רעוה רכח ,ערונה רפוסה' ..הדעב םוארהאה| המה ותע'פו וקפיופ

 םינורחאה םומיב .וספדנ תוגויצה רגנ וירמאמש , ימאנ:םוזאיק, , םיריעצה םיקרוטה
 ,ןכ רחא ומצעב עידוה ,לורג שער םהעשב וררועו הפוריא ינית;> הברהב

 ..תונויצה ר*ע ןוכנ גשומ ול היה אלש םושמ קר בהכש המ בתכ אוה יכ
 א טסיבור,ה ךרוע ל ימאנ םיואיק ומא םמצעםידוהיפא,

 םיפאוש פהיתנאייכ+ ,תוירבכה םשע םירפפמ ,'ולאופופ

 וב אלפ לכ ןיא אלה ,הלשממל תודנגנתמה תורטמל

 תנא צות יהיל איכהלו פעב .ררועל לולע תוה,רכדה

 .'תומוענ יתלב

 תובושתה תא הדחוימ תרבוהב רואל איצוהל וקסירפ 'ה הצור החע
 וז הארתה .ןומהה ןיב םנח תאזה תרבוחה תא קלחלו תונויצה רבדב לבקש
 הלאכ םועצמאבו רוצעל םילגוסמ  םנוא וקסירפכ םישנא . ןנתוא .הדיחפמ הנוא
 !יברעה םגתפה תא עדוי יארו וקסירפ 'ה . תונויצהכ הריבכ העונח דעב

 יקסירפ 'ה ישעמב םילפטמ ונא .. "הכרה תא השוע הרישה לבא , חבונ ב כה,
 םועבראכ הזש, ,רמאלו ראפתהל קרצה ול שי המכ רע | ,תוארהל ידכ קר
 ףייז וקסירפ 'ה . "תרזמה תוצראב םודוהיה תוחתפתה תבוטל למע אוה | הנש
 ףיסונ אלו ,דבכנ וניא הזה רברה יכ רשפא . תיאליזכה .המרגורפה לש חסונה תא
 תא הנשש ירחא םיכתכמ ינש תרחא תכרעמל איצמה אוה .וילע רבדל רוע
 רשפא הזה רכדל םג . םיבתכמה יבהוכ יפ תא םדוקמ לואש ולבמ ירמגל םנכה
 םהשכ םה םינוגה םישנאש ,םיאנקו , תונויצ? יאנק דגנחמ איה וקסירפ * ,חולפל
 לבא , םינוגה םניאש םיעצמאב תיטילופה םחמחלמב םימעפל םושמחשמ ,םמצעל

 אוה :השדח ךרד ללס תונויצה רגנ ותמחלמב .וזמ הלודג דוע השע וקסירפ

 . םידוה:םניא לש םיברה תושרל ימינפ ידוהי ןינע איצוה

 ..היקרוט .תובלמל הנכוסמ .העונת איה תוגויצה יכ , רמא אוה
0 
 ךלה .אוה

 םידנוב יכ | ,ותנומא ינב  ,ויחא לע ןישלהו היצילופה לאו םיטפושה לא

 תויהל ליחתה  םיקרומה לש ימואלה .שגרהש" העשב -תאז ::תא השע אוה . המה
 . המחלמ = ימי" "לש ' םיקוח םיגוהנ ויה  אטשוקבש העשבו ,הלקנ לע עגפנ
 היה אלמלא | ,תומויא תואצות יריל איבהל :אופיא הלפי וקסירפ לש ותוגישלמ
 ,.תבשוימ העד לעבו ןותמ שיא יקרוטה טפושה

 סשה םינותעה = וקסירפב תא  :וונפב ול וקרזו םיאטשוקה וב וטנמ

 : וב .היולת נו המשא הראשנו ,[ןישלמ

 ! הזב | ונראת וינפ .רתסלק | תאש | ותעובשל שי .ךרע הזיא
 םדא -- ,ייולגיאל הדיבעד אתלימב .רקשמה , ףייזמה , ויחא לע ןישלמה םדא

 : םלועבש העובש לב לע רושח .הזכש

 תיטסיצילבופה ונתבוח .התיה וו
 םילוכוש ,.  וקפירפ לש  ויתולובהתו
 + לבב תוחהיה -לע 'םג
 ןאכמ וערי ירוהיה - רובצה :יגיהנמו- תיקרוטה הלשממה- שארב םידמועה

 . וקסירפ .ןודאה .אוה יִמ ,  אבהלו

 תא להקה .לכ .ינועלו = םיברב \ 'םסרפל
 ,.תונויצח לע קה אל הנכס :\טימהל וישעמ

 םאי יב

 א"יב :הלאח םירבדח תא סיארוק ונא - "טלעוו,ה.: לש ןורחאה רמונב

 רשא  הניטנבילדהילגנא .'ח = לש .רוטקרידה |, ןוסבוקעי  ר"דה = ארק \ ראורבפב

 לא = ."תונאמותועו  תונויצ, ד"ע שדחה  בולקב = יקינולסב  חאצרה , אטשוקב

 םיחיגשמה שאר םג.םהיניבו ,השאו שיא תָואמ .עבהאמ רתוו ואכ  האצההה
 רטש רחאל . םיקרומ ,םיטסולאנרוז הכרהו יקינולס תילוב רשא םעה תלבשה לע

 יפיב .ונויטצחש ,הירבד תא ןוסבקעי ר'דה חתפ הכרבב וינפ תא םדק .ןולממ

 תודהיה ןיבו תונויצה ןיבש סחיה תא יוארכ ררב הצרמה |. םתרבהו סנונגס

 יתינאמותועה תוכלמה לש הינינעל תונויצה לש .הסחי הא םגו תינאמותועה

 םעפב םעפב התול םיפסאנה דצמ ןוצר תעבהו םאונה 'דיגה --,רבר םוש ןיאמ

 תוכלמל תויטוירטפה שגר  ןיבו  תונויצה = ןוב \ דירפי רשא --- , ויתונקסמ תא

 היפנכב תאשונח  ,תונויצב תודוהל חרכומ ןמאנ ינאמותוע לכ ,  תינאמותועה

 סישנא היקרומל איבהל תרמוא , תונויצה , איהש םושמ , היקרוטל הבורמ הכרב

 הבשה ,חוקרוטלי הזבש שונא .רמוח לש: וברעו :בלינמאגו םיפמוגמ , םיצורח

 , לָבְל וול .,היחתל



 , םיפסאנה לכל החוכוה איה . רובכ םשור .םועמושה לע התשע האצרהה
 , תידוריה תימואלה הפקשהה  ןיבו תיח זאה תונמאנה ןיב /הצוחה רבד ןיא .יכ
 םעפה .םשוהש ,הרומג החטבב טעמב דיגרל רשפא ךכ ךותמ . תונויצב תילגתמה
 . תוגויצה לע  תויולפנתהה לכל ןיק
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 .לֶאְרְשידְץְר
 לארשי ץראב | וז הנשב חיורה .הניתשלפ-הילגנא תרבח לש .קנבה --

 ךשמב  רסוגש שדחה ףינפה דכלמ ,םיפינסה לכ וחיורה .קנרפ ףלא .תאממ> רתוי
 שיו ,יוארב םיחתפתמ הזה .ףיגסה לש ויקסע םג םלואו , תפצב תאוה הנשה
 תא אשונה יהל היהיו אוה םג דוע דיספי אל האבה .הנשבש תווקל אופוא
 . מצע

 תאזה הרוגאה .תואולהל תפתושמ תידוהי 'הדוגא הדסונ ןודיצב --
 .לארשי ץראב תונורחאה םינשב ודסונש הולמה תופוק  רתי לכל הנויבצב המוד

 '"ארזע,, תדוגא  .םיתכ רשע  השלש תונבל ןוישר לבק אבס רפכ --
 . הלאה םינינבל ףסכ הולמ .ןילרבמ

 םיאצוי םתא דחי ,הבשומה תא םיבזוע המיב ובשיש םידחא םידרפס --
 יםישדח םיסירא ואבי םמוקמב .םידחא םיסירא םג

 םינוב ; המדאה תא םילקסמ .שיא םיעבשכ תעכ םידבוע לד'גמב --
 תפצמ םילעופ םג  םהיניב שי  ..םידרפסו םיזנכשא םה םילעופה .םיתב
 תואירבה .כצמ . םיאנב , םיחפנ , םירגנ--חבאלמ ילעב םה  םינורחאה . הירבטמו
 .ער אל לד'גמב

 םימשנה תריצע ינפמ . יראה לכב םימשנ ודרי ףוס ףוסש ונעדוה רבב --
 וישכע ודרי םימשגהש י''פעאו .טבש שדוח תלחתב עורולו שויחל וליחתה
 < תאזה הנשב לוביה תודיתעל גאדל שי םוקמ לכמ ,בר עפשב

 .םיסרפה םירוהיה תנוכשב ברע ירועש ורדס םילשוריבש ןויצ ילעופ =-
 . שיא םיששכ םירועשה לא םיאב

 תורותה-ידומלתב ךומתל .הטילחה ."הרזע,, תדוגא יפ- ,סיעורומ --
 םיללכה םיעדמהו תיקרוטה הפשה דומלל םוקמ הנתתש יאנתב םילשוריב

 ירועש ררס , הוקת חתפב הרות .רומלתה להנמ . , ךאבריוא רד =
 , רומלת : םידמול .דימלת 35 םירועשה | לא םיאב = . םילודנ םידימלתל ברע
 ועבק עורמו הבשומכ האב איה הטל וז הפש" -.תיתפרצו היפרגואיג * ,ןובשח
 ? םיפכודותרוא  .אקוד -םוקמ--הל

 /םהה םירומה םורוטפ אכצה תדובעמ יב  ,הראב תימוקמה  תושרה - 
 . תיקרוטה הלשממה םעטמ םירשואמה רפס יתבב םידבועש

 - -ךרועהל כתכמ :'אוה הנכת  ."'ךונחה,, לש תישילשה תרבוהה האצי --
 תורזה -תופשה רומל רבד לע ןייטשפא קחצי לש ורמאמ ךשמה , הרוהי-ןכ .א
 , רפסה"תיבב תודובעה לע ךובריוא 'פ תאמ רמאמ , רליה .שפנ לע ותעפשהו
 ,דומל) אמגורל םירועש  ,גוגרפ  רותב  יוטפלוט לע ץיבונובר ..ז .א  תאמ רמאמ
 יקצינבר .ח ..י תאמ ךונחה לע םיבתכמה ךשמה , (יממע רפסחתיבב היפרגואינה
 הליכמ הז רבלמ .(םוגרת) םידליה ינגב הרובעה' תטש לש םייגולוכיספה תודוסיה
 .םירומה זכרמ תאמ רזוח בתבמו .תועידי =, היפרגוילבבו תרוקב דוע  תרבוחה

 קחצי, המרדה תא ךורעל תונכה השוע םילשוריב תירבעה המבה --
 ידולימ אוה  רבחמה .המיס הטנס ידי לע (תיתפרצ) הרבוחש "לאנברבא
 וישכעו םיריעצה םיקרוטה תעונתכ קלח חקל אוח .הפוריאב ךנחתנש ןודקומ
 .הימטופוסמ תאקשה תלאשב | ,סקוקליו םע דחי ,םדנהמ רותב , קסוע .אוה
 . דרפסמ! םידוהיה .שורג ןמז תא .תראתמ המרדה

 םילמ לש המלש הרוש עבק םילשוריב ןושלה דעו - -
 . סופדב 'בורקב הנמסרפתת ולא םילמ . תונוזמ

 תורכמנ ("ריעצה לעופה, לש ודוסימ) "םעל, תאצוה לש תורבוחה --
 הנאצת תאזה הנשב |. לארשי ץראב תורכמנ ןבור . םירלפמסבא 2000  רפפמב

 , לארשי יראו .היקרוט לע תונטק תורבוח תאזה האצוהה ידי לע

 , היפלאובא , שדחה "ישאב-םכחה תא הירכטב ולבק לודג- דובכב ==
 יבשות לכ תא  תובוחרכ  וורכוהש  םיזורכ י"ע  הנימזה (טרטסוגמ)  הירועה
 ויה הלשממה - תודסומ לכו םיתכה . ודובכל ורדסנש תוגיגחב .קלח תחקל רועה
 תיבה רי לע םיליח ודמע היארפל אב ישאכ-םכחהש העשב .םילגרב םיטשוקמ
 ותיבב 'ותוא ורקבו ורוח םתיבב ברה םרקבש ירחא . ודובבל םקשנ :תא ומירח,
 . תותדה ישארו ריעה ישאר , חלשממה יריקפ לכ .סויב "וב

 ותלהקב = םינינעה .בצמ :ןוקת לע דקוש .ןוגד קשמדב שדחה םכחה =
 תוררשב םיילסומה םייחה תא .םירהל = וגאד לע ול תודוהל ךירצ דוחיב ..הלודגה
 ..קשמד .ירוהי לש תוכומנה

 ,ינינעל = עגונב

 * 'תוחולה \ לע | תובותכה | דוע וארקנ אל "רואה, לש תועידוה :יפל .--
 תואצמנ .לארשי .ץראב  םירקוחה דחא םארקש :תוחול :ינשב . ןורמשב ואצמנש
 םשה תודחא םימעפ 'רבזנ ולא תוחולב .ך"נתב תואצמנ ןניאש תוירבע םילמ יתש
 . עשולא

 רשאו | םידוחיל :ותאנשב  עודיה , תרצנמ. םקאמיקה --
 .'יקרוטה טנמלרפב השרומל קשמדב רחכנ  םידוהי י"ע הלופא

 ןודגו ,שפתנ הפיחב .ינמרגה תא גרהש חצווה --
 . הנש ההשע שמח ךרפ תדובע דובעל ונודנ חצרב םיפתתשמה

 ררמה טקש אל דוע םייטרפ תורוקממ תולבקתמש תועידוה פל --
 םיאודבה תא עינכהל  אבצל דאמ השק םיכרה ןורסח ינפמ . ןדריה רבעב ןירפש
 .םוקמל םוקממ םידדונה םילגרה ילק

 :ץיבומרבא באו הבשומה ידסיממ דחא תמ  ןויצל ןושארב --
 הדוכעה תא :הנומאב  אלמו  הנש  םירשעו עשת ינפל לארשל ץראל אב אוה
 ףורב ורכז יהי = .לארשי ראב בושיה ןינבב ץולח תויהל וילע הקלש  חלודגה
 ! םימעמה בושיה ינוב :ןיב

 .הָיְמּורְּב

 תינקל  דגנתה

 ראש | . תומל

 םלוק קתתשנ אלש דע .םיליצאה תדיעוב םידוהיה תלאש
 , םיליצאה-תריעוב םיברועה .תחירצ העמשג הכלממה-תמודב לארשי-יאנוש לש
 : . גרוברטפב הז עובשב החתפנש

 -תלאשל  הלש = המרגורפב לודג םוקמ התצקה וז הדיעוש ונערוה /רבב
 הריעוב םירבחה ןיב = הקלחתנש ל ד'ע האצרהה דבלמ . םידוהיה
 לא ןא " ופרטצנש " םילודגה | רמוהההוכרכ ינשו  .דקתשא  םיליצאהל התיהש
 ' הברה | "רמוח,  ליכמה ,שרח ךרכ: וישכע לש  הדיעוה ירבח ולבק ' , האצרהה
 ךטסנ הרבעש  הנשה לש רמוחה םא .תוריעוה תצעומ תאמ הדחוימ האצוהו
 ךרענ , םינוילעה הלשממה-תודסומ לש ןויכראה-יתב ךותמ  ואצוהש תודועת לע
 דבלמ . ינשח בוקראמ לש ותעפשה תחת שדחה ישילשה ךרכה לא סנכנש רמחה
 ו"ע| םתכנש ,"ירקחמ | רפסמ - הברה = םיעטק םג וב םיאבומ תוימשרה תודועתה
 ר"ע םינברה תרות ירתסמ וא ירבעה דומלתב  ירצונה, םשב סוטיינארפ ןהכ חויא
 :רמאנ האצרהב . "םירצונה

 םידוהיה ורצנתי רשא שי לקנב םבבל-יממו תא איצוהל ולכויש ידכב,
 תאצומ | ךכיפלו .םתנומא"ינב םע  הרומגה םתודחא תא ז"כב ריפהל ילבמ
 הלאל וליפאו ,םידוהיל ןפוא םוש ב ת ת יל בל ץוחנל הצעומה
 -תובב וא ןוטלש ב תיכלממ הרושמ םוש םתד תאורימהש
 םיקוח-תבירעל תביישה הדובעל םלבקל ילבל םגו ןיד
 תוכזה תא םידוהיה תאמ לולשל קר אל איה םירבדה לש םתנוכ ."הי גוג דפו
 .תוריחבכ ףתתשהל םג םא .יכ ,םיקקוהמה-יתבל םירבח רותב רחבהל

 יתינה ל ןיא, .אבצל םורוהי תחק יתלבל בוטל הצעומה תאצומ ןכ

 אלו השביה ליהב אל ,אבצב דוב על םידוהיל ןפוא םושב

 הפפיתיב םושב לגרה תפירד םהל תתל ןיאו ,םיה ליחב

 | ,:הטה ל ס-וסיפבפל

 התעפשה רברב "תרעוב,ה הלאשה לע םג הצעומה תיבדמ חירבד ףופב

 הצעומה . רפפה:ותב ירימלת םירוענה ינב לע תידוהיה הדנאגאפורפה לש הקוזמה
 םידימלתה ןיבו םיפורה םידימלתהןיב דיר פה ל ץוחנל תאצומ
 םהל תחל אלא ,ללב סזהב . לא- םירוחיה תא לכק .יתלכת ,םידוהיה

 הלשממה ךהטצת םא .ןלוגאו ,םמצעל םהל םידחוימה רפס:יתב חותפל תושרה
 ] 4 . התפוקמ הזל הבומת תתל

 .רקועה יב , ריעה אוה .יגש ה בוקר לש ומואנב ולוהתה םיחוכיוה
 ךותב - לכ תא רוגפל .ךירצ .לכ םדוק : הדיעוה לש המרגורפה ןמ. רפח

 .םוקרס | .ץיאה .ןמ לילכ סשרגל ;ךאיה תובשחמ כושחל .ךורצ .כ"חאו ., םמוחת
 העובשה לע םירביע םירוחיה םיטילקרפהש ; תועודיהו תונשיה .וותולולע .לע רוח
 םורסועו םיווצמ  םירוהיה \ םיאפורהש , ןינירה-ילעב תא םימרמו םיעבשנ םהש
 וכ ,הנקסמ ידיל .אכי .'וכו 'וכו םורצונה .םילוחה תא תימחל סתר יקוח י'פע
 ,םיאפורו .םיטילקרפ תויִהל םודוהיה לע רוסאל ךירצ

 :םירחאו בוק צי ש המודח רכח םג ןרבד הז חורב
 ל תא רותפל רשפא יאש ,רמא ןיק לונִמ ריטייר ףארגה קר

 שאר  תולק זגהני לבל תריעוה. ירכח תא | ריהזה .אוהו ,חחא לגר לע םידוחיה

 + תשרוהה ,הרָשמ .תאישב םירוהי לע רוסאל קר םיכפה םאונה ,רבְדב
". 0 
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 .אכצב דובעל םגו ,םינומאה
 ומואנ ,ב וק א מ ש יאבקפומת ר"ועה םסרופמה לארש\:ררוצ םג רבד

 יכ ,רמא םידוהיה לע לילעהש תולילעה ראש ךותב ,תובישי יתשב ךשמנ

 "להקה, לש ונכוס םג םא יכ , היצילופל טנמטרפירה ל ןכוס קר אל היה בוזא

 לודגה ךיסנה | תחיצר תא רדסש ליבשב אלמ ףסכב ול םלש רשא ,ידוהיה

 . הבילפ רטסינומהו ץיבורדנסכלא ייגריס

- 
 ןתימילשומה ,תיטיראקה תויצקרפה--.ןילופב ימ צ ע ה ןו ט ל ש ה

 רובצה ינקפע, :הזה תעדרה 'ולג תא ולכק תיטארקומיד:לאוצוסהו תוקיכודורטה
 םיררָוב ויהש ימו ךונחהו הקדצה תורסומ לש .טחכייאב ,.קסנימ ריעבש םירוהיה
 וטילחהו | ןילופ ירעב ימצע.ןוטלש תעיכק ר'ע .הטצחהב וגר , הבלממה:תמורל

 : הלאה תוטלחה

 :ןוטלשב | םודוהיה  תויבז תא רותעב ליבגהל םיעיצמש העצהה (א
 איהו ימצעה-ןוטלשה ןויער הא הדופיב א תרערעמ ןילופב םירעה לש ימצעה

 דוע ןילופ לבחב עבקנש  םידוהיה לש םהיתויכז יווש פיצנירפ תא  הרופמ

 *1868 תנשב

 םינויעקאירה תודוסיה ןיבו תינלופה | ולוקה ןיב השענש | ,םכסהה (ב

 המודה-יטטופיד לש םתגהנה ןפואו םידוהיה לש םרספהל הכלממר:תמו רבש
 ןמ תוקלתסה אלא םניא ,ימצעה:ןוטלשה ינינע רורבל המורה התנמש היפימוקהב
 תאמ ךליאו ןאכמ ללוש הזה רבדהו ,םימואלה ןויוש לש ידופיה  פיצנורפה
 + םתַנא םיפדווש תופידרה דגנ תוחמל תייסומה תוכוה תא םמצע  םינלופה

 ידוהי לש ירוטלוקה  םכצמ יב  ,םונלופה םיטאטופידה לש " םקומונ (ג
 ילעב םה םידוהיה) =. תואיצמב רופי םוש ול ןיא אוה | ךומג ןילופ
 קומינה ןיא הזמ  ץוחו (.רפסו ןושל ועדוי םה םלוכו הנש יפלא תב הרוטלוק
 ייתוב) תא אוהש ימ תאמ | לולשל ידכ ,הבס ללכב שמשל לוכו
 + תוישונאה

 לטונ םהילעש ,בשומה-םוחתב .םו בשווה םידוהיה .ונחנא .ירה ךכ ךותמו
 םילוכי ונניא ,םירעבש ומצעה  ןוטלשהל = עגונב תוימואלה - תולכגהה .דבוכ לכ

 גהנויש םויה .ןמל ןילופב ונמע ינבל פג ףקשנ הז ןוםא .יכ ,ןויערה םע .םולשהל =
 יב ,ונחנא םיחוטבו . םעה ירחבנ וז הנכסב ובויחתישו = ,ימצעה ןוטלשה הב
 דרימעמה , הזכש | קוחב .הנכומתת אל הכלממה"תמודבש תויביפרגורפה תוגלפטה
 יכ ונחנא םיחוטב = . םימואלה ןיב דורפו םומואלה ץחל לע ימצעה .ןוטלשה תא
 םוש הב היהת אל םא קר האולמב העצהה רעב ןתעה תא הניזחת  תוגלפמה <

 ..(םישנא 'גל םותחה לעו) .םויתדו םוימואל םימעטב היולתה .הלכגה

 -תמוד ולכק ובש םויה תרחממ--.םידוהיל תושרח תולבגה
 -תצעומ הנקת , בשומה"םוחת תא ?טבל העצהה רבדב התמלחה תא הכלממה

 "םינריטסקיאה ,ה לא סחיב העבק יכ , םידוהיל השדח הלבגה םירטסינימה < =

 הנוהנה תיטניצורפח | המרונה התוא םידוהיה
 . םינוניבה <

 קר הרזגנ הלבגהה יכ .וררבו תאוה  העידיה תא ואיבה םידחא םינותע
 רפסה יתב .תורקבמה תוידוהיח לעו  םישבוחל רפסה"יתב = .ידימלת םידוהוה לע

 . תורלימל <

 םירטסינימה תצעומב הררבתנש העשב יכ |, העידומ  "הימרוו .,בונ,ה
 , תודלומלו םשבוחל ס'הבב םינרטסקיא םידוחיל תולכגה תעובק רברב הלאשה =

 המרונ העבקנ 1900 תנשל | טסוגואב 25 םווב .ןינע םיאלמ םיטרפ ולגנ
 םירעב םיזוחא הרשע , ןילופרטמ ירעב םיזוחא חעשת : םידוהיל וז תוטניצורפ
 אל םינריטסקיאה לע לבא . םוחתה ךותכש םירעב םיזוחא ו"טו םוחתל ץוחמש =

 רפסה"יתב לא םידוהיה תלבקב

 תלבק םשל קר םינרטסקיא רותב וגחכנ הכרה םידוהיו ,הלח וז המרונ התוה" 4
 תלטבמ הז ןפואכ קוחה תרפה יכ ,האצמ םירטסינימה-תצעומ | .הבושי רתוה
 הטולחהו , תיטניצורפה המרונח ד"ע תוממורה תאמ הרשאתנש הטלחהה תא
 סחיב םג  תוטנ'צורפה המרונה תא עובקלו םוצוחנה םייונשה תא תושעל
 , םינרטסקיאהל
 -ןהדההה הדיחה ההדחה החדה | 1

 .םודוהי ישוריג וליחתה בוגינרי'צ ךלפב --.םידוהיישוריג
 םירוהי לע דיצ םוכרועו , תשרחה:יתבמו םינטקהו םילודגה םירפכה ןמ םישרגמ -
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 , טפשמו ןיד שקבל וולא םיאבה םידוהיה תא ןויארל לבקמ וניא בוקאלקאמ
 תובב רשא הלבקהירדחמ םילבוקה םידוהיה תא  שרגמו דמוע רטפוימצילופה
 :חבופופכו יטאנישוד רפכב . הרתי תוירזכא ךותמ םישענ םישורוגה .רוטאנרבוגה
 תונולחה הא האיצוהו םיפוקשמה ךותמ תותלדה תא היצילופה העיסה ירוג
 ארוקל בל םיש ילכמ |, תאצל םידוהיה ורהמיש ירכב םידוהיה | תונועממ
 םירחוסה ,םוריכשה , הכאלמה:ילעב תא םג םישרגמ , ולא םימיב ררשש לודגה
 םישרוגמה וחלשנש , םירקמ ויה .םמצע תשרחהו תוזוחאה ילעב תא ןלופאו

 גלש-תופוסו תורעס ימיב ןאטסה יבאטסירפ תונועמל דע ךלמה-ירוסא םע
 תשפחמו | םידוהיה ינפחמב תקדוב תיבויקה היצילופה

 ןאמצראווש לש לוחגה ונסחמב . הבישיהדתוכז ירפוחמ םירזועו םיתרשמ ורחא

 שרגהל םלוכ לע רזגנ ףכית .בויקב חכשל תובזה םהל ןיאש ,םירזוע ג'ו האצמ
 + רועה ןמ

 . םידוהי םיצהגמו םיעבצ הברה היצילופה השרג לפ וט ם א ב יסמ --
 תידוחי המלע השאל ול אשנ ה בקפומ ב  בוראקאמ רוציפואה --

 תנומא לא השאה הבש כ'חא . תיכאלסובארפה תדב התה התא הרימהש
 הבישיה .תוכז הל שי םא ,היצרטסינימדאה לצא הלאש הררועתנ התע .  םידוהיה
 םא ,התעד תא תווחל השקבב ,ןיורוטסיסנוקה . לא הנפ קינלצ'צינודארגה .הבקסומב
 ? התודהיל ותשא הבשש רחאל .בוראקאמ לש ויאושנל  ףקות שי

 שב

 ;ץֶרָאָקקְוחְּ
 הליחתה הגווחאה תעב--.היפורפב היפור-ידוהי תופידרל

 לש | החרזמב םינוש םינמזב וזחאנש ,היסור ידוהי תא תפדור היסורפ תלשממ
 ..גרבסגינק ריעב דוחיבו ,ןיראה

 הדוקפה תא תיחרומה היסורפב ןוטלשה שאר ססרפ רבעש עובשב
 . 1 תאוה

 תנשל םרוק וז  היצניבורפב  ובשיתהש = ,רכנההיניתנ םידוהיה ינב (א
 תנש רחאל הפ ובשיתהש הלא (כ .ץראב הרזאתהל  תוכזה םהל שי ,2
 -ונבלו = סהל = הבישיה תוכז | ןתנת יכ | ,םינש יתשל תחא שקבל םיביח 2
 םהל וחקי אל וכ  ,בתפב | םיביוחתמ חחפשמ .ינב ןאכ םהל ןיאש ללה .םתיב
 ךשמב הפ .ובשיתהש הלא .(ג .. היסורמ .םהישנ הא םהילא ואיבי אל םגו םישנ
 ,תאזה הדוקפה המסרפתנש םרטב םישנ םהל ואשנ לבא  ,תונוהחאה .םינשה שמח
 הניאלמתשכ יב ,המושיה-תוכו רבדב .תולדתשה םישיגמ םהש .העשב ,םיבייחתמ
 םיבשויה = ,היסורדידוהי  (ד : .היסורפ-תולובג תא .ובועי = ,םינש .עשת םהינבל
 היצרטסינימדאה תאמ ןוישר םעפ לכב | שקבל םיכירצ ,  תיחרזמה .היסורפב
 . המחןמול הוסורמ .םידוהי םיחרוא םהילא .איבהל .תומוקמה

 ! היקוח םה הלאו תינויצוטיטסנוק .הנידמ יהו

 .םיטפולאירוטירימה ת עצה "עהילרטפוא תלשפממ
 טנמלרפה לא רומ ןוטויג ילארטסיואה םירטסינימה רוס אושנ .איצמהש .ח"הודהב
 :הלאה .םירבדה םג "היצארגימא,, קרפב שי

 יגיהנמ יתוא  ורקב :ןודנולב יתייהש העשב,
 תלשממ  הצקת יב, ינפל ועיצהו ,ןאמליפשו ליבגנאז םינודאה ,תידוהיה תיטסולא
 בושו .םש  דסול ידכב | ,המרא לש לודג חטש א " ט י תורדתסהל הילרטסוא
 הכלממ,, ןאכ :דסול איה .ותנווכ | יב ,ותחכוג ליבגנאז םע .יתחיש תצורמב .ירבע
 הב ןויעל הלשממה הבורצ ךכיפלו ,ןועטל שי וז העצה 'דגנכ ."הכלממ ךותב
 הלשממהל תונמדוהה ןיידע התיה אל הכ דע לכא .רבדב הברה .בשיתהלו בטיה
 "הל וגארכ וז העצהב לפטל

 ! חירוטיריטה  תורדתסהה

 ו =

 ,גרבדלוג .,ל .,י .איצומה .םונאיורה ,א ךרועה

 ן\9תהנסב5 ₪8. 8. [/0ת6265קזס. | 6תהאצסקפ ה. [. [080

 וו ו 2 ::./:/-/][07]
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 א .הָפַצַּמַהל

 חיווי"

 תובא :ןיב ךוסבס :ןהב :שיש :,ריפפקש לש  תוידגרטה :5,3 ב
 ודרמש . םינב =: דחא :ןויזח- תונוש  תורוצב הנשנו -רזוח .,םינבו
 םתירחאו . םהל ,ןיא המוקת ,םהיתובא :ןוצר לע .ורבעש  ,םהיתובאב
 ,שנענ ,ויבא 'םד .תמקנ לע ושפנ תא רסומה ,טלמאה וליפא ,  הרמ
 הרוהטהו .האלפנה = ,הטיילו'ז וליפא = ..ומאב = םק אוה ןכ לע יכ

 וליפאו = ;הירוה .ןוצה- לע הרבע יכ = ,התמ האטחב = ,םישנבש
 ןמ.ץוח .המלועב -הל היה .אל םולכש ,תונבבש- השוהקה . ,הולדרוק
 העמשנ אל יב ,םוכה הרבע הילע םג ,וב .תוקבדהו .היבאל .הבהאה
 -וא םנמא .-: לוהגה ..רצויה לש. ותנוכ . היה. וזש .,המוה  ...היבאל
 י חר כה מ רחא .איה וז .הרירמ ..םידרומ םינב אלב .םלועל רשפא
 םואשונ םהו םהיתובאמ .הילבק .תובאהש = ,הרוסמה לבא ., הווה
 א5--הב עגונה .לכו -,איה היוהה תימ ש ג .,םהינבל .התוא .םיאיבמו
 ,הזה .ןועה ול רפוכי

 לש ויתוריציב = שי = ללכה .ןמ תאצוי  ת ח א = תדרומ קר
 המויא הדירמ הדרמ איה = ,קוליש לש ותב ,הכפי יהוז ..ריפסקש
 ן ושפנ .ישקבמו .ויאנוש לע .הפסונו .ונממ הלדבנו .השרפנ ,היבאב

 יחמגל הרופמה תא הילעמ:הכילשהו  ףייפב רשקה תא .הרותה .איה
 וניה תדמב הרצוי 'ןד אל. התואו ,הבחאמ הצנרול ירחא הבלהו
 האשנ וילא רשא ,אוהה רשואה תא הל ןִמְו אוה ,הברדא ,השקה
 "  .השפנ תא

 םגה הנבומב האנש | ..ואלו .ןה + וז איה תומשיטנא םאה
 םדא-. לכ תא .:ידוהיה .לא -דחוימ .סיחי = ןאכ .שי לבא  ,ןאכ ךןוא
 תמאב םידדומ ידוהיה תאו  ,אוה .ויכרצ לש הרמה תמאב  םיררומ
 תא בייחל * ושפנ ןכות יד םדא לכל , םלועה | ךרוצ לש הרמה
 ,ןויגהה לש וניר קספב ייולת ידוהיה לש ומויקו ,ומויקו ותואיצמ
 רמוא .ירצונה לש ןוילעה ונויגהו = ,ןוילעה : ןוינהה לש םג ול
 ןיאו .ירמגל אוה :רתוימ . .ידוהי - רותב :ידוהיה : לש ומויקש = ול
 םלועב .תטטושמ איה םנחל תודהיה תרוסמש וב: ךרוצ ם לוע הל
 תרוסמב עגופה לכ ךכיפלו ; תיאליטרע * המשנכ ,ףוג ילב "חורכ,
 , קיר .ללחב ענפ וליאב וז

 חרכומו אוה יעבט .,.הזה .דחוימה .סחיב הימתמ .רבד לכ ןיאו
 םחיה ?ש ותויחרכה תרכה = .תולגב : ונבצמ יאנת .לכ-יפ לע :אוה

 ,תא הנושאר .רשבל רקסניפ .ריי'דה .יפב םירבד .התעשב המשש איה

 ה ו
 2% לש

 םתבשחמ תא בושחל .םה םיאריש .וללה םלואו  ,.תונויצה .תרושב
 תטטושמה "חורכ, םהל המדנ המצע תונויצה םגש וללה  ,המות דע
 הלגתי .יהמ  ,םעפב םעפכ תודרח 'םה םישבול ,םנחל  םלועב
 :רמאל ,אמלעב לוטבב ורטפל םהל רשפא יאו \הזה םחיה םהינועל
 .יהב .ןיחיגשמ .ןיאו וז .איה .תומשיטנא,

 ;ברקבש : םירבדמה ישאר םג םינורחאה  םימיב .ודרח ךכיפל

 םידוהיה 'ריע .םירמאמ  ינש רלהוק .'פורפה .םפרפשכ .,הינמרג .ירוהי
 םוטפשמה תרות ידומעמ דחא  ,רלהוק .אוה :לודג, םדא , תודהיהו
 תומשיטנאב ושפנ תא םהזי אל רשא .,רלחוק איה .ןונה םדאו ,ונימיב
 הנבהה לעב ,רלהוק םג  המתו דמוע- רחא רב לע  םלואו ..הסג
 "ומייקתיש ךרוצ  ללכב םלוע ל שי .יכו : ןוילעה ןוינההו הקומעה
 ?םירוהי .הב :ומייקת יש טרפב הי נמרג ל ךרוצ שי .יכו ?םירוהי וב
 םידחוומה . תונורשכה הא תמאבו םלש בלב \ רלהוק .אוה רוקומ
 םלש בלב .אוה ריקומ ,הבשחמלו ןויעל םהיתונורשב תא. ,םידוהיל
 אוה בשוח  ..םידוהיל תודחוימה תובוטה. .תודמה. תא םג .המאבו
 ונממ קניל םדא לבל יוארש ,העליא עזנל ירבעה עזנה תא רלהוק
 ול המל ,רלהוק לכוי 'א5 ןיבה לבא ,ומד תא ודי לע | רפשלו
 תידוהיה - תרוסמהל הל המל ,ומצעל ול םלועב םייקתהל הז .עזנל
 = אישמ אוה ירהו ,םוקמל םוקממ תועתלו םלועב טטושל ,,םייקתהל
 5 ;הינמרגב רשא םידוהיל םגו םינמרגהל םג הכוט הצע תומימהב
 ;הטולחו חרומג העילב םינורחאה .תא : עולבל  םינושארה ובאי יכ
 ירה. ..ךכל ורגנתי אלו :םתוא עולבל םינמרגהל :םידוהיה ונתי יכו
 םג .ירהו .העילבה תא םירישכמ טהומכ ןיאש ,תובורעה יאושנ

 ,שממ הב שיש היצלימיסאל היצלימיסאה תא השועה ,דמשה

 םתוא השועו טלחמ דוחא םיעלכנה תאו םיעלובה תא דחאמה

 .דחא ףוג ,תחא הביטח

 םהינשומ רצמ םנ םינמרגה ןיבו םהיניב ןיאש ,הינמרגב םידוהי

 :םינמרגהל החמשב םירוהיה ונתי אל עודמ כיאו ..םולכ אלו םייתדה
 ירחא ךלת אלו היבא תא הכסי בועת אל .המל ,םתוא עולבל
 + הבהאמ הצגרול

 ינפל .בתכש < ,ןושארה רמאמה -- ,רלהוק ירמאמו

 ירוהי ברקב ערואמל ויה-- ,ויגושמל = בישהל התע הז .בחכ רשא
 הז  "ערואמ,ב  םילפטמ  םינותעה | לכ : ,הינמרג
 .רלהוק .ירבד לע  םיבישמו םירזוחו םיבישמ  הינמרגבש .םוירוהיה
 התא .הבש ,וז .הדחוימ הדמ, : הרצק .היהתש הבושתה איה .היואר

 :םיפלא תואמו םיפלא לע  רלהוק .דיעמו

 = תועובש

  ינשה רמאמהו | ,הינמרג ירוהיל ותצע תא אישה וב רשאו םידחא

 * םינותעה לכו

 : אהב -תיכז-  ונלש- תולגה ידימו - איה תיעבט  ,םידוהיה תא .רדומ

 רצ
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 םתערמ אלש םבל ךותב  תדעור וז הבושתש  םושמ אקוד לבא

 רבד םיתפשה  הנטולפת אמש  ,םה : םידחפמו  התוא :םה םיאריו

 תיכורא תובושה םיבישמה . םיבתוכ  ךכיפל  ,לוקב .ורמאל  ורסאש

 םלועב :דוחיה תנומא תא ורשב םידוהיה,ש = ,ןוחט .חמק \ םינחומו

 אוה-ךורבהשודקה .עטנ 'הנובב,ש>,"הל-םירמוש  תווהל ונמנש םהו

 ןגב םינוש .םינווג לש םיחרפ :הברהו םינוש םיניממ .תונליא הברה

 הונומרה לכ,ש" ,"ןיעה = תא .ביהרמו הפי ןגה < הוהיש ודב :,ומלוע

 םג. םיקרפלו ,תונטק * תוינומרה הברה * הכותב | תללוכ  הלודג

 םינוגה * םינמרגש  םוש מ םינוגה = םידוהי,ש " ,"םיסננופיה

 'וכו "ונחנא םונוגה םידוהיש = םוש מ ונחנא םינוגה םונמרגו .,וננה

 לכ .ידוב .תויוצמה = .תואנ ןניאשו .תואנה תוצילמה לכ ףופ רע "ובו

 וללה תוצילמה ןה תוסכמו .םידוהיל תינמרנ בתוכה ,ידוהי .יאנותע

 לבל  םיתפשל התורכ תירבש ,בלב  דעוהה  ידיחיה = רובדה לע

 +. ותוא \הנטולפת

 ונחנא

 ,םסרופמ רחא .ינמרנ שרד ,וירבה תא בהכ רלהוקש העשבו :

 תלאש דע ןכ  םג .םידיהי םיטנדיטס ינפל גארפב ,רהאב  ןאמריה

 ויתופתכב ןוהמה ךותמ ךשומו ויעמוש ינפי רמוע רהאב ..תורהיה

 תולכיה םֶהְל םינובו-.םירשעתמש = ,וללה םידוהיה :::תומימתב :לאושו |

 לעמ. תוחהיה  םלצ :תא"'קוחמל :םירהממ- םה = המל =, \ ןילרבב

 ,וטיגה לש המוחת ךוחמ םיאצייש ..וללה .םידוהיה -םיריעצה + םהינפ

 המל -- ולא .ןכ .ולאכו  +םתוא הולמה םֶלצ תאמ םה .םג :םיארי :המל =

 לע םיליטמ  םה  המוקמבו  םמכש .לעמ .םתרוסמ תא .םיריטמ םה

 םה המל .וםברקב = תטלקנ :הניאש ,חרז . תרוסמ לש .לוע .םמצע

 אל .יבו + םדיתעבו םרבעב ,םתרוסמב ,םתוהמב ,םמצעב םידרומ

 ודחכי -אלו ודבאי אלו םה- רשא תא וראשיש םהל חונ אלו בוט

 םצורפ לש: .םיארוגה .םירופיה ::םעמ .םימעוט ויהי אלו :םלועה :ןמ

 5% ןוולכז

 וללה .הוח'מתהו תולאשה ואב .ןביהמ ::אלפתמו אוק התא

 +ירצונה ,ינמרגה רפוכה :,רחאב .ןאמחיהל

 דיעמ-- ,תודהיה לש "הכדע  תרכה ידיל,  :הבושת ירהו
 ול יתיכוש ,לודגה  רשואה .לש ודסחב יתאב- -,ומצע לע רהאב

 ןמאנ .דידיו .ונימיבש  םידוהיה | לּודְּג תא יתעדי  ירוענמ יכ ,ויחב =

 ..."לצרה רודואיתל- --ול :יתויה |

 .ַחּותָּפ םֶקְנְּפ
 וח

 .לֶאְרַשיקְרֶאְּב השעמ
 תהאפתל .. ןוימדהילעב ; ,םישנא ודב. .רשא . ,.אתודבי וגניא הזה השעמהו :

 ..היהש .השעמ אלא | ,רישהו - הצילמה
 ,.ןיראה .ןואגלו המואה דובכל וגל .ורפס וניתובא אל הזה השעמה תאו

 . הלאה םינורחאה םימיב השענ וניניעל אלא

 שפנה לעב "ןזואל רתויב םיענ-יוניאו .רתויב ' הפי וגיא הזה  השעמהו
 לחב .ילב  /אוהש תומב ןוהחא רודל  ותוא רפסאו הבה .ןכ-יפהלעלףאו = - .הפיה
 "קרפ לבו

 ושעש ,רחסמל .םוחמומו .םיצורח םינרגתב . השעמ ..לארשי ןיראב .השעמ
 םתוא ראשכו הלפבמה-תרעמבו ןנמא לחה לש הרבקבו  לארשי-ץראב קמע
 וחילצהו , םדיב הפי קפעה הלעו --- ,פהב תניוצמ וניתובא-ןיראש , םירבדח
 + ירפ ושעו

 לארשי"ץראב קסעה ותוא ושע .םיצורחה םינרגתה םתואש  ,יבומ -אליממ
 ךרד .  םמצע . תאנהלו םמצע תבוטל אלא התיה אל םתנוכ לכו. םמצע .תעד לע
 םיאב :ןנא ןיאש =/ןבומ אליממו . םלועל םיגרגת ודמעש םוימ: ךכב אּוה םינרגתה

 ,תזב" םיבייחי רנח:א- םג"םא יכ /,הבלב 'םה אל .:ןכ .םנמא
 ..הפיאו הפיא םהל שיש

 ,'ה | /

 וישכע, \! : לארש*"  ץהא/ \ירפוס | ובתכ \ 'םונש .עברא ינפל
 ,התרלומ ץראב הפ" ונתורפס| \תעוטנב-  ליחתהל העשה | העוגה

 תויהל לוכי ירבע "לכ לש :ופלש | ,גץ "ץראב = ;הפ ..התויח./םוקמב
 עוט גל .ונא םיכירצ . ,תינחוה העפשה הנמיה לבקל ,הדגנב חוהפ
 תוצופת לכל לארשי תמראמ הטונ הפונ אהיש ,הלדגלו וז העיטנ
 ,ירמעה תא ודסיו ובתכ .,ילאָרשי

 השענ רבכ הלאה םירברה ובתכנש םרוק םינש שלשב דועו
 ותואש אלא  ,"הלדגלו וז העיטנ הב עוטנל, ןויסנ לארשי ץראב
 ."תלהוקה, ' הדסונ ': םילודגל אלו .םינטקל קר ןווכמ .האח"ןויסנח

 וליחתה בוש | םירכמה םירבדה ובתכנש רחאל םיתנשכו
 יכ = .המכ הז יניבהו וערי לכה .םיססית לארשי ץ"אב תונוצרה
 אלא ,הל םה ןוזב לארשי ץראב םימייקה םינוהעה .םתוא
 ןויכמ לבא  .םולכ  תושעל !היה השפא .יאו תורוסא םידיה ויהש
 ובשוה | דימ = ,םידיה = ורתיחו .היקרוטב היצוטיטסנוקה - הנתינש
 ימי ירבע  ןוהעל םינ'גדוב | וכרענו  תוינכת ועבקנו .תויכימוק
 יפל קפתסהל ורמאש ,הלא לש םבלמ איצוהל ידכ ,ימוי אקוד)
 דועו :,שדחה ןוהעל בוט םש :שקבתנ  רבכו (יעובש ןותעב :העש

 תאצוה  הרסונש דע תוערה | וררקתנ  'אלו''תונוצרה:'וטקש: אל
 עוטנל,ו 'רפ .ףלא תאמ לש :ןוה ףוסאל  תנמ- לע '('יאקרב,)..םירפס
 .:ו'הלדגלו וז העיטנ

 וללה תונוצרר לכו 'תונויסנה לכ : תודוהל  ונהנא : םיכירצו
 התשע אלש טעמכ "תלהוקה, ,  ועדונ אל םהיתובקעו הלטבל ואצי

 הרומה לש ורעצ לודנ התע ןכ זאכו ,המויק תונש עבש ךשמב םולכ
 = ,חנה דע, .האירק:ירפס אלו רומל-ירפס אל ול ןיאש ,.ילארשיצראה
 -,הנורחאה תיללכה .הפסאה :ינפל "תלהוק, לש דעוה ומצעב .הדוה
 טועמ לע ונתרבה תא םיִנומ ויה 'םיברו ,.הרעצמ .ונתדובע- התיה
 ל חת תיעיבשה הנשב יכ, קר איה רעוה לש :ותוקת לכו ,יהישעמ
 ."הז .רסומל יוארכ , ךונחה הרש לע .הלעפ תא .תוארהל ייתלהוק,

 ושמתשהש ,ושע בוט אל יכ ,רסומ םהל .ףיטהלו יאנגל הזב םתוא שוררל הלילה
 התואב ירה . תוטורפ לש  רוקמל .לארשי-ןירא תא  ושעו לוח  יכרצל שדוקב
 תרמ .הלותבה תא םתסנרפ יכרצל םהל  וחקל םיצורחה םונרגתה םתואש ,העש
 :ראמ תרימ תאז :(לידבהל , 'םיי מ ד ה ת ש א, תאו :,לודבהל "א ט רע ב,
 לידבהל ,א.ק-נ וש טב א פו י ם-א ל הי ד .םונוחאה תאו  ,ליהבהל ,.א.ק ם.ב וב
 אלו יאנגל םתוא ונשרד אלו םהידיב וניחמ אל זא םג .- , תולדבה ףלאב
 תא םהינוק בלב םה םיפינכמש ,םישוע םה בומ אל יכ ;,:רפומ םהל ונפטה

 תוחמ תא םה םימטמטמש ,סגה םעטה תאו סגה שגרה תא , הבובמהו המוהמה

 םע םילודגה ;יךןינכ תא םילדגמו תוחיצר ירופסבו .םינונז = ירבדב * םיפפורה םעה

 תא םהיניעמ = םימולעמו ,  תורמחרכוחלו .םעט-רסוחל = ,.המהוולו האלחל ,םינטקה
 = 5 ה םלועבש הןאמה תאו .הפיה תאו בוטה

 המ! םהל רסומ ףיטהלו  יאנגל וללה םינרגתה תא שורדל ונל .הלולח
 ---הטורפהו ,םרחסמ---רחפמה .אוה יטרפה םקסע -- הוה קפעה אלה ? םהלו 'ונל
 .םלועל םינרגת ודמעש םוימ ךבב 'אוה םינרגתה .ךרד . םתטורפ

 תוצוחב לייט ונאצישב =; תובעהאל  רקובב תחא = םעפ אלא  (דוע :אלו
 תא :ונדיל .טישוהו םיבשו םירבועל  תומאלקיר .קלהמה . רענה ונילא- שכנו ריעה
 ;תולוהג .תרבדמ .ןושלב .םתרוחס .חבשב .תרברמה - ,םיגרגתה -םתַוא..לש המאלקורה
 שעמ וזיהפה .ןללה םינרגתה יב  ,ונבל לע  לוגפפתבשחמ התלע אל ןא םג
 , הברדא . שמשה וגיעל ,היסהרפב השעי אל רשא , השעמ ושעו הרמה לע
 אל  םיניע תוריאטו תולודג תויתואב = ריינ-תספ לע .הספדנש ,המאלקירה 'חתוא
 התפב  שיא"שוא  םיקחוש \ונייהש = , שארחתולקו = קוחש טעמ אלא :ונל המרג
 + םהינוק :םע  םילתפנהי :,.וללה :םיִנְגתַה -ילותפגל .ןלהא
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 ךכופלו :.הלוגה לע .העיפשמ "םג :תויהל בושת םא יכ  ,הלוגה ןמ\ = םולשוריב' ,לסחו ---  'לודנ ישוקב תורבחמ עברא איצוה: "רמעה,
 ;עיפשהלו  תתל ירכ וב .שיש ,םש :השענה השעמ לכ ונל רקי = ץראלו הלה ןויזבש :;םינותעה 'םתוא אלא התע םג .םיאצוי -םניא
 .וניניעב הרחוימ .תובישח הזכש ןויסנ תחלצהל הל שי "ךכיפל = ייאקרב,ו ,"לארשי תוצופת לכל/הסונ, םהי/םפונו > ';הלוכ .לארשי
 רבָּכ םנמואה, :  לאושו  ןיירע םסהמ 'ונבל" םא , תרחא "דועו ,םוכסה תא: םילשהל : ירכ תחא .העמ ..;הארנכ > ,1% .הֶרסח .ןיירע
 יכ" ,עגר 'ףא םיקפוסמ :ונא" ןיא ירה "? ילארשיצראה -ר כ א ה חצנ ,.::יחלדנלו :וז- העיטנ  עומנל, ורדנ-תא הלת וכבש

 הרומה לש השקהו תלודגה ותדובע- לכמ .'חצנ רבכ יאדו "הר ו מ'ה הוהי  ;עירת'ה , וז הנש ןסינמ, = : שדח ןויסנו שרח  ןוצר הנהו

 לכ םנ טעמבש אלא דוע אלו ,הלטבל רבד :אצי אל ילארשיצראה תופתתשהב ,לארשי ץראב | םירומה  :תרונא י"ע ופו ריעב אצוי

 ילארשוצראה הרומה ידימ ךונחה 'עוצקמב הלוגב ונפ שיש המ = ותכירעב יתדלומ, םשב םירוענה = ינבל ןוחרי  ,"תלהוק,  הרבחה
 לש .הז 'םשעמ םג וכ ,תווקל  תושרה ונל שי .ךכופלו :.רנל אב | הנש 18- -1ל ינבלו 18- -18 נבל רעונ .ןוחריה .ןויצףב .ש לש
 ץראב .ונירוענ .ינבל :ןוגה .ינחור ןוזמ  איבהל=-לארשי - ץרא :ירימ | םיעירומו . 'םעל, בחרה .להקל :היוצר האירק םג אהי ונכת ייפעו

 , םהישעמ רתול .וכרעב תושיו המדי=-הלוטבו  ;הצילמב םזורכ תא םימייסמו הזה שדחה םלעפמ לע םידסומה
 ונחנא :םיכירצ יארו- ירה ,םויקתתש וז  ונתוקת הדיתע 'םאו וננוחרי לע הרוש תויהל הכירצ תירבעה תדלומה .חור-- תדלומו,

 ,רתחלצהל .תואתהלו שדחה ןויסנה לע .תומשל ! תירבעה .הח פש מה -תדלומל = ןווכמ .תויהל ךירצ אוה .הז
 הוהבש הייחב תירבעה .המואה-- תדלומה תפקשנ :תויהל הכירצ וב

 ,הרותה--- ונתוא תדחאמה ונתדלומ .חור ,והמעפת תחורו ,רבעבו
 .ף%אר ה ןמ ונל הריאמה זז ,תדלו מה .ץ ראו ,  תירבעה הריציהו רסומה
 ץראל -- הוהב םג .ונל התארנ רחשכו דיתעה | ןמ תחרוז ,רבעה
 אנ םמחתו ; וננוהריב ןוגה קלח שידקנ "הפיה המחה, וז .ונתדלומ
 לע ,תינחורה ונתדלומ : לע שדח רואו יפי הושתו .תובבלה תא

 ,"תורפסה

 העשב > .ןליפאו- ,חומשיטנאח+:ןמ  ידוהי .שאיתי+/לא םלועל
 ,:ול  בםיבסמ 'םיהרוש הולשו  םולשש

 ןמצע :םינשהו  :,דמוע = אוה : םינשה::ןיב תומשיטנאה- סרא
 ,'ךושנל 'דימת תונמוזמו .תונכומ

 םימשיטנאהו .היצנרפב =-תוריחב :ויהשכ =;ךרעב :;הנש- ינפל םוקמ ,לכמ > ,וחולצה אל. .םימדוקה .תינויסנה .לכש ייפעאו
 , םידוהיה תלאש תא יז .'השוכ'תעש;ב  וררוע אלו -םגהנמ .לע ורבע . ותחלצהל םיואתמו הוה שדחה .ןויסנה .לע .םיחמש נא

 םולשב :ורחבנ < םירחבנההתוב לאו  ,"תוברת ינב, "םעפה :ויה אלא = הנה + ךככ :המו = ,םירוענה = ונבל ירבע :ןוחר* .רסונ -ו ורמאי
 תומשיטנאח התפר ':לכה ורמאו .ואכנ 'זא--,םידוהי העברא תחנבו ' ,הז ןיעמ .םירכע םינועובש .ינש םוטעומ םימי ינפל אשראווב ודסונ
 ,.הנותחתה לע הדיו היצנרפב = קיפסהל -ודכ  ,("ןמגרות,) השדח'םירפס תאצוה :אסידואב הדסונ הנה
 < וליהתה  םאתפ ,םיאבנמה + ודבתנו- -םידחא םיחרי ורבע "הישות, .האיצומ .הנה ,םירוענה ינבל םינוגה םירבע האירק-ירפס

 םיריהז = םניא .וטינב םיבשויה םידוהיה : יאזירפה וטיגהל םינאתמ = העידיכ םירטופ ונא םלוכ תאו ,םירוענה ינבל השדח הקיתוילביב
 תואבו תורבוע ןה םשמו ,וטינב .תוכלהתמ תובורמ תולחמ ,הרהטב | םישודקמ יכ ,הלודג שדחה ןוחריה לש ותוכז .המבו ,גוהנכ ,הֶרצְק
 להב .יתולחמה יללוחמ,  םידוהיה דחפו .ריעה יעבור רתי לא םג +הדחוימ המישר הזה .םוקמב ול ונא

 ינפב רדג  רודגל התע עיצה : יריב-ורוז טטופירהש דע :,ךכ לכ = ,יתרלומ,ל הל שי הרתי תוכו ,ןכ םנמא : םיבישמ ונא הז לע
 תנכס תא םתא ואיבי אלו היצנרפל ואובי %בל  ,"םיסורה, םירדונה | םיכחמ ונא םיניע .ןוילכב ןה ..אובל הדותע איה ת דל ומה ןמ'יכ
 . חלש : הכמל "האופר, םידקהו "טילארזיא ווישרא,ה רהמו , רֶבְרה = ,ונתאמ תיל ב ק מ "קר 'תויהל לארשי .ץרא 'לדחת יכ  ,אוחה םויל
 חיטבה | הלהו ,ותער תא עומשל םסרופמ רוסיפורפל ורפוס תא | העפשומ קר''תויהל לדחת יכ ,ונל תנתונ םג תויהל לחתי םא :יִכ

 םע ,הינשה הקלחמב םריוחהלו שיא" רשע םינש :ליבוהל --. ךיניעב' וז הלק יב ! הנושל וזו המאלקירה רבד הז אלה
 תומוקמה לכ תא םחל ואריו \םתוא וכילוי , םאוב .םוקמב .,םשו ,היתשו הליכא 5 -

 אל .הוה םויה דע ,רבדאו רמוא המ .בר ןוממב הלוע הז רבד ירה .םישודקה יש ןח שי המו
 םינותעהש ,םיהבדה םיטעמ וכו יוז .איה אוש-תחטבה יב ,יתייה .רובסכ ,יתנמאה
 ,"טגיוה,ה לש .לרוגההינפוק .תא יתרבצ .אל .ךכיפלו..? ומויק. אלו וחוטבה .םיהחאה

 יתווה .ילוא .,עדוו .ימ- . הז .לע .ינא ..טרחתמ וושכע ,םוו לכב ..ותוא ארוק ינאש = אוהקל - ךכדלכ קימעמ התא המל : (גייווצנור .בל) ג רבב ור ג

 :םימח םוכ לע החיש

 ךותמ םינפוק .השמהו .םירשע ךתח קוטסילאיבב .יריכמ הנה .לרונב .ונא םג..הכוז ? שרח שי םולכ ? ןותעב

 הזו .ולזמ ול -.קחשו ,תכרעמהל .חלשו ,,"טנייה,ה לש . .תונוילג .השמחו םוהשע = ץוהפל .הריתע  המחלמ יב ..,םיבתוב .?ינא עדוי יכו :כ יי רו צב ור

 ומ. 3 ב וב. םיאנקמ לכה ,לארשודץראל ונשה .םויב.- .עסונ .אוה .ירהו ,לרוגב ..הגיח ןיבו היסור וב

 ..המחלמ;ידיל עיגי אל רבדה .ןימאמ יניא ינא ,הע : ג רב נז ור קה ו כ לא שי דץ א כ תָגוְהְל ץופחכ אל ררשא ,.ודוה יה .אגה
 : , 0 0 ₪ 0 ְק ימכב ,תתא  םעפ . םלוע-רפאמל ןודג .יסאל<ידו :ג יונו צ ג זו ר 1וןכ-א רויש .םע;.עופבל םהפבו ,וייח

 0 , 2 5 | רתוח .וגא .דומ- "נויה ה .לע-.רכוע-- ינאש. ןווב . ,םויז םוו..לכב .ותמכח וושכע = המל ללב ןובמ .ינא ,ןוא .!יתנקז-יסא לש .התנאד יהוו ,םג :ג ר ב גו ור
 רשפא - תרעמהל יתחלש רכב .םינושארה השמחו .םירשע תא .לרוגה-ןפוק תא = , םלוע"רסאמל ונודנש  ,םיחצורה םישעמ םולכ . הוב  ךכדלכ  םינותעה .םילפטט
 הא בה הנש ב היה תש ,הונ שה ה עופגהל לרוגב הכו או חילצא | | לומב יולת לכה ,הארגה יפכ ,םטפשמלו םחל ןבל םש םרא ןיא ןכ-יפדלע"ףאו

 " האנההמ .תצק .םעטנ .ונחנא ..םג הז .רכשב לבא :גויווצבוור ? העיסנהל רמאת חמ לבא

 ןודומ כ לע, ה בגתכ הוה ת-ה.לןכ ,הע,סב.ה. לכ-.ו רה. ,תונחוהה ? העיסנ ו"אל :גייווצבנוור
 ו

 ,וטילופתו םורמאמה תא ימצעל הוש ם ונאו ,םיעפונה ו : / ו 0 ,"טנייה,ה ,תכרעמ לש לארשי"ץראל העיסנה : ג ר
 הליאובהל תבשא לכל .ב.התרתה יתשא הפשהגי הש א ןםופוה םהבי  םכררל .םה :םיאצו ירה  ?הפרא.הטו/רסוא/ קמ :גייווצנוור

 = ,היניעב .הלק .יכו. ."טנויח,ח תא. ץוחח ןמ :ומויב .םוי ידמ | = ..ינשה םויב
 ₪ / לובשב ווב העיסנ תרדסמה תכרעמ ! רפוסו יכ ןמואי אל :נ ר בג זו ר

 + םיפלא המכו המכל חלעי חו רבר ירה | חנובשח לע לכהו ,שיא רשע םינש + ילארשידץראל .העיסנה,

 תיא :םי ד למ- הכר ע-מ-ה ד-רהו ע 0 םבג/נר ה. .טבויהעה



 +םיטסילנרוזהו .םירפוסה ואב םינונחהו םירחופה .ירחאו ל

 העשהש | ןםיחלצומה

 תא .הוסור ידוחי  ואיביש ,רברב  ששח לכ : ןיאש
 . היצנרפל המו'זדה יליצאב

 תוצמ,ב = םילוחתמה
 יכ ,םהינתמב .לבחו םהילגר .לע םילדנפ ,םשאר לע הפכ םיניוזמח

 ,וחיש שיאל

 ,םירוחשה אל = םעפה | ויה = "הכישנ

 יבשויש :.ררבוה  .לקשמו הדמ  םיניוומה : ,םונונחהו .םירחוסה םא
 םהל תושוהדה תורוחסה תא םינוקו = .הזמ :הז םיסנרפתמ וטיגה
 היצנרפל :שי המ כ"או ..םידוהי"םניא לש תוינחב אלו םידוחי תוינחב
 ?םוקמ לַכְּבּו זיראפב תולחמ םה םיציברמ המלו .םחב ךרוצ

 רבר
 :רוטמרהה בו רו םירפוסה ןמ .הברהש  ,רבכמ .םסרופמו :עודי הז
 ורמע םנוסאלש םישנא רמולכ ,םה : םידוהי היצנרפבש םיעודיה םוג
 .םלועל .רפוכי .אל ןה ינופ רה רמעמ .ןועו .יניפ רה לע .םחיתובא
 תא .םוקנל ,הז ."החפשמ לוספ,מ םה :םייקנש ,וללה : וליחתהו
 רחאל ,ןיטשנרב ירנהב הנושאר םהינש תא ועקתיו . םהאנק תמקנ
 ול .שבכ .םסרופמ גרוטמרר רותבו לודג םש אצי רבכ ןיטשנרבלש
 ינפל :יונולק, םאתפ הלגתנ .,רבלב היצנרפב קר אל .המבה תא

 בשיו היצנרפ תא בוזעיו אבצב דובעל ןיטשנרב ןאמ הברה  םינש
 . היצנרפל בש ,ותאטחל .היצנרפ ל החלסש רחאלו .,.היגלבב
 + (םקנ08 ומ01") "יבחא, ולש השדחה המרדה זיראפב התע הברענשכו

 םימשיטנא  םיטסילנרווו = םיטנדוטס- ןורטאיתה = לא = ואבו  וצבקנ
 ידוהיה תא ופדג ומה  ,ושער  ,וקעצ ,"םילותח-תללי, ומיקהו
 וענכנ אל = הלחתמ : .הערפוה \ המרדה  .תכירעו : :;םידוהיה תאו
 ךורעלו :בושל : ורמאיו ,ןורטאיתה .רוטקריד  ,יטיראלקו = ןימשנרב
 רודה לבא  ;םהב .םיללעהמה לש םתמח  לעו םפא לע המרדה תא
 הצוחמו :ןורטאיתב םימוה םתוא לכ םימשיטנאה וכרעש תויצרטסנומ
 יִךי5 :ועינהו .ידמ :רתוי וחולצהו ולדג  'םידוהיהו  ידוהיה, דגנ ול

 הָּבּד רפופהו .ימיראלק,../זיראפמ .ףרגלטה .עידומו ,םימד תובופש
 לש :המרדה-.ללגב . .םינש- תמחלמל ואצי ..(הדוד .םנופלא לש ונב)

 ,הלטבק םירורכ העברא העברא.םימחלנה ואיצוהש רחאל  ,ןייטשנרב
 תרחא  המרגלטו . "וכלב .עצפנ יטיראלקו .,תוברחב םחלהל ופיסוה

 תואיבמה תויצרטסנומיר דוע הנצורפת אלש :ירכ = :העידומ .זיראפמ
 לעמ -ולש .המררה תא .ריסהל .ןיטשנרב .טילחה ,םימד תוכיפש .ידיל
 . "המבה

 ,יהוחיה חצוג- ירה

 לכל = ,ארקא הכה | , תרמוא איה =, ימצעב :עוסנל >יתוכז אל םא =-
 ":,,לארשי ץראל תעסונ םורוחי תרייש .דציכ ,העיסנה יהבד תא . ,תוחפה

 תא הילא : הנימוה = יושראווב  "למרכ, תרבחש  ,.העשב אלא רוע אלו
 ,םתסנרפ יכרצל קסע  וישבע 'םהב םישזע םינרגתה םתואש ;םידוהיה רשע -םינש
 םיקובקבה תאו תויבחה תאו הפתרמ רמעמ תא םהל התארהו .הניימ םתוא הדבכו
 -םינשכ  ונאנק -אל 'זא .םג =< ,םלוע=|ורכזל .ןוי גול םהמ  דחאו רחא לבל  הנתנו
 ,תמא ? הככ תושעל התאר חמ ,תאוה .הרבחה ישעמ לע ונאלפתה אלו רשעה
 ?למרכ , תרבח ןתמא :ותוא םיתושה לכ ירשאו = אוה  חבושמ ןוי "למרפ) :ןיו
 קסע ירה | ףוס"ףומ לבא .םיבתכנ רפסב הישעמ לבו השודקבש רבד הקוחוה

 םשב רחופ שיא לכ ול ךלי = .וב 'קלח .םינוטוליפה .יבתוכל \ ןיאו ,הז אוה  ירפ
 .םלועל םינרגת ורמעש .םוימ ךכב אוה םינרגתה ךרד .ורחפמ יהלא"

 לע אלא הז ןיא ירח = = ןורתפ םישקבמו ףיהותו ונחנא םיאלפתמ /םאו
 =ידבכנו םינויצה = ,וללה "םיליצא ה .יושראווב רשא ל אר שי ינ ב י ליצ'א
 ףאו .ןותריישל "טנייה,ה .ךרעש =, "טיקנאב,הל םואבה .ךותב יואב םה ףא הרעה
 ףאו ,הלפכמה-תרעמב קסע םישועה ,םינרגתה חבשב םישרודה ךותב ושרד םה '

 ,..םימתה סעה  ינזא תא שירחהל ידכ ,לולחב ללחלו 'ףותב תופהל ורזע םה
 םינרגתה ינפל ןספרתה הלאה םימימתה  םיליצאהש אלא רוע אלו

 לע םהמ םימחר ושקבו םהינפל וננחתהו ,םהל .הקחשמ
 : לארשידץרא ינפל יראה .תבד תא = ואיצות אנהלא | ,םכתעיסנמ ובושת יב,

 + ."להקה <

 סעכמ  וינש .תא קרוח ::ןיטשנרב - ירנה  ;הנשמ:רקש :בושו < < <
 יל המ, :: ותחובע :רחח ילתב תעבראל  ןעוטו. .לחנ רשא .הלפמה

 י?םליבשב ::הקלא .יכ .,יכנא - יתאטח- המ. %םידוהיהל ,םחלו

 ,ידוהי, : תואירקה תא 'עמושו רמוע  לארשימ  םדא  םתפו
 אוהו ,הלעמל םימרומה : םיצומקה  .םיפורגאה תא .האורו ,"םידוהי
 ? םידוהיה ונלו  ,ול .םימודהו ןיטשגרב :ירנהל :,הזל ול המ, :: המת
 : ,.."? םליבשב הקלנ יב : ,ונחנא ונאטח המ

 ,.יקסניצשל .בקעי

 ..תונוש תוצָרֶאְּב דמשה

 וו

 ,הינמרג ירוהי ברקב רמשה תעונת לא ריבענ

 רבדהו .. תירטסואה תודהיה ירהכ תינמרגה תודהיה ירה אל

 הריפסוממאה | התוא ירמגל הרסה הינמרגב .תצק ןויע ךירצ
 ,אניווב םג .העודי .הדמבו הירטסוא ירע לכב תשגרמה ., תידוהיה

 ,ןיסלכואב הבורמ | ידוהי בושי תברק .,רמשה לש הז ."ורצבמ.ב
 םג איהש לכ העפשה חרכהב העיפשמ ,םייעבט :םיימואל םייח יחה

 תא בבל לדוגבו :הואגב' םיפקוז .וללה :יכ ףא ,אניוו ידוהי לע

 םע תחא תוכלמב םיבשוי םניא :ולאכ :,םהינפ תא .םידימעמו :םתמוק

 : ,ללכ םהמ םיעפשומ :םניאו היצילג .ידוהו

 לכב -הל .דחא :ןונו תחא תומרש  ,תינמרגה :תודהיה  ןכ אל
 תודהיה איה הלדבנו" הדרפנ .  הינמרג''תוכלמ לש 'תוברה  תונידמה
 םיוחה .,םתואמ דוחיב | ,תיחרזמה  תורהיה .ןמ  ירמגל "תינמרגה
 הניאש טעמבו ., תיסורה הלוגה תוצופתב םיכפמה -,םירשיה םיימואקה
 םינוגה \ .תבורמ : תימיאלה = תוברתה  ןמ הנוזינ הניאו = תעפשומ
 ידוהי לש לודגה םפור + תרחא .דועו וז :.חרזמב הוחתמו - תכלוהש
 וניאר.  רבכו = .,חנידמה- לש--תולודג רתויה- 'םירעב .םירד .הינמרג
 ,ןכ הנה +<.. בר \ ליח  תוללובתהה .השוע תולודגה .םירעבש הלעמל
 ףלא תאממ :רתוי לש :בושי תונב : ,ריע 'תחאו םיעבראב ,לשמל

 הארמל רתויב .ובהלתה הלאה  םימימתה םיליצאהש אלא רוע אלו
 תא ופתכו ודמע םתוכהלתה ךותמו ,לארשידץירא ינרגתל םינפ הריאמה ,החלצהה
 .םלוע" ןורכזל "בהזה-רפס,ב םמש

 םויה תא ןשדקו םבלתובידנב - םהל .ולצא הכרב  .םגש אלא" דוע אלו
 להיה .אל יב , הרעו םע לכ ינפב ורמאו םיברב ,הכרדל הריישה תאצ םוי ,הוה
 \ +:.לארשיל , חוב .םוו

 / םיגרגת  ינפל םה םידמוע יכ ,  םתומימתב םהה םיליצאה ועדי .אלו
 תרמ רחסמו "םימדה תשא | רחסמ -- םרהסמו הטורפ םתנוכו לוח םתפאלמש

 הלפכמה .תרעמו לארשידןירא רחפמו 'יפאלחויוו אקנישמנאפ רחסמו אקסבונראט

 : ...ונמא להר רבקו

 יחלוש ,ידיב םה | םועויסמ יכ

 :ורו גרב זוהר ןוב תוחישה
 ,םתומימתב = םהה = םיליצאה ועדי אלו

 יציפמ יריב .םיקיזחמו .ץוח .ינפ לע  תומאלקיר
 בליך צו

 יליצאל ןתת .יכ חו ל יצ א טעמו ם.ע מ טעמ קר ! .ןויצ יהלא לא ,יוה
 ..יופהל .אצמו - .לארשי .ינב



 יח ןוילנ

 לש (19,19%0) םיזוחא םירשעמ תוחפ הנורחאה תעב ורד ,שפנ
 יצחה טעמכ ורד ןמצע  םירעה ןתואבו = ,הינמרג | יבשוי לכ
 הינמרג  תרוב  ,ןילרבל :סחיבו = .(49,7%/)  הינמרג  ידוהי  לכמ
 ידוהי לכמ םיזוחא רשע העבש טעמכ 1905 תנשב .ורד הב הנה
 לכמ | םיזוחא רשע  םינשל בורק קר ורד אניוובש תעב ,הינמרג
 רשאמ רתוי ,הירטסואב דמשה ץרפנ האו לכבו , הירטסוא ידוהי

 רפסמב :םידוהי  ."םידמתשמ,- דבלב :אניווב : קויד רתיב .,הינמרגב
 םירפסמהמ ןלה5 הארנש  ומכ | ,הינמרג ץהא לכב .רשאמ בר
 , איבנש

 והז .אל  םלואו = ,םינורתפ הל שקבל יאדכו וז איה הדוח
 תא קר ןמסנו תחא הרעהב קפתסנ התע תעלו ,ךכל םוקמה
 ,ונתריחל ןורתפ ,ונתערל- .שקבל שי  הבש .ךרדה

 הזמ הז םיקוחרה ,םידוהי ינימ ינש ,עודיכ .שי הירטסואב
 וא- ,"םייזנכשא, םידוהי --- .הזל הז א םה םירזש טעמכו בר קחרמ
 םינושארה . חרזמה ידוהי וא ,"םיינלופ, םידוהיו  ,ברעמה ידוהי

 הברוק םהילא .וברקתהו םיזנכשאה םע םובר  תורוד ךשמב ורג
 םיזנכשאה .ברקבש םשכו .םתפש תא םמצעל .ולגסו  תיתוברת
 ,ינידמהו = יתוברתה \ ןבומב * ,המוצע  היטנ  תשגרמ  םיירטסואה
 הירטסואבש ?םייזנכשאה, םידוהיה םג םמצע תא םישח ךכ ,הינמרגל
 םידוהיה לא .רשאמ רתוי  הינמרג .תנידמבש םהיחא לא םיבורק
 , חרומה ידוהי .םח םיורק- קרצבש ,םינורחאה ןכ אל  .םיינלופה
 ,הלודגה :תיסורה .הלוגבש םידוהול  ,ונל המוצע : היטנ .היטונ םה
 םחורב ,םתוברתב + םתנירמבש 'םייזנכשאה, םידוהיל .םה םירזו
 תודהיהל הל רשפא יאש ,ליעל ונרמאשכו , ירמחה םבצמ דצמ םגו
 תורהיה תאמ 'איהש לכ העפשה, תעפשומ אהת אלש תיאניווה
 ,אניוול .ולגש  היצילג :ידוהיל  דוחוב ונתנוכ  התיה = ,תיאצילגה
 .היצילגב .ובועש םיפיחסהו םיוורה טהוחא לעמ וקחרתנו הב ורעתנ
 ידוהי .ברקב  תינירמהו  .תימואלה .תוררועתהה הליחתהשמ. ,.וישכעו
 ברקב םג שי ןבומכו .הנחמה לא םיבשו םה םג םוכלוה ,הוצילג
 הרוה אירב יעבמ שוחש ,הלוגס יריחי 'םייזנכשאה, .םידוהיה
 ,תישפנ ,,תימינפ תונזמתה יייע קר  אובת .תימואלה םתלצה יכ ,םהל
 ,.תיחרומה .תודהיה םע

 ,הירטסואבש "תיזנכשא,ה תורהיה הנהו
 רצה ןמו = ,תינמרגה תורהיה ןיבו הניבש יעבמה רשקה חרכהב
 ,תיחרזמה  תודהיה לא  ,תישפנ  ,תימינפ הברוק הל ןיא ינשה
 ,הרומג הרקע התשענו התריצי  רוקמ ברחנ ,ריואב .היולת הראשנ
 טעמבו .,הרפמו היחמה | ,תימואלה  תוברתה תרוסמ הל .הדבא
 בורש = ןבומ \ אליממו = .ירמגל. :יתחלותה טוחה הכותב קספנש
 לש הלרונ והז .א5 םלואו .םה "םיזנכשאה, ןמ .אניווב .םידמושמז
 האובמו תומש הפ םג השוע .תוללובתהה םנמא ,.תינמרגה  תודהיה

 .תינמרגה תודהיה .לש  ההיתע רבד .לע תומוגע .תובשחמ ידיל .ונתוא
 עוגה חכ ,תימואלהו היתרה הרופמה חכ רוע לודג ןאכ לבא
 תורהיה לע הרבעש ,הריציה תפוקת םג איה הבורק  ;קיתעה
 הזש ,ןיעמל = רובכה שנר .הקספ אל רוע התעפשהו , תינמרגה
 םיעוגענהו = תימואל = תימצע | הריציל  היִמְּרִר - םהסנ | התע
 ידיחי בלב םשו הפ  םיררועתמ ימואלה ןבומב םילודנ םישיאל
 .תיתרבח .תוררועתה לש הרוצ םג תובורק םימעפל םילבקמו הלוגס
 , הדיריהו לודלדה םצורפ דעב העודי הדמב רצוע הז לכו

 רתוה .דחא ךצמש

 ברקב דמשהל ענונב ונידיב שיש םירפסמה לא רובענ םרטב
 תורוקמה :תנוכת רבר לע הרצק הרעה .םידקהל ץוחנ ,הינמרג .ידוהו
 אבה :,ידוהיה בייח  הינמרגב גוהנה קוחה יפ לע ,םירפסמה לש
 טפושל הז ונוצר תא .עירוהל ,לארשי ללכמ  ומצע | תא .איצוהל
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 רמשה רבד תא עידוהל בייח ודצמ טפושהו .. םש רד אוהש םוקמה
 תונשל הצור דמושמהשכ ?םירומא .םירבד המב .. תילארשיה הלהקהל
 םא לבא ,הלהקה סממ רטפהל הצור .אוה םא ןונכ ,יחרזאה ורמעמ תא
 ותאיצי רבד תא טפושהל עידוהל בייח רמושמה ןיא ; ךכב הצור אוה ןיא
 קרש ,הינמרגב תובר םירעב ץרפנ ןויזח והזו ..תרחא תדל וז תדמ
 רחא וא הז הרבחש ,.תילארשיה הלהקל עדוי ינומלא וא ינולפ תומ ירחא
 ,םידלי "תרמשה, רבד לע :דועו ..יח ודועב "ושפנ תא  הדפ, רבכ
 רמשה רחאל םידלונה םירלי) ,הנש הרשע עבראל רוע ועיגה אלש
 ןיא ירהש ,טפושה תא עידוהל בויח ןיא ,(םירומג םירצונכ םיבשחנ
 + יחרזאה םדמעמב יונש םוש ריוצי אלו םיהרזא ןיידע םיורק :וללה

 םיוקל תולהקה תוגהנה ידיב שיש .רמשה ירפסמש ,הומ ונל אצויה
 :סטורפה ןותעה .,החא .רוקממ םיחוקלה םירפסמב םישמתשמ ונא .םה
 "רנאלשטייד עשילעגנאווע םאר היפ טאלבנעכרוק סעניימעגלא, יטנט
 םיבזועהו תילגנבאה .תדה לא םירבועה רפפמ הא הנש הנש םסרפמ
 םיבזועהו הילע םיחפפנה םידוהיה רפסמ תא םג הז ללכבו ,התוא
 םירפסמה ןמ דָיִמִת םיבורמ הז ןותעב םימסרפתמה .םירפסמה ..התוא
 איבמ ןותעה | :תגבומ הבסה *.תולהקה  תונהנה  ידיב םיוצמה
 הרשע עבראל דוע ועיגה = אקש :תונבהו םינבה תא םג = ןובשחב
 ןניא וללה תועידיה םג םלואו = ,.ללכ רעצמ וניא םרפסמו . ,הנש
 רפסמ תא קר איבמ .רומאה ןותעהש = ינפמ | ,ןכרצ = לכ תואלמ
 םידמושמה רפסמ הנומ וניאו ,תילגנבאה תדה לע םיחפסנה םידמושמה
 ןיבש הושה דצה . לכב םירפובה לא וא תורחא תותדל םירבועה
 וניריב הלָעי ןלהל .םה םייוקל םהינשש = ,םירכזנה תורוקמה ינש
 >"לאו תורחא תותד לא הינמרגב םירבועה םידוהיה רפסמש ,חיכוהל
 ךכיפל ,םידמושמה לכ רפסממ םיזוחא הרשעל דע .עיגמ םירפוכה
 ,רוכזי ארוקהו ,יטנטסטורפה ןיתעה לש םירפסמהב .בור .ייפע שמתשנ
 עגונב קר .האמל ' םיזוחא :הרשעכ | רוע םהולע ףיסוהל . ךירצש
 לש תועיריב תובושת ןהילע .םיאצומ ונא ןיאש : ,תולאשה ןתואל
 . תולהקה לש םירפסמב שמתשנ , רכזנה ןותעה

 (* ! הינמרגב םתד תא  ורימה
 וביל תב רה וב גווני
 עצוממה | שמח ךשמב | תונש ב

 יתנשה םינש

4 -- 1880 106 19 

9 -- 1885 19 4 

4 -- 1890 1 41% 

9 - 1898 20% 10 

4 --- 1900 21 0% 

 10% =- ו ב

16 1 / 

1900 48 
 כ ה לכה"ךס

 -יכ ףא ,תודמשה רפסמ הברתמ ללכבש אופיא םיאור ונא

 תיארנ 1905- 190% תונשב קרו ,םינוש םינמזב הוש הרמב אל

 עיגה תונושארה םינשה שמח לש עצוממה יתנשה רפסמה .הדירי
 רבכ -- 1890-1894  תונשב -- םינש רשע ירחא , 199 רע קר
 דוע .רובע ירחא .םינש יפמ  רתוי לדג רמולכ ,8 רע הלע

 עצוממה רפסמה עיגה --1900:1904  תונשב --- םינש | רשע
 אל לבא ,הלע תורמשה לש טלחמה רפסמה רמולכ ,508 רע
 םאתפ .ררי 1905 תנשב ,תומרוקה םינש רשעבכ הלודנ הדמב

 , יטנטפטורפה ןותעה לש תועידיה יפ לע (*

 . תוגורחאה םינשה שלש ילב (**

[ 
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 תנשב הלעו, רזחו

 לבא .תולהקה .תוגהנה ידיב ,שיש. ,תועידיח יפל -,4488 רע 7
 ;891 דע: 1906  תנשב םנ רריו :יתנשה -.רפסמח

 תורמשה - רפסמ- לדג  ,סופרל . ורפמנ אל : דועו .ודבוע  םהמ .דוע

 .הארונ הדמב --- 1908-1910 --- תונורחאה .םינשה שלשב

 דורפה  ןותעה /ןמ םיחוקלה : ,הלאה. םירפסמה  לעש -ונרכזב

 תותדה לא :ורבעש :.םירמושמ 10-/, = דוע .ףיסוהל -ונילע \ ,יטנטסמ

 ,םינשה:הנומשו: םירשע ךשמבש * ,רעשל שי * ,םירפוכה לאו תורחאה

 םונשמ תוחפ אל הונמהגב 'םתד תא"ורימה יאדו :, ןינה נא. ןהילעש

 הוה :'ןמזה- ךשמ :לכ5 יתנשה:'עצוממה :רפסמהו .,םידוהו ףלא רשע

 .תודמש 480 ןמ 'תוחפ היה אל יאדו

 לכ5  רחא ''רמושמ היה | בוריקב
 1580--1890- תונשב | םידוהי 0

100 2 5 0 --1890 

1100 1 / 4 1900 

 :תנשב ורדהבש ,היסורפ ץרא לא רובענ התוללכב הינמרגמ
 הינמרג ידוהי לכ לש 68.56 1
 0 ו 0-0
 מ

 ,םישילש ינש היסורפב ורד הנש ה ינפל רועש ירה
 רשא ידוהיה 'בושיה לכ לש םישילש ינשמ רתוי 1905 תנשבו

 ,הינמרגב

 .רמשב היסורפ תלטונ .םיקלח המכ אופיא אנ הארנ

 : היפורפב 'םתד תא :ורימה

7.7" 

 ו 5 תונש ב

9 | 4141 | 9 
15 73 1880-- + 

200 120 9 

+ 18 1890- -4 

229 7 9 

4 12 1900-- 1 

1406 ---- 59 

1088 7-- 10 

139 ---- 17 

 206 7581") ו וש ו וש ךס

 המישרב תטלוב הרבעש האמה ףופ דע תודמשה' תוברתה
 םינש רשעב ' ,הלוכ הינמרנ .תמישרב רשאמ ''רתוי = דוע וז
 יתנשה עצוממה רפסמה לדג --- 1884 דע 1875 ןמ -- תונושארה
 רתוי לדג בוש : תוכומסה םינשה  רשעבו :; יצחו ..םינש יפ  טעמכ
 רפסמו רדמשה לש לוריגה חכ טעמ תחפנ ןכ ירחא ,םינש יפמ <

 1904 תנשב הלוע 814 רע 1894 תנשב עינה רבכש םירמושמה
 תודמש 898 דע תטלחומ .הדירי תלחתמ כ'חא ,884 דע קר
 לבא ,848 רע 107 תנשב רפסמה הלועו רזיחו ,1906 תנשב 7

 תונושֶארה שמח לש עצוממה יתנשה רפסמל ןיידע .עיגמ :וניא
 , וישבע לש האמל

 (אבי :ףוס) :

 + תונורחאה םינשה שלש ילב (*

 ו

 .היבוטדרב

 .תודמה רָפָפִמ
> 

 םינָשיַו םיִשָדַח .םירפוס
 םמוקמב ואב 'התעו ,השודק לש :םירפוס :ויה .לארשיב םינפל

 אלו םהיניב ןיאו םה 'םירפופ ולאו ולא" ,הרּואבל .לוח לש םירפופ
 !םירמוא .רבלב שה ףותש אלא םהיניב ןיא תמאבו .םולכ
 לבא | :םעה :ישאר לע = ועספו: ויה. םינצחש ו םירפוסח
 םתוא' ויה :ילמלא - <ולעפ- רשי-:םאו- ךז -םא ה םדא:-רכנתו-:ויללעמב
 םהיתומש -תא ''תוחפל :םיחינמ הויה ;הואג ילעב-םינומרקה םירפוסה
 : םכרע .תאו .םהישעמ תא. היפסו ..אצ ..ןםלוע .ןורכזל -תויהל תורודל
 ,הפ לעבש הרותה תודוסי- תאו בתכבש הרותה -תא וָנל .ורסמש םה

 תובלהה תא .ושעו ..הרותבש : .:תוותואה,,- לכ .תא ;םיִרְפּוס :ויהש. םה
 הלעמל :הז .םיתוש. תירב - ינב. םניאשו . :תירב ינב--,תוְרופס -תורופס
 םתדובע .ירפמ : םינהנו.םירפוסה םתוא-לש םהימימ..תא-הנש .םופלאמ
 +םיריכזמ .ונא :םהיתומשמ - המכ :ןכ .יפ לע :ףאו ...ההבכהו .הלודגה
 וגהנ .אל םהה םירפוסה | יִכ- תוא- המ ...הבברמ ..םונשו. ףלאמ .דחא
 ושע אל ושעש המ  לכּו- ,םמצע .דובכל ונוכתנ ..אלו םמצעב .לופלס
 ,;םימש..םשל..אלא

 אוה םינומדקה ..םירפופה םתוא >..לש .םסופטמ .- ירמגל .הנוש
 םרא .ינב הזה .ןמזב ונל .הצוחמו וגל. ךמעש  םירפוסה .לש סופטה
 תוירבה .ינימ - האש .לכ לע .:רתו םמצע- דובס. לע. .םידופקמ-. .וללה
 תושונאה לכו ,םיריציה רחבמ םה ולאכ םמצע תא םיאורו .םלועבש
 ולזלוש.םה . םתובזבו .. .םתדובע ירפ: לע .אלא . תהמוע .הנניא .הלוכ
 ,םיבייח --םדובכב .ולולוש םירחא . םירומפ---םדא ונב לש .םדובכב
 םהמ .ובנגש םירחא  .םיִרוטפ--םהילכב ..ומשו םירחאמ  ובנגש..םה
 תורפפל אוה ער .ןמיס - ,ילּוכו ילכו .םיבויח--וכנג .ולאכ וארנש וא
 +חריתי  הלודג  םמצעל. .ולטנ הירפופשו התשוהק . הנממ ..הלטינש

 ;ינא המתש אלא  .הז. רודב .הלדגתנש .תוישואה לע עבצאב :םיארמ
 ,תוישיאהב תויכנאה םהל הפלחתנ אל םא

 םייוצמ .םירומאה תונורפהה ןיא :רמולו ןועטל םדא- לוכי
 לבא ,ולוכ סופטה לע םהמ ןידמל ןיאש ,םיתוחפה םירפוסב אלא
 אצ -- םלועב רחא וא הז ןויזח לש ויתולעמ לע רומעל .ךנוצר

 -- .ןויזחה ותוא לש ויתונורפח לע רומעל ךנוצר .ובש םילועמב קודבו
 ןויזחה לש ויתולעמ תא םיטילבמ םילועמה ,ובש םיתוחפב קודבו אצ

 םייתסת םהינשמו ,ןויזחה לש ויתונורפח תא .םיטילבמ םיתוחפהו
 ,וידרצ לכל ןויזחה .רכויו אתתעמש

 ו

 , םיקְחְמ םירפוסו םיִּתְמָא  םירפופ

 אקולח םישבול , םילודגה תא .םינטקה םיקחמ םייחבש םשכ
 םירודה םילייטמו אמא לש  תולענו תרדאו אבא לש תעבגמו

 תורפסב םג ךכ --- ,םהב .םילכהסמה | תאנחלו . םתאנהל .םשובלב
 םירפוסח תא .םיקחמ קר םהימי לכ ויהיש .םהילע רזגנש םירפוס שי
 סעקה תא ,תונקמעה .תאו שארה דבוכ תא ,םה םיקחמ .םיתמאה
 .לכה לע תונצחשה תאו -- לכה .תא םה םיקחמ נעלה תאו

 וו

 . תורָצקּו. תוכּורא

 תבורמה תא קיוחמה .הבורמ ::' תורפסב שי" :תונוש :תודמ

 .45 'םונ ע"ש"'"'םלועה,,:'יע '(*
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 טעומו, טעומה -תא :קיזחמה .הבורמ ;  טעומה .תא- קיזחמה .טעומו
 אלו .םיקיזחמ םניאש טעומו הכורמ שיו  .הבורמה | תא קיזחמה
 , םולכ

 ךותמ אלא "האב הנניא תוכיראהש = ,בושחל םלועה :.גהונ
 קמוע ךותמ :אלא -אב.ונניא רוציקהש-- ךפיהלו ,הבשחמה תוינע
 , ןכ .רבדה .ןיא תמאב לבא . הבשחמה

 םוקמ לע :תופחל  ידכ אלא 'םיאב זמרהו .רוציקה :ןיא םיתע
 ,בחורו :ףרוא אל : וליפאו : ,הבוג אלו .קמוע אל וב: ןיאש ,קי
 ילה וז תוקיר םוקמ לע שורדל םבלב םימימתה תא שופתל ידכו
 שיו םולכ ומרמ ונניאש זמר שי . תוכלה לש םילת

 ,בולעהו טושפה טשפה ןמ רתוי יולג
 .נשומה קמו ע  ךותמ אלא האב תוכיראה .ןיא םיתע :: ךפיהלו

 ישוקה לע ל ידכ םיכוראו םיבר םוקשנ לתפתמ .ךיראמהו
 ,.והיב .הלוע ונוצר .ןיא .ןכ-יפ-לעהףאו ,ובלבש המ תולגלו .רברבש

 םיללכ-ןיאש-.םשכ תורפסב םיללכ ןיא .יכ + הזמ ונל אצויה
 ,םייחה לכב םנ

 וו

 , הביִתּכה םּומְלּוב

 םיבר זחאש הביתכה םומלוב לש ושרש רקיע לכש ,המוד
 לש הקוחרה ותבס . האמוטה םוקממ אלא קנוי ונניא הזה רודב
 -- איה הבורקה ותבסו .ןימה תואת -- איה הביתכה סומלוב
 התיהש השורקה הנממ הלטנש ןויכמש ,ןימה תואת  ,דובכה תואת
 יארפה העבט תאפמ הל רשפא יא בוש .התוא תמלובו הילע תררוש
 םהוא תכרדמו םדאה ינב תובלב תססות וז הואת -- .,אלמתהל
 םישוע ויה אל רחא בצמבש " םישעמ ידיל םתוא האיבמו החונמ
 ןוממה ירחא הארונה הפידרה תא םג  הררועש איה איהו  ,םתוא
 ,הביתכה לא םדאה ינכמ םיבר תפחודה םג איהו .דובכה ירחאו
 קתתשמ הואתה רעצו הביתכה תדובעב עלבנ תינימה היגרנאה רתומ
 תישענ הביתכה רשא הלאכ םג שי , הוקמה דוכבה גונעת ינפמ
 םה . םילודגה ןכ אל ..תינימה םתואת םשל תרש ילכ םהידיב
 הלוכי הניא בוש  הררועתנש ןויכמש = ,הריציה תואתב םיעלבנ
 ,עגרהלו  םדרהל

₪ = 
₪ 

 .ןהב  בקעי

 ו

 .תיממע הרופמ

0 

 .עלקה ףכּב

 רּובְכַחְרלּובְז ידומע .לָכְו .לוק-תב הָאצְי | עלה ףַכל

 תָלְַכִת ויִשָמ  תועירי םִע הָלְעִמ לש הָיִלָמָפל

 :עלקה ףכל :ּושער

 ,יִנָש עָנְר .:שערב .לפ ףססנ ּולָאְכ הממד .ענֶר

 :הצקה רעו הצְמִה ןמ רע ףלָמ הָרְַ
 . : ששואתה לכ .ישילשבו
 ודגְנ ןטשה :שאר :םירה .,וינוע. חשה .רוגנפה

 אוהש דוס

 /ץנצג קרי בָהֶו שָאְיקְִּ
 <. םיִנָמַחְרִה םיִכָאְלמה םֶהיִפ ּוסְּכ םֶהיִפְנְכְב

 ,ףָָכיַמוקְ ,בניפופְכ . הָלָבַיִכַאְלִמ יִנָעּ
 ,םִיניִעָב ןוחצעביבש .,םִוַתָפְש לע לַעְריקחָשְּב
 ,םיפוק יִנשָּכ ,וצָפִק .םאָתְפ
 ,הָמָשְנּב .וָחֶא .םאָתְ
 הַטּוחַש רופצכ הָסָּכְרַּפ

 "פא מש עלק;ףכלו
 ּהָתוא .ּועָלְק  םיִנוא-בְרְבּו

 ,םיְִ יִפְלא יפְלא ךלָהמ
 ,רדָחְנ אל .דה ףא םש םוקְמל
 , דו אל לַצ ףא םש םוקמל
 ,ינומדקה והתה םָנ , תומלח ילב תָנָש , דעתנו

 --תֶלְלוצ יִכ .,השת ירחא ,הָשֶח אל םּואָמ ןושאר עַנְר
 .הָאְלָה הָאְלָח .ןויטב-תדּודש .ףפועְתִתַו דָדועְתִתַ

 :םאָקּפ הָפְמ דַעְב הצע .רֶבְד חֶרְ לכ א
 ,,וחת .,והת ,וחת .ביבס ? ףחרת .הַנֶא ?ףַחְרִת הפיִא
 ;ויֶלָע .לאדָי הָבְתַכ אל םואמ ,קֶלָח רָינַּכ בֶחְרָמַה לָּב

 יִלָע שרדל , דָחֶא גת ףא הָבּותְכ אל וב תַחַא תוא ףא
 . .,םֶלֶא , שֶרָח ,רּט לפח .ןָיִא ,זַמְר וא דוס הָזִא

 .ץֶפח .יִלָּב ,אוח עְבָצ יִלְבו בָקְרְטַה ללח לכ הֶוש
 ,תֶומ יא ףא \ םייחיוק ןיא . ..בָחְרְמה לַלָח לָּכ חוש

 ..,המואמ אל ,םּואמ אל ,םּואמ אל הפ--םייחרוק שי תֶוְמַל
 ,.+ףָנַּכ .דיִנָת הפ דוע הָכיִא 0 קיִזָחַת הפ דוע הכיִא
 .? שָפחַהְדוחְמ הָיָה !יוה
 לבש אל .םיִיח לָכ .אַמצ ,ּהָאְמִצ לֶכְבּו \שפח ! שפה
 ממ ּתְשַתַו יב הָלְכַמ שפח לש םיַה לֶא הָצְפִה

 ...לפּ םַעַטְל הָב יִָיו
 ו ּהָרְוחְו הכו חכ הָטָש ,הָטֶשְו וב הְָבָ הָרו
 = .םימַעפ עַבָש ,שלש ,םִיִתְש ,תופילח הכ עשַעְתְשתו
 / ...הָּבִר הָפיַפל הֶל יהיו

 ,תקתתשמ ., תקנא נ איה -- + םֶלּועַ יא !םֶלוע ןםֶל
 ,ץופעב ָּדְרַי תואָנְקדלֶא םש !םֶלועָה לֶא בּושְל אל - -

 ,והָפְדְרִי שונא ידעצ ויִתְרשמ פל ּגרצי םש

 .:.קלמ קלַחּוהפְרְט
 = פע רי תואָנְקילֶא ול + םֶלּעָה לֶא בושל ָךיִא !יוה

 ,חַמַּה םיפָי ..,דַעָצ לָּב :תֶא ויִתְרָשִמ יל ורָצָי ול
 ו וכ :םֶלועָה אּוה הפי
 ,תיִנָמְחר םֶא ,הָנָבְל שי : תועקושייבא , שמש שי םש
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 - םיִנָבִאְו םיִנ ;נר"יפְנּכ ,םילק תוחור .םיִנטק םיִאְשד

 .. ,םיִחָאדיִנְבּ םיַחַא םֶלָ

 ו ךִתוא םיִכָשומ תומה םָּנ ;םיִדיִדָ םֶה םיִלָלִצַה

 ל רֶאָש ריִאְמַמַה ץוקה םג
 = םֶלּועָה לע תֶלְלַּפְתַמ .תֶלֶאוש איה -- !םֶלוע !םֶלּוע

 !םֶלועַה תֶא םִעַ לא דוע ביִרָהַה אל הכו הפ ןיּב ןה

 רוח בּושָּת = ליאמשת -- ןימית וכ אָשְת הָנָא ָפָא

 !ָהיִלָע לֶארְִמ רגָס

 ,גילַפו םָוַה לֶא ץפקי .הָעְבוט הָיָא טיִלָּ ומ

 פע האל הנ עפ ,םיִנהָכְפַה םאָ
 = אפ הָדְמָע ם דע הָאְלָ
 ,םֶלועָה לע תַחַּפִיִתִמ ,תַחְוצ איה -- !םֶלּוע ! םֶלּוע

 .,.םַאָתַפ הָכְפֶה רֶחא דַצָלּו

 =- פע .םיִמָי עובש וא םימוי וא דָחֶא םוי םָא
 ,וחתב 'הפ ,הָעְרַי אל

 עדונ אלְו דוע דֶלונ אל וא םוקמ לע ןֶמָו םָּדְרְנ .הָאְרנ

 םיִקָרְפְל קר . והּתַב הפ
 ,ָטְצַמ קנתמו לק המ ,ביִבָפַמ הָמ שח יִפ שי
 : ! םֶלוע : הָלוק ןינרמ עגר
 הֶלָהָבְבּו . . .תקנחמו הָבַע תֶכְלוה בָעָה ךא
 . .ָלַמִת הל אָצְומ שבת

 ,םיִמָחְנתְדיִע , בָהְ-בְכּכ עַתפְל הל לת שי וא
 = הָבַחִמו ּהָל םולש ריִאָמ , דג הֶל ץרוק ,ץרוק

 ו + איל דע ףּעּמ ,שיִחָת הָיקִתוַח הל
 ..:! בוכה ןיִא .ךפף  ,רָוח"

 , הָעְות תַחַא הָמָשְנ דוע שּפְת עַתָפָל יִּכ שי וא
 = \ַהמָּכ ףחה לא הָרְתוח , קוחְַרַמ ָל הָחְרּופ ,חחרופ

 ,עַמָשְת אל וזו = הל אָרְקת , אָרְקִת הָלֶאְג-תּורְתַב

 ה הפורה ...ףלָמִ הרצל הָל
 + תוחֶא תאְרקְל תוחא הָחְמש ,ךפהתְו ּהָל עמְשִת יִּכ וא
 ...!תוחַאָה ןיִא ,שוטשמ ,לּוטלט - םאָתְפּו ...,וז לֶא וז תוצא
 - כ ה םאָה

 ... יהב ,והת ו ביִבִָמ

 הָפָטָחְנ איִה םאָתַפ יִּכ שי !עלקַה-קחש אָרניחמּו |
 הָנִהַו םשָו םַשַו הפ , רָּבשְנ םֶרַח ,תקרזנו

 ,:םיקָחְש הק רע םיקָחש הָצְמ
 ,םיִאְְיִתְלַּב םיִצָל םיִאָב םיקְש יִסְפאְּב : הָל הָמְדְ
 = םיקחַשִמ .הָּב קָחְשְמירּודְכְבְּכ .,הָז .לֶא הֶז הוא םיִעְלוק

 ,םיִמָּב תַבז , העורק , הַעּוצְּפ ָהּוכיִלָשי םאְתַּפ םֶא דע
 ...והתה בֶלְּב ָהּובְזַעְי

 , ףועל .רּגְחַת חח ראשו חַאְַה הָפָע ,הָפַע איַה בּושו

 ..:הָטָמ טחֶתְל לפח יִלְבְל
 ! םש ?קה יב ,תעדוי ףא .תעדוי ןיִא + הָטַמ םָש המ
 . + ףעָל רְחִת הֶחפ ראו הָאְלִח הפָע ,הֶפִש איה .ושו

 ( אוי ףפ)

% 
 , םכילע-םולש

 .םיִלֶאיִרְתַּכ
 ה

 .עֶרָחןיִע אלְּ
 רמאו חתפ ךב -- םויה םֶכיניעב יתוא םיאוה םתאש יפכ --

 תאו הָליִּכה ךותל וינפ תא ונילא הנפהש ,ילאירתכ הלגע-לעב ונל
 םתאש יפכ - םלועה תוחור עברא לכל ריקפה ותלנעו ויסוס
 ידוהי = ,ערה-ןיע .אלב ,ינא ירה ,םויה םכיניעב = יתוא  םיאור
 ,ילצא  .דמועה .,ןבלה .הז ;ילשמ םינש םיסוס לעבו .הלגע לעב
 ןמ .וניִאו .אוה ,םילגר-רבכ .,תינימשה ,הנשה וז = ,ערהןיע אלב
 הז רכשב אלא  ,םימירקמה . םיזירזה
 החמומ סוס .ערההןיע אלב  ,אוה ףא .ינומרעה וריכחו ;הפי .הסיפת
 ףימומ :אוה-ךורב-שודקהשכ . .,םתומכ םינש םיסוסב = ,רבד ותואל
 -ןיע .אלב = ,הסנרפ 'אוצמל רשפא ,הבורמ הרמב םינוגה םיעסונ
 יפל ,שפנ לכל ךירצה רבד אוה ירה הסנרפו . בר עפשב ,ערה
 ,אוה .תינָּבְלל .השש םינבו ,ערה-ןיע אלב ,השא יתיבב יל שיש
 ,המש רתסא .הנש לכב 5 תדלויו התיירב עבטמ * ,ערה-ןיע אלב
 אלב ,הפי .התיה ,הל יִהאשְנָשְּכ ., תרגורג ינפכ הינפ ךכיפלו
 ןיידע .םהה םימיב .שממ תוכלמ תרוצ ,רתויב הגונעו ,ערה-ןיע
 -ןיע .אלב ,הפלחכ רוחב .וילעב  יסוס ירחא רמהמה ,יתייה בכר
 ,גלש ול המ" + ץיק יל המי ,ףרוח יל המ" ,יחכ .לורבדחכו ,ערה
 התוא יתפמעה דימ ,היפ לע הלגעה הכפהתנ +םיכרד-תצב -יל .המ
 ךותמ היתומירהו היתלטלט ,ערה-ןיע אלב :,.ידי יתשבו .ימכש לע
 ,ידועמ = יתייה .הזכ שנ:רב = ,ףצפצמו הפ הצופ ןיאו -- הצבה
 ,תסחוימ .החפשממ אקודו ,התיה המותי ,רתפא רמולכ ,איהו
 תכ התיה אלש רחאמ קרו .דמלמ תב  ,םיתבדילעב תונבמ
 הנמלא םאהו -- ,ןרפסמ היה .ערה-ןיע .אלב ,הנומש --- ,הדוחי
 הל .ועיצהו ןהתב תא .אישהל .דאמ הבולעה הצפח ךכיפל ,הינע
 ןורפח קרו = .דאמ םיאנ םיכורש ,ערה-ןיע .אלב ,םינוגה םיכורש
 ,תחא הציחמב זא ונבשי ונינשו 4; םיכ-ןורסח -- רבדב היה דחא
 ,הל יתרמאו תחא : םעפ  יתחתפו ,ונינש וא ונבשי דחא גג תחת
 וכלה : תיבה נב לכ ,היה :בוטדםוי . םויה .ותואו ,רתסאל רמולכ
 השירחה - 'זיתוא . יאשת  םאה ,רמוא ינא ,רתסא, :  הלפתה-תיבל
 לֶא = ,רמוא ינא  ,רתסא, :בוש הל יתרמא' .רבד התנע אלו
 ,יתרבצ ;וילעב יסוס ירחא רמחמה ,בכר ינאש ,רמוא ינא ,יניארה
 ןרתויו .םינוברק םישלשב  ,ערה-ןיע אלב -,ירורצ ךותל' ,רמוא ינא
 ינא .,השעַאו סוס. יל הנקא דומ  ,הפוחל סנכאש ,רמוא ינא ,ןויכ
 ,:תואורה :ךיניע = ןימצע  ינפב הלגע-לעב ,םשה"הצרידםא ,רמוא
 ;חבאלמב = השועו = :.ערה"ןיע אלב ,ינא 'למע רענש ,רמוא ינא

 ,ערח-ןיע ..אלב = ,ותפיפה

, 



 ,ילצא -ךלרוג : היהי םיענש ,רמוא ;ערה-ןיע .אלב
 :,."!ךממ  ענמא = אל  ,רמוא "ינא ,בוט לכ .(ךמלוע יהי .הפיו
 ,רבה התנע אלו השירחה

 ינא ,ינחטבומ

 הפוחל  "ונסנכנש >ןויכו / .ןישוריקו הפוחל  ונסנכנ  ,רוציקב
 , ערה-ןיע אלב /הנשב .הנש ידמ ;תדלוי  הליחתה דימ ,ןישודיקו
 השח הפחתה רימ ,תָרלּוי הליחתהש ןויכו \ תורלו הדימעמ איה
 ,םויל םוימ/ .התלחו 'הכלה :,הפוגב  השח  הליחתהש ןויכו .הפוגב
 אהת- המ ,רמוא :ינא- ,רתפא, + הל -יתרמא :התלח הבר "הע
 יתרמא .רבד ההנע אלו הקחצ "%תא הלוחש ,רמוא ינא  ךתילכת
 יטיבהב \ תחוש :ימדו תקחוצ - תא =" ;רמוא | ינא = ,רתסא, :'בוש הל
 ינא ,רשפא %אפורה לא .ךלנו .םוקנ ,רמוא ינא ,אמש ;ךינפ לא
 םיניכמ ונלחתה וא " .,.% ךתלחמל .הלוגס אצמיו .שפשפי ,רמוא

 ,הבר תע/ ונמצע: םיניפמו  םיניכמ ונויה ךכו .,אפורל ךליל .ונמצע

 דתומי לכבש .רחאמ , ךכל /היונפ יתעש ,םשה=ךורב ,יתמיא וכ
 תותבשב - ךבלמ " .הכאלמב 4 ,ערה-ןיע .אלב | ,השוע נא  לוחה
 + םיבוט  םימיו

 לא  ונכלהו :.ונילגר ונרקע הבשה םויב תחא םעפ ,רוציקב
 ;השעא "המ, .. אפורה תא .יתלאש :,אפורל .ינאבש ןויכ : אפורה
 שפשפו המע "%הלוח איחש. התלחמל ,אייקלשרמ ינודא .,רמוא :ינא
 ..יהאירב הננוא = ;רמוא אנה :,ךהשא. ::יל  רמאו -הפונב קדבו הב
 תחנהש .ךהעה :חונת ',רמוא ;ינא =, ךתלעמ :הוה דובב, ול יתרמא
 הלוח וכ::,עדוי"יתייה.:אל. =, רמוא  ינא :,ןכ. אלמלאש :ןיתער תא

 ;ההיה אל. יתנוכ ;יתנוכתנ ,המוא אוה הול אל, .+יל רמא "איה
 לכמ- התוא<: רומשל התא "בייח :יפ = ,ךעירוהל :אלא  :;רמוא :'אוה

 םינב תדלל ,רמוא אוה :,הל" רופא +:;שממ ךניע"תבבכ ";/'רמשמ

 הפוס ,.רמוא :אזה -,םינש :םינב דוע רלתו ףיסות םא יכ * .דוע

 ינודא = ,ךיפל = .רפע == . ..הטוא = נא (--- -4עקפתה,,= .-.;"עקפתתש

 רתוי ילע</איה הבובח ;יל איה."הדיחי =, רמוא :ינא- וז /! איקלשרמ
 !עקפתתש >;רמואו- אב :התאו--יסוס :ינשמ .וליפא יל הבוטו \יפוגמ
 ,התא = םא >+ ךיתוצע - יל =ופיסוי = המז = ,רמוא . ינא:' ,יל" ונתו: המ
 הלונס. .ןומ: :;האופה .ןומ. הל ןתו םוק = - ינעמש ול  ,רמוי נא
 ונייה : ךכו\= = .:%!התלחמל." הל "ליעותש = :,רמוא = ינא = ,הקודב
 ינומ 5 ;חאופר: הל ::בתכו רמעש דע \, הז .םע הז  םיניידמ
 ונאבש :ןויכ ,התיבה ונכלהו ונינש ,ונמק זאו ,ףוגל םיפיה םינממס
 ירבד .תא תעמש םאה ,רמוא ינא ,רתסא, :הל יתרמא ,ונתיבל
 ,רבד התנע אלו הקחצ ..  ."( םכחה אפורה

 תתחופו- הכלוה וזו ,הנש רוע הֶהבעו הנש הרבע  ,רוציקב
 םיחבושמ תוקונית ' אקוד : ,ערה-ןיע אלב + ,תוקוניתהו \ .םויל" םוימ
 עוגה .רבכ ",ערה"ןיע אלב ",רוכבה -רענה  ,הפי  ולע םלוכ" ;םה
 ןובר יפמ" הרות רומלל ררחל :ותוא .יתחלש הליחתמ .הרשע-שלשל
 !םלועמ :םייבד ויה אל  ,לארשיב הארוה"הרומ היהיש ,יתייה רובסכ
 םג"ןכו '!םיסופה ירחא אלא - ךלוה וניא ובל םא ,ןבה השעי המ
 ---םיסופה תא חתפמו .יתיבל רזוח ינאש ןויכ .ישילשה םג ןכו ,ינשה
 ;הלגעה לע-הלועו ספטמ רחאה !םנה הנה ילש הרובחההינב :!8אהַא <

 ,דחא סוס :יבג-לע" בבורו הלוע הז :הלגעל .תחתמ שפשפמ ינשה
 שרפ  םלוכמ .ןטקהו ;ינשה סופה לע בכורו הלוע \ ודגנכש .וריבחו
 חפת .רמוא ינא  ;םיצרש, . גיהנמו בכור אוה .ףאו הלגעה תובעל
 החמתהב :םתייה' םידקוש .וליא  ,רמוא | ינא יל "חונ \ !םכיבא חור
 ינא רבוע ירה 'יכ ,םעכ :ינא .אלמתמ = .', ,"!רודסה לע" וז .ןיעכ
 יפוג ךרפמ  ,םדעב :דומל רכש ,ערה"ןיע אלב ,םלשמו / יפא תעזב
 עסונו .רזוחו :עסונו "ןורקב .ךשומ :,עובשה תומי לכב ינפ .ריחשמו
 תא קר ילבא ;ימחל-תפ" תא" ,ערה-ןיע  אלב ,אצומו ךליאו .ךליא
 ותרוכשממ .הלודגה :תיצחמה תא יכ ,רתוי אלו ,אצומ ינא ימחל-תפ
 0 ,םה .םיקוקוש ., יתנוכ-'יסוס : לע:  לירבהל ,םהילע ובזבמ נא

 ַ : ו < םלועה <

 איה ףא םינפואה תּופו  ,םוי לכב לעוש-ילבשו .תחשל ,ערהדןיע
 ,רתויב הלק הניא וז .ףא  תיבהדינב  תסנרפו  ,הלגע-לעב :תבוח
 ,הלגעדלעב ,ךרדב ךלהמ .ינאשכו ,םדא אורק ינא ףא ימצע .ינאו
 יסופ ירחא .רמחמה ,'בכר 'דוע .ינניאש :,ימצע :ינפב >,ערח-ןוע 'אלב
 אצויכו .המיגרחדינימל .םימעפ ;שיייו טעמל "קקזנ  ינא םימעפ ,וילעב
 דועב .:,םואתפו .! םימחר: הנועט איה = ףא \םדא תמשנ =-ולאב
 וילגר תא טשפו :יתורואב \לפנ סוס :הנהו -- הכו הכ :השוע 'ינא
 +..! אב:רשב-לכ :ץק ;יח:לכל םויח קבשו

 אוה"ךורב-שודקהש ,יתונמוא :ינב יחא .תמחנו .יתמחנ 'תאז קר
 םויש :ןויכ  ';המש תבשו --- בוטה .ורצואמ  הזונג .הרמח ונל .ןתנ
 םדאו ,ערה"ןיע אלב ,ינא הנתשמ .ינוריכת אל בוש ,עיגמ תבשה
 םויה . דועב .תבש ברעב יתיבְל .רזוהו םידקמ ינאשכ ! ינא רחא
 | ליבהמ ינָא םש .ץחרמההתיבל .ךלוה ינא המכח-תישאר ירה ,לודג
 ,שיגרמ \ ינאש דע = .הפידהפי : ,ערה"ןיע אלב  .עיומו ימצע תא
 ,םוראו חצ ילוכ ,יתיבל רזוח ינא :זאו בירשכל ןתינ שרח רוע יב
 הוחצחוצמהו תופיה תשוחנה:תורונמ יתש תא ךורעה ינחלש לע אצומו
 םיפירחה \ םיגדהו ,ערה:ןיע אלב = , תולודגה \.תולחה יתש תאו

 תיבבו ,ץוחלו רונתה ןמ  ,ערה-ןיע אלב ,םחיר םינתונ םילפלופמהו
 =? הנופ התאש הנפ לכב בר ןויקנו ,ערה-ןיע אלב ,םיחו רוא
 הרוכה  ,רונתב  םינומט םימהה ! ערה-ןיע  .אלב ,םיניעל הואת
 תשרפ לע רבוע , לידבהל ,ינאו ,  ןתאנהל םמחתמ לותחה ,תָטיּוטְמ
 "רתובל ךלוה = ינא ךכ-רחא = ןערה-ןיע אלב ,םימעפ יתש עובשה
 ,יפב = :תמשה-תכרבו' יתיבל אבו .רובצב .תיברע ללפתהל הלפתה

 פוכ "לע ,ערהיןיע .אלב  ,האנ שוריק שדקמו םכילע:םולש רמוא
 ,הבוטה ברעה-הדועס תא ",ערה-ןיע אלב ,לכוא ,שיייי האלמ הלודג
 ,תושפנ היחמה תפלה תאו רוהטה קרמה תא ,םיפירחה םינדה תא
 גלוב הלילה לכ ,ערה-ןיע אלב ,ינא"ןשי ,חונל יבבשמ לע .הלועו
 ,ערה-ןיע .אלב  ,הלפתה-תיבל :ךלוה ינא :רקובבו ;ולכיחב ךלמכ
 ילכאמ ערה ןיע- אְלב ,הרועסל יל םינכומ יתיבבו  ,וימעב לעבכ
 םילצבהו רדוהמה | ןונצה | :םינמשמ ינימ לכו םיבוט-  תבש
 םושהו הנוגהה הָפְקְמה ',הפיה רבכהו  תושתכנה םיציבה  ,םירשכה
 אלב ,הנמיה לזונ ןמושהש ,הנמשה הדיטשפהו תורה קרמה .,בוטח
 ,וז ןיעכ הנמש הדועס ירחאש ,עוריבו ,הבורמ עפשב >,ערה < ןיע
 ,הנמש הליכא לחאל ןשיש .םדאו .ףוגל הפי הניש \.ערה-ןיע אלב
 -ימ --- קקושו = אמצ בלו: ::היתשל = .ערה-ןיע  אלב = ,קוקז 'והירה
 < /התוא =אוה  הבושמ :לכאמ םיסגא לש תפל :ףאו" ול םיפי :םיחופת
 תא תפל  .,ערה"ןיע :אלב  ,םיחופתהימ -דכ 'םדא התשש' ןויכו: .העש
 ,אורקלו :בשיל .ןירוח-ןב: והירה :בוש  ,םיסנא לש ןהפלב הקשמה
 םיקרפה ,םה | םיפע = ;קרפ 'רחא קרפ: ,ערה-ןיע אלב/'/םילהתב
 ה ךרדב :ףרגלטה | ידומעכ >> ,ערה-ןיע .אלב :,הצורמב םיסטו" ,וללה
 ,וכ  .רוצעמ ילכו ףרה .ילב .,הז: רחא הזב ,הז רחא\ הזב ,ךלמה
 ינא הלגעדלעבש יפדלעהףא- ,םויה םכיניעב . יתוא :םיאור םתאש יפכ
 םילהת יקרפ . לצא :,ערה:ןיע :אלב  ,ינא-לינר ירח :;יתוירב עבממ
 יחככ היה יאולה >;רומזמ :ןיעכ .םרמוא ינאי -/םהב :סג .יבלו
 תור חפת  ;,הנש ..םירשעו האמ רחאל םירזממה נב 'חכ ההע
 .יקמעמב : .ועקשת =: עוקש = ,גהררפמ == ---" == םמאו  'םהיבא
 / ,2 /! המדאה

 = .יפלכ .הכרבב :הנפו :ילאירתכה הלגעה-לעב םואתפ  רמג  ךכ-
 = .הפו הסיפת העש התוא וספתש ,ינומרעהו בלה  יפלכ :,ויסוס ינש
 -;רחה 'דרומ לא :,הטֶמְדהְטמ .םיהשנ ייפנכ 'לעכ ההוא ואשנו- הלגעב
 ,םילפונו  םיכלשומ ונלוכ - הנהו --- חכו הכ :םיטיבמ : ונא .רועבו
 ובשיש .םיעסונה . . רהה .תיתחתב- רשא הצבה לא :,ונירחא הלנעהו
 .יטושיפב  הטמל = םיחנומ = ,םדובכמ : הליחמב = .וללה == ונלוממ
 ,הלעמלמ = םהילע  םיבכוש : ,הליכה  יבשוי ,ונחנאו ,םילגלו םירי



 ,םחירוחאל = םהישאה - םילישפמ-  ,ינומרעהו: ןבלה'::;םיפופה .ינשו
 םניאו .תאצל- "םיסכרפמ - ,םהיתוגורגב םירחונ ,םהילגרב .םיללוממ

 + םילוכי
 הנופ :ךכ ---;םתא- םיעמושה = ,יתער .לע .יתרמעש :םוימ \---

 םייוחש .רחאל ,,םינפ-תשובפ .ילאירתבה הלגעה"לעב :ונילא :רמואו
 יתישענש םוימ-----,םהכע- םיעסונה לכ תאו םיסוסה תאו .הלגעה תא
 הגש .הרשע:שמה יל הז ;ערה ןיע- אלב : ,ימצע ינפב הלגע:לעב
 :ךסב אלא "ףהה= ררומפ ןאכ: יתלגע/ ךפהתש יל עריא אל .ןיירע
 ,םימ עפ /ש לש לכה:ךסב -- ?המכ ,םתא םירובסכ -< לכה |

 ,/! ערה-ןיע אלב

 , -יקסנאילימפ מ

 ..ונרחא הנותחה לש - השודקה לכ, האו  הפוחה --דעומ תא
 ובשי הלכה ..יבא תיבב. . לוח .לש. קלחה  ליחתה  רבכ ,ונאבשכ
 לש, .לחואב . .,רצחבו - = .היתשבו- הליכאב .וקפעו .םיחרואה .ידּבכנ
 לע. סעבב \ .יתטבה . דוקירב .םיריעצה וקסע ,רבדל יושעה :םישרק
 ונפח לוק לפא ....ההובע לש .םוי .יצח קח ונלָטְב .וליא = ::ירבח
 ךשמנ ובלו .-יסעכ תא .עגרב חכשאו --- להואה ךותמ יל .עמשג
 רשֶא = םיריעצה :.ןומה ןיב .ונעלבנ- ענר רועב ..םש השענה :יתחא
 .:להואב

 ינפדלע = .תועות ינוע וליחתה = .להואה. לא -יאוב . תישארמ
 .תושקבמ .ירּבח ינוע, םג וכ ,יתשגרה .תושקבמו תועות :,םיפסאנח
 וצעננ .ונינש וניע ..ונאצמו --- .ונשקב  .שקבמ .אוח .רשא..תא .'תעדו
 4 , הרימו. ינפב תחא-תבב

 לכ :;םירוחב לש:הרובח ךותַב להואה עצמאב הדמע הרימז

 תא .הריתי . תובהלתהב : ורבד  ,םכותב: איה 'ףאו: ,הרובחה ינב
 תחרועמ החישה .יכ  ,וחיעה .םהינפ לבא  ,ונעמש אל םהירבדלוק
 םהיניעו חריחי .תוררועתה | ועיבה  םידוחבה :ינפ :, םהיתובל תא |

 התוח .רשא- ;הרז: שא יתיאר םיחחא לש םהיניע ךותב : ..תוצצונ
 עגר -.. םיעגהל :הקחצ איה :. וז שא  יתיאר : אל* ימימ ..םינינצכ' יל
 השובל .קתתשנ" עגרו ,לחואה לכ: תא - אלמוו  היפמ = קוחצה . ירפ

 לע. התוא -ונתוארב .השבל :רשא ,וזמ הכורא .הנבל הלמש התיה
 <םירוחרחשה :הינפל ןח :תיול - הפיפוה 'חתלמש : תנבלו = .העבנה
 ורער .םיקרח-:המטוח \ יהיחנ > , לק 'םדוא- הסכתנ םוחה  חונפ עבצ
 יתש  ולגתנ--הקחצשכו  ,ןטק היה היפ = ;הלק הדיער  םימעפל |

 םיניעהו :םישטולמו  םינטק :םיריפס יהי לש .תורוש
 ץוצה .הקומע םוחת לש ,לפוא לש רוחש .הזיא .תורוחש ,תולודנ
 תבהלשכ | ;שא תבהלש >,חבהל ויה תואלמז ..,-ולאה .:םיניעה 'ןמ
 ..עיקרה תלכת :ןועכ = ,לוחב חיה : םיניעה :ןבולו ..לפואדלילב .הרורמה

 לדגו .,םיגיעה לע - םיפפמו :םיחרוי .םהש :שיו  ,םיכורא הינוע יסיר =
 לע .:;הלאוצ .לע :ולפנו ורזפתה השאר ילתלת .םותעבש ןמסק
 ,םדא :ידיב .םילסלוסמ = וליאכו  םיבעו  םירצק .םילתלת א
 תנפל : לע וסכו םינפלמ הראוצ = לע ולפנו  םיבנגתמכ וחנצ םהמ <

 אלא יניע  רגנל .יתיאר אל  העש .התוא :הדותמו ינא  הרומ :.הזח
, 

 ,דַבלָּכ .ההימז = תא

 ..יתיאר .הינפ תא קר .יכ. ,לוחמה .םצע - יתדמע

 תא םג הכשאו . ,ואולמו .םלועה = תא, חַכָשַאְ
 .יתחכש לכה תא .,הדוהיב :רשא ,ההענה -.לש ..תולוחכה ..םינָיָעָה
 ,יל-.המדנ ,ילא רבדמה ורבה לוק תא. יתעמששכו
 ,.קוחרו רז. םלוקמ ינואל -עינמ

 ! ההימז איה הפי המ --
 ורבח .םג יכ.. ,עגרכ :עראו  ..וילא - יתינפ

 ,ונינפל .רשא -.הרענה .תא אלא- ומלועב - וישכע
 תלפוקמ איהו ,הנבל תחפטמ ההימז לש .הריב,.התארנ  םואתפ

 5א .,הילא .םהידי .תא םיטשופ .םירוחבה לכו .,היתועבצאב הטומקו
 ,הילא. .תוחולשה .םיִריה לע .. תחפוט. .הרימז -, הדיבש = תחפטמה
 ךותב .םיעלבנה ,םירבד זיא .תרברמו תחפוט,- :תקחוצו - תחפומ
 רשפ תא .ונוניבה .אל .ירכח-םג .,ינא .םג  .םירוחבה -לש .םהיתולוק

 ולוק..:ולואְכ

 האר אל,..עשוהו

 ןליאב ילא אבה ..,ירבח לוק .תא < יתעמש  ,.וגיאר .רשא רבה
 : קוחרמ

 % תאו המ --

 וליאכ ,היח .הארנ . הקומע תישפנ תוררועתה אלמ היה ולוק
 ,וברקב :ןימחתה ובל

 לעמ ולרבג םירוחבה: .הרובחה .ךוהב .תולוקה וקתתשנ . ףוסל
 התארנ זאו .להואה עצמאב הדבל הראשנ אוהו .,רוחא יגוסנו הרימז
 תושימג האלמ .הלוכו .הפוקז. ,הקד. ,ההובג .התמוקראולמ .לכב/ונל
 וליאכ  ,המדנו :,הפוג לא הקבה  הקרהו 'חתוחצה .התלמש .. הדחוימ
 םמורתה .רשא :;דיעצה הזח  טלפנ ..רחא .רשבל ויה  התלמשו איה
 תלפוקמה - ,תחפטמה :ךותמו : ,הדי/ תא. המירח הרימז '.טאל ,טאל
 םיריעצ  העברא  :לש םידי עבדאו  ;תווצק .העבהא | יארנ ':,הדיב
 שא .תואלמ םיריעצה .תעברא :לש םהיניעו = .תווצקה לא וכשמנ
 ;/הרימז: תא .תלכוא :שאהו ,הרז

 . עשיהי .ירבח .שחל-= !הלָבגי.=
 ןמ .רחא . . םיפכקתאיחמ לוק .עמשנ  .ומצע  עגרה וותואבו

 ,רחאה הצקב הרימז לש התחפטמ תא :תינמיה .ודיב זחא העבהאה
 םיניעו חולג. רטנסו ךירא םפש לעב- : ,םישולש .ןבכ שיא :היה :אוה
 היה הז :...ןמשב תולבוט ןה :וליאכ ויה הוארנש. ,תוצצונו הונטק
 + יזיראפ אטבמב ::תיתפרצ רבחמה שנ-רב : ,תודיקפה תכשלְב .רפוס
 ..םיתשו םעפ ויתשנפ רבכ

 ו

 היה .ךכ .,וניאר רשא ,הזחמה רשפ | ,ונל .ררבתנ רברה
 יבשוי לע .רתווב ,ביבחה .,עוהו לוחמב האעל .ודתעהה .םיריעצה
 אליממ ..הלותבו .רוחב ,רחא :גוז .הנמתמ לוחמה ילהנמל . םוקמח
 החמומו תורענה לכמ התיה הפי. : הרימז .החְיה .גוזה תב :יּכ ,ןבומ
 ושננתה ןאכו < .גוז .ןב .אלא ויה .םורפח .םולכ  .(לוחמ . .ותואל
 ,תחא-תבב .הילא..ושגג .םירוחב. העבהא. .: םיקוצמה . םע -םילאהאה
 , לרוגל..ודמעש דע. םהעה הררקתנ אלו

 אל ..לוחמה .םצע  .לע ,ליחתה \ לוחמהו .ורדתסה | הוגוזה
 םעַפ .,לוגיעב .םידקרמח ואצי םעפ .ירמ חוו היה .ךובס :יתדמע
 הזב :הז . םלוכ . ורותשנ םעפו םירבעה לכל ורזפהנ .םעפ - ,תורושב
 רזוח .ךכו . .תורוש . בושו .,לוגיע בושו ..דחא ףוגל.ויהו .ורחאתנו
 רקפמה ולוק עמשנ.םוהקרמה לכ .לעו .  לובג .ילבו ץק ילב ., הלילח
 רתוי .לבא  .קוודמ יזיראפ ןונגפב חצנמ לוק .,ישאהה .רקרַמַה לש
 אל ; הז .םעטמ . .ילואו  .תישארה . תרקרמה יב .תא .החקל .םלוכמ

 ויהיו ..םהב. .שא- התצוה .םיטעפו :,םָורְוַח .הינפ :ויה .םומעפ
 ורס :אלו : םידופל  יגשב העשה ההוא .לכ- ורעב. הינוע ., םימורא
 דקרמה לש .האנ .יתלב .העונת לכ .ןםירקרמה םירבגה .ןמ עגה ףא
 =חתיול .ינבו . הינפב רעצ לש תטרש :.הטרשג. שפנדירוסו הל המרג

. 



 ח ןוילג

 =- הז 'רחא הב \התוא :םיולמ: םיחקרמה לכ ויה לוחמה ררס .יפל
 שדח .דקרמ לכ :לש וודי  .היולג = הקושתב | הילא וכשמנ :םהירָי
 םתושעב הואשנ םהיפכ לעו רתויב :ונייטצה רשא םהמ: שיו . הוקבח
 םרובד .לוצלצש ,'תוחוקפה ירזוע ונייטצה רוחיב :. םבובס תא התא
 ְ ,"להואה: ללח .לכ תא אלמ .יתפרצה

 לומתמ 'הזכ באב יתעדו אל .דוע  ,.באכ :אלמתנו ץוכתנ: יבל
 ,םושלש

 .ירבח בוש 'רמא -- ., , הדלי הנדוע אלה ! תאזכ הלֶבנ --
 עלבנ | ונרשָאל | לבא. .םר לוקב טעמכ תאז תא עימשה םעפהו |

 , לחואה תא 'ואלמש ,אננחהו אלולהה תולוק ךותב ולוק
 ומוקממ רקענ ולאכ , תוריהמב םק .,ירבח רמא -- [ ךלנ --

 .תלדה לא וינפ .םשו ,וחרכ-לעב
 יתכפה  ,יתכלבו  .ןוצר .ילב וירחא יתכלהו .יתמק יכנא םג

 ,ינוע הארמל יתנמאה אל ---"םואחפו . תוארל ישאר תא םעפ דוע
 הריחי הרמע הרימז | :םולחב אלו ץיקהב הז תא ינא האור יכ
 ראש ןיב  התיול-ןב 'םע הבבס | תרחא המלע וזיא . המוקמב
 ןוועו - תונרקס אלמ הטבמו .ונב תוצוענ הרימז לש 'היניע .  תוגוזה
 ,זחופ קוחצ , קוחצ יסיסר .הונוע ואלמהנ ,יטבמב. השיגרהשכו , בר
 לע ,זא  היניעב ייתיאר .רשא | ,קוחצה :ותואל היה המוד ., זילע
 . העבגה

 וישבע ירעש = ,הלכהו  ןתחה וסנכנ  ..להואה אובמב ונדמע
 ונריזחהו = ףקות לכב 'ונב זחא ןתחה .תיבב םיחרואה םע "ובשי
 ; , להואה לא

 ,רמגנ .תולוחמה רדס
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 ונברק ןתחה .,הלילה תוצח ירחא דע .םינתוחמה ןיב. ונראשנ
 םידחא ינפל ונתוא וגיצה ...ברעה הדועס הא םהמע ונלכא ,רתויב
 ונניא יב ,םהל :עדוהב  םהונפ תא ומקע רשא  ,"םיתפרצה, ןמ
 הטיבה ןושארה ענרב . ונעדותה הרימז לא םג ..תיתפרצ םירברמ
 המדנ "ינשה עגרבו , ןינע תואלמו החורל תוחותפ םיניעב ונילא

 רבכ רשא ,זחופה קוחצה ותוא היניעמ הלועו עקוב בוש יכ .,יל
 טישוהשכ . .ודעב  רוצעל .הצמאהמ איהש אלא  ,םימעפ ויתיאר
 תעשב תצק- הדעה ודי :יכ: ,יל :המדנ ,ודי תא עשוהי ירכח הל
 .תומלוחה ויגיע יהש תא הב .ץענשכ ,רתויב םירוח ויה :.וינפ , השעמ
 . ויניע .ךוהל רשי  הטוכהו ונממ היניע הערג .אל הרימז

 ךופהל .העיצה  הרימז- .תולוחמה וליחתה בוש הדועסה .ירחא
 התעצה :,ףוקרל םירוחבה :תא תולוהבה הנמזת וישכעמ .: רדסה תא
 ונבשישכ :י5-:אב .,יתללפ. אל רשא תאו ..םופכדתואיחמב .הלבקתנ
 ,תרומז :ונילא הצרפ .,םושיה ירבדב ונקסעו ןתחה דיל ירבחו .ינא
 הנע ןח האלמ .היוחתשה .התוחתשה .,עשוהי . ירבח  דגנכ .ההמע
 :םיענ. לוקב ולא .הרמאו

 ! לירדאקל .ינורא הא שקבל .תרבכתמ יננה
 : קוחצ ץירפ .יפמ. ..ומוקממ הכובמב .םקיו- .וקימסה ירבח .י

 +תולוחמ :תובלחב .היה .רומג ה ירבח
 , 46, עדו: ינוא. --

 קר = לפא :;הרימז םג  הכופנ

 : הרמאו ילא- התנפ: ינשה 'ענהב
 ?ינודאו --
 : הל .יתיוחתשה
 ננה <
 תיבב רוע רשא :,:יתוחאל .העש התוא :יבל שחר .הרות 'חמכ

 האנק תואלמ ,םינוע המכ ותבלהכ .לירדאקה תא  ינהרמל :יתובא

 .הכובטב  הדמע" רחא :עגר

 11 , 3% םלועה <

 הרימז םע יתדמע ,הבשומב רוה ,יכנא !ילע זא וטיבה סעכו

 !הנושארה הרושב

 לעבו- חולגה  :,הכשלה לש  רפוטח >:ותוא .דמע | ונתמועל
 .לסלוסמה םפשה

 ,יתיולדתב ינתלאש.. -- ויל ערוי :והבח : ןיא עורמ .--

 1 .דמל א5 -

 + םלאוו .עדוו ודובכו --

 אל
 שאר"דבוכ ךותמ .הרמאו הימה לש טבמ יב הרימעה
 .םלאוו דקרל דאמ :םיענ . סלאוו. רמלי --
 יתייה אל .רתויב 'לודג  החמומ = .ליחתה | ונלש לירדאקה

 געל תאו לוטב לש קוחצה תא יתיאר יניעב . ינפל רשא יתכאלמב
 . םולכ ךכב ןיא %5א ,רדגנבש יתפרצה :ינפ לע .ופחר רשא ,זובה
 הלדתשה 9 הרימזו '.הז לכ לע הרפכ ילא הרימז לש התוברק
 הרבה :וזיא םגו  ,לוחמב יעשפ לכ לע 'תוסכל  הריתיה  התוצירחב
 ותוכל אל וז הרבה :יכ  ,יתנבהו  ,יתפרצה יפלכ = היפמ הקרונ
 ..ילע 'םעז .יטבמ :רקחז ויניעו נע .וסכתנ :וינפש יפל ,  הרמאנ

 ..הרושב  ונרמע "בוש
 ? ןנב ליטל םיאב .ורבחו  אוה .ןיא עודמ -=
 .:ךכב .ירבח לש ונוצר :ןוא =-
 % עורמ --
 + לויטב תלעות המ .--

 . תלעות םיאיבמה

 . הקותש
 + העבגה לע םישוע םתא/המ --
 ?םיה לא  תפקשנה --
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 א ..המחה תעיקשבו םיב :ונא  םילכהסמ ==
 : ,.. םתא םיקתוש ןמוה לכ +םיק היוש םתא המלו --

 < לכל .לגלגתהו

 םירבדב אלא = קסוע * וניא .ירבח

 ררופתהו ץרפ = ,היפמ  'קוחצ ץרפ  םואתפו
 : . רדחה .תונפ

 ינפ .יכ ,יתשגרה ..ונילא | םהינפ תא  "ונפה םודקרמה * לכ
 ..וקימסה

 +יתפרצה ילא ארק =--! עינה "ורות: ,ינוהא --
 :היתלאש  ,בוש .ונרמעשב
 + הקחצ 'המל < --
 םדאדינב :ינש .קוחצ .ררועמ רפרה: ==
 + קוחצ  אוה .ררועמ המל = --
 בוט; קבאתהל :, דוקרל -;ץורל 'הפי :העםנה :'יינפ לע ==

 התה .לא :םינבא ךילשהל | ,םיעלסב  תולעלו ספטלו  הטמ  תררל
 +. .קותשלו תבשל הפי אל .םתליפנ לוק תא 'עומשלו

 : ותוא" הלאש :;ונרמעשכו ..ונדקר בוש
 ? תורענמ .םיקחרתמ :סכינש :עודמ ==
 ,'יתקתשו וקימסה :ינפ
 .םישפט --
 ,.ןוחמת לש טבמ :הילע .יתרמעה

 .,. םיקתושו םיבשוי

 םכינש ובשת רשאמ .:חרענ :תרכחב | ליוטל :בוט | רתוי --

 ..םכהבל
 , התיבה .ונבש  תולוחמה םותכ
 ?'הרימז :םע .תדקר התא --
 4 8 ןכ =

 "= הקור :ינאר= אלה ..רתלאשב ירבח 5 המל ,יתערי "אלו

 ה + הרומז 'םע
 1 הרימז  'םע דוקרל םוטה =



 ו

 .וישכע םג החונמ .ונ5 ונתנ אל =

 35- םלרעה < ו 0 9

 לוו יה 4 רו

 ח ןוילנ

 7 .בומ =
 ותלאשל > ונקחצי :ונינש | ,ונינש יפמ  קוחצ ץרפ םואתפו

 ;םמודה ,ןשיח .בוחרה .ךותב ונקחצ- , תומימתה .יתבושתלו
 +םתרבד המב --
 הב עמש :ירבח  .הירבד תא ול יתרסמ
 + יאדוב איה התחשומ , הרזומ הרענ =

 זא

 יבא לש .ונחלש לע .םיכומס תויהל .ונלחתה .םיעובש .רובעכ
 ירבח .אקוד :היה .רָּכדב . ליחתמהו..? הז .אוה .אלפ אלה .הרימז

 ! עשוחי
 ונבשחנש- יפ-לע-ףא : ,ונינש -יב- ,עידוהלו םידקהל .יכנא ךירצ

 ינב .. הרולמו .ןטבמ ..םילעופ :ונייה- אל  ,הגספ ילעופ  ןיב םיצורחל
 ףסכ-:ונתיחמל :ונל- וחלש -וניתובאו : ,ונינש ונייה םידימא תובא
 לע. לוכאל ונלחתה  וב-רשא ,םויה דע .-לבא ..ושדחב .שחוח :ידמ
 ונפסכ תא :ונכשה ..הזה .ףסכב ונעגנ אל :,הרימז יבא לש ונחלש
 ,םימיה  תירחאב . הרש  תלחנ --- ונטלחה  ךכ -- תופתושב = תונקל *
 ,ימצעל ..ינאשכ ;יכנא  -םנמא | ... דובעל\ דוע  לכונ אלו ןקזנשב *

 דחא תאמ םוי : תחורא-:.ונל .תחקל = םיתש אלו
 רבכ הינידרס:ינדו .שביה - םחלה ---4 רקשל יל .המ-ביכ ,םירכאה
 :םידי יתשב ,םעפ לכב ,ינחר ירבח לבא ,ארזל יל ויה

 % ןקונ יכ השענ המ: ! ונל .הלילח --
 .ותֶא קדצה יכ ,תודוהל יתייה ךירצ יחרכ-לעו

 ;עשוהי ירבח ילא הנפ דחא האנ רקובב הנהו

 | : רמאו  ,וכרדכ .אלש ,ןירדצל  וטיבה

 תחא אל .יתעצה

 ויניעשב

 (; יגרב : ישפנ הצק ףב .לצא .לכוא ונל חקנ ילוא --

 ... היניררפ
 םא ,םיכסא = אל--ךיאו : .שפנ-= תוצילעב ול . יתמכסה יכנא

 ,ירבח .לע :יתייה המתו = + הרימז- לש = היבא אלא :וניא =...  ותוא
 . הבשומה -ינּב לכ ול. =וארקש מכ :,יהרימודיבא, ול אהק אלש
 הנותחה :ןמזמ :ירבח לע = המת יתייח :תוהימת המכו המכ דועו
 ,הרימו םש תא: ריכזאש .ילבמ .דחא :םוי-וליפא .ילע רבע אל .ךליאו
 ! המש תא ריכזה אל תחא םעפ וליפא---אוהו

 .:חרימז:יבא .לש :ונחלש לע-:ונייה םיכומס ןכבו
 ,הבשומה -ינב : לכפ  ,ינימוה--ידוהי היה הרימז לש .היבא

 רשא ,  תפצמ =םא: יכ .,חינימורמ הבשומה לא אב אל אוה לבא
 תונבמ .השא :חקל ' 'םשו ,וירוענ ימיב- ויתובא :םע- 'בשיתה ..םש
 הבשומה לא :הריכבה התיה הרימז . םונבו תונב דילוה םשו  םידרפסה
 קיזחמ יהיו חיה אל -:רכאל .לבא :,התורסיתה = תישארב דוע אב <

 ,תונורחאה םינשב :;/הבשומבש םיקוקה ולכא ונחלש לעו אינסכא-תיב

 ירזוע::םג :וליחתה ,התפיו  הלדג .הרימזו הבשומב :םיריקפה .ובהשכ

 : בטוח :ובצמו , ולצא םילכוא םידיקפה

 ףאו ונתרבשמ- לכ תא העלב - תוריקפה . ירזוע . ןיב :ונתליכא

 : רבדה .חיח -יאדכ - לבא ; וניהובא 0 וחלשש | ,ונפפכמ יצחה תא
 , םוי לכב וניאר חרימז תא =

 :יחזח .תיבב :ונל .התיה אל .חריתי  חור>תחנ םנמא

 ,הנותחה תעשב | ונחור תא ורכע .רשא * ,י'םיתפרצה,, םתוא

 הובזע :אלו הרימז .ירחא .ורזח םה

 סויכו ..הנש :ינפל דוע רפסהדתיבמ .הרטפנ הרימז ,עגר ףא השפנל

 תתרשמ  .תיבח .תדובעב תרזוע יחתו .  הנש הרשע עבש תב התיה

 םיתפרצה םיחרוַאהו ,:היבא תונובשח תא תלהנמו םיחרואה .ינפל

 םהיכרדבו.םהירבדב הריתי תוריחו שאר"תולק םמצעל םישרמ ויה

 םימידאמ :ונפש , שיגרמו .רתויב זגרתמ יתייה | יכנא ...הרימז םע

 ייניעו םירוח םישענ וונפ עשוהי ירבחו ,ףורגאל תצמקתמ ידיו

 המצע תא השוע איה רשא :שי .חהימזו ..:העצ תואלמתמ תומלוחה
 םהיתועינת תא השיגרמ הניאו םהירבד . תא תעמוש * הניא-וליאכ
 קחצת רשא שיו . ללכ םתוא האור וז ןוא וליאכ ;המוד . תופנה
 .תיבח לכ תא  אלממו  םייפר = יפלאל \ הרופתמה :הקוחצ תא
 םותפרצה = תונוע לכ תא: לחומ = ותייה | ,הז. הקוחצ תא .הקחצבו
 ,הינפ הארא קר 15 םילפכ :.לפב .לובסל :ןמוזמו :ןכומ: יתייהו: הלש
 הקוחצש ,עשוהי ירבח ןכ | אל | .הקוחצ :לוק 'תא עמשא קר ול
 םיתפרצה לעו .חילע .םעוכ .היה .רשא שוו-, שפנה-ירופי ול .םרוג היח
 אל יכנא : האמ אלפתאו. ..סעכמ זא .םידעור םירוחה -ןונפו, .דחי .םג
 + סועכל .םג .לנוסמ :עשוהי ירבח .יכ ,יתערי

 (:אובו דיע)
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 .אבא

 .תּורפפהו :תּונוחָעַה מ

 שיא  ,םידבכנה .ינודאו .תורבכנה ..יתוריבג - , םכב- שי .רשפא
 ארק .אלו .ןוסא והרק רשא וא :הקוחה . ךרדב היה רשאי ,השא וא
 ,(89 -- 40 'מונ "הריפצה,ב ץיבוניבר .בקעי לש ןורחאה ונוטיליפ תא
 הבפהמ --- ,לארשו שוא ל ; םכל" רמואו < זרדזמ .ינא ךכיפל
 .םכלתכ .ירחא תדמוע איה הנהו האבו . תכלוה השדח

 --וץיבונובר  בקעו זירבמ -- , םכילע ., יחי ., יונינקז לש םתוביבח לכב,
 גוחל , םהילע ענענתהל ןנא םילוכי + םלצא ראשהל םיכירצ  ונחנא 'ןיא
 ,ונל ןובסיש 'ט ע מח תא םהמ" רומל , םהירבד תא עומשל , םהיתולבוי תא
 םה הפיא | ונל ויה  :םיביבח םינקז חמכ = ,.יביבח , יוא . ר תו י א ל--לבא
 < םהנקז ם ירא ש ג--םונקזה + ןישכע

 ו .םורחא .םיקפואל - .הכירצ .איה .תוממוהתהל - -הדיתעה , .חריעצה- הריציח,

 בחרמל ,  הלעמל .. םוקמבו ןמזב . םירושקה .םיהלאל  תווחתשהל .הכירצ אל .וז
 תועמד טעמ ול בירקנ--ונירחאמ לודג תורבק תיב ראשי םאו . ףאשל הילע
 תועיספב קרו--"םירכועו םיעסופ " ונא---ונא ונירבק לע, ... האלה רובענו
 המ" תויהל םילוכי הז ןפואב קר | םתדועת תא אלמל םירצויה םילובי .ולאכ
 + "םילועו םירש : תויהל םיכורצ םהש

 םינשה .םירשעב ונתורפס- לע - .ורבע רבב ."תוכפהמ,  המכ
 ןחונפל .תולוק / ילוקב : וזירפה ןהילע .םגש = ,"תוכפהמ = ,תונורחאה

 םתולכל :םינקזה לע 'םיריעצה ומק .םירהצו :רקובו ברע .ןהירחאלו

 א5- יאדו :,הרובנו חכ = 'םהל ונתינ .ילמלאו = , ץראה ןמ  םדיחכהלו
 רימתש אלא, טילפו .רירש :וליפא- לארשי לש .םהיאנושמ :רייתשנ
 םהילוורש תא :םיריעצה| ולישפהש :ןויכ .םינקול תקחשמ העשה התיה
 וראשנו .םהילע :םג הנקו הצפק דימ ,"םירקועו םיכפהמ, .וליחתהו
 םילוע . םירחא םיריעצו םילשפומ | םהילוורששב . םמוקמ לע 'םירמוע

 ,""קריקעו הכיפה, תוצמ םהב םויקל םהילע
 רבכש . ,'תוכפהמ,ה -ןתוא .ןה .תונוש ,  תודוהל, .ךירצ ",םלואו

 םג .ודיחפה אל ' ורבעש וללה \.האבו = תכלוהש זמ ,םולשב ורבע
 וררועו  םינואה תא \ ושירחה ןהל .ומדקש תוזרכהה קר  ,ןתעשב
 םבלב הרושק 'התיה האידיא וזיא ףוס  ףופ לבא". םוענ :'!תלב שגר
 ךותבש :,םהל <:'הימ'ח כ .םהה :  םימיבש  םיכפוההו םירקועה לש
 /םהל תוחמוצ: םיפנפש  ,םנויערלו .םהל םוקמה רצ "םינקז,ה .ימוחת
 םיפנכש ,המלש הנומאב םינימאמה םדא ינב . ןתוא "םיצצוק, םינקזהו
 םה םיצור ןפוא. לכב ,םלועב םירתוימ םניא = ,םהל תוחמוצ
 ןיזירכמש : ,השחחה הכפהמה לבא: ,הממ .תחרל אלו הלעמ | תולעק
 ונתורפסב :םומ ליטהל  ,קיזהל .,ריחפהל ידכ. הב שי ,םויח .הילע

\ 



 ם5לוע ה ה ולב

 ..תוצראהדםעב ---ןכוסמ ןויזיילכב הרחכ .ןכ לע :יכ  ,תורודלו םינשל
 ,הטושפה תוצראהדםע לע .הארמ : התא ןוצרב אלו סנואב

 ןה .הקיתשב .הילע רובעל רופאש העשה  העיגה רבכ לבא הפנה
 יההו .,.לובגו ץק שי ,תוצראה-םע לש השפוחל וליפאו = ,לכל
 ,הכלהכ  דחא קוספ וליפא .בותכל  םיערוי .םניאש  ,םישנא יוניניעל
 ,.םיריעצו םינקז .לש  םכרע :לע םינד :םה ."ןיכרע יונש, םישרוד 'םהו
 "םיפי, םיקוספ  ,לשמל ,םיבתופש | םישנא ,  םירפסו  םירפוס לש
 ערי אוח, = ,"ןקזו שאר :תמאב אוה - רשפא .ןוגרזה דעב, = :הלאכ
 ןה  ;תונשיה = תורוצה ::ןתוא. >> ,"ליבקמ :ןונגס 'םג: םליבשב :אורבל
 ינאו, = ,"זא לש םימיה םתואבו, ,"ונלש תולואשה ןהו .תוירוקמה

 ותוא םיכישממו וירבד תא אמצב ועלבש םידימלתה, ,"דחאה "אל
 רסיח, לע. לובקל .םמצעל םיריתמ הלאכ םישנא-- ,'וכו "וכו "תמאב
 ,ירבעה :ןונרזה .לש ןוננסה, - לעו .(ץיבומרבא .לש) ."והפשב- קוחקרה
 חורב םג .ןגרוזמו תוימהא  תוצילמו םילמב .ברועמ .הנשמה לש ןגגרזה
 ,ןנואתהל םמצעל םישרמ םתומכש תוצראה-ימע ן"וננמז לש ןוגרזה
 רפוח, ינפמ ךיינתה .ןונגפ לש תוקיתעה תורוצה תא םינקזה וחכש יב
 םיריעצלו םינקזל םידמלמה םה ולה ;'יוארכ ןהב שמתשהל העידיה
 םיזיִרְכְמה םה םה ."טירבועו .םירבקה לע םיעסופ, .םה , תורפסב קרפ
 ... השארב :םיאצויו  יהכפהמ,ה לע

 הלוע .ץראהדםע :הנה :ךרד ,יתובר  ,ונפ

 א ₪

 רקשה תאו שארההתולק .תֶא .תוארל .שפנה ץוקת המכ .יוה
 וללה  םינכפהמה,ו  .וללה "םיפאושה,ו וללה .."םיריעצה, וסינכהש
 ,תירבע, :: םיארוקו .םה .םידמוע  פויה לכ = ,ונתורפס .ךות לא
 םידמוע םויה לכ = ,םנורנ רחי יכ .דע ,"היחת ,היחת, ,"תירבע
 ,תירבעה ..תורפפה  ...תירבעה .הפשה.... תאנק .,תא.. םיאנקמו .םה
 ללה. תולודגה .תואירקהו תחדוקה האנקה לכו = , תורבעה .היחתה
 םינתונ .םניא םה אקוד  :היאר אהו ...רקשו  שאר:תולק אלא .םניא
 תא :םינתונ .םניא םה אקוד ,תירבעה .הפשה תא רומל םֶכְל תא
 םיצור -םה תורפס :..יוארכ הב .שמהשהלו הפשה תא תעדל םבל
 דורוהל  .םיצור .םה םימשה תרעק תא ..םהל ןיא .הפשו ,אורבל
 תא תוסג ,תועיספ .עיספהל | ,םיפופכה תא ףוקול ,םהל ןיא דיו

 ,םימלא ,םיעטק ,םה םיחספ םמצע םהו ,םירמוא םה  םילגרה-וכנ
 + ופוס דעו ב רומג רקש .הז ןיאה . לגרו די. ירובש  ,םינעלנ
 + לכה תא הלכמה שאר:תולק וז .ןיאה

 םהבש ,םיריפה רחאל בורק תויהל ךילע ורזג םימשה ןמ םאו
 דוס ךברקב רמושו  עדוי התא ירה ,תירבעה תורפסה תלשבנ
 ןיפצחל דוע  לכות אל רשא שי. םלואו .ךבל תא םסוכה ,סומכ
 התאו , ךרעצ םע ,םוי .םוי דחיתהל ךחכ לשכ רבכ יב ,ךדופ תא
 : 'םירקועהו .םיכפהמה, ,םיבהלתמחו םיקעוצה להק לכ לא .ארוק
 םיבהוא םתא .ןיא .םירבוד םתא רקש יכ ,ובהלתת לאו וקעצת לא,
 ילמלא . תירבעה היחתל םירופמ םתא ןיאו  תירבעה תורפסה תא
 לעש ,"םינקזה, ישעמכ .אקוד םישוע םתייה ,תמאב ןתוא םתבהא
 םידבוע םתייה ,םתומכ םי דמ ו ל םתייה ,"םיעפופ םתא םהירבק,
 םכתובהלתהב ןיאש וישכע ,םה וכזש המל םיכוז םתייהו םתומכ
 ,ישפנ דחא יוטב וליפא  ,תמא לש .דחא בוטרוק וליפא םכתאנקו
 וטיבה :,תירבעה  תכרעמה  תותלה =: םכינפל. תוחותפ ירה ":,יעבט
 אוה | ,דידריהמו = בג"ףופכ :םדא בשווי וז :תיוז ןרקב | םש + וארו
 וינפל , תירבעה 'תורפסה תדמוע וילעש ,ד ח א ה .לודגה  ןינתה
 ,תיסור םיבותכ .םימשרו :תופמ  ,םירויצו תומישר ,םירופסו םירמאמ
 יהשוע, .אוהו ,(תינוגרז .,"םינכפהמה,  יביבח .,ןכ) .תינוגרז  ,תינמרג
 לע ,ןוזפחב השוע אוה הז והשעמ תאו . תירבע .תורפסל םתוא
 לע .,וילעו : ,ריסה :תופש רבכ 5 לע יב ו ,תחא לר

 ,תרחא תיוז .ןרקב ..םשו
 . ריסה תא .אלמל ירכ  ,"תושעלו  תושעל, רוע ,"תורפסה השוע,

 אוה . ןיע-בוצעו  בג"ףופכ .םרא | בשוי
 וינפל .. תירבעה תורפסה  תדמוע וילעש = ,ינ שה . לודגה ןינתה
 ,"תירבע, םיבותכ םימשרו תוסמ ,םירויצו תומישר ,םירופסו םירמאמ
 ןייפוק : ,ץיינייע  םוקמב  ןיייפלא ןקתמ אוה . תורפס םתוא "השוע, אוהו
 ,םיקוספו .םילמ םוקמב םירבע םיקוספו םילמ בתוכו  ,ןיייפכ םוקמב
 השוע .אוה הז והשעמ :תאו .וארבנ קקר הזיאמ עדוי רשה קרש
 "תירבע,ב :ושפנ הצק רבכ ןכ לע יב ,חור- רצוק ךותמ ,בועת ךותמ
 ,"'תורפסה  השוע,  לע- ,וילעו תופש רבכ ריסהו ;וז ."תורפס,בו :וז
 .ריפה תא אלמל יהכ ,"תושעלו תושעל, :דוע

 ,םתאש  ,יתירבעה :"היחתה,  יהוזו תירבעה "תורפסה, :יהוזו
 וז םכתוכז .םכל  רומעת .ןתוא .םתרשכה ,'םירבקה לע םיעסופה,

 -= 1 תוחוד :ירודל

 --אוה "ורבק, לעש ,'םינקז,ה דחא ונל רפסמש המ הנה

 םג ועספי אל רשפא--תירבעה תורפסב רציש הלודגה הריציה

 : םיצורחה ונירובג

 == ,26 'מוג "ןמוההדה,ב רוטנק ל" ר'דה כתוב --- ,יבל לע התלע אל
 םהכ היהי  אלש דבלבו ,תמאב ונל םידחוימה תורפסה יכרד תא קיחרהל

 !תולגה לוטלטב .ונכ .קברש אלא , ללכ .ונל דחוימ וניאש , םעטה  לוקלק ותוא

 ןילבת  אוה | ידוהיה דודחה . םידוהיה בוחרב ונלש הרומגה תודידבה ימיבו
 םג . ונמובו  ומוקמב אב אוהש ןמזב .קר לבא ; תורפסהל ביבחו הפיו בוט
 תויהל םיבירצש םינינע םהב םילכתמש העשב לבא םוקמו ןמז ול שי לופלפה
 , םירדופמ םיטפשמבו ,  הרורבו הלק , הטושפ | ןושלב | םיררבנו | םירמאנ
 לוקלק תותוא קר םה זא ,  תוטישפה תילכתב והער לא שיא םינווכמו
 ימגתפ| שרקה יבתכ ימגתפ |, רמולכ ,תוירכעה תוצילמה םג  .םעטה
 | 7 .רקיעהו , לקשמבו הדמב םהב 'םישמתשמש ןמוב םיפיו םיבוט ,דומלתה
 םירפוסה ויהש :םיקוספ ירבשו םיקוספה ןומהב  ישפנ הצקש \םשכ ..םמוקמב
 יתאנש ןכ , ןויערה רפפהלו "הצילמה תראפתל, םהירמאמ תא םהב םיאלממ
 " תוירבע םילמ ןומה אלא ללכ ןונגס וניאש ,פרחב שביה "שרחה, ןונגסה תא
 ן יזנכשאה ןיאש םשכ = . הר = ןושלמ  רפוסה \ .תובשחמב = תוקתענ = תורדוב
 ' ימגתפב :יוארה םוקמב וירבד .תצורמב .שמתשהמ ומצע תא ענומ , לשמ-ךרד
 םידחה םומגתפה .תא קיחרהל ונל ןיא .ךכ ,התוג ימגתפכ וא רימול
 +. םימסרופמה ןנירפס רתיו רומלתה ירפסו שדקה"יבתכ לש םיצרמנהו

 םהישעמ תא .ומיאתה ,ורמל  ,ודבע .םונקזה .:רבה .אלפנ
 אלא .םהירחא וריאשה אל . ףוסבלו  ,ובהא .,ולבס  ,םהיתורטמל
 ,םולכ אלו ..הניא , תירבעה = תורפסה | לע .םתעפשה * ,"םירבק,
 ,םיעדוי .םניאו םיעגי םניא ,םידבוע םניאו .םידמול םניא םיריעצהו
 ..."םילועו םירש,---םהו

 תוחיח . עבשל .ןורתפ .אצמוש ימ
 ..תאוה .השדחה .הדיחל .םנ ןורתפ  אצמיש

 ,תונשיה ל

% % 

- 

 : שדח.:רפס יודרנ סקמ  םסרפ םיחרי השלש םינש ינפל
 :.,הנובנה ,הקומעה הבשחמה ןמ וב שי . הז אוה הפי רפס ."תותורב,
 =; תלבוטה ,הולשה הנקזה ןמ וב שי ,תודלי קט יסיסר הילע ודריש
 / : , רעונ  .ירורהזב

 י"ןמאה, יהרבחמ הל ארקש ,וז איה תופי רתויה תותודבה תחא
 .ויתוריצי תא ורצי תעשב ןמאה תא התארו .סנ השענ הסקמ הדליל
 דבה לע ןמאה לש ולוחכמי תחתמ : הריציה האצי  אצי ךא הנהו
 :התוא םג הדמלי יכ ,ןמאה תא הפקמ שקבתו .יחתו הריציה םקתו
 םלואו : ..ןמאה : הל :'תואיו  .הריציה = תונמוא וז 'האלפנ .תונמוא

 לא! הרומה הל רמא * ,הריציב  ףכית :ליחתהל ' הפקמ .רומאב
 רומלל .אוה .ךירצ .דחא םויב ןמא  השענ םדא : ןיא * ;יתב ,אנ

 . | ךידי תא תנמא םרטב דוע .רייצל ךל ןתא םא .הברה דובעלו הלחת |

 = אוה



 היהוש .וצפח |
 ןינבב .םהמע ףתתשהל םינורמשה םג וצפח לבב תולגמ םידוהוה

 וחחא  :םילשוריב :'רעבל  הלוגה יבש *

 ,תולוונמ תוריצי  תרציו. ,ייוארכ
 הסקמ אשתו .'הנלכות אל תומל םג:יכ ,ןהימי לכ הנייחת תוללמואו
 השרה רבכו רויצה תאו טוטרשה תא דמלתו .הילע לטוה .רשא תא
 הל.השרה אל יכ םפא ,םיעבצבו לוחכמב םג שמתשהל ןמאה הל
 םירעתו .חושל .ןמאה אציו םויה יהיו  .הבובמ .ץוח .םולכ .רוציל .דוע

 ,ךינפל \ הנייחתו הנמוקת  רשא

 םיעבצה תאו | לוחכמה תא חקתו תיבה לא = :אובתו : הסקמ
 םימי הז  התיח רשא המלע תנומת רייצל  לחתו  דבה תאו
 תוהתרמ :םלואו .:התוא  רוציל הצפח המכ הז  רשאו הבלב .םיבר
 םגו ;תויח :תושפנ רוציל חכ ורצע אלו הסקמ ידו ןיידע וה

 .התריצימ התא  עירפהו ןמאה אובי ןפ הדחפ יכ ,התכאלמב הופחנ =
 םיכרב : תושבי םידי  ,םוקעו  שוחכ ףוג  הרצי .הרוכשכ  'והתו
 הל טלפמ הסקמ השיחה ,ןמאה :סנכנו .תלדה .החתפנשכו :.תולשוכ
 ,הלוונמה הריציה לא דוע טיבהל הלכי אל יכ ,ךסמה תחת לא

 2 ,הרעצב .תוארלו ,הינפל היח הבצנ- רשא ,הללמואה
 .הדרח אלמ ולוקו ןמאה .ארק--%תישע המ ,הסקמ --
 הפקמ וילא .הננחתה---, יכנא יתיוע .רשא תא .אנ  ןקת --

 ,תועמרב
 ףתרוצי --: המונע חורב | ןמאה  הנע---,לוכי ינא ןיא --

 ..;איה ךדבל .ךל :,היח
 היואר .לבא  .םינטקל .תאוה הפיה: .אתודבה תא .בתכ .יודרנ

 ."םילודנה, וניריעצ .הוארקיש :איה
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 .םיִנְורְמשַה
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 ןפואב ול  םיעורי - םינורמשה .תכ תא ורציש  תוערואמה
 תוכלמ ןברוח :ירחא  .שרוקה .יבתכב .רפוסמה : יייפע 'קיפסמו :רוחב
 םה = .םינוש םירכנ םימע .ןורמש ירעב רושא .ךלמ בישוה :'לארשי
 וברעתה הלאה םירזה .םילילאב םתנומא תא םג .ןורמשל ואיבה
 תנומא הטשפ ןמוה ךשמב .ץראב וראשנש םידוהיב טאל טאל
 הראשנ יכ  םאו . הירעו .ןורמשב ובשיתהש םירזה ברקב .לארשי
 אלו  םידוהיל  םמצע תא ובשח = ,הרז .תובורעת םתנומאב רוע

 בושב | .םירחאה םידוהיה ןיבו םניב לרבה םוש

 ,חיכומ הזה - יעבטה ץפחה . םילשוריב שרקמה תיב
 , םינורמשה | בלב  תודהיה .הטלקנ

 המכ רע
 לבבמ בשש םידוהיה לבא

 המרשש םילילאה תדובע לע םימרוקה תונורכזה תא :םתא ואיבה =
 שדקמ תונבל ולחה המשבש ,הנומאה תשודקל םששחבו ,ןורמשב
 הרוהטה הנומאה ךרדמ םהבש םילשחנה ורוסי ןפ ,ורחפ ,שדח

 םינורמשה תא הבורמ תוירזכאב וחד ךכיפלו ,הרזה העפשהה חכב =

 . תיבה .ןונבב ףתתשהלמ
 םינפל =. םירז- תכממ רתוי םימעפל .איה השק םיחא תמקנ 4

 ולחה  ,וחרנשמ -:,וישכעו . ;םינורמשהל .םג::שורק  שרקמה :תיב :היה >
 םיניכמ םירוהיהש .,םרפ תלשממ :ינפל :ונישלהו :ונינב רעב עירפהל

 םונורמשה :יהיב ברח \םג הנתנ .האנקה חב :דורמל :םמצע תא
 שאר ,טלכנס = .ריעה- תא : רצבל  ודמעש  םידוהיה :לע .ולפנתיו
 ולחהשכ .םידוהיה ברקב העשרהו :תונישלמה למסל היה :,'םינורמשה

 םחותודמו = םירזה = ינחנמ

 בזע ,.תוירכנה םישנה .תא:שרגל םלהק תא הימחנו ארזע .וחירכהשפו

 תב תא השאל ול חקלש :םינהכה .תחפשממ דחא  ,השנמ:םילשורי תא

 היה הז .דחוימ שדקמ תוב םיזירג רה לע ןורמשב הנבו ,טלבנס
 ,ירמגל :םילשוהימ ןורמש הלדבנ זאמו ,שדחה .בושיב ודנה  ערקה
 ופאש | םידוהיה | .םישדקמ ינשל ' לארשי :ץראב םוקמה היה רצ
 סונקרוה ןנחוי = .בירחיו .םתלשממ :תא רצבלו .םהותוחכ .תא זכרל
 ,(ניחפס ינפל .ךרעב 180 תנשב) םיזירג:רה .לע .שרקמה תיב תא
 ,םינורמשל שוחק .םוקמ .ראשנ .םיזירג רהה לבא ,שדקמה :תיב ברחנ
 םויקה  חכ = ופאש * הז םזכרמ : ךותמ :.ינחורה :םזכרמל היה  אוה
 האנשה עבקתו .םתָוחאב תודוהל וצפח .אלש םהיחאל האנש םנו
 ,םינורמשה לע םידוהיה  וטיבה  שפנ :'טאשב * ,תורודל .תובבלב
 לע: יכ :;הרצלו :הנומאל  םהיחא לא .םינורמשה ופחיתה הביאבו
 .ץראב .ורבג- רשא םירזה לוע תחנ רחי .םג 'םהינש

 םליאו  ..שדוקה = יבתכב רשא הירוטסיהה ונל .הרפסמ ךכ
 . ירמגל רחא  ןפואב .תוערואמה תוחתפתה תא םיראתמ .םינורמשה
 ,"םימיה רפס,  ,"הדלות, ,"ןונ ןב עושי, םהירפסבש םירואתה :יפל
 ןב  בקעי וישבע לש " לודגה ]הכה ןורחאה ןמזב בתכש רפסב וא
 ימי = ירבר = ירה = ,(* םהלש = תורוסמהו | תורוקמה :יפ לע ןרהא
 יבתכ ייפע  ונל  עודיש המ לכל .רומג .דוננ- םידגנתמ :םינורמשה
 תוערואמו = תודבוע : 'רוקעל ןירשכה לע אלפתהל ךירצו :, ונשדק
 תמאהל 'דגנתמה ,שרח רבד  םהמ אורבלו םכפהל ,םשרשמ

 חקולה .ןויגהה = ותוא -- דחוימ וינה תאז לכב וב שישו .תואיצמהו
 ייפעאו = ,הפוסל השארמ המלשו הרדוסמ הטישב שיש ,בלה תא
 , , ןוימרה .תריצי אלא הניא הלוכש

 ןמ אצויה עוגה םה  םינורמשה ירה הלאה םירואתה יפל
 הררפנש התכה -= ונחנאו  םעה == םה = ;ףנעה--ונחנאו  שרושה
 + ךכב המ -- םיטעומה םהו םיבורמה וננה ונחנא םאו ' ,םעה .לעמ
 םה ',השמ תרותל םינמאנ וראשנ םה .םתא קדצהש םה םיחוטב
 וילע  ףיפוהל .ילבמ הזה  שודקה רפסה תא" םירמושש םיריחיה
 רחא רפס ןיא  םהלש .שדוקה יבתכב .רבד ונממ עורגל ילבמו
 הבותכה /'הרותה תאצמנ םהידיב .הרותה ישמוח תשמח דבלמ
 תיתמאהו הנוכנה הָרּותה איהו  ,סחניפ ןב עושיבא ןהכה ידי םצעב
 ,((** היתויתואו הילמ ,הוטפשמ לכל

 ,םה /םירמוא = ,ינורמשה | םעה
 שיא הזה םעה . בםרקב יא  ,ןרחא .ינב .,יול תיבמ" םה 'םהינהכ
 .יול  תיבמ | איהש  םינהכה ,תחפשממ ץיח ,ףסוי .ערזמ וניאש
 , הכוראה תלשלשב הילוח איה וישכע לש לודגה ןהכה תחפשמו
 השארשו  רודל רודמ הנש ,םיפלא תשלשמ | רתוי הז תכשמנש
 לכב רחא  שיאל | ןיא הזכ ןיסחוי רפס .ןהכה  ןרהא דע עיגמ
 ,םלועה

 תורוסמה 55 ןמאנ ראשנ ינורמשה םע
 ,םיזירג רהב הגוהנ .התיהש שדוקה תדובעק םג םינמאנ וראשנ
 םוקמה | אוה  םיזירג רה | ,םינורמשה םירמוא ,השמ תרות יפל
 הפ ..םלועה ימי תמדקמ ושרק םוקמל םיהלא וב .רחבש ידיחיה
 רח .בקעיו םהרבא תוחבומ ונב הפ ,ןושארה םדא 'הל הוחתשה
 םיזירג רה לע הנבנ אוהו ,ןכשמה היה הפ .לא תיב והז  םיזיִרג
 ראשנ ןכשמה .השודקה ץראל לארשי ינב אוב ירחא םינש שש

 .ףסוי טבש ינבמ | אוה

 םה | .תוקיתעה

 יתשב ואציש :םונושארה - םיקרפה :ינש קר ינפל- ויה -הֶזַה רפסה :ןמ (*
 "גס = 180 ₪6 יס!ושסה 01 416 3 [וחה : איה .תחאה .. תורבוח
 תיברעמ -ומגרות הלאה  םיקרפה ינש  .)[טונגו| 0[ = 00ז1עוומ : איה .הינשהו
 - 400000188 00 ₪0 ן] רוסיפורפה ירי לע .תילגנאל

 תנשב  בתכנ ,הוה רפסה, .: רמאל בותב תינורמשה הרותה  ףופב (>*
 סחנפ ןב עושיכא ןהכה יתאמ ןענכ ץראל לארשי תסינכ יוחא הרשע שלשה
 לע דעומ .להוא זותפב  בתכנ = . םהילע "ה ןוצר = , ןהכה .ןרחא ןב רועלא ןב
 ו <  ."םימלשה .יתבז .רוע

, 



 . מ ןוילג

 ,סחנופ = ,רזעלא :םילודגה = םינהכה .תנוהכ ימי לכ הזה .רהה לע
 . יקחבו השיש ,עושיבא

 ירחא = ..דאמ .םימודק םימיב רוע  ליחתמ .לארשיב .דורפה
 היה אוה ..ונב..יועל הלודגה הנוהכה הרבע (יקכ  יקחב לש .ותומ

 החגשהה ..תאזה ההובגה הרשמל ותולעב הנש םירשעו שלש ןב =

 ןכ םג  היהש ,ןקוה .יִלָעְל .וומיב .הרפמנ תורשעמהו תונברקה לע
 ינשה היה ילע - .רזעלא  יחא רמתיא ינבמ לבא , ןרהא .תחפשממ

 ודמעב .ונממ הובג היה יזע לודגה .ןרכה קר ו הלודגל

 ,הלודגה .הנוהכל .םג ףואשל .לחהו לודג שוכר ילע ףסא ןתרשמב
 ויה  .םחה .םימיה  .היעצה יזעמ רתוי .ךכל יואר אוהש .ובשחב
 םימעה . יכררב 7 וכלה  .לאְבשי  .ינבמ םיבר :לארשיל םיער םימו
 םיהלא .םעכיו< .םהילילאל ודבעו םב ונתחתה םגו םהיניב ובשיש

 ,םהיאנוש תא  םהב .היפהו = תירבה תא ורפהש לארשי :ונב לע
 ינב = תא | דימשהל | ידיחיה .ךררה יכ ,םעלב ירפסב וארק םהו
 ,ףושכה = ירחא םתוא ךושמלו םתרותמ םתוא ריבעהל אוה לארשי
 םתוא תוטהל ידכב .,םירבעה ץראל םינוש םימפוק .וחקשנ םנמאו
 ינפב = רומע אל ו ינבמ/ ,..םיבר = הבוטה ךרדה .ןמ
 תא םג הפקת  הערהו .ץראה לע םכרד תא .ותיחשיו ,םימפוקה
 םהינפ תא .ריזתהל ולדחו .ךרהה .ןמ  וטנ םינהכה ןמ םיבר. ..םינהכה
 ביְֶרקהְלו = םילילאל  דובעל  ולחהו. ,םיזירג רהל םהלפת העשב
 ינב .לע .ורבג .םיהשלפהו .,הארונ .התיה הדוריה ., םיליפפל .תונברק
 םעה .ןיב ,תובושק םונזא ול אוצמל .ילע .לובו הזכ .בצמב . לארשי
 יפל הז ןואש ,םהל.ראביו וידידו תא ףסא אוה ,ויהלא .ירחאמ רסש
 וא םירברב .וידידי בבל תא חקיו  ,ריעצה יזעל .תרשמ תויהל ודובכ
 תויהל .םתוא עיבשיו ול ועמשנש םישנאה םע תורב ילע תורכיו .דהושב
 ותויהבו ,ןברק :ברקיו חבומה לע ילע דמע םימיה רחאב .ול םינמאנ

 ולכי

 םישל חכש . ,הלודג  הניהבל הילעה רבד לע .ויתובשחמב עוקש
 ::הצרפ וז . ההעג = .ךותמו = ,ולעב \.רעג, יזע * ,ןבהקה לע  תלמ
 וראשנ  ףסוי  טבש ינב ךא = ול. ךלהו יזעמ דרפנ ילע ,הבורמ
 ונתנ = םירפאו  הדוהי | ינבמו  ,םיזירג רהלו יקב ןב יזעל םינמאנ
 םלואו  .הלישל ובשומ םוקמ תא ריבעהש . ,ילעל םדי תא םתצק
 תוגאדב היה עוקש וכ .,השענ ירשא השעמה תא עדי אל םעה בור
 םיתשלפל ודבעתשנ םיברו םילילאל ורבע םעה ןמ םיבר .םוי 'םוי
 . םינענכלו

 ..רמתיא | ידיב | ויהש > הרותח ןמ: תוקתעה ותא :חקל .ילע
 ,בהז .ותוא הפציו ןכשמב  היהש ןוראל המודה ןורא השע אוה
 אוה .ןכשמב ויהש ולאכ םובורכ םע הספמ ןוראל הלעמלמ השעיו
 םג חנב: :אוהו: ,יתמאה .ןכשמה :והזש  ,:ורמאב :לארשי .תא המר
 וילע | םירקהו = םיזירג .\ה = לע .היהש | חבזמה תומד :יפל י'חבומ
 .'תונברק

 לודגה ' אטחה  ללנב לארשו ינב לע הכתנ םיהלא תמחו
 העיפומ התיהש השודקה שאה .ומע הא בזע םיהלא .ילע .אטחש
 ריתפא רתסה יכנאו, + רמאל הרותה ירבד ואביו ,הקספ ןכשמב
 םיהלא לא הנפ יכ ההשע רשא הערה לכ לע אוהה .םויב ינפ
 םג ןכשמה םלענ ומַעְב לפנש דורפה לע 'ה ףא תורחבו .יםירחא
 לודגה ןהכה אָב םומיה .דחאב  ,ייאלפ ןפואבו םאתפ םיזירג רהה לעמ

 ךשחו .םיהְלא לש .והפח+ הותוא .דוע האר אֶל .הנחו ,,ןכשמה לא
 ישילשה, םויכו :..םימי השלש .ףשמנ .ךשחח תיבה תא /אלמ :לודג
 ,.םלועמ הרעמ םש :התיה אל: םוקמב  שדקמה דו.לע הרעמ  התלגנ
 יקכ תא  חכות לא איבה .ןעמל התלגנ  הרעמהש ןהפה יזע ןביו
 ,ןכשמה .לש = ומוקמכ  םוקמ :הרעמב שי .הנהו 'דוע' ארויו ;תיבה
 בהזהו ףסכה ילכ תא ',םישודקה .םידגבה "תא .לורגה ןהכה ףופאיו
 ,תירבה  ןורא תא םג הב ומש הז ורחא  .הרעמב םתוא םשיו
 לע יוע בתכ זא ..םיהלא חכביהיפ ףכית םתסנ הרעמה האלמנשכו

 /+ טעה -

 ,ומעל שארל -

 וכ

 םויב לבא ,.ורקש םירבדה תא ותא ויהש םישנאה רמעמב הרעמה
 דוע אצמ אל ,הרעמה חתפ לא ללפתהל  ןהכה אבשכ ,תרחמה
 ,בתכ רשא  םירבהה לכל רכזו דירש אל ףא הרעמה תא אל
 , מע תאו .ותוא האצמ רשא הלודגה הערה לע הרמ ןהכה ךביו
 תא .יערקיו ,םירבדה לכ תא םהל רפסיו םעה ישאר תא ףוסאיו
 תאירבל 8055 .תנשב היה .הז ,וכביו םלוכ תא ומיריו- םהידגב
 ..םלועה

 ומשו . יול .ינבמ .םיפוצמ : שיא * הלישל אב םהה : םומיב
 הנוהכל תולעל הצרו השמב םק .רשא חרק :תחפשממ > ,הנקלא
 ,והכנחי יכ ילעל לאומש ונב הא רסמ - : ןרהא .םוקמב .הלורג
 הוצ .אל רשא םוקמב = ,הלושב :תרשו  ילע | יכרדב :ךלה. לאומש
 ! .ויהלאמ | םעח = הא :תונוהל ילע הנב :רשא = ןכשמבו | םיהלא
 םע דחי .דמלו ןובנו םכח היה אוה : ףושכה תא ילעמ דמל לאומש
 -יפח שאר ,ךימהרבא יפמ תונינגטצאו : תומכח .םירחאה םימסוקה
 תא ריסהל .התיה ותנוכו ,ןוי ץראמ אב רשא ,םהה :םימיב םיפוסול
 הבוטה .ךרהה .ןמ לארשי :ינב

 םהלהל ואציו םהיניב וקלחנ .לארשו ינבש ועמש םיתשלפה

 .תא .ובשיו ,הלודג הכמ לארשי ינב תא םיתשלפה וכיו  .םהילע
 לאומש היה ילע תמשכ .ונרה ילע ינב תא םגו תירבה ןורא

 ..ושפנ תואכ .םינוש תומוקמב תונברק בירקה .אוה
 ינועב .עהה תא השעש לואש תא ךילמה .םעה- תשירד יפ לע

 הרגתה לואש  .וינהכלו שודקה םיזירג רהל ובל תא הנפה .אלו םיהלא

 אלו הלישל וירחא וכלה אל םה יכ ןעי ,ףסוי טבש ינבב המחלמ
 לפנתה לואש ..לאומשו ילע םירפוכה םע  רחי םימעה :יכרדב וכלה
 לודגה ןהכה תא םנו םהמ גורהיו תוכסה גחב ףסוי טבש לע
 רה לא אב לואש ..םלש הלודגה ריעב גרה יזע לש  ונב השיש
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 . %  םיבותכ ויהש םינבאה תא סרהו שהקמה םוקמ -תא  בירההו םיזירג

 רהל תשגל ףסוי טבש ינב לע רסא רופאיו ,םיטפשמהו תודעה ןהילע
 " םיכפוה ויה םתלפת תעשב קר .הנש םירשעו םיתש : ךשמב ,םיזירג
 ,םיזירג רהל יאשחב וכלה םג םירחאו ,שדקמה םוקמל םהינפ תא
 :דבאו םהיביוא ינפמ ףסוי ינבמ םיכר וחרב הלאה םיערה םימיב
 תא לואשמ םוקניו ומע תא רכז םיהלא .ךא .דירש לכ םהל
 - ןב דודל .הנתיו .ונממ .הכולמה תא .ריבעיו ,השע רשא ערה תמקנ
 דוד יכ ,םיזירג רה לע בשיש ריאמ לודגה  ןהכל ערונשב ,ישו
 חיכוהו . בתכמ ול בתכ .םילשוריב שדקמ תונבל תובשחמ בשוח
 התוצש ומכ = ,םוזירג רה לע .תונבהל ךירצ שרקמה היב | יב ,ול
 ינפמ וחרבב .ודמע  ביטיה רשא לודגה ןהכה תא בבח דודו , הרותה
 אוה לבא .שדקמה תיב ןינב לע רתיוו ולוקל עמש ןכ לעו ,לואש

 תא הנב אל ןכ לעו ,הדוהי ינב חור אלו רבה תושעל לוכי אל
 , הובג רה לכ לע .תונברק .בירקה המלש , םיוירג רה לע םג .שרקמה
 "תיב תא הנבו ףסוי ינב תא אנש אוה * , תוירכנ  םישנ ול .חקלו
 ענכהל .וצפח אל .סחניפ תיב לכו .ףסוי טבש ..םילשוריב שדקמה
 האמ ץחלש עשרה םעברי תא לשומל םהילע םש ןכלו = ,המלשל
 , םבש ינב תא

 הפוקתב םונורמשהו .םידוהיה ימי .ירבד לע םונורמשה ירופסב
 ןב .בקעי .. רתווב .םיבושח .םירבר .םיאצומ נא ןיא המלש ירחאש
 אוהו . ,וחור יפל .םתוא ראבמ אוהש ,ךינתה ירופסב שמתשמ..ןרהא
 םיִרפס .םינורמשהל .ןיא .רומאכ ..תומשה תא :בברעמו  םלקלקמ
 = ונידוב שוש ךינתה יהפס רתילו  ,הרותה ישמוח .תשמחמ .ץוח םירחא
 והפסב ןרהא .ןב בקעי איבמש .םיטרפה םג ..דובכ םיקלוח .םה ןוא
 ואדכ ..לארשי םע ןיבו .םינורמשה ןיב םיפחיה תנבהל םייפוא .םניא
 םשכ שמתשהלמ .םיטמתשמ  םינורמשהש . ,ההבועה תא  ןמפל קר
 ,םילשיי
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 ! = .תאזה .ריעל םיארוק םהָו .השודק תושגר .ררועל קופיש



 ,(םונאירדא הל ןתנש הנילוטָיפק היליא םשח ןמ) היליא וא סובי וא
 לע םירברמה ,םהה < םינורמשה ירופס קר  םיבושח ונל

 תיב"ןינבלו .לארשי .לעמ םינורמשה .תעירקל תמאב םרגש ערואמה
 ,םהל דחוימה םשדקמ ,
 0 %כב " תולגמ ,םה םירפסמ ,םירוהיה בוש יירחא 0

 רפ ךלמ  רסנטכב  םינורמשה יפב .ארקנ םילשורי תא .בירחהש :
 ו םודיהיה תא םעפה דוע ולגהו לארשי ץראל םינויה ואב

 רשא םירכנ ןענכ ץראב םינויה .ךלמ :בישויו ,םכשמ .םינורמשה .תאו
 הכח אל שיא רשא רבד אב הנהו  .לארשי .ינב םוקמ תא :ושרו
 וצרפ תוער תויח ,םינש-עבש ךשמנו ץראב רבג לודג בער :וילא
 .הברה םישנא םהמ ופרטיו ץראב רול ואבש :םירזה .תובשומ לא
 ךלמל ונפיו .,השרחה םצראב תבשל םירזה םיבשותל היה השק
 ךלמ ירה :ןינעה יפל) רוחב. .םהה  םימיב \ ךלמש | ידרופ \ לודגה
 ץראב תבשל םהל השפא, יאש > ,ול  ועידוהו . (שרוכ  .אוה הז

 ,םהעב םהימשג תא םינתונ םניא .םימשהש ינפמ ,השהרחה םתלחנ
 תומש תושוע תופרוטה תויחהו הלובי = תא תנתונ הניא .המדאהו
 ןכ לעו ,ץראה :חתיה הכורב .,םיעידומה ורמא ,םינפל .םדא .ינבב

 ץראב ויחש = ,םידוהיה יפ תא לאשי יכ ,ךלמה תאמ םה םושקבמ =
 רשא תא תויהל .ץראה בושתש יוכ ,תושעל ךירצ המ ,תאוה "

 ,ןומש ןב יעלו לארבע לודגה ןהכל ארק ייררופ ךלמה ,התיה

 יונשה תבס ול .וראבי יב ,םהמ שקבו ;ףסוו טבש ישאר ויהש
 שיש ,ךלמה אנ ערי, : ךלמל לאדבע ןעיו  .ץראה התנתשנש לודנה
 וניתובא ואצישכ .םיהלאה תיב אוהו .,םיזירג רה . ,שודק רה ונקצא
 תונברק .בירקהל םיהלא ונתוא הוצ | ,ןענכ ץראל  יאבו .םירצממ

 תא םיבירקמ | וניתובא ויהש ,ןמזה לכ :ךשמבו .הזה רחה לע

 ךלמה אנ עריו .הירפ תא ץראה הנתנ  ,הזה רהב. םהיתונברק
 רשא דעו הזה .רהה לא .בושנש רע .ולרחי אל . תוכמהו - םיעגנהש
 תאטחל חלסי זאש םיוקמ ונחנא , וניהלא תא וילע רובעל .בושנ
 השריו ונתא רסח ךלמה אנ השעי .וישרודל הנוע אוה .יכ ,ץראה
 םיוקמ ונחנאו ..ונוצ סשאכ וניהלא תא דובעלו ונצראל בושל ונל

 תיטבה  ךכ .יכ ינפמ ,רבדו בער דוע חלשי אלי 'ה םחרו םחר יכ |
 וארה .הלאה םירבדה תא םרבדבו . "ונתרותב בותבש ומכ ,ונְל <

 ורמאנש תוחטבהה הב שיש הרותה תא ךלמל ףסוי טבש 'ישאר
 בושל לארשי ינבל השריו םתא קרצה יכ ךלמה אריו . לארשי םעל
 הדוהי טבש ישאר ךלמה ינפל ואוביו .תינש התוא תשרלו םצראל
 ינב .ורמאיו .םידוהיה תביש רבד לע .ץעוהל ףסוי טבש ישארו
 םלואו . םיזירג רה לע שדקמה ' תא תונבל | .סחניפ | ינבל  ףפוי
 ינב .לבא ,דוד ריע .היליאב שדקמה  הנביש ושרד | הדוהי : ינב
 םוקמהש ,השמ ידי. לע  הנהנש .הרותה ירבד יייפע וחוכוה .ףסוי \.

 רה קר .אוה  תונברקלו יהלא  תדובעל רחוימה = ידיחיה = שודקה |
 לארבע ןהכה ויה ךלמה ינפל ואבש ףסוי ינב ישאר ,םיזירג <
 .םכחו רשי שיא היה טלבנס .. טלבנסו םחניפ תחפשממ .לאירתבו\ |
 םיעדוי .ונחנא, : םינורמשה .תוחכוה .לע הנע לבבורז .םידוהיה שאר *

 , "שודקה .םוקמה אוה היליאב היהש שרקמה היבש ,המלשו דוד יפמ
 ךירצ .שדקמהש ,הרותה ןמ תויאר איבהל לוכי אל אוה .לבא
 שודקה םוקמהו ,הרותב הלאכ תויאר ןיאש םושמ  ,היליאב תונבהל =

 ןיב .םיחוכוה תא יררוס  ךלמה עומשכ .םיזירג .רהה .אוה ידיחיה =
 תונבל .הוצ .ףסוי ינב = וקדצש  ותוארבו | הדוחי ינבו " ףסוי נב =

 , ענכהל ץפח אל לבבורז םלוא . םיזירנ רה לע שדקמה תיב תא
 להנל ותוא .ריקפהו טלבנס תא ברקו לכבורז לע ךלמה םעכ זא
 השודקה ץראל בושל ןוישרה תא ול ןתנו  ,ןענכ  תנידמ לכ תא
 הנתנ לארשי  ינבל .םיזירג רה לע  שדקמה תיב תא תונבלו

 ןמ ..לבבו  ןרוח ץראב ראשהל וא טלבנס ירחא תכלל וא .תושרה
 יררופ ..ומעו לכבורו ןיבו טלבנס .ןיב הבירמ .התיה  אוהה .ןמזה

 ה ןוילג

 סחיתהו סהישארמ שיא םישלשו השש  גרהו הרוהי םע לע סעכ
 ,ףסוי טבש ישארל הבר הבהאב

 הטה 'הו = .םיזירג רה לע שרקמ | תיב ונב ומעו טלבנפ

 המדאהו ותעב ררי םשנה .וצראל ותכרב תא חלשו ומעל רסח
 ביבסמ םירעבו םיזירג .רה לע בשי םעהו ,בוטה הלובי תא הנתנ
 , ידרוס ךלמה :ימי לכ החונמבו םולשב

 הימחנו :לבבורז .םידוהיה ישאר .ולכק לאורפבא ךלמה ימיב
 שדקמ | תיב-= םהל תונבל ןוישרה תא | לורג רחש הרזעב  ןהכה
 ןומה .תיולבו ךלמה .תאמ /הדועת ואיבה םה  .םהל שודקה םוקמב
 ףסוי טבש ינב ..הדובעה תא :ולחהו יסוביה ריעל ואב  לודג
 ,םירוהיה רגנ ךלמה תא ומיקה

 ריע לע הקזח ריב .ולפנתה ףסויו 'סחניפ ינב  .םידוהיה * ינינב
 האנשל הבסה התיה תאזו  ,םירוהיה ונבש המ ובירחהו יסוביה
 םידוהיה םהל ונק ףושכ ידי לע ,םידוהיהו ףסוי םע  ןיב .הלודגה
 ולבקו ,  רתפא " תא וילא .וברקיו ושרושחא) שרושא ךלמה בל תא

 תא 'הב םיקהלו היליא .ריעה תא תונבל ןוישרה תא בוש ונממ

 הירוסב :וצפחכ לכה  תושעל תושרה : הנתנ .ארזעל ..שדקמה :תיב
 ץראל ותא בר םעו ארזע לעיו . ךלמה .רצואמ  ףסכ םג ול ןתנו
 לודג שדקמ :תיב הב ונביו היליא ריעה תא וקזחיו הדוהי

 בושל וצפח םהמ םיברו ארזע :ימיב .ער היה םידוהיה בצמ
 אורקל וערי אל םהו םירפס ויה אל םידוהיל .תיתמאה הנומאה לא
 ,דבל םשה יפ , לע םא וכ לארשי ינב ויה אלו הרותה שירבד תא

 תא .ארזע ןתיו = , ירהופ .ךלמה | ימיב .םהל .הדבא הרותהש | ינפמ
 ,םירופסו .תודגא ,םירפס ףוסאל לחהו םעה תורעב ירחא רעבל ובל

 ,םינורמש : ארזע ארק ,סחניפ .ערזמו ףסוי טבש ינב םהש ,ןורמש םעל
 תא  השע אוה .םירכנה םימעה ינב םה םינורמשה יכ ,רמאיו
 הרותב .םיונש םנ" השע"ארזע =, ןורמש םעל האנשה "ינפמ  רבדה
 ,םיזירג רה .תשודק לע םיחיעמה םיקופפה םתוא ףילחה וא טימשהו

 (יאובי רוע)

 שש
 ה

 . הנמר .םיִבְָכִמ
 וץ.

  ,אבצב .חונמרגב םירבוע ה סורוה'ל חשענה לועה אוה שדח רבד אל

 טנמלרפב הז ןינעב .סועגונ .הנש :הנש |, רוציפואל שיא םהמ = םולעמ ןיא וכ

 ירוהו .וליחתה םיגורחאה םימיב לבא | , אבצה ביצקת ד"ע םיחוכוה תעשב

 תויבמופ .תופפאכו ,םהל השענה לועה דגנכ*הדחוימ תוצירחב םיחומ הינמרג
 הכרב תלפטמ דוחיב .טפשמ םישרוד םה ךכל תואצומה תורכוחבו םינותעב
 תורבגח יתש םידהא .םימי ינפל האיצוהש 0 "םיזנכשאה .םידוהיה תרוגא, הזה

 תונמהל בובוע תשמשמה תירוהיה הנומאה,, ד"ע תוטרופמ תועידיו כר ןונע תואלמ

 אלא ,רבלב וז הלומעתב םיקפתסמ הינמרג ירוהי ןיאש ןבומ . *היסורפב ריצופואל

 הלשממה הנשת ךכ ךותמשופהיתושירד םירחבנההתיבב םג הנעמשתש םילדתשמ םה
 וןישבע לש םירבדההבצמ יפל םלואו .אבצב םידבועה .םידוהיה לא הפחי תא
 טנמלרפהב רבד הלאה םימיב , הו ןודנב הבוטל יונש אובוש הבוהמ .הוקת ןיא
 שמחכ הז רשא לע הלשממה דגנב  תושק .(ירצונ) ןיהטוג ילרבילה .רחבנה
 :לוחמדרוציפוא  תלעמל  דחא | ירוהי = ףא הוסורפב הלע .אל הנש םירשעו
 , העובק הטיש: אלא . ,ןותטוג .רמא ,  ומלעב  הרקמ ןאכ ןיא = , םיאולמה
 \ טפשמהו קדצה .לע תדמועה , הכלממה לש םיידוסיה םיקוחל הדגנחמ וז הטישו
 "םתוושיא, דצמ יכ ,תחא םעפ רמאש , אבצה רטסינימ ירבד תא רוכזמ סאונה
 דצמ תעמשמו דובב ישגר  םמצעל שוכרל | םולוכי םידוהי םיריציפא ויה אל
 קרזהב, .םידוהיה לש "םתוישיא, תינתשמ .םנמואה : לאוש אוהו | , םילויחה
 ישגר , תא םידוהי םיריציפוא םהל םישכור עודמ הזמ ץוחו ? "םימ טעמ םהילע

. 

 -תא םירחהל ףסוי טבשל הוציו



 תוצראב *םישוררה העמשמהו רוככה תויברעמ .תוימורדה | תונידמבו = תורחא

 . הטלחומו הרורב התיה אל ןעגנירעה ןאפ .רטסינימה תכושת ? אפונ הינמרגב

 םדא לש ויתויבז:תלילש יִכ ,שוריפב םנמא הרוה אוה

 :ןמ כ וקתה לא דגנתמה  השעמ אוה ותנומא ליבש ב

 ןיא 1898 תנשמש ,הזוה רכרה יכ ,אל מ הפב הדוה ןִכ

 ?;פס:ילב ורוקמ םיריציפואל םידוהי היסוופכ םילעמ

 י"פעא, יכ ,  רטסינימה עודוה הז םע דחי םלוא .תוימשיטנא תויטנב
 הלא שה תא רותפ לו ל רש פא יא מ"מ "תויטנה ןהיאל םיכסמ אוה ןיאש
 , ה"שממהב אל ולת םירוציפא יומש םושמ ,התויל לכ ב תאוה

 "קר קודבלו ןוחבל  לוכי = רטסונימה ,.אוה . םמצעב םיריציפואה הצעוסב םא יכ

 טנמלרפב יכ , ןויסנה ול הרוה התע רעש אלא . וריל תואב ןהשכ תורדוב תודבוע

 תמאבו הברה םימיזגמ = , תונושמ | תורוצ תודדובה | תודבועה תא םישיבלמ
 נאה רחכנהו ,רטסינימה לש ותכושת ההיה וז . ךכ:לכ ארונ  רבדה ןוא
 יכ  ,ותעד תא הוחו ,םידוהיה ,לע ותמח לכ תא ךפשו דמע באר ימשיט
 ייבעה םעה לש ויתונורשכ יכו ,"המחלמל רשכומ וניאש עזג ינב םה םידוהיה,
 רזופכ ראשנ הזה םעה היה אל ןכ אלמלא .םירהא תועוצקמב םילגחמ יאדו
 יאדו .זא יכ , ומוקמב ינמרגה םעה היה ול, ,הנש םיפלא ךשמב םימעה ןוב ררופמו
 ,"ירמגל םלועה ןמ לטכו רבעש וא  ,ותנידמ תא שרהמ רבכ םוקה

 לבא .ראוובפב ה"כ לש .הבישיה התוא הקספנ באר לש ומואנ םע

 ז"בג--האבה .הבושוב ..םיהוכוה תא רומגל טלחוה < ,.ורסנג .םהט .םוחוכוה
 .ראור-פב

 םלוא .ךותב | .הכורמ בל:תמושת | להקה ךותכ רועה םוחוכוה ךשמה
 , הבזכנ אל םנמא םתלחיתו = ,םישנא ינומה .ופסאנ ויתועיצי לעו גאטסכיירה
 לכ טעמ כ , הבישיה התוא לכ וקספ אל "אבצב  םידוהיה, , ר"ע םיחוכוה
 ן ל ו כ ,הלאה .םיחוכוב ופחתשה  ,סינוצקה םוביטברסנוקח דבלמ ,ח וגלפמה
 אבצב רוושה פחיה לא הרוומגה ןתודגגתה תא ועיבגה
 הלאשב םעפה רוע עגנ רט פינימה םג .םידוהיהל יסורפה
 תוימנ אבצבכ שי וכ ,שוריפב 'רמואו רזה ינ א, :רמאו וז
 ?הז לע םתא םיאל פתמה .תור תסנו תויולג תוימ שיטנא
 תרבהב ,תולגת מ םע ה לש ואכצב |.( אל : ןימומ | תואירק)
 .ומצע םעה ךותב תוררושה הויטנהו הופקשהה ןתוא
 תמרוקה הבישיב ןאכ וומאנש םירברדה ית ה/איז
 תופקש ה שיש ושיחכה אל ןח ,(באר לש  ומואנ .: הנוכה)
 תוימשיטנא תויטנו

 םג רבכ העמשנש

 ,העודיה הנעטה התוא איה וז ,"םעה ברקב

 תוררושה תויטגה דגג םחלהל השקש, = ,םירחַא תזמוקמב
 תויטנ, לש ןיולג תא רטסינימה האר עודמ , אלפתהל שיש אלא ,"םעה ברקב
 ותמכסה תא הוח רשא יריחיה היה אוהש , ימשיטנאה רחבגה ירברב קר "םעה

 רתו .ירברב "םעה  תויטנ, = תא.האר אלו ,םירוהיהל אבצב ררושה פחיל
 הגלפמה וליפא .הזה םחול הצרמנה  םתודגנתה תא ועיבהש : , םימאונה

 השענה .לועהל התמכסה תא יולג: עיבהל הזיעה אל "תינמרגה:תיביטברסנוקה,
 י םידוהול

 םיביטברסנוקה | לש = םחכליאב
 ףיעפה תא  קוחמל  ,םצפהמ םהיהלוש ורזח רבב

 םה | םיקיזחמ יב ,רמאל תימשר העדוה ןמסרפו ,תוטילופה

 תוטלהה  ומסרפתנ הבש | ,וז הערוה  ."היפועסו  היטרפ לכל, םחונכתב
 יטולופה | בצמל | עגונב תוביטברסנוקה הגלפמה לש :תישארה | הגהנהה
 התוא --- םילרבילה:םיימואלה יפלכ הרקיעב הכורע התיח ,  הינמרגב הוהה
 הניא תיטילופה התדמעשו , רחי ה םוכרועמ םוביטברסנוקז םילרכילש הגלפמה
 ,לאמש יפלכ רחמו ןימו  יפלכ הטונ איה  םויחש אלא , העובקו החוטב
 םולרבילה:םוימואלה = ויה בולוב לש *יביטברסנוקהדילרבולה קולבה, = תעשב
 ! תיטילופה | םחינכת י"פע ררסנ קולבה ותוא לכש םושמ ,"הסיעבש רואשה,
 <- ! .תוילרביל .תצק

 ,יטעפה וקתש ' טנמלרפב | םינוצקה
 ימשיטנאה וכ ,ףא
 םתינכתמ

 תוחתפתהב המידק תודחא תועיספ ;הק  הקוחמ הרמב לבא

 < -תוישיאה שפוח ץמוק ; לרוגא רעב בקע ,תורודמ תועיספ לבא --- תיטילופה
 :תגלפמ, זא ויה םולרבילה:םיימנאלה = , לובגה:וסמו תוינונרא ול .תוכומסו
 הקולכה,ב איבמהו:איצומה חיה ןמרפכ םגיהנסו ,ןוג 0 "הלשממה
 םתוא םלואו .תוושפו תויאצח | לש וז הקיטולופב הוחה:חור  ,"בולובדלש
 הלפמ המרג "יביטברסנוקח:ילקרלקה קולב,ה תרוצי , וכרא אל "םיבוטה םימיה,

 ךות לא .ןפחדנו המרה סתדמעמ םאתפ ןחדנש ,  םילרבילהסוימואלהל .רוחיב

 זתוניתמ תא םימעפל שה םיחכוש םתדורי לע םתורמרמתה בורמו . היציזופואה
 רצק ןמז .ינפְל, םג ושע תאזכ :,יםישודקחו  םירוחשה, לע .המוחב . םילפנתמו

 טדנארכ ערייה = "רתכ:ירב:ךלמה, םע םיפיטברסנוקהו = , יפורפה גאטרנאלאהב

 :לאיצוסל היטנכ --- םתזא  ומישאהו  םיפירח םירבד םהל ובישה שארב

 לע  ריהב ריא התלתש , הרומג "רוריב תעש, ןיעמ התיה ןז . תויטרקומוד

 לכ ינשה רצמו ,דחא רצמ "רוחשה קולכה, : הינמרגב ימינפה יטילופה בצמה
 ורחפי םיבוטברפנוקה רשא שי םנמא ,"ןאמרסב דע ליביכמ , תורחאה תוגלפמה רתי
 לש דחא "קולבל, תוינויציזופואה תוגלפמה לכ תמאב הנרחאתת אמש ,םבלב
 :רסגוקה .םה םיצמאתמ לכא ,םה םתלשממל ץקה אובי אליממו" , םיילאמשה

 + ןוחטבו בל ץמוא ץוח יפלכ תוארהלו , םתכובמו םדחפ תא ריתסהל םיביטב
 הבס םוש םיאוו םניא וכ תרמזאה ,  תימשרה הערוהה התוא ומסרפ ךכיפלו
 =-- תופיעסו היטרפ לכל = םתינכתב םה םוקוזחמ יכו ,"החוטבה םכרדמ, תוטנל

 יכ ,םירחא םיחרי ינפל הררועתנש הוקתה . ללכב ימשיטנאה ףועסה םגו
 אופוא התיה ,  תומשיטנאה ןמ לדכהל | הינמרגב םיבוטכיסנוקה םה םידיתע
 , אוש תוקת

 סחו הינמרגההיסורפב הנוילעה לע םיביטברסנוקה רו ןיידע וישבע
 ןמז לב =- "ךלמה:אפכ לע םוסוח,ו הלשממהל סה םינמאנו , לעופב .םיטילשה

 גינעק רעד רניא, : עודיה םגתפה י'פע , םנועו תא | השוע הלשממהש
 תלאש םג החיכומ הזה רבדה לע .?טוט ןעלליוו ןערעזנוא רע ןנעוו , טולאסבא

 יכ ,1908 | ינויל 10 םוימ השרופטה ךלמה-חדוקפ תורמל ,אבצב םידוהיה

 לש .ןתאדוה "תורמל |; תוגומאב לדכה םוש תושעל ןיא םיריציפוא יונטב
 םוכסמ וגיא ומצעב אוה יכו ,קוחה לא תדננתמ וז לדבה:תישע יב  ,רטסינומה
 ולרחו אל הז לכ תורמל -- ,אבצה ךותב תולגתמה ."תוימשיטנאה תויטנה,ל
 ןדי הרצק יכ ,הרומ רטסינימהו , םודוהיה תא םלהקמ קיחרהמ םיריציפואה
 םוליצאחו םירקנויה ,יפורפה אבצה ךותבש תוהובגה תורשמה יאשונ , עישוהל
 ךכ "סבל תויטנ, ירחא םיכלוהו ךלמה:תדוקפל בל םימש םניא , םיביטכרסנוקה

 .םיביטברסנוקה יריב םינותנה |, םיינירמה םינינעה רתיל עגונב םג רבדה אוה
 לא תוריחבה תעשב תושעל םהילע המו ,םהינפל רשא תא אופיא םיעדוי םירוחיהו
 ולחתה רבכ תוגלפמה לכ רשאו תאזה הנשה ףוסב הנייהה רשא , גאטסכיירה
 תויטרפב וגה  .וללה  תוריחבהב -םידוהיה .תופתתשה | רע " . ןהילא .ןוכהל
 תתיה רשא | ,"השמ:תדיינב םיזנכשאה םיחרואה תדוגא, לש תיללכה:הדועוהב
 = < חנירמה | תולילג לכמ םוףיצ הברה הילא ואבשו ראורבפל ו"כב ןילרבב

 םחלהל  ,תוריחבה תעשב הלומעת םשל הרחוימ הפוק רסיל הטילחה הריעוה

 תורוגא םוקמ לכב | דסולו , הינוג .לכב תומשיטנאה דגנ חכו ףקוה לכב
 ללכב ,תוריחבה תעשב הלומעתה תדוכעב ופתתשי רשא םידוהי םיטנדוטס לש

 ילארשיה = רובצההינונע לא  םירוענה ינב בל תא  ךושמל תוציחנה המעטוה
 שגרה רבגתמו .ךלוה יכ ,ריעה הרועוב ררשש חורה , תורחיה לא ז"יע םברקלו
 .הריעוב ועמשנ  ראמ םיפירח םירבר ,"הדוגאה, ירבח לש םהיתובלב ידוהיה
 אובל \ ילבלו םירמומה ןמ קחרתהל ךירצ ידוהי לכש , רמאל םירמומה דגנ
 םורבחה .רפפמ הלע הרועוב ארקנש ח"ורה י"פע . אשמו:עגמ םושב םהמע
 והפסנ הזמ ץוח .28,000 דע 23,000 ןמ הנורחאה הנשה ךשמב 'הדוגאה, לש

 'הדוגא,ה לע וישכע םינמנ הזכ ןפואבו . תורבח הכרה םג "הרוגאה, לע
 תדוגאה לש  הלומעתה:תרובע .םירוהי ףלא םיעבראו האמ
 תופנב  םיפינפה בטיה םיררוכמ רוהיכ ,יוצו ןפואב הרבעש הנשב החהפתה
 תוכלמבו | הנוילעה:היזלש  ,גרבמטריו = ,יוסנדןסה ,., הילפטסוו = , סונורה
 , תולודגה . םורעב החילצמ הדונאה תדובע ןיא הז תמעל . הינוסקס
 רגנ המתלמה איה הדוגאה לש תוישארה היתולועפמ תחא , ןילרבב רוחיבו

 ןתואיצמ לע םודיעסה םירקמה םיבר תמ םהב םגש ,רפסה-יתכב תומשיטנאה
 ."ת.ימשיטנא תויטנ, לש

 יויארכ

 דגנ .התמחלמ.. רמולכ. ,"הרוגאה, לש וז התדובעש , תודוהל ךורצ

 השק .רבה ךל ןיא םנמא יכ , תמאכ איה השק הרוכע , הויזלגו תומשיטנאה

 ,..םדאה בלב תועוטנה "הויטנה, תא שרשלמ םלועב

 ל
 .ןילרב



 , רמוא וסאראק טטופידה . םאונה ירבד דגנ סעכב

 .תּונויִצּב

 , יקרזטה טנמלרפה תבישיב יכ ,םיעידומ אטשוקמ | ואבש םינוחעה

 סיחוכו ,ט'זרוכה ינינע רורב תעשב ., םאתפ וצרפ ,רבעש עובשה ףוסב התוחש
 הבישיה התוא רבדב םינותעה תורסומש תועידיה .  תונויצה ד"ע םיפירח

 אהסונה י"פע םיחוכוה תא ונחנא םיופומ ךכ'יפל . ןלא תא ולא תורתוס

 . "קריטיןי'ז, - ןותעה .לש)
 הגלפמה להנמ | ,היציזופואה ןמ דחא) יי ב - ל י א מ ז י א טטופידה

 ונונעל .עגונבש , ומרמו .ייב:דיבא'זד םופסכר  רטסונימ לע .לפנתמ .(תיטרקומדה

 אוה הזמו ,םעה ירחבנמ םירבד חברה :הנוכב רטסינימה םילעמ | םיסנאנופה

 תרטמ ,הב םידומה ןכ דחא ןירבד יפל אוה ייב:דיבא'זדש , תונויצל רבוע

 הניתשלפב םירזה םירוהיה . רפסמ תא .תוברהל איה---םאונר רמוא --- תונויצה

 . תורוהי הלשממ םש רסולו =
 םיחומו םמוקממ. םימק 1 ם א ר א ק  \ח י ל צ מ םידוהיה  םיטטופודה

 הדסונ םונורחאה םימוכ יכ
 היפימוק לש םירוהוה םירבחהו , הפינכה תלאש תא  רוקחל הדחוימ היפומוק
 ןמז לכ ןומדב ץראה לא אובל םיטגרגימאל תתל ןואש , םה םג ומוכסה וז

 םג ץראב הרזאתהל טנרגומא לכל היחי רשפא ויפ לעש ,קח קחוה אלש

 -- .םינש שמח םדוקמ הב תבשל ילבמ
 + ללכ התוהמ תא תעדל ילבמ תונויצב םירבדמ ןאב :ףיפומ ח י ל צ מ

 דועב ,תועקרק הברה הניתשלפב םהל ושכר םינויצה : ל יי א מ ז ו א
 ,דעב רוצעל ידכ "המורא .אקתפ, העבק םדוקה רטשמה לש ה-שממה םגש

 םינויצה ועידוה הזה סרגנוקבו , םינויצל סרגנוק היה המ ןמז ינפל .  הפינכה
 : + אטשוקב םהל שיש םיבוטה םיסחיה תרזעב חצנל םה םווקמ יכ

 רטסינימ היהש ימ | (המדקו | תודחא, דעוה רכח) יי ב -ט א ל א ₪

 םירחא םידבד רבדל אנ ינושרה ! ינודא :רמואו םאוגה תא קיספמ (םינפה ינינעל

 לכא ,רתס:רבד הז היה וליאכ פרגנוקה לע רבדמ יוב: 0 + הז ןודונב

 ןוחכ:ואכמ דחא תא ןאבל חלש טרגנוקה .  יבמופכ ,יולגב .ףסאתמ  סרגנוקה

 רשא תא אלמל הלוכי הלשממה ןיא יכ 1, ל יתרטאו יתא תוארהל אב רשא

 :ריבא'זְר םיפסכה:רטסינימ תא םג תוארהל לדתשה הזה ריצה .הינפל םיעיצמ

 . ותוא לבקל לוכי וניא יכ  ,רמאָו וינפל לצנתה רטסינימה לבא יב
 + סהירו תא ןפ-ה אל םינויצה וא וחדש תויחדה לכ :ל י א מ ז י א

 לא  .הירטסורניאהו םיסנאנופה תרזעב םתרטמ תא גישהל התע םישקבמ םה
 יקנאכה תא דסיל רמאשכ ל יפ א ק ט נר א ריס םג ףאש תאזה הרטמה
 ןידח-ךדוע םשב םעפב םעפכ םיריכזמש ,רבדה והז ,היקרוטב .ימואלה

 . (ןואש) לודג יכלממ לעפמ הזיא תודוא לע םירברמש העשב ו ירוהיה || <

 ווב" לואמזיא ןאכ רבדש םייברה :ההפ:יקא"ח לו ודגה: ריזו

 םיבהלנ  תוחמ ילעב השלש:םינש אלא ןיא תמאב .הפי 6 םימוד
 וגלגלש םינושארה םה םמצע םירוהיהו | , םידוהי תלשממ תיחת ר"ע ומלחש

 ,,יהמ רתוי איה תישעמ תילארשיה המואה | .וללה םיבחלנה תוחמה ילעב לע
 תופיררה ןוכה ינפמ , ונצראל םירדונ םידוהיה . הלאכ תווזה ירחא הבל ךלי וכ"

 םועורי םיפורטנאליפ .הפוריאב תועודי תוצראב םתוא םיפדורש תושקה

 דועו ,םירוהיה תבוטל םימוצע ףסכ ימוכס ואיצוה דלושטורו שרוה ןוראבהב
 הפוקה ןמ . הירוסבו הניטנגראב 4 .תובשומ םליבשב | ורפי רימח:לודבע ימיב
 שורר ונפסכ יִכ  ;ץראב םידוהו לש בושיל םולכ תחל םילוכי 'ונא ןיא ונלש

 , " .ןנילא םיאבה םימלשומ םיטנרגימא לש םכרצל ונל
 רומת הברהש ,ליסאק טסנרא תא לודגה ריזוה ללה .וירבד ףופב

 ההפדיקאח .דמל וובדםולש ןידה"ךרוע לע םג .היקרוט םע הבוט תושעל '

 , היקרוט רורחש תבוטל הברה השעו דאמ דבכנ םדא אוהש | , רמאו  אורוגינפ
 ירה , היקרוט תא וולהש האולהכ ןפתתשהש םירוהי ל  םוקנב ואצמנ םאו,'
 ,"רבלב םיישעמ םיפרטניא םשל קר אלא ,תוונויצ תורטמ ינפמ אל 'רבדה תא ושע

 ש

 ,ףרגלטה עירוה םויה . יקרוטה טנמלרפב תוחורה וושכע תורעופ לבב.( =
 , תירדגבה הלסמה .תודא לע ורבר הבש ,טנמלרפכ הנורחאה הבישוה יב
 וליפאו ,םיעצמאח לככ תשמתשמ היציזופואהו , םולש ןיא . תומולהמב הרמגנ

 . טתלודגמ םוטילשה תא דירוהל ידכ , תונויצה יפלכ .תולילעבו תומשוטנאב
 ;םהולע רבדל דָוע בושנ , תונויצה רבדב םיחוכוה .יטרפ .וררבתוש ךחאל |

 םעממ  ורפאנ וז" הנשל "םלועה, לש 5:ן 4 םירמונה --

 199 ןמיס ייפע ' ןירל .רסמנ  בונאיורד ,א  רמ ךרועהו  חרוזמצה
 ןידה:חיב תכשל יכ ,םיוקמ ונחנא םלואו .6 ףיעס ןישנועה רפסמ
 אלש םימתוחה לכל הלאה םירמינה וחלשי זאו ,רוסאה תא לטבי
 -- + םולבק

 ךילופב ת"רוהיה הירוקה ד"עההמודה לש היפימ ןק ה
 ימצעה ןוטלש רבדב העצהה תא  ררבל הל  רפמנש ,המודה לש היסימוקה
 + הז .ןורונב .התאצרה תא ךורעל החלב רבב ,.ןילופ .ירעב

 האצרחב ורטאנ םירוהיה תויכזב .תושעל םיעיצמש :תולבגההל עגונב

 :הלאה םירבדכ

 םיסנכנ םידוחיה יכ" , עבקנ 1802  תנשמ  םירעה  ןוטלש יקוח ףקותב

 :תוכז םידוהיל שיש , םיכלפה ' םתואכ קר תוינוריעה תומודה לא םירבח רותב

 . היצארטסונימדאה דצמ יונמ "פע אלא = , הריחב ו"פע אלו ,םהג  הבושיה
 העפשה םיעיפשמ םודוהוה יכ , ןויסנה חיכוהש ינפמ , אוה הז קוח לש  וקומינ
 םיבשויש ,  תומוקמה לע תכשחנ ןילופו ליאוה . םירעה קשמ תגהנה לע  תקומ
 ימצעה ןוטלשה ןמ םתוא קיחרהל | דוסי לכ ןיא , עבק:תבישי םידוהיה םהב
 :סוחת יכלפב תולכגימ ןהש יפכמ רחוי םהיתויכז תא ליבגהל וא םירעה לש
 םוש ילב  םורעה -ןוטלשב 'ףתהשהל :.תושרה םהל  ןתנה םא> ,לבא ...בשומה

 תיללכה הלאשה לש .יקלח ןורתפ ןיעב הז השעמ .חיהי ירה ., ללכ .הלכגה

 ןיאו ראמ איה  תכבוסמ וז הלאשו . היסורכ םידוחיה לש םחיתויכז יווש רבדב
 תושעל 'םירמואש = , םיניקתה .עוצקמב ,-אחרוא כנא התנא 'רוהפל יוארה .ןמ
 קלחל .עגונב קר םושענ הלא םינוקחשכ .טרפבו = , םירעה לש .ימצעה"ןוטלשב
 תא ופקתב ריאשהל * ךירצ :כ: , היסימוקה : תרבוס* :ךכיפל , הנוהמה  ןמ. דחא
 המודה לש תורוחבב ףתתשהל הוכזה תא. םירוהיהל .תתלו 1891 תנשמ קוחה
 תא .לכא ..הילע  ףיסוהל / ןואש -, תלכנומ תיטניצורפ המרוג י"פע  תינוריעה
 ףהשלו ,1897 תנשב הל עבקנש ריעישה לע תצק לידגהל ךירצ .חאזה .המרונה
 השמח .רפסמב אלא ,  םיזוחא הרשע | רפסמב אל המורה תדובע ל םידוהיה תא
 ןולופ .ירעמ הברהב יכ .ןעי ,םינסאלגה .לש . יללכה םוכסה  ןמ םוווחא רשע

 לש םרפסמש הלאכ  תומוקמ :םש = שי "םנו  ,םיבשותה .תיצחמ סה םידוהיה
 :םובשותה לכ רפפממ :םיזוהא םיעבש דע .םישמחמ םהב, עוגט םידוהוה

 ןמ ףיעסה ותוא לע םג הדי תא ךומסל | ןוכנל האצמ | היסימוקה

 וכ ןעי ,המודב םונגסו םיאישנ תויהל .םיאשר םידוחיה ןיא ויפ לעש , העצהה
 וארחאה אוח תינוריעה המודב אישנהש ,יללכה רקיעה לא םיאתמ הז:ףיעס
 'דוהיל תחל רשפא לבא . הלשממה ינפל המודה ינינע  תגהנה .דעב .ואברעהו
 לש תוכז םידוהיל שיק דצה ףקותב יכ ןעי , המודה ןוטלשב ףתתשהל דח א
 ,'תודחא םירעב בויח םהש רחאמ ,םירעה קשמב תוביטקא תופתתשה

 הריחב לש תוורוק תעיבק ןינעל יכ ,  היסימוקה תאצרהב רמאנ רולו
 םואצויה לפ םיבשחנ םידוהי .רותב וכ = ,אוחו .ירקע ..ןוקת- הלשממה .העיצה
 הארימ" עבקנ , הנודכב םוגהונה םיקוחהב רפחה ,,הזה .רקיעה ..לארשי רוקממ
 עוהיש .רועב ., םירמומה \םירוהיה לע .תולח תולבגהה הגייהת אל אמש  ,רבדב
 ינפמ קר אל םתה תא םירוממה םידוהי הברה. שי יב. , ןויסנה  י"פע \רברה
 ,הירמחה תלעותה םשל קר איה  םתנווכ לכ .םירמומה בור =, םיותר  םיקומונ
 םה 'םיקיזחמ םירצונה  תויסנכ לע .ימשר ןפואב םינמנ םתויהב ליפא ךכופלו
 + סהיתונורסחו םהיתוערגס לכל  םירומג םודורי  םנהו םמע  תירכב ןיידע

 ורכב = ,זכ \ ןיוצמ  ירוהיה | עזגהש תודחוימח | תודמה = ירחא = רעבל  ידכב
 ךירצ , תוירצונה םליעהי תופקשה תא וכות לא טולקל רשכומ .ירוהיה אהיש
 תוחראו םהיגהנמו םהילגרה תא ול .לגסישו םירצונה ייח תא כר ןמז היחיש
 לא .דחוומ  ףיעפ םינכהל ץוחנש ,הלשממה 'הָעיצמ ךכיפל ,םתנומאו םהייח
 הירוקח לע םונמנ םירמומה םידוהיה םג כ, םירעח לש ימצעה .ןוטלשה . יקוח
 םשל קר םהד תא  םיריממה ל רפסמ תא ל ליעוו הז. רכד. . תירוהיה

 : + תירמחה תלעותה
 םימעטח .יגפכ הזה ףיעסה תא תועה בורב התחר היסומוקה םלוא

 ; תוירמח תיבס ינפמ .סתד תא .םיריממש םירוחי שי-םנמא םא , ןללה םיקומינתו
 \ + תויתר תופיאש -ונפמ =סנ :םתד\ תא  פירוהיה :םירוממ תובורק ףיחעל הנה



 ,הפרה םירקמ לע הוארהל רשפא
 ,תאז רבלמ . ירמגל  תוהחיה

 םע םתירב תא םירמומ םידוחי  וריפחש

 ירה , תירוהוה הירוקה לע םירמומח | ונמי םא

 ,ושל םהוהווכז תא םירמומה תאמ אקוד . םיללוש ןלאכ המוד חז-רבר היהי

 + םהילא םהוא ולבקי אל םידוהְהו תונמהל ולכוי אל תוירצונה תויריקה לע יכ ןעי
 רבד ןיא ,"קסעל, תדה תרמה תא םירוייה םהל םישוע םועודי םירקמב םאו
 בבל רשויב םיצורה הלאמ תריחכההתויכז תא לולשל ידכ רופי שמשל לוכי הז
 . םירצונה תנימא תיוכב אבלו תודהיה ךותמ תאצל

 בת

 סילפטמ וליתתה םירוהיה םיירובצה םינקסעה

 . סיגחה ימיב החונמה תלאשב דחוימ

 הנו-חאה תעב
 התיה וז הלאש רוריב ךרוצל

 ילעבו םירחופ םידוהי לש הדועו יכרעמה-יניפצה לבחה ירעמ תחאב רבכ
 הררועתנ וז הריעוב .םינברה ילודגמ םידחא םג הב ופתתשהש ,תשרֶחדיתב
 תושרה ינפל לדתשהל תנמ לע גרוברטפל םינבר לש היצאטופיד חולשל העצה
 קיסעל ,םתד | ירוסיב עוגפל וכרטצי אלש ידכב , םידוהיל ריתהל הנוילעה
 םינקסעה לכא .תוחפה לכל תודחא תועש עובשל ןושארה ימיב רחסמב
 חלשת אלש רתוי ןוכנל ואצמ םה .וז העצהל ףקות ונתנ אל םיירובצה

 לש | םהירוכש דוחיבו ,םמצע םירחופהש אלא , םינבר לש היצאטופיד
 ףכית ,  הבלממה:תצעומ לש היסימוקה ירכח לא תולדתשהב ונפי = , םיהחוסה
 ךרוצל ,  ץוחנה \ יטסיטאטסה רמחה תא םהל איצמהל וגאדיו , דסיתתש רחאל
 העצהה הכלממה תצעומב ררבתהל תדמוע בורקב יכ ,תאזה הלאשה רורב

 ,תשרחההיתבכו רחסמה :יתבב םירזועה .תחוגמ ד"ע .המודהב . הלבקתנש

 ץרמב

 אל הז

 ירבחל דצ לכמ םינורחאה םימיב ועימשהש | ,החכותה?ירבר רחאל

 בל וישכע םימש דוחיב , תוררועהה ןיעמ הז דעוב תיארנ ,"יאנבוקה דעוה,

 הלהקהל םי.יישה | , תודסומה רתיו הלכשההו רסחה תודסומ לכ תא דחאל
 הצעומב  ועבקנש םיינמוה םיללכה י"פע = , רועו רוע לככש  תילארשוה

 רתי לכ תא לעופה לא איצוהל םה םירמוא הזב אצויכ | . תואנבוקה
 םושמ ,תילארשיה הלהקה ינונעל עגונב הצעומ החואב ולבקתנש ,תויצולוזירה
 2 ..ןוטלשה דצמ רבדב :בוכע היחו אל הארנכש

 םידוהיה יסורוטניא לע ןגהל רציכ ,הלאשב ההע םילפטמ הז םע
 הבטסמיז ןוטלש תגהנה ך'ע הלאשה ררכתתש העשב דוחיכו ,הבלממה-תצעומב
 . יברעמ-ימוררה לכחב

 םישנא לש הנטק /הצוכק הכלממה:תצעומ ירכח ןיב םגשי ,עודיכ

 ררבתת אלש ידכב .. םונישה םימואלה ינכ <ש םהיתויכזב הלבגה לכל םידגנתמה
 יסיריטניא לע הנגה םוש ילב הנטסמוזה ר"ע העצהה הבלממה"תצעומב
 -תצעומ . לש  היפימיקה ירבחל  בורקכ איצמהל םינקפעה וטילחה ,םירוהיה
 , תופטסמיזה יסמב םירוהיה תופתתשה ד*ע רבועמ רמח הכלממה

 גרובקטפב םיליצאה:תדיעוב ולכקתנש תוטלחהה תא :ונערוה םדוקה רמונב
 הריעו התוא השילחהש תוטלחהב יכ ,ףיסוהל שי הז לע ,םידוהיל עגונב

 לא פחיב םירחוימ םיפיעפ ינש  םנשי םעההתלכשה ינינעב
 :םידוהיה

 לולשלו רפסה:יתכמ שרגל שי םיתבושה םורוחיה םוטנידוטסה תא (א
 תוכז תא םגו תואטיסרובינואה תחא לא לבקתהל) בושל תוכזה תא םג םהמ
 הלבקתנ וז הָמלחה) םינש ש-ש ךשמב תואטיסריבינוא ןהב שיש םורעב הבישיח
 ךירצ (ב .(ללכ העד תווחמ ענמנ דחאה ,תועד ינש דגנ ג"ל לש בורב

 -ותב לא םידוהי תלבק ןינעל תיטנצורפה .המרונה לע ןידה רמוח לכב ריפקהל
 ':(תחא העד דגנ ג'ל לש םורב הלפקתנ) . םינוילעה רפסה

 היפכ י'ע ואיבה יכ ,והטגור עמשנ אלש ,השעמ עריא בויק
 ,הנשמ רתוו הז תלרתשמ םידליה םא . תירצונה תדה תירבב םירבע .םורלי יינש

 יטרפ הלאו .אושל הלמע לכ לכא ,םתוכא תנומאל בושל הידליל ונהי יכ
 העשב ,תיבויקה היצילופה ירוקפ ושפת 1909 תנשל רבמצר שרחב . ערואמה
 , בויקב  הבישיה-תוכו = םהל .ןואש םירוהי יריבילה לבחב רחא הלילב ושפחש
 הלעבמ השורג התיה איה ,הלעב םש לע ןייטשרוג ,ארופש הוכצ השאה תא
 הכשו ואמו ,1900  תנשל רכמטפס שדחכ הָפוטח החימ תמ רשא ; ןמואה

 ,לוטומ הנבו ,יצחו םינש שלש תב ,הגייפ התב םע רצ |ועמב הלפא : הנפב
 התוא חלשתו הירלו לעמ םאה תא  הרירפה היצילופה .יצחו םינש עברא ןב

 הליחתהו םויקל םאה הבש םישדח ינש רובעב ..התדלומ ריעל ךלמחייריסא םע
 :רעוב םתוא האצמ תועובש ינש ךשמב םישופח רחאל . הידלי ירהא תשפחמ

 רכאה לצא | ,בויק ךלפ ,בוקליסאוו זוחמ ,יציבורטימ רפכה לצא רשא
 :תנומא תורבב ואבוה רככ םידליה . ךונחל םירליה ול ורסמנש , בופולופ פיליפ

 --/ליטומ םש תאו הידוזאלקל הג'יפ םש תא ונש הליבטה תעשבו , םירצונה
 ובישה | םידליה תא ,.  בופיליפ - - לכטמה  םהיבא םש לע וארקנו , ראזאלל
 ,.ותרנ--לארשי תנומאל כושל םהל ישרי יכ , היתוולדתשה לכ לבא ,םמאל

 הנומש םידליל ואלמ אל רוע יכ ,היחדל םעט ןתנ יבויקה רוטאנרבוג:לאריניגה

 :הנש הרשע
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 שרגל. םיברמ 'ב גיני צ ךלפמש ,ונעדיה רבכ .םיש וריג
 ּווחממ  ,'סירוהי .לע | תוחפשמ תואמ שש  ושרוג .ןילגמ זוחממ . םידוהיה תא
 תועידיה יפל |, תוחפשמ 19]9- -שזארוס וזחממו תוהפשמ 64---בודוראטס

 <  /םידוהי לש תוחפשמ םיפלא תשלש בוגינר'צ ךלפמ שרגהל תודמוע ,תונורחאה

 ו , .ש 51 ףלא םירשעה השמה םהש

 ק פבניב אי לי'צ ריעמ ושרוג תיכלפה הגהנהה תרוקפ י'פע
 -- םח םישרוגמה בור. , הכישיה:תוכז ירפוחמ רותב םירזהי לש תוחפשמ 1
 רטסינימה לא תןלדתשה שיגהל .טילחה יאזריבה רעוה .ןגר:ירהוס

 , קסניבאילי'צב ראשהל הלאה סודוהיל ונוושר ןתי ייכ :, םינפהדונינעל
 0 הגהנהה התוצ ,1908 תנשל רבמטפפ 11'םוימ טאניסה תדוקפ "תורמל

 רועה ןמ ףכית שרגל | תימוקמח היצילופה לע ת י ב ו ט א ר א ס ה: תיבלפה
 ולבקש ,תורועת י"פע םתכאלמב םיקסוע סהש ינפמ , םידוהי םינמוא םורשע
 + תונטק תורייעמ

 'תבושיה תוכז תא תנתונ הניא ו ר | מ א ה לכתב היצארטסינימראה
 רבדב .וחלשנש = ,תויולרתשהה לכ + םיבויאלוקינה םירוהיה םיליחה ירלול םש
 + וחדנ ,םינפח רטפינימ םש לע

 7 ונותג  םירוהיה תא םיצחול וליתתה הראבהובו הביח תולילגב
 ןיאו הלאה םידוהיה לע ןגיש :ימ ןיא . םהלש הבישיההתוכזל עגונב היפור

 םודותיה תמאב םיאשר םוקמה יקיח י'פע .הרזעל תונפל ימ לא םיעדוי שה

 ,רגרב הלכנה םוש םירוהיל עגו:ב ןיא םיפורה םיקוחב םגו םש רוגל

| -- 
 0 : .ץֶרֶעְל-ץּוחְּב

 בושל םיאשר ,1904 תנשב היסוופ תלשממ האיצוהש ,הרוקפ ףקותב
 פיור םיטרופפאפ םהל שיש ,םהה םירדונה קר הינמרג ךרד .היפורל הקיר:אמ
 ןיא בורה י"פע םלואו . ןוטגנושאווב היסור ךיצ תאמ ולבקש , םיטרופספ וא

 תיסורפה הלשממה הדיפקה אל הָּכ רע יכ ספא .הלאכ םיטרו:סאפ םירדונהל
 יסורח לופנוקה תאמ םירדונהל םינתנ ויהש ,םיטרופסאפב תקפתופמ התוהו רבדב
 ' ירחא אלמל היסויפ חלשמ הטילחה הגווחאה תעב לכא י םדוטשמאב ישארה

 + ןירה רטוח לכב 1904 תנשמ תרכזנה הדוקפה

 םאררוטורל הקירמאמ םיכשה  ,(םידוהיה רוחיבו) םוררוגה יכ ,םרוג הז
 ךשמב ..ראמ השק כצמב םיאצמנ ,היסורל הינמרג ךרד .םשמ עוסנל תנמ לע
 ,הקירמאמ .ןהב ואבש ,תוינאה לעמ .תדרל םתוא םיחונמ ןוא םימלש תועובש
 .םרטב ףוחה .לא תררל ןוישרה תא םהל תנתונ תירנאלוהה היצילופה ןיא יב
 + הינמרג ךרד היסורל בושל רתוה:חדועת | ואיבי

 הטיממו םתא הלונ םיטרופפאפה תלאש היסור"ידוהי םילוגש םוקמ לכל
 + םירוסיו  תורצ טהילע

 " "הינמרגכ תומשיטנאב המתלמל הדונאה,

 '  !,"תרוטלוקת תומדקתהב םידוהיה תופתתשה,  :סרטנוק הלאה םימיב האיצוה
 . תועוצקמ לכב םיניוצמ םירוהי ורציש תוריצו לש המישר תאכומ הז .סרטנוקב
 = | ודח תועוצקמב םירוהי (א : וללה םיקרפה ינש תא וכי אוהו = , הרוטלוקק
 + ערמהו תונמאה , הקינחטה .תועועקמכ | סירוהי (ב | הקיטילופהו  היטמולפ

 ו
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 סודוהי םינטייפו םירפוס לשו םונויצ לש תומש  םג םיאצומ ונא וז המישרב
 לארשי  ,קרומר אמ ומכ | תילארשוה תורפסב  דוחיב | םועוריה
 .םיחאו רח א והיתתמ ,םעה :רהא ,ליווגנאו

 צ
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 םירוטאלימיסא םה םבורבש ,א ניו ב  תולארשיה הלהקה ישאר
 םינפה-תלכק | תואצוהב תחא הטורפב ןליפא ףתתשהלמ וקלתסה  ,םירומג
 ןילופרטמה לא ואב רשא ,םייאצילאגה םידוהיה םיגזומה יפלא תשלשל הברענש
 הלודג הפסאל .וב תונעל ןינע היה הזה רבדה . השקה םכצמ רבדב לרתשהל
 .הז שדוהל | 23 םויב התיהש , אניווב תימואלה תירבעה הדוגאח ירבח לש
 םירחאו רונורב ןאוצול ,רנאטש ףלודא ומאנש דואמ םיפירחה םימואנה רחא
 \ :תאזה היצולוזירה דחא הפ הלכקתנ

 *רעדיוו = םענעדלאג םוצ, ןולמב ראורבפ 28 םויב התיהש הפסאה,

 תיאניווה .תילארשיה הלהקה תגהנה ירבה לש םסוחי דגנ .תצרטנ האהמ החומ =
 .שארב םידמועהש , הז לע תלבוק הפסאה |, םיאצילאגה  םורוהיח םיגזומה לא
 םוללמואה םהיחא תא יוארכ לבקל הבורמ בל תוריבא ךותמ ועגמנ אניוו  ידוהי

 תורבעה  הדוגאה לש דעוה תאמ הפסאה תשרוד הז םע .  חֶרומה יבשות
 תיללכה הריחכה תוכז תבוטל היצטיגא תושעל ףכית ליחתי :יכ , תימואלה

 לדחת הלהקהו םיוושעה ירימ הלהקה ןומלש אצי םא קר .  הלהקה תגהנהל
 קר -- ,תיממע תידוהי הלהק היהת אלא  ןחלופ:תלהק תויהמ
 םניאש ,הלאכ  םישעמ דיתעב דוע הב ושעי אל יב | , םיחוטב הוהנ זא
 ,"תושונאהו תורהיה  חנרל .םימזאתמ

 יאבג דגנ םודוהי םוטנדוטפ לש תוצוכק םג ומסרפ הלאב תיאתמ
 + אניווב תילארשיה הלהקה
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 לע דסומ רפיל ארוק לוק .המסרפ הינמרגב םידוהיה ירבכנ לש הצובק

 תוסנכה :.ןילרבבש תּודָהיה יעדמל ןוילעה שרדמה תיבב םחנמ-ןכ השמ םש

 רכזגה שרדמה תיבב : תדחויט הרדתק דיסיל* תושדקומ הנייהת הזה דפומה
 ,ויתודלותו .וירפס לכ תאצוהלו םחנמ:ןב לש .תויפוסולופה ויתוריצי ךרע  תריקחל
 הרדתקל הנמחיש ,רוסיפורפה לש והדועתמ ,הרתי תוטרפב תוכורע הנויהתש
 םסחיו  תודהיה רסומ. :תרותַו תיתדה היפוסוליפה ר"ע רפס רבחל היהת ,וז
 לש תויפוסולופה תועדה תא ברקל ,היתורלותו תיללכה  היפוסוליפה לא

 ררבל ,הוהה תעה יגשומל | םיניכה:ימיב םודוהיה םייתדה  םיפוסוליפה ילודג
 תוחתפתהה לעו בועמה ץרא לש ..היפופוליפה לע ןהל התיהש העפשהה תא
 , תושונאה לש תירוטלוקה

 רבדב לדתשהל בטומש | ,םירמואו הז ןויער לע םיקלוח ואצמנ לבא

 :םניאל םג תלעותל יההש ירכב ,תואטיפרבינואה תחאב וזכ הרדתק רוסי
 לא לוזלזה-סחו םירצונה םידמולמה יגוחב טאל טאל קספי הז י'ע ,םדוהי /

 ררופסכואבש תואטיפרבינואב הזה ןויסנה השענ רבכ הילגנאב ,ירבעה עדמה
 :רבינואב םג תודהיה-יעדמל םוקמ תוצקהל העשה העיגה רבכו  ,'זדירכמוקו
 ךותמ קר :"ץגוצ רמאש הז לע םיכמסנ וז הפקשה ולעפ .תוינמרגה תואטיס

 ,"תודהיה לש הכרע תרכה ליחתת ירכעה עדמה לש וכרע תרכה

 תעיתג ר"ע הלאשב תיאקירימאה הלשממה תלפטמ הנווחאה תעב
 םיטרופסאפ םע םשל םיאכו הקירימא-יחרזא םהש , םידוהיל היסורב הבישיההתוכז
 . םיאקירימא

 רתיב םיטנמלרפה םג ולבק םידוהיה םיירובצה םינקסעה תולדתשהב
 תאמ תושרודה תויצולוזיר = תויאקירימאה  תירבה-תוצראל - תוכיישה  תונידמה
 םדקהב תאוה .הלאשה תא  רותפל לדשת יכ , תיללכה הקירימא  תלשממ
 ,  .ירשפאה

 הקילבופירה אישנ. ינפל םידוהי לש תודחא  תויצאטופיד ובציתה רבכו
 ובל תא םישי יכ ,ןלוכל .הנע אוהו ,הו .ןינעב לדתשהל טפאט  תיאקירימאה

 תועידיה י"פע םלואו ..ותלכיב היהת רשא לכ תא םידוהיה תבוטל הזב תושעל +
 הערוה - םידוהיהל חלשו טפאט וב רזחש הארנ הקירמאמ תואבה  תונורחאה
 תלשממ לא רבד תוסנל ,ותער יפל ,העשח העיגה אל רוע יכ ,תימשר
 ..הז .ןודינב .הופור

 ףוחח .ידיקפו  הקירימאל -הסינכה : תורמוח. .תוכרתמו  תוכלוה  םיתנובו
 םיטנארגימיאהל םינאתמ  ..הלודג \ תוירזכאב  םידוהיה  םידרונה לא םיסחיתמ
 םחב םושקבמ ,ףוחה לא תדרל םהל תת  יתלבל תואלתמא ינימ לכ םיאיצממו
 הרזחב םיבשומ ץראה לא .םיסנכנשמ  רתויו ,ללכ קוחב  םווגמ םנואש ,.םימומ
 .םשמ ואבש .תוצראה לא

 % ב

 ,תוויִתּורָפְס תועידי

 ! תכרעמב ולבקתנש םישדח סירפס
 06 א 1--8 : "הישות, 'צוה "הלודנה = הקיתוילביבה, ןמ

 המדקה םע 'בו 'א 'בחמ םירחבנ םיבתכ ןילמייצ ללה
 ,ל"ל הי 006 5 ; פאק 50 תרבחמ לכ ריחמ .ןמביפ בקעי תאמ
 ריחמה :. ןוולטייפ ממ י'ע .ויתודלותו ותנומת םע םירחבנ םיכתכ
 תורבחמה ינש ריחמ .םירופס . ק ב ק א א א אפ 4--5 ;'פאק 0
 .רחא לבור

 :ונתנג ,ןייטש אנכש --

 'צוה -, ץיורק:רוטנק .מ 'תאמ  תוניננמ םע .הרומה רפס . םירבע
 ,לבור 3 ריחמה * . "הישות,

 ינבל תירבעה .תורפסה תודלות . ,ץי בוניבר ז"א =

 םירפס | ,םיבותכ ,םינורחא | םיאיבנ = ..הינש תרבוח = .םירוענה
 .פאק 50 ריחמה .םילשורי  .תינליהה . תורפסה ,םיזוננו  םינוצח

 .'א 'בוח .,ברפרלוג .'י :םוגרת ..היחתה .י וט פל ו ט 'ל --
 , ופי "םימוגרת, 'צוה

 יירד ןיא  .עירעמאקא = .ןאמסדנאל רעד ,שא םולש --
 ."דניירפ, םוצ עימערפ עטסיזמוא . ןעטקא

 .עק'רתסא  .רעבמיא י"ש --
 4 'פאק 50 זיירפ ,1

 רעבמעצער ןוא רעבמעטפעס .טפאשנעסיוו ןוא ןעבעל -
0,. 

 תומישרו םימיה  תודלות רפס ןמ  הינשה תרבוחל המרקה --
 רבה לע הריקח םע "םיאורק העבש, קיח לש םינשי םיסקנפמ
 ,א"ערת ,קסנימ .דבש חיא תאמ | ,רפסמה ינמיס

 .םייחב ומויקו .םדאה ריע תונויער .יפקנים ארק מ --
 ,'פאק 85 ריחמה .ע"רת ,אסירא , הינש  ארודהמ

 םירואבו םיטוקל וכותב . לכלכי ,םירו פה י ר בד רפס --
 יולה .םייח ראבמהו טקלמה .תאמ ,ילשמ םג םהילע יתפסוהו 'וכו
 . ןייסאר שיא ןאמצרעה

 ,גרעבמעל |. אמעאפא
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 .הָפְצַמַה לע

 2 ואור ףיחו כוח

 ,תונויצה .רבר. לע .םיחוכיו ,.עודיכ
 אלו תונויצה .לש החבשב אל ,העש התוא ורמאנש ,םורכרה בור
 העורת ועיההו .הבר החמש וחמש תונויצה יביוא .. ורמאנ התבוטל

 םוביואה .םג:,םה םיבהש וילאמ .ןבומו .. והוניוקש םויה הנה :הלודג
 ,הלאשב ונילא םהינפ תא םיכפוהה  ,םיבהואה םגו

 .ראמ :ונל רצ :: םיבישמ ונא

 ,טנמלרפב ויהש םוחוכוה .יטרפ לכ קוידב ועדונ רבכ  וישכע
 ,םתוא םָהְפְל רשפא ירהו

 היה . ,"הקיתרנמ  תונויצה תלאש תא איצוה, רשא  ,ןושארה
 הגלפמה לש הלהנמו  היציזופואה ישארמ = דחא . ,ייב-לאעמשי

 תא רקבו :ייב:לאעמשי  רמעש ןמז לכ  .רבדה אלפנו , תיממעה
 וירבדו הלודג  תובהלתהב רבד = ,ייב:דיב'זר לש .םיסנניפה .תטיש

 ליחתה :,תונויצה תשרפל עיגהש ןויכמו ..רוצעמ .ילבו חכב ופטש
 שאר = ולופא .. , םגמגמו  ןייעמ ,םגמגמו ודיב רשא םתכב ןייעמ
 הז  ומוגמג לע :יבמופב  ריעהל | ןוכנל .אצמ  ,החפדיקאח - ,םיריזוה
 לע -- ,יבמופב ייבדלאעמשי הדוה <- ,ךמסנ | ינא, = ,םאונה לש
 ,שריפ אלו םאונה םתס ."תונויצה ךבדב יל ואיצמהש םודנרוממה
 לש .ורבחמ אוה ימ ונעדי ילמלא . םודנרוממה תא :ול איצמה :ימ
 רקשהש :,אלפתהל םיכירצ | ונייה אל רשפא זא יכ , םודנרוממה

 .תמאה ןמ וב .הבורמ

 דעוה רבח ,ייב-תעלפ תונויצה לע .רבד .ייב-לאעמשי .ירחא
 ,ןוכתנ  .ייברתעלת .םינפה = רטסינימ היהש ימו 'המדקו תודחא,
 קר ,היה רמאש המ לָכב לבא .תונויצה לע תוכז דמלל ,הארנכ
 םהיתונווכ תא .םיריתסמ םניא םינויצהש -- תמא לש דחא בומרוק
 לע | ,םירחאה. ייב:תעלת ירבר לכ .םהישעמ לע םילופאמ םניאו

 וילא .הזה םרגנוקה .חלשש . ריצה לעו ןי לרב ב ינויצה םרגנוקה
 ,תונויצה תא עדוי וניא יאוה םגש םיחיכומ  ,םיפפכה רטסינימ לאו
 םאונהל ול ףלחתנש ,רבדה ירב .הישעמ אלו .התוהמ תא אל
 תירבעה .תורדתסהה) \ אייקיא - ירבח לש  הריעוב :ינויצהי/ סרגנוקה
 ריד .ותוא .אקורו .:גיסונ רירה לש ודוסימ (בושוה .ינינעל .תיללכה +

 ,ויה יקרוטה .טנמלרפב = |

 , עירוהל ןוכנל אצמ איקי אלש הריצ רותב .אטשוקל ואובבש ,גופונ = =
 : 4 , 1 , ! 1 4 4 ל

 .איערת :,רדא ויט ,הנליו\
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 סוד ג, 3-עס 18ק18, 1911

 לש וריצכ ייבחתעלתל ול המדנ ,תונויצ ששח םוש ותעצהב ןיאש
 : +. ..ינויצה סרגנוקה

 "יהניד תא רמג, .אוה . החפדיקאח ,םיריזוה שאר ---  ףוסבלו
 ,היזה . ילעב  .םישנא \ ץמוק אלא םגיא ולה, = .תונויצה לש
 - = ,ןבומ אלוממ ."הניתשלפב תידוהי הכלממ .דיתעב רפיל םירמואה
 ,החמשה תא ינתנש םה | םיריזוה שאר לש וללה םירבדה אקורש
 ,ונרצמ .ףיפוהל ונחנא םיכירצ יכו .  תונויצה יביוא בלב .הלודגה
 ,םיריזוה שאר ,החפ-יקאח םגש ,םיחיכומ הלאה םירבדה אקורש
 + הכרע תא אלו .התוהמ תא אל ,תונויצה .תא עדו .וניא

 הליחתה היקרוטב | היצוטיטסנוקה ןתמ .רחאל ףכית טעמכ
 ' להקל ראבל םיכרר  תשקבמ | תינויצה | תורדתסהה לש הגהנהה
 םידחא םישעמ  ושענו = ,הנינעו = תונויצה  תוהמ תא ינאמותועה
 ?.םירבד .םגו בתכבש םירבד םג םיעמשנ וליחתה | ,הז עוצקמב
 וליחתהו םיטעומ םימי ויה אל | ,תונויצה .תודא לע הפ לעבש
 היצטיגא הקספ אל וישבע דעו ,תונויצה רגנ םג םירבד .םיעמשנ
 רשא ,םיכומס ישרוד : ואצמי יאדו  ,תונויצה | דגנכ ' תישענה וז
 אל זא יכ ,םהיפל םופחמ ורמשו  םינויצה .וקתש ילמלא = :ורמאי
 "  וסרא תא .ליטמ רשחה היה .אלו תודגנתהה .םג תררועתמ התיה
 ! התיה .םוקמ לכמ  ,ילֶא םיכומסב שממ שי םג םא וליפאו . תובבלב
 תונויצה ןיא :התשע רשא תא תושעל" תבייח תינויצה תורדתפהה
 ,וישכע םגו .הישעמ ךשחמב תושעלו רתפהל הכירצ איה ןיאו הלוכי
 וכ: ,ונל .וחיכוה רשא  ,יקרוטה טנמלרפב םיחוכוה  ירחא וליפא

 וישארו :ינאמותועה להקה תא דימעהל---ונתרטמ הגשוה אל ןיירע

 םירמועה ןמ שיא אובי אל - -' תונויצה תוהמל  ענונב תמאה לע

 ל תונויצה לש התומד תא הנוכב טעמל ונתורדתסה שארב
 . תדמוע איה .הילעש םירקעה תא

 %  םינש .לבוי = יצחמ רתוי :תונויצה לע: רבכ רבע" םנחל-'אל

 < ךותמו  ,םהב ונדמע אלשו םהב ונדמעש = ,הברה תונויסנ ::ךותמ
 -,הרכה ידיל :ונאב רבכ :,וחילצה אלשו וחילצהש םיבורמ :םישעמ
 לש טושפה ונוצרב םיולת \ םניא תונויצה לש הלודגו התחלצהש
 :'קלח בלב קומע  קומע רבכ השרשוח תונויצה , רחא וא הז מילש
 תונויצְה .ןיא .לדנתש הל. הטבומ ךכ ךותמו -- ,לארשי םעמ ןונה
 תטבומ ךכ ךותמו ,תינאמותועה תוכלמה לע הבוט אלא הער תשרוח
 ,.חילצת .ףוס"ףוסש  ,הל

 התע-תעלי!םיעדוי םניא  תינאמותועה הקיטילופה ילהנמ :םאו
 היקרוטל \ היופצ 'הנכסש " ,םירמואו  םיעוט  םתצק | ,תונויצה תא
 ,םולטבמ ,.להקה 0 תא" ;םייפל ו ,םתצקו ,תונויצב
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 רברה לע .דאמ וגל רצ יאדו ירה .,ירמגל. תונויצה תא לבא ,הזה

 ,רתוי אל

 ,החישה תא ונותעל רסומ ןודנולב .וינ ילייד,ה לש .הרפוס /
 םיחוכוה ילגרל ןוספלוו רמ :ינויצה - פ'העוה אישנ .םע ול התיהש
 .יקרוטה .טנמלרפב

 העוט המב רע -,ןופפלוו .רמ רמא-- ,תוארל .יכנא אלפתמ,

 הענילרעב,ה םסרפש ,המרגלטה יפל ,תונויצה רבדב םיריזוה שאר
 םיבהלנ תוחמ קה שי הפוריאבש ,החפה-יקאה רמא ,"טטאלבעגאט

 תמאב םא  ,הניתשלפב תידוהי . הכלממ  רסיל םירמואה ,םידחא =
 .הלודג ו העט ירה ,הלאה . םירבדה -הא .םיריזוה שאר רמא

 ןמ םירצונו םידוהי  םינוילומ הברה 'םא :יכ  ,רפסמ .יתמ קר :אל
 הכלממ דסותש = ּהדיתע םינמזה ןמ ןמזב יכ ,םיחוטב  םינימאמה .

 לע הרסוימ חניא תיטילופה ונתורדתפה םלואו ..הנותשלפב 'תודנחו |
 הניתשלפב תיב לארשי ,םע5ַ דפיל קר תרמוא איה .וז תיתד הפקשה

 ."תיקרוטה הלשממה לש התמכסהבו .תיקריטה תוכלמה ילובג ךותב =
 תא ,ןוספלוו רמ רמא היקרוט לש הנורחאה האולהה רבדבו /
 :הלאה םירבדה = ="

 ומש םינויצהש - ,החנהה התואל אוהש לכ רוסי וליפא :ןיא,
 הבהב דימה םיסחיתמ ונא  .היקרומ לש  הכרד לע  םולושבמ |
 ,הילא הז ונסחי הנהשי אל אבהלו ןאכמ :םנ .היקרוט תלשממל ,

 חוטב .,ונתעה תֶא | ונילא איה הסחי  חיני אל העשל םא וליפאו
 םויקש ,הכותש הלשממה הדיתע ףופ ףוסש ,רומג | ןוחטב כנא
 תבוטש םשכ ,תינאמותועה תוכלמהל םג הבוט .איבי  וניתופיאש

 אובלמ הלשממה ענמת אל זאש ,יכנא חוטבו .וב היולת לארשי םע /

 ."יסנניפ ןתמכו אשמב תינויצה .תורדתסהה .םע
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 . "סנוז ב תוחיחב קל

 ףינסה ילהנמל עידוה זיראפב "סנאילא,ה לש יזכרמה .דעיה
 ונב .רפסמל) ינוי שרוחל העבראב עובקל .אוה ןכומ יכ ,ינמרגה =

 .תישארה  הגהנההל םישדח םירבח רוחבל --- תורוחב (ברעמה
 ;קפס לכ ןיאש ןויכמו . ךכל .ןילרב המוכסמ םא ,זיראפ .תלאושו =

 ,םינמרגה ,םה ירהש ,זיראפ תעצהל ומיכסי ינמרגה .ףינפה ירבח וכ =
 אופיא שי ,תושדח תוריחב הנעבקתש ושרה רשא  ,םינושארה .ויה = =

 ךשמב ..!םנאולאה,ל תוריחב .רומאה .םויב .הנייהה םגמא יכ ,תווקל
 תוריחב .העבק אלו .תונקתה לע הגהנהה תרבוע .התיה םינש הברה |

 ףקותב ."סנאילא,ה ינינעב  םיטלוש ויה הגהנהה .ירבחו = ,תושדח =
 איהו הגהנהה הענכנ.ףוסבלו . םינשב תורשע ינפל ורחבנש הריחבה
 .התבוח תא .השוע

 ןמ םנ םולשב אצת ףוסדףוס יכ ,תחמוב | הגהנהה םנמא
 לכהו תחגבו הולשב רובעי תוריחבה .השעמ לכ .יכ ,תאוה ₪0

 שיו .היהש .ומכ ראשי לכה ., רמולכ = ,םולשב :אובי .ומוקמ לע =
 יבמופב תושענ ןניא תישארה .הגהנהה ירבח תוריחב ..רברל םילגה = >
 רועו רוע לכב םא יכ  ,םוימוקמה םידעוה לכ לש .םיריצ רמעמבו | 8
 רזוח .דעוהו .,ימוקמה לעוהל םהיתּוער תא הרבחה ירבח םיעידומ :

 ישעמ תרוקבלו .םיחוכול םוקמ לכ .ןיא הזכ ןפואב .זיראפל ןרסומו
 ,רעשל .שי תאז לכבו .השדח . הגהנה .תריחב  תעשב | הגהנהה
 הנייהת .אל םעפהשו  :הנובשחב הצק  העוט תישארה | הנהנההש
 הברתנ תונוהחאה םינשב ,אמלעב .תחרכומ .הינוטרצ קה, תוריחבה \

 + םתער תא םיחינמ .םניא .התטישו הגהנהה ישעמש , םירבחה .רפסמ
 יפלכ םירכה  םיחיטמ .וליחתה .ברעמבש רובצה ..ינקסע = .ברקב ,

 אלו םידסימה = תנוכל אל םימיאתמ  הישעמ ןואש = ,"סנאילא,ה
 .התעשב הרבחה הָרצונ םמשלש ,םידוהיה .תלעותל

 תדועת, :  רמאנ "סנאילא,ה תונקת לש ןושארה ףיעסב
 ירסומה םבצמ .ןוקתו .םהיתויכז תאושה םשל לועפל איה הרבחה
 ,םידוהיה לכל \ לעופב .רועל ;הוצראה לכב םידוהיה לש
 םשל םילמעה לכ ידיב עייסלו * ,ולבסיש 'םהל תמרוג .םתורהיש

 תורשעב  ;עודיכ ,התטנ . "סנאילא,ה םלואו :."םידוהוה בצמ .ןוקת
 לכ תא המצמצו :תאזה תיל לכה  הדובעה ןמ :תונורחאה .םינשה
 תוצראב | םידליה ךונח | עוצקמב -- תחא :: הרובעב \ היתוחכ
 לכו דאמ לודג הכרע .יארו ,המצעל איהשכ ,וז הרובע .חרזמה
 עוצקמב  השועו התשע 'סנאילאה,ש ,םיבוטהו .םילודגה .םישעמה

 תא תכנחמ ."סנאילאה,ש ,רבדה ער לבא .םלועל וחכשי אל ,הז
 תחא םעפ העבקנש ,הטישה .י"פע  חרזמה תוצראב  לארשי ידלי
 תואיצמה תמאו םייחה יחרכה םא וליפאו ,רוסת אל הנממו .,זיראפב
 "סנאילא,ה תרובע ימי תישארב ..תאזה הטישה ירקע תא ולטב רבכ
 חרומה ידוהי הא יליכשה,ל--תחא | לע :וז .ההובע .הדמעה .חרומב
 ןיא .רבדה רקיעב  .תיאפוריאה הלכשהה תא םברק לא םינכהלו
 ,החכהיאבו = "סנאילא,ה ילהנמל לבא .וזכש הָרְובַע / לע .קולחל
 -יאה  הלכשהה הפלחתנ  ,תוכנחמהו םיכנחמה ,תורומהו .םירומה
 ירסומה בצמה  ןוקת ,םיאזירפה םייחה לש ינוצחה קרבב תיאפור
 לכו .תויתפרצל שפג תוריסמו הבחפ םהל . ףלחתנ םידוהיה לש

 המצע תא הרסמ ךכ לכ ,הלא הישעמב "סנאילא,ה. הרימתה ךכ
 דע .,חרזמה ידוהי ברקב ירסומה בצמה 'לש הזה "ןוקת,ה לע
 ושענש :חרזמה ידוהי" תא דהיל : רדסה תא ךופהל העשה העיגהש
 ,ידמ = רתוי .יםיליכשמ,

 תומוקמב : םירפחה ..ןמ "הבההש :,תועיבתה ןה םיתש ,  ןּכְבּו

 : סנאילאה לש תישארה הגהנהה תאמ וישכע םיעבות םינוש

 כ תא עיקשת אלו הדובעה .ילובג תא רשפאש המכ דע .ביחרהש
 ותואל עגונבש ;חהזמה תוצהאב | ךונחה עוצקמב קר | היתוחכ
 הוהה יכרצ יפל הטישה תא הנשת ,וב הקוסע איהש ,עוצקמה
 . תואיצמה תוארוהו

 ירבח ברקב .םעפב  םעפכ וללה תועיבתה תועמשנ דוחיב
 זיראפו ןילרב ןיב ויֶהש םינורחאה םיכוסכסהו  ,הינמרגב "פנאילאה,
 ל . ינמרגה ףינסה * יניהנמ יכ ,םיחיכומ םהיתואצותו

 ףינפה .יגיהנמ לע ..תרחא 0 וז .םתעד .לע דומעל םיעדוי
 ,תימואלה.תודהיה לא םי בור קה םישנא םג וישכע םינמנ ינמרנה
 ,ןכנימב .רנרָוו .ר"דה ברהו ןילרבב יודנאל 'פורפה אישנה ינגס ןוגכ
 םינויצ םג שי. ןילרבב .רשא ימוקמה דעוה ירבח ןיבש רוע אלו
 ןועדג 'הו .קורטש ןמרה רוצה  ,הקטנה ר"דה :םידחא םיעודי
 הברה שי -- דבלב .הינמרנב אלו -- םירחא תומוקמב םגו .ןאמיה
 תונורפחח םייולג םהל םגשו "סנאילאה,5 םה םירבהש ,םינויצ
 אל םעפה יכ .,רעשל שי ךכיפל - .סנאילאה ישעמבש םירקעה
 אל םג םאו ,אמלעב תחרכומ | הינומרצ קר תוריחבה = הנייהת

 םמתוח תא םיעיבטמש וללה םא ,ירמגל השדח הנהנה רחבת
 ,םעפה םג ורחבי .יאדו "סנאילאה, לש הישעמ לע תובה םינש הז
 ,םישנא םג קתעמ ונָמָי הגהנהה לע 'יכ ,הוקת שי .תאז לכב ירה
 : .תואיצמה תמא לש הלוק דה תא .בישקהל היושע םנזאש

 הו 9

 םתטלחה' תא  םיארוקה ואצמי .("לארשי .ץרא,ב קרפפ) ןלהל
 ---ןויצ .יבבוח רעו ,השע  רשא .השעמהש ,לארשי ץרא ירפוס לש
 ןתוג .ןאוהש :הכימתה תא. ,דנרפ 'ה לש ורמאמ ללגב ,קיספה יכ
 ו וניאש ו אוה--יריעצה - לעופ,ל



 .תמאב ירובצ ךרע םהל שיש ,תוערואמב איה הינע" ונתפוקת
 ירובצ "ערואמ, .תושעהל : הכו ."רנרב ןינע, םא ,אלפ | לכ ןיאו
 יכ ,ןויצ יבבוח דעו תא  םימישאמ שי .ץראל ץוחב םנו ץראב
 "םיזוזה חכ,ב :עירכהלו .תועדל "רוזנצ, תויהל הזכ דוקפת ול חקל
 תרות םנש ,חיכוהל םוקמ ןאכ  ואצמ .םירחא ,הנומאו  תד ינינעב
 ירפוס .ברקבו . תיקלהל העוצר תלוכיהו ךרוצה תעשב הל שי חורה

 ,רמאש ימ םג היה ,האחמה תפסאל ופפאתנש ,לארשי ץרא
 השעמו םיריעצה םירפוסל האנש ללכב םירטונ םינקזה םירפוסהש
 ..."םינקזה דצמ המקנ, אלא תמאב וניא ןויצ יבבוח לש דעוה

 לא ונא ונסחי והמ ,ררבל  ונתאמ  םג תשרוד ןותע .תבוח
 םירבדכו םיטעומ םירבדב קפתסנ ,"דעוה השעמ, לאו 'רנרב ןינע,
 ,המלש החונמב םירמאנה

 רוזגל יאשר אחיש ,םלועב .דסומ םוש ןיאו םדא םוש ןיא
 ונינעב עירכהל ירכ ;,ויזוז חכ,ב שמתשמה רסומ .תוערה שפוח לע
 יבבוח דעו תא לבא .וב קסע בושיה ןמ םראל אהי לא  ,תועד
 ימצעל וז הררש לטנש , םישאהל * ,ונל המורמכ ,רשפא יא ןויצ
 .חיכוי ומצע יריעצה לעופה, ותואו .תועד ינינעב עירכמה .תויהל
 ותטישו = וישעמ תא הזה ןותעה ירפוס ורקב .םיתש אלו תחא אל
 א5 ןותעהלו--דעוהל םינפ: ואשנ ,אלו ורקבש ושע .הפיו --דעוה לש
 ,הקספ, אל ול תנתנש הכימתה רמולכ ,הלקת םוש העריא

 םחלה לו הילע קולחל רוסאש ,םלועב הנ ומאו הער|םוש ןיא
 לטבל םיושע םדא ינבו ןתוא ורצי םדא .ינב תונימאהו תועדה :.ה

 הערב םה םג הזל הז תודהיה ילובנב  וללה םירקעה .ינש םחיו
 תא ראבל םדא לכ יאשרש ןבומ אליממו ,םיולת הנומאבו
 לרתשהלו  ותעדל .תדגנתמה הערב םחלהל ,הז .ןדינב .אוה ותער
 ירבע שיא 'ה ריעה רבכ  .םיברה תעד אוה ותער השעקש
 ותוא אוה רגרב 'ה לש :ירקעה ןויערה,ש  ,(זישל 'א 'בוח ייחלשה,ב)
 רופכל .לוכי = ימואל, .ידוהיש , םעה-רחא לש ןשונ ןשיה :ןויערה
 לדחי אל ןכ .יפ לע ףאו הרותבש תויתדה תונומאה לכב וליפא
 םיעודיה וירמאמ תא = ם עה"רחא בתכש העשבו  ,"ידוהי תויהלמ
 יכ לע םברקב  םבל באכ :יאדו  ,םונימאמה .ודרח יאדו ,הז עוצקמב
 אל םהמ שיא לבא" .הזכ םהיתועדל .ןכוסמו  ףיקת :דגנתמ אצמנ
 םימי ינפל , תוערל סופורטופא ןיא --- םעה-רחא לע לו בק ל לכי
 היהיש םראל ול רשפא םא, :ימואלו יתר בר לאשנ םידחא
 ימואל .ידוהי היהיש וא ,ךחאכ ןמאנ ירצונ םגו ןמאנ ימואל ידוחי
 .'ןה, .: לאשנה בושה וז הלאש לעו "+ רחאכ לכב .רפוכ םגו .ןמאנ
 קולחיש םרא לוכי "של 'ב 'בוח  "םוטנעדוי סעלארעביל, 'וע)
 לדבה שיש ,בישמה לע ןועטיש םדא לוכי ;ללכב .וזהבושת לע
 תורשפאה :ןיב -- הכלהל םג אלא השעמל קר אל --ירקע
 ידוהי) \ הנורחאה .תורשפאה ןיבו ("ירצונו ימואל ירוהי,) הנושארה
 עומשל רשפא הבושתה ףוג תא לבא :.('לכב רפוכו  ימואל
 תחונמ,ב ,בישמה תורע יפל ,הרמאנש םשכ "הרומג שפנ :תחונמ,ב
 .הרוסא וז העדו תרתומ וז העד  :הכלה ןיקסופ ןיא  ."הרומג שפנ

 -אפלא תמא םייקלו רשאל | ללכ םיענ  רבדה ןיא יאדו
 ודמל .תוקוניתש המ לע רזוחב ךמצע יניעב .הארנ חתא ..וז .תיתיב
 םירבד ןיב לירבהל ידכ ,וז תמא לע-ונא םירזוח לבא , םבר תיבב

 שפוחה ןתינ .ןוב5ע םהב שיש םירבר ןיבו הערה םהכ שיש
 . תונובלעל אוהש לכ .שפוח וליפא ןתינ אלו תוערל רומגה

 ."דעוה .השעמ,בו "רנרב = ןינע,ב שיש ,רברה םנמא והזו
 ,הב םחלהל ,תיתרה תודהיב רו פ כ ל רנרב 'ה יריב  תישחה
 המחלמב תודהיהל תלעותו וז הריפכב ומצעל ךרוצ אוה האור םא
 ! + תיתדה תודהיה תא בי 5 ע ה ל .תושר םוש ול ןיא לבא = .וז
 ונל ןיא ,םישפחה םידוהיה ,ונחנא,ש ;תורוהל .רנרב 'ה אוה יאשר |

 :-- תויתדהו  תוימואלה - - םירקעה ינש לא | תודהיה סחי

 4% / < םלועה < -

 לע גלגלל יאשה אוה ןיא לבא ,"םולכ אלו .תודהילו
 :"םימשבש בא הזויא ינפל השקבהו

 תא םנו המלחהה ילעב לארשי ץרא  ירפוס תא םילאוש ונא
 היה םא :אוה ןוגה .םדאש וילע םידיעמ לכהש ,ומצע  רנרב 'ה
 ,2 יהי, לע גל ללו (הרקבל אל) תונויצב בי ע להל םדא אב
 * .'גלגלמהו ביעלמה היה םאו .? םיבלענ ויה אל םאה ,לשמל ,"לצרה
 אל םאה + םישוע ויה המ  ,ינויצ ןותעב הלא וירבד תא םסרפמ
 + הוה ןותעה ןמ הידי הא קלסל תינויצה הגהנהה תא םיבייחמ ויה
 המואה התיהש = ,תיתדה .תודהיה  ןמ הלודג  ,תונויצה אהת אלו
 : וניבא,מ .לורג לצרה אהי אלו | םינש יפקא ךשמב הנמיה תינוזינ

 " הרשא ימיב םג הלוכ תמיאהל םקונו אנק לאו אוה ןמחר באש ,יםימשבש
 *םיספרתמ, = םידוהו םיפל א יפלא  ןיידעו ,הנוסא ימיב םנו
 = .ונממ ץוח םפלועב םולכ ,םהל ןיאו השודק.  הענכה ךותמ וינפל

 / תא .קלטל .תושר .ןויצ יבבוח לש דעוהל החיה .אלש ,ורמאת אמש
 לע גולנלו תיתרה תורהיהל ןוב לע וב שיש ,ןותעמ > וירו
 ,: תוערה .שפוח תלילשו .תומלא םכל שי כו .--- .המואה  יהלא

 : ? ןלאמ  תולודג

 תומטפרתהה,

 םסרפ ,רנרב'ה לש ורמאמ םפדנש רחאל :הרצק הרעה
 וא .הריפכ, הלבנ ירבד אלמ \ רמאמ "תורחה,  ימלשוריה ןותעה
 , .אוה תיסמ יכ ,רנרב יה תא תכרעמה המישאמ וב רשא  ,"התסה
 .התשרהש דע ,ךכ | ידול העינה תכרעמה לש * התוסגו : ,רמשל
 ? םיתיסמה ןמ רכש לבקמ אוה םא ,רנרב 'ה. תא לואשל .המצעל
 ףמאנהו .בתכנה לכ תא םיפרהלו  רוזחל "תורח,ה תגהונ וישכע
 יכ התשע הפיש ,היאר  הזמ איבהלו רנרב 'ה לש ורמאמ דגנ
 תברעמ . תא םישקבמ | ונא .ירהו .הלכנ ירבד היפ תא הָאלַמ
 ּונא םיקלתסמ :וז ונתמישר תא הנותעב םיפדת אל יכ ,"תורחה,
 .הל םירבח תושעהל "רובכה , ןמ .ערפמל

. = 

 2 ;יקסניצשל בקעי
8 

 ,תונוש תוצָרָאְּב דמשה

 2 זז

 (ךשמה)

 םיקלח המכ | ,ונתוא תרמלמ הלעמל ונאבה רשא וז אלבט
 ,ןכ הנה :. הינמרג .תוכלמ לכבש רמשה יבגל רמשב היסורפ הלטנ
 םוקלח .?4 .היסורפ .הלטנ---1880.1884- -תונושארה םינשה שמחב
 תונשב ן 290 ,--תוכומסה םינשה .שמחב | הינמרגב :תורמשה לכ לש
 תונשב ן 789 קר 1895 - 1899 תונשבו םיקלח ?5- 4
 % 01905 תנשבו ,?6%6 דע הזה יסחיה רפסמה הלע בוש 1900 4

 ' הרי 1908 תנשב םלוא .550|, דע--החובג רתויה הנררמל עינה
 2 דע הלעו .רזח--1907- -הנורחאה הנשבו ,?69 = רע םעפה רוע

 . היפורפ הלטנ אל םינשה הנומשו םירשע לכ ךשמבש ירה 809
 :םג"הלטנ .רשא שיו ,םיקלח הש ל שו םי ע ב ש ןמ תוחפ רמשב
 :היסורפ .ירוהי לש .םרפסמש דועב ,םיקלחח השמ חו  םי נומש
 ":םושש : \לע םלועמ :הלע אל הינמרגב  ידוהיה = בושיה לכ .יבגל
 = /'ףמשה .ירפסמ לע .םג יב ,ארוקה :אנ רוכזיו , האמל  םיזוחא העבשו
 = + 109\, ףיסוהל ךירצ ונאבהש היסורפב
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 םלועה < 0 4

 --תינמרגב תודהיה 'לורלד לש ינשח ןמסה לא רובענ וישכע
 היפורפל עגונב קר ונל שי ,םיטרפמ םירפסמ . תובורעתה:יאושנ לא
 הינמרגב רשא ידוחיה .בושיה ישילש ינשש ונתערב לבא .רבלב

 היסורפ תלטונש קלחה הא םנ ונתעדבו היסורפ לש הקלחב םילוע
 ,היסורפ לש תובורעתה-יאושנ ירפסמ ייפע תערל לכונ ירה ,רמשב
 .ללבב הינמרגב הזה "גהנמה, טשפ המכ רע

 : םידוהי לש םיאושנ היפורפב ויה

 םיאושנ האמ לע : ו
 ויה  םירוהט * [תובורעת"יאושנ [ םירוהט םואענ | תונש ב

 תובורעת-יאושנ 8

 8 1% 1898 ו-9
4 16 8. [ 104 
1199 119 1%6 14 

0% 1890-1894 | 19468 | 1866 1%6 
 14 28 16 1895-1899 . א

1900-1908 8 15 16 
 14 58 2210 לכה ךס .

 םיאושנהש = ,םיאור ונא אלבטה לש ןושארה רומעה יפ לע = =
 --תונושארה םינשה הרשע שמחב םיברתמ םניאש :קר אל םירוהטה = =

 ,ןכ הנה .  םיתחופו םיכלוה םהש אלא -- 1889 ' ךע 1875 מ"
 תונשב םירוהמ םיאושנ לש יתנשה .עצוממה רפסמה היה ,לשמל
 ךכ רחא | ,9889 קר -1888:89  תונשבו ,94800-- 6
 םינשבו | ,םירוהטה | םיאושנה רפסמ תצק | הברתמו = ךלוה
 םירוהטה .םיאושנה לש יתנשה * עצוממה רפסמה | עינמ תונורחאה

 ,9569 רע '
 ,קפופ וניאש לודיג :ינשה דומעב םיאור | ונא .ךפיהה תא

 ,חיכוי .םירוהטה םיאושנל תובורעתה:יאושנ לש יטנצורפה .סחיהו =
 יפ טעמכ רמולב ,18,6 ---ב םייסמו 9,5 ---ב הזה סחיה ליחתמ | <>

 : , : ו 0

 * תונורחאה = םינשה עשתב תובורעתה:יאושנ | וברתנ דוחיב
 האמ לכ לע תובורעת יאושנ 15,6 קר ויה 1890:94 תונשב דוע |
 רבכ לדנ --1895:99--ןהל תוכומסה םינשבו .  םירוחט םואושנ \
 םינשב רוע .תובורעתה יאושנ ולע ןכ הנה ,17,+ רע הזה םחיה
 .םירוהטה םיאושנה לש םתישימח .רע טעמכ ונתַאָמ לש תונושארה

 וז .תוחתפתה םאּו , םתיעיברל רע  ולע וישבעש .,קפס לכ ןיאו
 תפקשנ המוצע הנכס יאדו ירה ,תחא הפוקת ךשמב דוע קספת אל

 : . תינמרגה תורהיל |

 יאושנ לודינ תא הארנו הרוסנ = =
 םונמזב .םימייק  ויהש : םיאושנה
 ..הלאכ .םיאושנמ .םירלונה

 :םעה-ירקפמ תעב תובורעת-יאושנ :ויה

 תובו רעתה
 והמו = ,םינוש

 רפסמ פ'ע םג
 םינבה .לרוג

 לודיגה

 יטנצורפה

 ירצונ .לעבה

 תידוהי השאהו

 ידוהי  לעבה
 לכה"ךס !

 :תירצונ השאהו

1 11 2 
309 | 8 1588 2 
189 | 7 10 0 
9898 | 859 10 | 
568 |] 7 2100 | 

 תובורעתההואושנ = רפסמ = אופיא לרג הנש .םירשע ךשמב

 ! 2111 ןמ ,יצחו םינש יפ טעמכ ,םעה-ידקפמ תומישר יייפע ,היסורפב

 ט ןוילנ <

 1905 תנשב םואושנ 511% דע 1885 תנשב םיאושנ

 תובורעתה יאושנ לודיג .עיגה .תונושארה םינשה שמח ךשמב
 םונשה .שמחב םג םלואו 80%.  ןמ רתויל --- הנוילעה .ותגררמל
 ,96,8 יטנצורפה לודיגה היה --- 1905 דע 1900  ןמ-- תונורחאה
 הלוע תוורצונ .םישנ םיאשונה םידוהיה םירבגה .רפסמ לדיג : דועו
 יאושנ רפסמ ..םירצונל תואשינש תוידוהוה - םישנה רפסמ לודיג לע

 רמולכ ,8981 דע 1100 ןמ הלוע .תוירצונ םושנו 'םידוהי :.םירבג \
 םירצונ םירבגו .תוידוהי םישנ .יאושנ .רפסמו

 רע 1900 ןמ ,םינש יפ רמולכ ,8186 דע קר 1011 ןמ הלע

 רפסמ לש לודיגה .הלע | ,תונורחאה םינש שמחב רמולכ ,5

 לודיגהש דועב 80 / .ןמ רתויל תוירצונ םישנו .םידוהי םירבג .יאושנ
 .50 [ ןמ רתוי קר הלע םירצונ םירבגו תוידוהי םישנ יאושנ לש

 ,יצחו םינש יפ טעמכ

 תועידיה הנה +הלאה 'םיאושנמ . דלונה רודה היהי .ימלו
 ,םיאור  ונא ןהמו רודה  ותוא לש  ךונחה  רבד לע :ונידיב שוש
 ,םה  ונל:אל 'ויעבר  תשלשש

 לכח-ךס
 תדב ןכנח|

 לארשו :תדב \ וכנח םהמ
 ב
 | ידוהי לעבה

 ןכהירוה תיבב ואצמנש םינבה רפסמ[  תנש
 ירצונ לעבה \[ ידוהי לעבה ירצונ לע -דקפמ - = צב כצבע שקבשב ב נצ 8-2 |

 תירוהיה [תידוהי השאהו]תירצונ השאהו] תידוהי השאהו | תירצונ השאהו | םעה

0 *) 9197 | ") 1864 1 1 2/0 

1958 215 2207 | 2780 , 90 ]| 94 

 98 , | 20,10 ,ן 2770 ,[ 5 11 00

85| 8940 7 | 94,61 | ,, 2018 | 29 | 

 םעפ ףאש ,םיאוח נא .תאזה אלבטבש ןורחאה) דומעה י'פע
 ןמ  רתויל לארשי .תדב ..םיכנוחמה םינבה רפסמ .הלע אל .תחא

 ךלוהו תחופ לארשי תדב םיכנוחמה םינבה רפסמש אלא דוע אלו .,559/
 ,ל0'5 רע 9896 ןמ---רדפה לע

 םינכה :ךונח לע :'רתויב .עיפשמהש : ,הזל 'םג בל םישל .יואר
 81.40 לארשי תדב וכנחתנ 1890 תנשב =, באה :אוה תדל :עגונב
 תומא .לש 18.80 קרו | ,תוירצונ .תומאו .םודוהי תובא לש" םינב
 םינבה רפפמ הבורמ תואבה םינשב :םגו ..  םירצונ תובאו תוידוהי
 תומאל רשא\םידוהיה םינבה רפסממ ' םידוהי :תובאל רשא  םידוהיה
 םינבה .רפפמש = ,הזה רברה תא םג ןיצל .ץוחנ םלואו =. תוידוהי
 ןמ- -תחפנו ךלה :םידוהו = תובא יתבב לארשי תרב \ םיכנוחמה
 םינבה  כ"'אשמ ,1905 תנשב 954,61 דע 1890 .תנשב 80

 קר אל" :וללה = .תוידוהי תומא . יתבב : לארשי : .תדב | םיכנוחמה
 רע 18,580 ןמ -- תצק הלע דועש | אלא :תחפנ אל  םרפסמש
8 

 !חורב וכנחי  תודהיה | חורב םיכנוחמ | םניאש םינבה בור
 ,ןכ הנה :םירפוכה הורב םיכנוחמה םה םיטעמ קרו  ,תורצנה
 השלש ןמ תוחפ םירפוכה חורב 1905 תנשב ,לשמל | ,וכנחת
 וכנוח תובורעת-יאושנמ ודלונש םונבה יעבר/ תשלשו ,האמל  םיזוחא
 י . תורצנה חורב

 םילקלוקמ | תורוד  םידימעמ = תובורעת"יאושנש םירמוא שי <
 הבושחה הלאשה לש הקמיעל תדרל םיצור .ןנא ןיא . םילרלודמו
 רתומל םיבשוח נא .ןיא לבא ..הכְרצ לכ הררבתנ אל רועש ,תאוה
 םירוהט םיאושנב .ןוירפח תדמ תא .םיארמה .םירפסמה תא. איבהל
 + תובורעתדיאושנבו

 -ששל ועיגח אל רועש = םינבה ₪ ן-- ואבוה 1090 תנשב 6 א
 , הגש תרשע
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 היסורפב : םידוהו לש םיאושנ האמ לכמ ודלונ

 םיאושנמ םואושנמ | 5
 תובורעת םירוהט

5 -- 

 םידלי 12% [ םירלי 8 1875 4
4 1885 0 8-, 
%-1895 0 , 89 -, 

 תחופ םיהלונה רפסמש .,לכ תישאר ,ונל .הארמ וז .אלבט
 ןמו  ,םירוהט םיאושנ האמ לכל 890 דע 486 ןמ --ללכב ךלוהו
 הז טרפ אל לבא , תובורעת:יאושנ האמ לכל 145 רע 8%

 םירג  היסורפ , ידוהיש ,אחרוא בגא ,קר ריכזנ .םעפה ,ונל בושח
 איה .תולודגה םירעב ןוירפה .תומעמתהו ,תולודגה םירעב בורל
 תא ליבקהל = ירכ - אלבטח תא | ונאבה | רקיעב | .יללכ ןויוח
 ירהו = .ןוירפה ןינעל  .עגונב תובורעתה>יאושנל םירוהטה םיאושנה
 יפמ .רתוי .תודלו םידימעמ םירוהט םיאושנ האמ .לכש ,םיאור ונא
 , תובורעת:יאושנ האמ :םידימעמ .רשאמ םינש

 תובורעת:יאושנ. םיאושנה ןיבש ןוטגה רפסמש ,דוע .ףיסונ
 םיאושנ .םיאושנה ןיבש ןיטגה .רפסמ .לע הנוגה הרמב הלוע ןב םג
 תובורעת:יאושנמ :םיתמ | םיְרלונה .רפסמ הבורמ :דועו .םירוהמ
 הלאה : . םירבדה.. .םירוהט | םיאושנמ = םיתמ | םידלונה  רפסממ
 ןיידע םימעה ברקב | ונתוללובתה .האיבמש הבוטהש ,םיחיכומ
 .תלטומ איה לודג קפסב

 (יאובי דוע)

7 
3 % 

 ,טיס ןויצדןב וזנופלא

 . קָעַלְרַטִמ לש ותְריִש
 (ע ט ק)

 שי, :הלאה םירבדכ קנילרטמ בתוכ "םינויבאה רצוא,, ורפסב
 שפנה ךא ,םלועב םילשומה םה יפויהו לכשהו םימלש תורוד .רשא
 'המלעתנ שפנה :: םיאמורהו :םינויה -ימוב היה ךכ הארה אל זמצע

 הנומשהו = הרשע עבשה האמב \ םיתפרצהל םג עריא  ךכ . םהמ+
 היה אל שפנה ןוטלשש וא, ,ירמגל םהמ שפנה  הרתסנ : הרשע
 לכה לבא ,הבסה תא .ערוי םדא ןיא .םהה תורודה * לע ףפוח
 ,םירתסנה ::.םירושקה - ורתוה = .רבח .ןאכ- רפחש \ ,םישיגרמו םושח

 אטבל השק .םיניעה תא אמו יפויה אכו--םיסומכה םיפחיה ורפוה <
 תא תפקמה ,תולזמו םיִלֶא לש  הריפסומטאה ןיא עודמ ,םילמב
 .שפנה לש הרודמ וז  הריפסומטא ןיא .עודמ -- ,םינויה  תומרד
 וזיא - תילגתמ הלאה  תולודגה תוידגרטה לש ןקפוא הצקב םנמא
 שפנה הנממש ,ןירותפמה התוא וז ןיא לבא .האלפנ ןירותסמ
 תותוחפ תוריציב ונל  תילגתמה ,בלה ימינ תא : הדיערמה ,תינוזנ
 ,יתפרצה ןיפאר םג .אוה ךכ: , םינויה לש םהותוריצימ ןיפיו ןנכתב
 התוהמ תא :ןיסאר ןכת .םנמא ,רתויב ונל .בורקה ררושמהו רצויה
 בישקחל ןיסאר המה .יכ ,רמאל יעי רשא שיא ןיא לבא ,השאה לש
 וניאש .ןויפיצנירפ,ה .רפח ןיסאר .ארבש תושפנל .שפנה שחל תא
 ןחור ןיב .לידבמ : ךסמ .הזיא שיש | ,ונל .המדנ יכ רע ,"הארנ
 םייחה ;ןיבו םהב \ הרועמ הלוכ  תואיצמהש םייחה ןיב ,ןתומצעו
 %., הדמחהו רעצה ,הואתה .עגר אלא םהב ןיאש , םחה

 ויתוריציב קנילרטמ שקבי רשא רברה והוש  ,םירמל ונאצמנ
 וניאש ויפו .ןהב רסחש תוריצי שפנה .יולג--.ררושמה לש

 :ודיב :ךב ענונ קנילרטמ. .,קנילרטמ = לש ותגרהמל .ךכב .עוגה אל <
 < .חמוע :התא .הנהו . ,ךמלוע ::ךותמ  הלועו :קתינ התא הנהו ,הנונעה

 ודיב שיש" ,רואה ןהב ןיא ןכ לע יכ : ,תויח תוריצי ןניא  יהארנ
 / 'ןהל :ןתונה - ,ימינפה רואה .ןהב  ןיא .,םלועה תמשנ לא ןברקל
 .עגרו העש ייח םוקמב :םלוע ייח

 הלגתמ שפנה לש הדוה אהיש דבלבו ,רובד לש וחכ .לודג
 :הב חארנ שפנה רופרפ אחיש רבלבו ,השיחל לש החכ לודג ןוב
 םיוטב םילוכי .הכותמ תעמשנ שפנה םא---הימודה לש החכ לודגו
 .. תונבל : םג = םה  םילוכי לבא  ןפורהל . . .סורהל | םישירח
 ְּ . ..תונבל

 \ .קיפסמ וניא * ,םוקמהו ןמזה ילבכב לובכה ,ישונאה לכשה
 וניאש תא  ,םוקמו ןמזל .ץוחמ רתסנה תא ונל תולגל אוה ,םג
 הלגמ הניא םייחבש תוינוצחה ..החיכשה תישונאה הרכההב םפתנ
 םחְכ ןיא תודבועהו םישעמה לכ ןכ לע יכ ,םולכ טעמכ איה םג
 ןמ .תקמחתמה ,םירתסה תלשממ לעמ הכוסנה הכסמה תא ריסהל
 תוינוצחב םג ,לוככה  לכשב םג קנילרטמ ררמ .ךכיפל . ןיעה
 ו תא ,רוקמה תא שקבל ךליו ,תוינוצח אלא הניאש ,םייחה
 .ןירותטמה תא -- שפנה תא ,םייחה

 : העשב קר יכ -- ,ינררומה ןוקיטסימה לאוש -- ,התא עדויה,
 רובר% קקותשמ ינא ,ישפנב תלכתסמ שפנ וזיאש ,שיגרמ ינאש
 5 תויאשר :תובשחמבש תואלפנה םג יִכ ,התא עדויה % בגשנ רתויה

 "+ ןירותסמה ינפב  ןשאר תא םירהל

 קרו. .,הכותמ תוארל ירכ ,םהא לש ושפנ תא חתפת חתפ
 םישעמה = םיולת . ןויגהו לכשב אל . . םייחה .תוערואמ תא .הכותמ
 ואצמנ | םיינויגה . םיכעטו ,רבד תושעל תבשח םויה : תוערואמהו
 ךימעטב  תחגשה | אלו. תרחא רחמ .תישע םאתפו .. ךכל ךל
 דמוע ,ןויגהה ..ךכל ךח ירכה הארנ וניאש חכ .הזיא . .םיינוינהה
 תורתסנה = .םועדוי ילבב םג הבסה תא תעדוי שפנה לבא .המתו
 ' שיש המ  םיהלאב שיו .םיהלאב . שיש המ .שפנב שו .ןה .הל
 0 +. .שפנב

 ףל .ןיא -יכ = ,ןחהו - יפויה אלא .רעשו חהפ שפנל הל ןיאו
 ,ןחהו יפויהכ .וילע המצע תא .תרסומו: וילע . תעגענתמ .שפנהש .רבד
 . נוציחה יפויה ותוא .וניא ., קנילרטמ ונל הלגמש ,יפויה .ותוא 8פא
 " ותוא. וניא ,ומצע ליבשב אלא רצונ אל ורקיע לכש ,םיִנָלְהה לש
 םינועה = .דליאוא .רקסוא- וב .דבאו עבטש ,ינואתה ,יישוחה :יפויה
 לש :היניעב  םירשב  תדמח .ךכ .הנררועת .אל קנילרטמ תוכיסנ .לש
 .ךותמ :השא .תישענ  הניא הלותב  .םיפופאנ תוגופפה  ,תימלוש
 ,םוחרוה לש ותבכ הבל תא הבושה ,רבגה לש .ןושארה וטכמ
 וניא . ,ומצעל תילכת  וניא קנילרטמ לש .יפויה . רבדה אלפנ אלו

 ,ךותמ ..הרוהטה שפנה .לש ריחטה היפיל ,ימינפה יפויל יאר אלא

 ,ךירבחל | ,ךל הבחו הבהא תמרוז קנילרממ תוכיסנ לש ןהיניע

 למס אלא .וניא .תולסלופמהו תוכוראה .ןהותורעש רוחש ,םרא לכל
 .,ןבלה .ראוצהו  ..ןירותפמה  וחתפ תא תרמושה  הקומעה .הלפאה
 אלא וניא ,תורוחשה רעשה .תופלחמ  ךותמ .ריהזמה ,שישה ראוצ
 2 ... הקומעה הלפאה : ןויבחב .זונגה רואה למס

 הלנסמ הניא : םוידםוי = .ישעמב : הלולצה העדה | םלואו
 ::אלא דוע :אלו ::םחל ךבעתשהלו | םיקומעה .  םיזרה תא :םופתל
 < .ץעונה ןויגההל היזרו הירהס תא הלגמ.איה ןיאו שפנה איה העונצש .

 :ותוא הריאשמו :ונממ .תמלעתמ .איהו ,רקוסה  .רקה ומבמ תא הב
 ןימ ,רכשמ הקשמ ייתוירב תא .קנילרטמ הקשמ ךכיפל =: .ץוחכמ
 5 ןשי יי ףקח .ונויגהו .טושפה לבשה :לע  ןורכש .ךסונה -,ןשי ןיי
 .ינפל :םג - ויה. םיררושמ- הברה . םנמא ., ומש :(ננוממיטש) ה
 םהמ :שיא לבא ..שפנה:ךלה .לע .סהיתוריצי תא ורימעהש , קנילרטמ

 א



 ,םייח ,האלמה הקיתשה איה וז .היוהההיא לש  ,תומה

 תוחתפמה :םינותנ  ךדיבו .םימלענ  תורצוא לש: םירוגס םירעש .ינפל
 . + ; םחתפל

 ,יפויה + ל לש ונויז:ילכ .המה הלא השלש .ןכ יכ הנה
 חרכוה .םתשלשב ,שמתשהל | ירכו  .המשנה | תילעו . שפנהדךלה =

 ,השדח הקינכמ ,שדח .ןונגס ,השרח הפש ול .אורבל .קנילרטמ
 רשא םינמאה הועדי אלש  ,השדח תּונָמְא --- .תושדח תומילבורפ

 תונמאה דגנכ האחמ .ןיעכ השדחה ותונמא .התיה ןכלו = .ול ומדק <
 , תיטמרדה תונמאה דגנ דוחיב ,הנשיה

 הפש ,המימת ,איה המושפ קנילרטמ ארב רשא השדחה הפשהו
 ותרישב רברת שפנל שפנ יכ ,שפנה תפש -- אטח לבה הב ואש

 תובש - ,תולפכנו תובש  םילמה = . הזה ןוקיטסימה = ררושמה לש <
 רמגי רשא דע ;ןהב .ןופצה זרב ךשפנ .זחאת רשא דע  ,תולפכנו
 איה האלפנו ..ןכותב זורחה ימינפה סומטירה ,ישפנה .טקמה הלעתיו
 הלודג לבא .הכותמ םיאצויה תולוקה םה םיאלפנו וז .תישפנ הקיסומ
 יאשר התא יאש םירכד . םהירחא האבה .הממדה איה םהמ האלפנו
 םיתמא םהש םירבדה תא ..הממדה ךותמ םעמוש התא הפב םרמאל

 .. .הממדה .ךוהמ קר עמוש התא םיחצנו |
 לש ,הנישה לש סקלפירה ,תיביסאפה הקיתשה וז: ןיא

 האלמה
 ינב בור תא תפקותה הקיתשה יהוז---, ימינפ רובד ;תימינפ .היוה

 ימיו ךשמב .םימעפ שלש - 5 ,ראמ תוקוחר םיתעל קר םדאה 0

 .םהייח

 -- הממדה ףוסוליפ ,קנילרטמ רמוא--םדאה ינב בור,

 שלשו םימעפ קר תאוה הקיתשה לש התוכלמ לוע םהילע םילבקמ =
 קר לבקל םיזיעמ םה הוה  אלפנה חרואה ינפ תא  .םהייח .ימיב
 לש ובש * םויה ותוא אנ רכז .לודג נח = תגנוח םשפנ | תויהב
 ןהפמל תשגנש העשב היה הז  ,וז האלפנ הקיתש הנושאר ךתוא

 ,תמ לש ותטמ רי לע ,הלודג החמש תעשב ,הדירפ תעשב ,ךתיב

 ךל ולגנש ,תונופצה תובוטה םינבאה תא אנ רכז ,ןופא תעשב
 רכז--- היחתל עגרב ובשש תומדרנה תויתמאה לכ תאו , םואתפ *

 הבוט הממדה התיה אל סא ,יל אנ .רמאו םהה םיענרה תא אנ
 4 יא .הרצ תעב הממרה ךל הקשנש הקישנה תא .,הצוחנו זא
 םילענ תובורק םיתעל וז הקישנל וכוש וללה .ךכיפלו , חובשל .ךל
 רואה תארקל ורעצש םידעצהו ,םיהלאה לא וברק םה .םתלוזמ םה
 תא הז ועדישי םהל רשפא "יא  הבוהאו בהוא ..םלועל ודבאי \ אל

 %,.. םודל םשפנב וזיעה 'םרט רועש ןמז לכ ב 2

 תמב לעמ עומשל קנילרטמ  שקבמ יתואש , רובדה .םגו
 םייחה וא ול ומדקש םיררושמה יפב יוצמה הז .וניא  ,ןורמאיתה
 ,קנילרטמל רקיעה אוהש ,היוהה תודוס יולג רפח הז רוכדב \ .ורורב

 רחאה ,םינולאיד ינימ ינש ,שדח רבד אורבל אוה םונא :ךכיפלו =
 ,'יימינפ, -- ינשהו , תודבועהו םישעמה ףוג תא .ראתמה * ,"ינוצח,
 ןיא ןכלו  .ערואמה יעגרב שפנב םיסכרפמה תודופה תא הלודה
 רוברה ,רוברה 'םא יכ ,קנילרטמ לש \ ויתומרדב רקיע השעמה
 .שפנב םירומטה םיקד רתויה םימינה תא הלגמה

 ינב--השדחה המרהה רצוי  לאוש --- יל דינהל \ ולכוי המ,
 וא .בהואל םיברואה ,הרדוב הבשחמ וזיא  םתוא .הפקתשי , םדא
 םילולע םניא .החונמהו רשואה םאה + םחל יא .תויחל .יאנפו הבוהא |

 % םיטקפאהו שערהו ןואסה  ןמ .רתוי .םייחצנ  םירבד ."ונלי תולגל
 העשב קר םנמואה וא ברח .תחבאמ חרוב ינאש העשב קר םאה
 םנמואה + הנוילעה 'םהבג תדוקנל ייח :םיעיגמ .יתבוהאל קשונ ינאש
 .ןימאהל ינא .הטונ, "..,? הלאמ םייחצנו םישודק , םילענ םיעגר :ןיא
 אוהו = ,קלוד .טושפ :רנ  :וינפלו .ואפכ לע  בשויה  ,ןקז :ותוא :יכ

 ' .אוהו ,ול יביבסמ .םיררושה .םיחצנה .םיקוחה לא בשק בה .בישקמ' =
 תפטועה ב תזמורמו הסומכה םימלוע תריחל ו מ

 "ם ןוולנ < םלועה < / , 6

 ענכנ אוחו /ול ףופכ  ושארו ;וינפל .רשא רואה .בוהבהבו  ותוא
 בשויה ,הז .ןקז יכ = ,ןימאהל .ינא הטונ--,ושפנל .עמשנו תואיצמל
 רתוי ,םיקומע .רתוי םייח תמאב יח ,עונ ילבמ  ומוקמ לע ןאכ
 ,!תבוהא תא קנוחה בהואה .ותואמ םיישממו םיבחר רתוי .,םיישונא
 תמקנ תא םקונה לעבה ותואמו המחלמב חצנמה .אבצה רש ותואמ
 ..,'ודובכ

 אוה םירחאה תומררה ירצוימ עבות קנילרטמ שא תאו
 תוריצי ,תישפנ הידגרט ,השדח המרד רצוי אוה .ומצעב ןתונ
 .ןכותמ תעמשנו;ןהב הלעתמ המשנהש תויאשח תוידולימ .,תוילקוסומ
 ,עוגרמ ,הממד  ,החונמ ןהב שי וללה תויטסימה תואלפנה תוריציהו
 לש תוקדה תומיענה תא םישירחמה -,םיִלַנב שערו ןואס ןהב ןיאו
 ,ןה שפנה ינינפ ןאכ .תוכפמה :תועמרה . תרעורה ,הכרה שפנה
 תאש תוקישנה \ ,ןה שפנה .ירומומ  ןאכ ' עמוש התאש | תוחנאה
 ...ןה .שפנה ישחל ןאכ עמוש התא .ךרה ןָלַה

 לא הסינכה---ותריש דוס  והזו .קנילרטמ לשי וחכ לכ הז יב
 ןיבהלו םייחה תוערואמ תא הכותמ תוארל ירכ ,שפנה יקמע ךות
 םניאש םינוצחה םייחה לש השקה הפלקה תא רסה .םתבס תא
 םִה םהש ,שפנה ייח לא ,םימינפה םויחה לא רודחו םולכ אלו
 םחש זונגה הואה תא  אצוהו 'םימוטאה .םירעשה תא חתפ ,לכה
 השדחה הרישה יהוז  ,קנילרטמ לש  ותריש * יהוז---,וילע םירמוש
 ... השרחה ןירותסמה רצוי .ונל רצי רשא

 ג : 2
0 

 ,ןהב .בקעי

 .םּוחְנַת
 .תיממע .הרוסמ

 ה

 (.ףוס)

 : ָהיִתּוחכ יִנורַחַא .םג ָהּובְנְע שא טָא .םֶלּוא

 .הָלְצִמַ לֶא לַפִנְתִתַו !הָטַמ = הָיִהְי רָשָא הָיהְי

 ,םיִכשָחמ הנחצ ידא ,םיִעָר םיִדֶא ּהָתוא ּומדק
 ,בּושל רמאתו -- הָל .קָנחמ ומש נע תֶא .ורקד
 ,הָטַמ ןֶבָאְכ הָלְלַצ !הָלַכָי אל - הָלְעַמ בּושְל
 ,לָפאְּ םיִבְבּוס ימלא םיפלטו ! לפא ,לָּפא

 -- םיקמטמ הֶצק .ילָּבְ ,םיִעּורְּפ ,םיעּורק םיקמעמו

 . תַעָקּוש ץפב איה הָנהְ

 ,ּהָתוא שָפָרַב ּולְּנְלִג .םידָש-ירענ ּהָתוא ואְצַמ

 ָהּובָתְסּו הָּב מוח ּורשק ,ּהָתוא נע ,ּוטְכָצ ,ּוטְרָמ

 = רָרועְתְתַו :ףֶלַעְתִתַו -- רופָצ-תְנָפְּכ םַשְו הפ
 ,ןָשַעָה-בַעָב איה חה

 ,םָיולָצ םיִרָשְבּו םּד חיִר ,םיפע םיִפָשְר ,הָלּוע בחל

 . םֶהינְרפצְב םיִרָחְרַחְמ ,םיִפלְּ םיצצונ םידש

 ,ּהָתוא םיפדור ,הָתּוא םיאור =- תופמ תּומְשְנ  תורפְרַפמ

 2 ,תֶטְְמְ אקו תטמתשמ



 - תֶוְּתִחַתַב הָעוּת ,העות ,חפ ּהָּב דוע לָּכ איה הָּפַע

 ,םיברקעו םיִשָחָנ יקיקנ . בָחט-יִעְלס ,םיִעְלְס ילגר
 ,רוחש ןותֶלקַעְזֶתּפ ,לחנ םיִעְלּסַה ןיּבַמּ
 ,עבש הָל ןיִא ףרָטתַמַחב הָמהְו ץר ,ףאושו ץר

 ,ףצק ךותמ םֶדיִמְשַמּו םיִרּוכָעָה ויָלג קרוז
 , הָאְרַמתווַעְנ תולָּגלְִ תולְחְּ םיִתְמ-תופוג ףֶרָוג

 ּ = ןָמוא ףדור ,ןֶתוא ףרוה
 ,הָכְשּומ ופקַתןודְז-ןואָשְבּו םַעְְּב הָל םַּג הָל אָרְוק

 ,תקְמחְתַמ .תקָבָאְ אי
 ,תּויּתְחַּתַב הָעְו , הָעות ,ףּכ ּהָּב רוע לָּכ איה הפ
 : תחש-ימרָה .רָבַע לָכְבּו ץחְל-תולחמ , לפא-תולַחַמ
 -- "1הָחּונְמ יא ,יִל הָחּוְמ יִא ,יוה.

 + ..ביִבָח גְַלְּב ּהָל ןעי ,ּהָלּוק רֶה דַבְלִמ פוק ןיא ךא

 ;םיִרַח םיִדֶא : הָלעַמְל הָכְלֶשָה םאָתּפ

 .תֶשָבִי יִלַע איה הָגְַ
 ויִשּוּבְלַמְבּו הפוג הל בש ,תָשּבַיב הָעְִנ ְךַא !וה

 ? םיִיַחְה לֶא הָבָש םֶאַה = תֶכְלַהְתִמ איה יח שיִאְכו
 ,;םיִצוק-יעּורז הָלֶא .םיִרָּכ :הָתִיַה רַבּכ םַעַּפ הפ ! וה

 הגה | הנחטה:תיב הגה... רדקה-תיבו הנ רענ
 !הָבָש םֶנְמָאה .. ריִעָה לָּכ
 ,םיִבָכּוּכ .רואְּב םֶה םיִמָנ , תובוחרַה םיִממיד ,םיקיִר
 ,םֶתַמּונִּת ער םּולח זיִגְרָי חּורָה תַעַל תַעַמ קר

 -- :םיִסיִרְּתַה לַע תקָפְִּתַמ , הָטַש , חור ,איִה הָצְפּוק

 ...1חָתופ ןיִא -- תֶבָּבִַמּו תָנְחַתִמ .. .!חֶתּופ ןיא
 : ּונָמ .זּוזְל הָלְכְ אלו ומ תַוּב לֶא חָבָשְמְ

 הקתוש איה = "זםש ימ. - 5 חַתּפ .יוה !הַתְפ
 ;+ .. םיִפיִרְתַה תֶא תֶרקְרְקִמו הָּכִמ  תורק םֶודְיבּ
 , רעש תקירש , ַתתּפַמ ליִלְצ ,םיִדָעְצּו םינָפְּבְמ הָעּונְ

 = היל רה

 היִּתְחַת איה הָאופק הָדְמש תיִנָש הָתַמ ג לא ו

 ל בלע םֶלֶא טָּבַמ = רַעָשָה לֶא הָמָּבַמו

 ,!תוא "גישה איה הָצֶא -- תֶכְל רֶָחֶאְמ שיא הנה

 יי סנו - שיִאָה ּהָּב ץיִצָה
 הָטיִּבַמו םֶמּוד הֶדְמְע ,הֶשּוב אָלְמ .יִלָכ ,הָרֶאָשְנ

 .. .דָבא ,הָעות ,םֶמוש טָּבַמ , םֶלעְ רע ,שיִא ותוא יִרָחַא

 :הָנַא .לע הל םהָנְי ומָכּו חור קחי ביִבָפִמּו

 4 תומָדֶאלַע הפ :ריע ךְל"הַמ !ּךמְלוע לֶא יבוש , יבוש,

 ,הָיחְר הָמּותִיו *...!ָתַמ אלה

 , הָכובּו רקמ הָדְעור ,תובוחרב איה הָדָנ ,הָע

 = הָפְמְַ לק לָבַמ הכוב +
 1 8 , ל

 %., ,1 הָאְלָה <

 -=.רוגפ רעשה ,שארה זו !קָפד -
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 : הָנָא לע הָל הנו ומְכּו קָזִחָי ביִבָס חּורָהְ
 ,הָּב רסיח דע עועדְוִתַו םאָתפו ".. .ו דֶבְכַו ...ּתַמ אלה.
 ...1אָרק כג םאָתַפ ּהָתְוא םישחנ הָעְבְש ּוכָשְנ ּולָאְּכ

 :רבגה לוק הָיַח ומכּ
 --םיִיַח הפ ,רוא הפ טעמ רוע ! הָמּואָמ הפ ךָל ןיַא ?חאְלָה

 ,ּהָביִבְס ןָשָעְּב לכ ףדנ ,הָפּוג רעס שיח ץמכְו
 - - תֶבָבּומ ,איָה הָעקוש ,הָמָש

 0 וחתה לע ו הרתולכ םיקחרמב

 ב הָחּונְמ יא . יִל הָחּונְמ יִא ,יוה,

 ל | .הָמיִתָח

 :הגטקה איִהַה ריִעָה םַע .דָמוע הָנְחַט-תיִּב םויה רוע
 %%= תב ןקנָכ ול מע , םיִפָנְכירובְש ,בּוקָנ ,בּוקָר
 ....הָיח םּוחְגַת תֶבְצַמְכו תואְלפהיַמיִמ יח דירש

 םאָתָפ עַמָשִי שי םויַה .דוע :,הֶלִיִלויְלָע שיא רבעבו
 ! = ,םילוע םיררוח :הָּבְרַַה מ עּורֶפ קחֶצ ,הקיִפר ,הקיִרש

 ,שיִחי ויִדְעְצּא שיִאָה תֶא הָריִמְט הָלָחְלַח הָוְחֶאְו
 2 = תועְר תוחּורל איִה ןָּכָשֶמ הָנָשָי וז הָּברַח עַד

 / ..תָמְּבַלְתַמ ָהיִלָתְּכ ןיִּב םּוחנַת תַמְשְנ םג דע יִלּואָ

 / | :ץֶרֶא יוצק עיניו רַבַע אָצָי םּוחְנַת רבדו

 ו םּוחְנַת .רַבְרְב הָלַיַלו םוי ּויָה .םיִחישמ בָר ןַמּו
 < הָּבְרַה ייִלָע ףיסוחל דוע יעְדָי םיִבַר םיִשנַָ
 - ,תויָשָפמּו תואיִלְּפ תועומש
 : ..ומָּב תוגקל אָריִי רָשֶא ,םָעָמְשל שיא דַרָחָי רָשָא

 =  ,םיִּנָמָשַאיליִל הָיָה חליל . . .תַחֶא תֶתְרָשְמַב הָשַעַמ
 :תונולחה ימית .ףיִנָל הרעה הל הָאְצַי אצָי
 '! = תיבה לֶא .. , תִיְּבַה לָּכ הק לוקְל לח םאָתְּפ

 .:הָמָשנ ָּב רוע לָב הָרפְפ \ הָרְעְגַה ריש-תרוח הָצְרּ
 ,ולָּכ םיִרוחָש ףּוטע ,םּוחְנִּמ רַצָחִה הֶצְקּב ץַעָה םַע

 .+.ויניִע תֶא הב ןתנ . דַמַע
 ,..ּהָלּומ רַשי דעו ליחְתַה ,קמנ וקפה עְגְר

 -הָרָשַ םע הָיָה םֶרָדָח ... רֶרָח ירענ .ינשב .השעמ

 ,,םֶלּועַהְתִב שֶרָגִמ יִנָפלֶא

 .,הָפָש ּהָתַוא ררָי רָרּב ,הָיַה םֶמוש לָפְרַ םוי

 2 .וןּולַחַה לַט שקשה ,רָבְרכ

 ה - ןולַחַה .לֶא םיִרָעְּנַה יִנָש ודָמָ רמָע



 ו
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 : ּומָלָאְנ םֶהיִנשּו ! רוש :רַענ רענ ףַחְד םאָתַּפ

 ,םיִכיִרְכַמַּב שּובָל ,םּוחְנַת רַשָי שֶרְגִמַה לע

 ... לושָחנה םִע םלעיו -- ףלָח מ לושחנ ענר

 ,םישְָאָה ּויָה םיִנקְז ...ותַשֶאְו שיִאְּב בוש הָשעַמ
 ;הדְעְס .רַחַאְל תָּבשתַמּונּת םּונָל ומְל ובכש בכש

 = ןוע רגְסְל םֶנתָנ אל ,רָרעְתַה ףא | יִריִרַמ רפפ
 ,קָבָאְו לוח יִביִצְנ :ּואְר .ןולחה לֶא ושגנ ,ּומק

 , הקָסופדיִתְלְב הָרּוש םיִצְר ,םיִעְגְשִמ תוחור תחעפ

 ,ויחֶא תֶא שיא םיפדור ,םיִפָדוה

/ 

 הָאְלָה םיִצְָר ,םיִמק ,םיִלְפונ

 ה
 ,הָסיִרָה לָש הָחְמָש .לוקְב
 ...םֶלוע ףפהל ּואָב :ּולֶאּכ
 ,הֶאָב הָצּורְמְּב .. .םוס תוטעש ,ןפוא שער עַמְשְנ םאָחָפ

 טֶּבְרש וחפ לָכְּב ,"יוג תַלַָע קַרָבַּכ בּוחְרַה תֶא ההָָ
 = לָּב רמו בע ףופק שיא בַשָי הֶלגַה לעְו . ..םּוסה תא
 .:. וחי םקמש ארק "...זּוחְנ

 ..+קָחְרְּמּב העָלְבִנ הנ הָלְנַעָה רָבְכּו = עגְ
 י םּוחְנַפ רַבְרֶּב הָליִלְו םוי ּויָח םיִחיִשַמ בָר ןַמ

 הָּבְרַה ויל ףיִסוהְל דוע ּעְדָי םיִּבְר םיִשָנָאו

 ,תוישעמו תואיִלָּפ תועּומש

 ...ומָּב תוגחל אָרִיי רֶשֶא ,םַעְמִשְָל שיא דרחְי שא
 : . - 29--ריםוע) :

 + יקסנאילימס: :מ

 רויצ

 (..ךשמה)

% 

 ונישענו הרימז לא ונעעורתהש דע םיטעומ  םימי :ויה אל
 ןפואב ונתוא תרפבמו ונילא תברקתמ הליחתה הרימז .הל  םירבח
 יניעב ונילע .וטיבה :םינורחאה = הלאו  ."םיתפרצ,ה ינפ .לע יולג
 םג וליחתה םה .םלובג תא גישהל םיאבה .םדאיינב לעכ ,םעז
 םינפכ םוָי לכב :ונתוא תשגופ התיה איהו , ונללגב הרימז םע .בורל

 תכרבמ התיה :,ונכלהשכו ,היתפש לע ןוצר לש קוחצ;תבבו םיריאמ '
 .ןח הֶאַלַמְו המיענ שאר:תעונתב, ונתוא

 \ ינפ לע הרכב עשוהי ירבח תאו

 בטוה 5 הרח הליחתמ .תאז תא יתשגרהו יתערי יכנא

 / ,עשוחי .יהבח .לע יתסעבש םג 9 יל .הרח

 ט ןוולנ

 םע .יתמלשהו הרמה יתבשחמ לא : יתלגרתה טאל:טאל לבא
 ינא :ירבח תא קירצהל יבלב יתאצמ אלתמא םנו  ,ילזמ עור
 ,..הרוהיב רשא תולוחכה :םיניעה -- ילסב תפ יל התיה ירה

 יתא ,ילא רתוי הבורק .הרימז : התיח | ,,ןיע תיארמל ,םנמא
 הלייט ימעו- היתודוס תא .םג הרפס יל: ,שחלתהלו .רבדל החברה

 ,הל .תוועו תויונחה. לא .תולילב התוא הולמ יתייה יכנא ,םימעפל
 ...הדי תא םעפ יתקשנ - .!עשוהי ירבח יל אנ חלפי --יכנאו
 ,בוחרה .ץקב .רשא תונחה לא .התוא יתיול יכנאו ,היה  ךשוח ליל
 הדו תא 'חקאו .ההיה המח הדיו . הדיב .ידי םואתפ הלקתנ ךרדבו
 אלו הזל הדגנתה אל איהו = ,הנקשאו יתפש לא ההוא בירקאו
 ,םולכ הרמא

 הניעמ לכ ;ירחא ךלוה הבל  ןיא :יכ ,יתעדי  תאז לכבו
 התיה :;יתא הרבדשכ ,הל :יתייח .םיניע-תופכל :קר---ינאו ,ירבחב
 ויתודוא קה .תשרודו תרקוח התיהו ילע אלו ירבח לע קר .תרבדמ
 תא' ךושאו . ילא תברקתמ איה :וללגב :יכ = ,עדאו : ,יתודוא אלו
 , . ינשב ירשב

 הרימז .םע 'תחא םעפ ףא רוע. רבה אל . עשוהי . ירבחו
 לא התוא הול אל תחא םעפ ףאו .המע לויט אלו תודיחיב

 .הויעה אל: .הנולי יכ .,ונממ השקב אל שקב םג הרימז .תויונחה
 תרכינ \ תאז :לכבו .םירחא ינפב םג המע רברל הברה אל אוה
 וירברל הבישקה ,רפס רשאכ וא רבד רשאכ  .הילע .ותעפשה התיה
 לע תחא םעפ ףא :התוא היכוה אל אוה :רברה :אלפנו .בשק בר
 םורבהה .םה .המ ,השיגרהו .המצעב העַדָי  תאז  לכבו ,התעד:תולק
 ,רתויב הריהז התשענ הז םעטמו .ול .ןוצרל םניאש , םישעמהו
 .םולכ םהל \ הרימו הדיגהש ילכמ ,רברב ושיגרה .םיחרואה םנו
 ףוסבל ", המע"םהיתוכילהבו םהירבדכ :רתויב :םיריהז .םה םג ויהיו
 תיתפרצ .הארק .איה: ,האירקל םירופס הרימזל איבמ עשוהי ליחתה
 דע ..בר .ןויעב .הארק ,ירבח הל  ןתנש .,םירופפה תא ,  תירבעו
 הערי הרימז = , ללכו ללכ םירפס  תאירקב :תקסוע .התיה .אל זא
 ירבח :.,ןנערו םיענ :ונכפוס ,הל היה קותמו הפי לוק  .רישל םג
 השוע היה ,הרששכ .הררושב הלוק תא עומשל ראמ בהא עשוהי
 .ברעה .תדועס ירחא היתובא : תיבב תבשל | רַהַאְמו וכררכ אלש
 ריאה .בוטו םח רואו .םירוחה וינפב לק םרוא 'חרפ : ,הל .ובישקהב
 םושו .,רישל .התוא .  שקב אל : םלועמ לבא  ,תומלוחה ויניע תא
 ,הדועסה  ןמזב | ונפל תתרשמ :ההיהשכו .הנממ שקב אל רבד

 יתייה .הרימז .תאו ., שפנ>ירוסי ול םרוג הז רבד  יכ ,היה הארנ
 תונווכמ היניעו רדחבש = תיוז-ןרקב תדמוע .איהשכ  ,םימעפל האור
 ןוגיו .רתויב = םירוח  םישענ  הינפ ויה : םואתפו ..עשוהי  ירבח לא
 .היניעמ ףקשנ

 , הלחלח אלמתמ היה יכלו
 א[

 \ ,לייטל הרימז םע .יתכלה םעפ
 תבשל .ונְתחַא אוהה םויב , תבשדיאצומ ליל .,לפוא-לול היה

 5כ התיה הרימזו = ;םימיה ראשבמ רתוי הרימז-יבא לש ותיבב

 ירחא ,תוררועתהו תושנרתה ינמיס וארנ הינפבו תרוח םויה ותוא
 אל הזו ,תיבה-לעב םע :החישב עשוהי :ירבח סנכנ- ברעהרתחורא
 הבישיה  .ןיעה : ןמ המלעתנו .רדחה .ןמ .האצי. הרימו .. תכלל ונתנ
 %א בושל .חצוחה יתאציו יתמק זא ,ילע השק .התשענ תיבב
 לש הבוחרב תורצקו תוכורא יתלייט ךכיפלו.  ,יתצפח אל ונררח
 ל ןמ הנומת ,וזיא יניע  .דגנל הטלבתה | םואתפ .הבשומה
 .הרימז התיה תאו .יתעתפנ ,ילא השגנו

 + .ידיחו לייטמ וה =

 ו
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 ם ןוילנ ,

 !ןוצרב --
 רע .בוחרה ךרוא לכ. תא .ונרבע ,  םיקתושו םיכלוה ., ונכלה

 הרימז  ,םימרכה .ןיב תרבועה = ,ךהרה לא .ונאצי  .הבשומה ץק
 ,המחה התמישנ תא :יתשנרה ..רתויב קפד יבלו .ילע טעמ הקפרתה
 יבלו ,רועצה הפוג :תומימח . תא יתשגרה . יחומ .תא הלבלּפ .רשא
 אל .הרימז .  ילא .היתצחלו  .העורז תא .יתקבה ..רחרחס | השענ
 ,התיה המח הדי תפב תא, יתחקל ל ונפסוה .. יל .הדגנתה
 ,.שאב ורעב יתפש ..םיתשו תחא היתקשנ * . הב .הרוצע שא וליאב
 .יתוקישנל .הדגנתה אל הרימזו

 + תורענה ןמ עשוהי- ורבח קחרתי המל --
 ,הדי תא יתיפרה ,יפוגב הפלח .הניצ ..שחול היה הלוק

 ?הציכ אה
 לעו םירפס לע קר | .הרענ םע ליימל ךלה אל ויִמִָמ

 + עורמ ,. , רימה רבדי םיבושח םונינע
 . שאר"דבוכב = ,ךכב אוה ועבט --

 .םיבושח םינינעב
 % תורענ םיבהוא םניא . ותומכ .םישנא םאה --
 הלוקב -יתשגרה רשא ,הנושארה םעפה תאז

 . יתשרחה = ,בָאב לש המיענ הרימז לש זחופהו
  שירחי המל --
 5כ ..בוהאל םילגוסמ ותומכ םישנא םג יכ ,בשוח יכנא ---

 .הבהאל לגוסמ שיא
 . ימצעב .םולשל .ותלוכו :אל ..טעמ רער ילוק
 : +. +? םנמואה --
 יתקבח יכנא . ונקתש

 ..היתצמא .אל .יבל

 +? הדובעה ירחא העבגה % אובמ םתלדח המל --
 .םישחלמ- לוק הלוק היה בושו
 ,ַאהַא -- .הימתב יתבשח -- + תרבדמ איה .העבג וזיאב,

 ונישענ רשא :זָאמ .,ןכ םנמא : ,.. "םיה לֶא תפקשנה ,העבגה .התוא
 ךלה אל :עשוהי ירבח < ,העבגה לא תכלמ ונלדח 4 ,הרימול םיבורק
 לא םירזוח  ונייה הדובעה ירחא "= .וירחא יתכלה אל יכנא םגו
 רחא לכו םיקתושו םיבכוש  .ושגרר לע שיא:שיא םיבכוש ,ונררח
 י ךשוחו רוא לש היבוברע אלמ היה .ונרדחו = ,ויתובשחמב "עוקש
 4,% בשח  ימב עשוהי ירבחו ..הרימזב .יתבשח יכנא + ונבשח המ /

 : + נלי
 .םוי"םוי םש םיבשוי םתייה זו כ

 .הימתב הינפב יתמבה . יתדמע
 + תאז  תעדוי איה .ןינמ
 , ברע .לכב "םכתא יתויה .הָאור
 + דציכ אה

 ,םינבאה לג לע םתבשו  םתא ==
 . םורדל .הנופה ,םינבאה לג ירוחאמ .יתרמע

 %הרמע .,.,הז ךיא =<-

 ,ןומעפה לוצלצ ינפל העש  יצחכ האב יתייה  .טושפ -
 "< :םכאובל .הכחמו .תדמוע

 +המל -

 , עשוהי .ורבח .ינפ תא .תוארל יתצפח 6

 םימיה לכ אוה קופע

 לקה .זילעה

 5א %בא ,ןכל םדוק ומכ ,העורז תא

 יכנאו ,ןופצל = הנופה

 לדג ינועבו = ,זעו :טקוש  ,לולצ ': לבא = :,ךומנ "היה "הלוק
 .םיתעבש ביבפמ .ךשוחה

 : %המל --
 .רבדב הטרח : יתרהרה = עגרכו | ,םת תלאש בוש יתלאש

 \זע באכ .אלמ חיה .ילוקו הרמאנ רבכ .ותלאש לבא

 וצצונתה תורוחשה היניע יתש .ילא השאר תא המירה הרימז
 . תורעוב םילחנכ

 .עשוהי תא יתבהא --

 או
 יתרמא | ,הרובעל ירבח ינריעהשכ  ,אוהה הלילה תרחממ | =

 ןמ ברעב .ירבח בששכו = ,יתמק אלו = ,ישארב = ונא שח ייכ -,ול
 תורושקה ,יתוחתלמ יתש םע רדחב דמוע ינאשכ ,ינצצמ ,הרשה

 .ופיל ךלוהה ,סנ'ןשלרה דמוע תיבה ינפלו  ,םילבחב

 :הלהבב ירבח ינלאש --- + תאז המ --
 ,יתלבק בתכמ . , . יתלבק . . . ךלוה ינא ופיל ., , יכנא --

 ,. .ונמוקמ ינב ,םישנא ואובי רחמש
 ,טעמ דער ילוקו ירבדב ירבח לא יתטבה אל יכנא

 ךיתוחתלמ תאו %םויה הטסופה הלבקתנ םולכ + -בתכמ --
 ...?ופיב ראשהל רמאת םאה +תרשק המל

 .הרוהיבש .תובשומב טעמ רובעל  ינא הצור . , ,ראשא --
 +, .! הדוהיב =<
 ,תורדוחה ויניע יתש תא יב ץענ ירבח

 ,עקרקב :ינפ
 ? יל 'בותכת אלה לבא !םולשל ךל: , ,. אלומ --
 ! םותכא =--
 + בל .תוריסמבו .הבחב : וולא.\ יתטבה
 + הגספל ילא בושת ,הדוהי .ךילע סאמתשכו --
 ,. , םושא=-
 .הצוחה ונאציו והערל שיא ונקשנ

 + הדירפה תכרב .החקל היבאמו הרימומ --
 1 ו ןכ יא

 העמששכ | ,הלהבנ איה = .םירהצב :דוע יתדרפנ \ הרימומ
 ילא | וטיבה = תורוחשה | היניע  ..תימואתפה  יתעיסנ רבד לע יפמ

 . רחפ  ךותמ וליאכ
 + םואתפדעתפל עודמ - -

0 
 :ושארב ירחא עינה היבאו
 ! םיריעצה םה תעדדילק --

 אחז.

 הנש התואב בזע עשוהי ירבח םגו .דוע יתבש אל  הגספל
 . הנספ תא

 ל עשוהי ירבחל יתחטבה תא |.םידחא םישדח ורבע
 -- ידיב יטע תא .יתחקל תודחא םיִמעּפ .,ול יתבתכ אל '.יתמייק
 :הנחו ,יל בתכ אל ירבח םגו .המואמ ול יתבתכ אל בותכ םלואו
 בתכמ .יתלבק -- רברה היה ףרוחה .תישארב--דחא ריהב םויב
 הכ .רשא ,תצק ךרואמהו רשיה ודידבתכ תא יתוארבו ,עשוהימ
 : .יתאלמ הדרח םגו ,ליג תושגר יבל  אלמתנ ,יתבהא

 דובעל אבו הגספ תא בזע יכ ,יל בתכ . עשוהי ירבח .
 .היקמעב

 ,םיללח המכ הליפהו תחרקה הרבג היקמעב : ימוקממ יתדרח
 1 וייח תא ןכסמ :ירבח אלה | .ץיקה ףוסב : הובזע \ הירכא לכו
 %היקמעב השענהמ הגספב עמש אל םולכ

 םיכירצ וזכ העשב .אקוד יכ | ,יל  בתכ .אוהו  ,ערי .ירבח
 תבלל ,וניהלא תא .שקבל לארשי"ץראל ונאב  רשא  ,םיריעצה .ונא
 , היקמעל

 םיריעצה ונחנא + הב בשוי ןיאמ הירבע הבשומ בזעת םולב,
 רעב אלה %ךכב המ -- םיללח לופנ םאו . הילע\ רומשל םיכירצ
 : שיש העשב תומה .רבד"לע .בושחל | ונ5- המלו = ! תומנ .ונלאידיא

 תא יתשבכ יִכנאו

 יב



 פט ןוילנ- < םלועה <

 יפויו םייח לש דוה האלמה ,תאוכ השורקו הלורג הרועת ונינפל
 +, . + המחלמ .לש

 היקמעל יכנא םג אובא יכ  ,יל עיצהו .ירבח יל בתכ הככ
 ,םיריעצה ויהי םיטעמ א5 יכ ,אוה הוקמ ..דחא םכש ומע דובעל
 ! םדיב םלגד תא וזחאיו ואובי  ;היקמעל םתבוח . תא .ועדו רשא

 ;המיבפה .םנמאה :-- .יסומב הבשחמ הפלח ....,+ הרימזו, > '
 % התבהא רבה תא ול הדיגה אל ילואו +וייח תא ןכסל היקמעל ךלי יכ
 "+ הנבזעיו הבהא .אל אוה קרג- ,ול הדיגה רשפאו

 .הרימז לש המש. רכזנ אל ירבח לש ובתכמב
 . תחדקה יגפמ . יתארוש .םושמ אלו = .יתכלה אל היקמעל

 היקמע התוה .הבורק לבא .,.הדוהיב םג  זא יתיקנ אל תחרקמ -
 +; רתויב .הגספל

 אזו

 ינכשמיו חור :הזיא .ילע רבע .םואתפו .,תחא .הנש .דוע הרבע
 טעמ:טעמ > חכשהל .ליחתה | הנורכז אל . ,, + הרימז | .היקמעל

 תלכתייניע "רשא ,הרענה סע בוש .יתעעורתה ןורחאה ןמזב ..יבלמ
 .ןושארה .ןמפק הא יניעב ודבא רבכ וללה םיניעה םנמא הל
 תאז לכב לבא: .הרימז = לש -חיניע  רהוז = לומ .רתויב ויה .תוהכ
 תועשב .יבּבְל תרעס תא טעמ-טעמ חיבשהל לודג ןחכ היה ןוידע
 ונבשי .רשא שי  ;םימרכבו :ףורשב .הֶרענה םע .יתלייט שפוחה
 הברה םירפפב ןינע .האצמ .יתרבח , רפסב ונארקו לצמ ץע תחת
 לבא .טקש .יבלו שחח רכח יל יתאצמ :תחאב .הרימזמ רתוי

 יב .ררועתנ  םואתפ :,.עשוהי = * היקמעל ינבשמ רשא = ,רברה המ
 רשא ירבח תא. תוארל : ,וילע .רבגתהל יתלוכו .אל רשא ,זע ץפח

 ,תובוטה ויניעב לכתסהלו םירוחה וינפ תא תוארל יהצפח - .יתבהא
 תאו ...ויתווקתמ . ,ויתומולחמ :,וירברמ טעמ .עומשלו- ,תומלוחה
 קר  +םדוק  וילע. יתסעכ :.םולכְו .דוע .ול יתרכז אל הרימז רבד

 םהרבהב ראשהל יננתנ אל הז יבאכו ,זא יתשנרה באכ לש שגר
 יתפסכנ יכנאו  :,באכה .גפ רבכ וישכע ,הרימז לשו עשוהי לש
 ,עשוהי תא תוארל יבל לכב .יתפסכנ. ,םואתפ

 תא יב .הרימעה :,חיקמעל :ינא .ךלוה יכ ,יתרבחל יתרמאשכ >ו

 :הּבְִר תוממותשה ךותמ תולוחכה היניע :יתש

 4 תחדק םש אלה % היקמעל --
 אלה .ירבח תא תוארל .ינא הצור .םידחא .םימיל. קר
 % עשוהו
 ...היה הפי .,ןכ

 ו עשוהיב .,ירבחב .תורענה .ואצמש | ,יפויה המ ,ילא ! וז .םג

 אש

 הזיאו  דאמ .םיזר/ ושענ : וינפ .  עורל .הנהשנ עשוהי ירבח
 \ושענ .וינועו :,םותב :קפס קורי .קפפ :םהל היה  רזומ עבצ
 , + = שא- תורזמו. תוקומע

 ףספנ .אוה םג יכ ,וב יתשגרה ,דאמ יתארקל חמש אוה
 : ,וילא .יכנא יתפסכנש .ומב  ,ילא

 ?םיער .הכ  ךינפ המל +ךל היה המ ,עשוהי --
 !אירב ,ישפנהיח ,יכנא  אירב ..םולכ ךכב ןיא .. םיער =-
 .יניעב הדושח התיה ."ותואירב, .קפופמכ . ירבח לא :יתטבה
 הנָמש .המכ  ,היקמע לע תואלפנ יל. רפסמ. ליחתה .אוהו

 .היתוריתעב +ןופצה בוטה 'בר .המו יהתמרא
 ,.הנושארה תירבעה למנה-ריע היקמע אהת אובל ריתעל --

 ,.ינ בוט :רווא ,ישפנ .יח ., בוט .הריוא .םגו הפי למנ היקמעל .שו
 לבא | ..טעמ .ריואה .השק ץיקב = קרו ..הזה םוקמה  .ןרע-ןגכ .ףרוחב
 "...םישנא השמח קר ותמ ןורחאה ץיקב .. רובעי הז םג

 ירכזת תא

 "+ הבשומב םישנאה לכ רפסמ המכו .,זקר --
 .שפנ םישמחכ שי וישכע לבא .  םיטעמ ונייה ץיקב ==
 היקמע לע תולעפתהב ירבח יל ירפסמ בושו ,יתקתש

 ,רבד דיגה אל הרימז רבד-לעו .,היתודיתעו
 ונדריו תועבג ונילע ,הבשומה .תמדא תא תוארל ונכלה

 השדחה הבשומה .תועבגה לע ונילע בושו םיה לא ונאב .םיקמע
 םירהה תוכחרו הזמ םיה .תובחר--ראמ .הבחר ..תמאב הפי התיח
 ,עצמאב ןורשה קמעו ,הזמ

 ינלאוש --- ? הפיה --

 + ץק-ןיא
 רבר"יכנא עדוי, :יתבשה יבלבו- ,יפב ול יתמכסה --.! הפי --

 : .,.יהזמ םג הפיה
 .יל .רפסמ ירבח ןיא יפויה ותוא רבד לעו
 ,ויתלאש אל יכנאו ,רפס אל .אוה

 (.אובי .ףוס)

 חשוא | ךותמ | תוצצונ  ויניעו \ ירבח

 , טסנרַא ב

 .םיִמּוחְּפַה ךותמ
 יח

 + םימּוחתה .יִלְלַח לע

 .ונל .היה םינרטסּפָא לש עובש הזה .עובשה
 לוחתש הריתע "םיטנצורפה, תריזג .יכ .,םינותעב :אצי לוק

 לכ םהינפב םג ולעָנִי טעפ .רועו  ,םידוהיה םינרטסכָאה = לע םג
 דויהו םירוטקודה םלועל ,בוט ולוכש  םלועל םילי בומה .,םירעשה
 דונב ןיב הכובמ המקו---תוקיתופאה-ידימלתו םירוזיבורפהו םיטפיר
 : : . םימוחתה ךותב רשא םירוענה

 םינרטסּכַאהל התיה תאזה העומשה . דאמ הלונ התיה הכובמה
 ,ובבשמ לע רוחב:רוחב םיבכוש םלוכ דועב---ריהב םויב םער לוקכ
 ונניעב ףעפעמ רחא לכ ,הריד ול תשמשמה ,ונג:תילעב רחא לכ
 תמחמ דעורו ץוכתמ דחא: לכ ,הורומחה תואירטמיגה יפלכ .תוהכה
 דגר בנזלו .םחל:תפל ובבלב ללפתמ דחא לכו השקה ףרוחה תניצ
 , . .הקקושהו .הבערה ושפנ תא תויחהל ירכ ,הסוריפפלו חולמ

 םינרטסּפָאה. .דחא ונל . בתוכ - - !םלוע לש | ונובר ,יוה
 טעמה + ןושלו המוא לכמ ונינתשנ המל -- .ושפנדרמב אפידואמ
 ונרקענש דע .ונל הלע שפנהו ףוגה ירופיבו למע בורב יכ ,ונממ
 ,תורעבהו .הכשחה םוקמ ,הנטקה ונתרלומ-ריעמו  וניתובא תיבמ
 ןכשמ | ,עדמהו .המכחה םוקמ ,הימוההו הלודגה ריעל ונאבו
 ןהילאו ונמלח .םהילעש * ,תוסומכה וניתופיאשו םימיענה וניתומולח
 בטימ תא ינא םיבירקמ יב, ,ונממ טעמה ; םינשו םימי  ונפאש
 ונירוענהימי תא .םילבמ * ונאו תומדקתהה חבומ לע ונמדו | ונבלח
 םיפגפמו תוגגה תוילעב ונמצע םיתיממו 'םיפתרמה תכשחב םיבוטה
 .ונממ טעמה ; שמשה .רוא תא וניניעמ םיענומו .אמצבו בערב ונפוג
 תמחמ ונידי : ופרו .ונחור החבאו = ונשגר החכו :ונבל | םטמומ' יכ
 םינדו .תוניחבה תעשב ונילא םילכנתמה * ,תויזנמיגה ירומ  ,םיקיצמה
 יכ ,ונל טעמה | םוק לכונ לבל ונתוא 'םילישכמו םיחתורב | ונתוא
 לכמ ונחנא םירוראו ,ףוחסהו יוודה וגמעכ ,ונחנא םופוחסו םויווד
 לע הפסונ .וו הרצ .דוע 'הגהו --- .ץראה ינפ לע תשא . םדאההינב
 / %... . רנותורצ

₪ 



 ,רתויב הפי"

 ,םיבקעב .םישד |
0 

 ט:ןוולנ

 יאפידואה ןרטסכאה חיטמ . םירמ םירבר המכו המכ רועו
 ,םוהתה דע .םוחרויו םיבקונה .םירבד ,םלוע לש .ונובר. יפלב
 ,אוחדךורבהשודקה"קרש ,וז הלאשב ,הלאשב .ובתכמ תא אוה םייסמו
 הוקמ | ..,'+השענ המ.  :הילע הבושת בישהל לגוסמ , לוביבב
 בצמ תא םבל לא םעה .יבוט .ונתי םא .יב ,םימתה .בתוכה .,אוה
 ,הריזגה עור תא רובעהל ךיא ,'הצע וספטיו, ארונה .םינרטספאה
 .. . "ולכוי .לוכי םגו .ושעו השע, -- זא

 ורה | !המימתה | הנומאה = ,יוה
 ורגל

 וניתובאל | הדטעש | .איה

 ןיידע יאסידואח ןרטסכאה .  םיוש םינרטסכאה לכ אל םלואו
 יפלכ  .עירתמו אה .לבוק  םאו .ימע= םעו .ויהלא  םע  םלש :ובל
 ינפל .אטחתמו  .לבוקה ןבכ אלא תאו השוע וניא ירה ,הלעמ
 ,ויבא

 ,םינרטסכאה = לבא
 ,ושע

 םעפב ןכ-יפ-לע-ףאו . לארשיב םאו .ריע .איה .תיינו ל 5 .ריע
 . טנדנופסרוקה ןוצר אוה ךכ .םיברב המש תא .םסרפנ אל תאוה
 עיבשמו = ונילע  רמוע = ,ןרטסכא ..אוה ףאש .,טנדנופסרוקה ותוא
 יכ, ...המש  םוליעב . ובשומ-ריע -תא ריאשנש .שדוק לכב ונתוא
 ...םיתעבש הזמ הלודג הפרחהו --- בתוכ .אוה --- דאמ .באכה .לודנ
 ,םידרחה םהיבורקו םינרטסכאה תובא ינזאק' רבדה עוני .יכ היהו
 -- :תונטקה םהירעב  םיטקושו םיננאש םוקמדקוחירב םיבשווה
 תא ופרטו םימלוע-ץוקיש .םהויח .וצקושו םדעב . םמלוע שח
 ..."הרצהו השובה .לדוגמ םפכב םשפנ

 השעמ ונניא .תינולפ .ריעב םינרטסכאה השעמ ,םנמאו | '
 השעמה השענ .רבכ  םא :,םיעדט ונא, ןיא וידעו

 ףרצמ .דבכנה .טנדנופסרוקהש אלא .דוע .אוה הבשחמב וא ,אוהה
 , השעמל .הבשחמ

 : תינולפ .ריעב הרק רשא הזו
 ,תיגולפ ריעל םינרמסכאה תריזג רברב העומשה העיגהשב

 םהיתובכשמ לעמ ומקו תוגגה-תוילעב םידמולה םירוחבה לכ :וררועתנ
 ,רחא םוקמל םלוכ / ונמדזנו ויתואירטמיג - הא שוא-שיא וכילשהו
 השקה הריזגל תושעל המ  ,רבד טילחהלו ץעוהל .,תורחפנ .תובנראב
 םילודגחה  ..םיקפופ םניא םירובדהו הלודג התיה .המוהמה , תאוה
 וצפק ,ןושלה-ילעבו = םינרבדה = ,םיליגרהו םינקזה ,םינרטסכאבש
 םינפהדיִרְות .םירענה ,םינטקהו ,ובהלתהו . ושגרתהו | .ורבדו שארב
 ,םהיתומא  ירניס .לעמ | ודרפנ .רבכדאל הז רשא ,םיניעה-ורוחשו
 .ואטח אלש ןאצכ ,םיאתשמו םישירחמ ,ובישקהו םהירחאמ ורמע
 הרבע  הנשה תיצחמכ וא הנשכ קר הז ירה .! םימחרה :יהלא .לא
 ,ולש אבא תיבב .קונית-קונית לא תוקונית  :ובשי  רשא  םוימ
 םיכלהתמ םידוהיו ,הנטק ריע םהרלומ-ריעו ,דחפמ .םיננאשו .םיולש
 םידומלהו  ,לּכ5 תוחותפ .שרדמה-תיב תותלדו רוע לש .הבוחרב
 םחלהו .,היפוצ .םאה ןיעו ,ןונחו בוט אוה .םיהלאהו ,שרוקדידומל
 רצו ןטק .םלוע םלועהי . ,םוי לכב  םינמאנ  םימחהו ,ותעב ןתינ
 םתוא השתנו הרָעְפו חורה .האב הנהו . . ..בלה .לא .בורקו .םחו
 לא הרעסב םתאיבהו םהישאר תיציצב .הזחאו םעטמדתמדא . לעמ
 םיתב םוקמל ,הכובמו .המוהמו שערו ןואש .םוקמל . ,הלודנה רועה
 ,םילפאו םירצ גנ-תוילעו םיפתרמ .םעו הברה תוטויד םע םיהובג

 םירז םדא-ינב .םוקמל ,בר םדאמ םימוח םיקושו .תובוחר םוקמל
 םוקמל ,ופרטל שיאו ועצב שיא .םילהובמו םיפוחד םיצר םירזומו
 שדוקה תאו ,וניא .וליאכ םיהלאהו וב םיארנ םניא םימש רשא

 הואת-לכאמ אוה םחלהו ,םירזו םישק םידומלהו
[ 

 ןכ אל. .,תיינו ל 5 .ריעב...םיבשויה
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 7 11 םלועה <

 םלועהו : ,המשנלו ףוגל תרדוח :הניצהו ,הבש ברעל תבש ברעמ
 ,וללח תא םיאלממ והובהי והותהו ,ראמ קוחרו רקו .לודג, םלוע
 ,םינשו  םימי .הז תוינרטסכאל = םיחמומה =. ,םילודגה | םירוחבהו
 ,םיאמצו םיבער | ינפ םהינפ  ,ןושל-יעורפו רימת  םה  רעשהיעורפ
 -יאולב םהידנבו ,םיכאוסמ .םהיתובכשמו. ,תוטלוב םהייחל .תומצעו
 רחי .םלוכו ,תויתואה-ישמשוטמו  םיעורק םירפס םהירפסו" ,תובחס
 .. .הסוריפפ הושמ ,תוחפ לע .םינרהנ

 םג הלח אהת תאזה הרוזגהו ,הערה הרימה האצי  הנהו
 םה הנהו .םתרצ םג אהת הרצהו ,וללה תוקוניתה לע ,םהילע

 ,םידחפנו םיהמת םהו ,םילודגה .םהיחא : ךותב םיפופצ םידמוע
 לא בישקהלו ןיזאהל םהישאר םימירמ םה הנהו ..  תוחדנ תוישכ
 תוינרטסכאל םיחמומה  ,םילינרהו םינקוה ,םילודגה .םהיחא ירבה
 . םינשו םימי הז

 המב .שמשמה ,ןחלשה לע םילוע םילודגה  םינרטסכאהו
 -תילעל ונמרזנש ,םהירבח לכל םר לוקב םיזיחכמו ,הפסאה דובכל
 :הריזגב ןודל .תחא גג

 ןמ :תאצל ונל .תרחא ךרד : ןיאו. הצע \ןיא = | יתובר --
 הסינכה תא םדעב ורדגש ,םיטנדוטסה השעמכ תושעל אלא .,רצימה
 שיאכ ונלוכ * םוקנו םויה הפ ונלוכ טילחנ הבה = : תואטיסרבינואל
 םיטנצורפה לש םשנעמ תחא:תבב רטפנו -- ונתד .תא רימנו דחא
 / ...אבב םגו הזב םג

 . םעמשב ,ןיידע ואטח אלש ןאצה הלא ,םיריעצה םינרטפכאה
 ; ולהבנ ,םילודגה .םהירבח יפמ  םישרופמ | םיאצוי  -ולא םירובד
 ,,.? םנמאה %םנמאה %םירברמ .וללה המ .:הלודג .הדהח . ודרחו
 וולא עיגתשכ | ,אּבַא רמאי . המו .? הזה השעמכ תושעל  רשפאה
 ?ירוטקוה תויהל דיתעה, ,יולעה .ונב לש ופופ רבה-לע העומשה

 ,הניעהןושיא ,הנב .לרוג לע תולילב .היכובה = ,םאה השעת המו
 :ןיידהו ברה  ,תונכשה םע .םינכשה ,הריעה .ינב לכו = םוקחרמב
 ותודלי .ימיב. הז םיעושעש-רליב .וכרבתה . רשא .,דמלמהו .טחושהו
 = =,פארשיב הארוה-הרומ .תויהל .אוה דיתע  יכ- .,ול ואנו .םיבוטה
 .,.+דרמשה רבה .ערוהב ,שרדמההתיבב וחיפי המ

 םסרפת לבל ,הדבכנה .תכרעמה תא שקבמ .ינא .םעפה רועו,
 -תנכס :םושמ הזב שי  יכ. .,הנותע ...ידומע לע ריעה  םש תא

 +. .."תושפנ

 הטלחה :.רברב = ובתכמ תא טנרנופסרוקה םייסמ | ךכ

 . :.תינולפ ריעב םינרטסכאה
% % 

 ונניא .ריעה .םש תאו טדנופסרוקה לש ונוצר | ונא םישוע
 השדחה הריזגה יכ .,רבכ  ועירוח .םינותעהש יפ-לעהףא- ,םימפרפמ
 םמצע תא. םיניכמה .לע אלא ,םלוכ םינרטסכאה לע .הלח .הניא
 ,םישבוח. תויהל

 ךותב םינרטסכאה תכמ .,הכמה םלואו ,הלטב המצע .הריזגה
 .םימי-ךרואל םוקתו איה תמייק ןיידע . ,םימוחתה

 םימוחתה  ךותב הליפמ איה םובר םיללחש ,וז .הכמ :לע- יוה
 !ונלש

 וא

 .םינורמשה
 וו

 ,תואיצמה תמא ןובו םונורמשה :ירופס :ןיב קחרמה .אוה בר
 ןמזב .אקוד ארבהל הלאה הדגאה ירופס םיכירצ ויה .אל תאז לכבו

0 



 ,םהרבא תמכח לע .,עודי ומש ןיאש

 ,תבש ול םיארוק
 םיקידצמו  םתוא םינורמשה םיפרחמ םידוהיח תא בתכמב םריכזהב

 םשור  השועה השעמ הנחו םיאור ונא .תובורק .םיתעל .רחואמ
 םה םימיאתמ ןימהה תנבה יפלש ,תודנאו םירואב ףכיה .ארוב
 . תוערואמבש יעבטה  רשקה ןמ רתוי ןויזחה לש  ותובישחלוי ולדגל
 םהש < ,םינורמשה וחכש  רבכ םשדקמ תיב :ןינב ירחא .רצק ןמז
 וליחתהו , םידוהיה לכ םע דחי שדקמ  םילשוריב תונבל ושקב םמצע
 םיהלא וב רחבש םוקמה אוה םיזירג רה אקודש" ,םלש בלב םינעוט
 ךיראתה ינפל הינשה האמב דועו ..ודובכלו ומשל תיב םש תונבל
 הבירמ הירדנפכלאב ובשיש םינורמשהו םידוהיה ןיב הצרפ ליגרה
 ךכ לכ המוצע התיה הבירמהו .,םיזירג. רהו םילשורי תשודק רבדב
 אוה יכ ,השקבבי רוטימוליפ "1 ימלת ךלמל ונפ םירדצה ינשש דע
 ונתה םיבירמהש ,רפסמ סויבלפ ףסוי .םהיניב וטפשי ויצעויו
 סוקינורדנא ןעמ םידוהיה דצמ .התימ ובייחתי םיחצונמהש | ,םהיניב
 וחצנ הוה יתדה חוכיוב . סויזודואיתו סואיבס --םינורמשה = דצמו
 טפשמ יפ לע ותמוה | םירכזנה | םינורמשה = ינשו * ,םידוהיה
 . (* ךלמה

 ונל הארמ ,הדגאה םתוח עובט ויטרפ לעש ,הזה רופסה
 רהה תשודקב םינורמשה תנומא איה הקיתע המְכ רע ,ותוללכב
 םהינש םגש '.םעה יקלח ינש ןיב האנשה העיגה ןכיה דעו .םיזירג
 דועו ;  סונפיפא סוכויטנא לש ותוצירעמ םצראב וז הפוקתב ולבס
 רוע  .ודדנ םידוהי םגו םינורמש םגש | ,הזה רופסה "ןמ םידמל ונא
 תומש " םַש םהל וארק םינורמשה .םגו ,תורז תוצראל םודק ןמזב
 הדיעמ וז העפשה - לע .,םינויה ןמ םיעפשומ ויהו  ,םינויה  תומשכ
 םיעטק םיאצומ ונא וז תורפס ידירשב . תינו רדנפכלאה תורפסה יטג
 ,שיא רפסמ דחאה עטקב ,םינורמש ירי לע ובתכנש , םירפס :ינשמ

 אוה ינשה עטקה לש ורבחמו
 רההו םכש לש םתלודנ לע  םירטמזקיהב רשה | סוטודואית
 . 6** םיזירנ.

 .םירצממ אקוד אובל- הכירצ התיה אל תינויה העפשהה םלואו
 ,הל"תיבורקה םירעב .םכשב :םינוי = רבכ .בישוה ןודקומ .ררנסכלא
 םינורמשהל .םג . לודג ינוי בושי היה ,ןאש תיב:םילופותיקסב מכ
 . תינויה תוברתה םהב העגפש העיגפה הביבחו המיענ התיה אל
 5ש םילילאה תנומא םע- םילשהל | הלכי אל דחא לאב הנומאה
 ,םידוהיה םהיחא לעמ םינורמשה ולדבנ .םג םאו .טילשה םעה
 סוכויטנא .ימיב = . דוחיה תנומאל :םה םנ םירוסמ ויה תאז .לכב
 םתנומא תא .ליצהל :ולדתשיו | ,הנכס םהל םג הפקשנ םנפיפא
 ולחה = סוכויטנא  יריקפ = ,םתוימואלב : הריפכ ידי לע  םהיגהגמו
 בתכמ םינורמשה ובתכ זאו ,םתנומא ללגב םינורמשה הא .ףוררל
 םה .םכשב םיבשויה םינודיצ םמצעל םיארוק םה| ובש ,ךלמל

 ,םבתכמב םירמוא םה ..הלענ לא ול םיארוקו סוכויטנאל .םיפנוח =
 ,רחא לאל ףא שדקומ ונניא םיזירג רה לע .רשא םשדקמ תיבש
 ,םירמוא םה .סואצל .ותוא שידקהל ךלמה האמ םה םישקבמ ןכ לעו
 ,ץראב הפגמ הצרפ םהיתובא ימיבש ינפמ ,תבשה תא םח םיגנוחש
 םידוהיהש = ,הזה 'םויה לבה לש הלונס וזיא .םושמ  עבקנ זאו

 .םיזירג רה .לע תונברק וב .בירקהלו | חונל

 ףסוי איבמש  ,הזה בתכמה | ךותמ = . םהילע .תופידרהו  ןידה תא
 םחלהל םילוכי | םניאש ,םישנא לש הכומנ \ שפנ תטלוב ,סויבלפ
 הליחז ידי לע עשוהל םירמוא םהו ,תומל וא חצנל הקזח הטלחהב
 ןאכ תיארנ ירה הז לכ םע לבא .שיה לוטבל תועיגמה ,הענכהו

 -יא = ; םיזירג .רה לע שדקמה תאו תבשה תא .ליצהל הרורב .הנוכ
 רוקמל רחא הפ שחכתהל לוכי היה םלש רובצש ,ןימאהל רשפא
 ירותול, םיכסהל םינורמשה :ןמ םיבח ולכי אל קפס ילב  ,ותבצחמ

 4111 ,8 4,  תוינומדק 6
 872 388 וז 'סעקלאפ .שירוי סעד עטבושעג, ,רעריש (**

 ט ןוילנ

 ,םירצמב = ץראל .ץוחב .םירדה .םינורמש = םיאצומ = ונאשכו = ,.הזכ
 תויתרה .תופיררה .םגש ,רעשל  רשפא ירה | ,אמורבו  הנותאב
 ץראמ םינורמש .תאיציל .ומרנש תובסה תחא ויה סוכויטנא ימיב
 \ תורחא תוצראל לארשי

 םינורמשח דצמ :הנומאבו םואלב | הז שחכש ,וילאמ  ןבומ
 קוחל רוע .ףיסוהש אלא ,םידוהיה לע םבכחל אוה םג לוכי אל
 תופידר ינפ5  דוע ןה . רבכ הו בלב העוטנ התיהש ,האנשה תא
 ,האנשבו זובב 'םינורמשה לע אריס ןב עשוהי  .רבדמ סוכויטנא
 רה לע  םשדקמ תיב תסירהו םינורמשה םע \ םונקרוה תמחלמל
 שרשל לוכי אל סונקרוה לבא . .םיהוהיה לכ ומיכסה יאדו םיירג
 שדקמה ןברוחו ,םהל שודקה םוקמל םתוריפמ תא םינורמשה בלמ
 . םידוהיל םינורמשה לבש האנשה תא דוע"לידגה םיזירג רהה לע
 ,םדיל  אבש =הרקמ  לכב  ושמתשהו - טקשהל /ולכי אל םינורמשה
 . םירוהיהמ .םקנרל ידכב

 םידחא םינורמש ובנגתה סוינופוק יאמורה | ביצנה | ימיב
 ידכ תומצע וב :ורזפו 'םילשוריב שרקמה תיבל וסנכנו 'חספ לילב
 םיענמנ .ויה .םילשוהיל לילגה ןמ םיכלוה  םידוהי ויהשכ .ואמטל
 םידוהיה לע לפנתחל :םיליגר 'םינורמשה ויה הארנכ .םכשל סנכהלמ
 2 .םילגרה ילוע

 םידוהיה וארק ירצונה ושול ..ידוהיל זוכה למס היה ינורמשה
 התאמ ושי שקבש ",תינורמשה תבושת "איה" תייפוא = , ינורמש
 ,הותשל ינממ = לאשת :ךיאו =. התא ידוהי אלה, : תותשל  םימ
 םידוהיל  .ןנחוי רפס ףיפומ רבה ןיא יכ, : ,"תינורמש השא ינאו
 . םידוהיה .רתי :לככ "םינורמשל פחיתה ושי ,(*"םינורמשה  םע

 "הלא, רמאל םהילע- הוצ .ותחות תא .ץיפהל  וידימלת תא  וחלשב
 יכ- ,ואובת לא םינורמשה ירע ' לאו םכימעפ םיונה .ךרדל ומישת
 , 6**ייוכלת לארשי תיבמ- תודבוא ןאצל םא

 העשב = ,ןורמשו ' םילשורי- ןיב* האנשה הרבגו הכלה ךכו
 סוטליפ  ביצנה .ימיב אמור לש "השקה הדי התחנ ןהיתש לעש
 ,איבנ :הזיא .ירחא םתכלב םיזירג .רד לע םונורמשה - ופפאתה
 תא .םהמ םיבר גוההיו .הבס לכ ילב םהילע לפנתה  סוטליפו
 :םינורמשה לש ?הנוילעה הצעומה, :.תימהו שפת םינורמשב םיבו שחה
 הירופ  ביצנ .ינפל : םוטליפ .ישעמ לע  ןנואתהל = םיריצ - החלש
 םמצע לע .ןגהל ליבשב קר וניידזה .םהש ,ונעמ םיריצה .. םויקיטיו
 .קרצב אלש םהילע- לפנתיו םהל הנאתה רשא | ,םוטליפ ינפמ

 םע 'םינורמשה :ורחאתה = אל אמור םע הלודגה .המחלמב םג

 רשאמ תוחפ אל םהל .םיאונש ויה םיאמורהש יפ'לע ףא  ,םירוהיה
 דחא הרקמ קר ונל עורי םירוהיה תמחלמב םתופתתשה דע: .םידוהיל
 דודג ינפ תא  םדקל ןורמשב ויריריל םיבתכמ חלש סויבלפ ףסויש
 וניידוה םונאיספסא סומלופב -.םילשוריל = ןורמש ךרד חלשש ןטק
 -ירוצ יאמורה לש ודודג ,םיזירג רה ילע םיאמורל  וכחו םינורמשה
 .להה לע רצ ,םילגר 8000 םגו םישרפ 600 וב ויהש ,םילא
 תא 'וקרפתי יכ םהינפל עיצה םילאיריצ = .םירוצנל קיצה ןואמצה
 םינורמשה םלואו .םהל 'חלסי הז" רכשבו 15 םורפמיו = םקשנ .ילכ
 םהב .גרהו .םינורמשה לע 'רעתשה םילאיריצ . ענכהלמ חומל ורחב
 .שיא 0

 םחלהל םינורמשה רוע = ולכי אל םכשב  םתסובת ירחא
 המחלמה תואצות .ןיח : ,םינינעה ךלהמ  ייפע הארנה יפכ ,,םיאמורב
 ביבס  ,םצראב םבור .וראשנ | תאז לכבו ..םינורמשהל םג \ תוארונ
 ואצמ 8 רה לע םיהלאל ורבע רשא םתדובעבו ,םשרק רהל

 ; הרצב .תותעל .םחונ םהל

 4 ,9 ןנחוי (*
 י ,10 ,6(/5 היתתמ .(**



 תורצנה .התשעש \

> 

 םיכהלנ .םיאנק ,הארנכ.,ואצמנ םילשוריב תיבה .ןכרוח תעשב
 םונאירדה .תמחלמב ::םידוהיה :לש םרָאל .וחמשש :םינורמשה .ברקב
 :םיאמורל ורזעו  לארשי םעב | :ודגבש :םינורמש ויה  אבבוכדרב םע
 ,םידוהיה תא ףדרש .סונאירדה =. םהל :הליעוה א5 וז הריגב לבא
 ,םיזירג רהלו  הירומה = רהל .רחא לרינ = .םינורמשה תא םג ףרר
 םג םירהה ינשב 'ה .ישדקמ םוקמב ופסונתה " רטיפוי לש .וישרקמ
 םתוא וחירכה .םיאמורהש ,רמאנ םינורמשה לש עשוהי רפסב ,דחו
 ותואב םינורמשה לע ולח דמשה תורזג . תשחנ רופצל .תווחתשהל
 תורזגה .סונאירדה .ישרוי .ימיב ולטבשכו ,םידוהיה . לע .ומכ. ףקותה
 . םינורמשה | לע ורמנש .תוריזגה .םג ולטב םירוהיה לע: ורוגנש
 ידבוע . םינורמש וראשנ . תחא .ריעבש ,.,ריאמ 'ה .עמש - כיחא : םאו
 אל ןכלו ,ללכה .ןמ  אצגי א ההקמ קה הז היה יאדו .ירה  ,החז .הדובע
 ,םינוהמשה לש םניי תא. רופאל ריאמ..'ה תעצה תא::םיאנתה .ולבק
 ,וחמעש :י'פעא< = ;םיהוהול .םיבשחנ ויה (םינורמשה :וא) .:םיתוכהו
 םינוחמשה ' ,םודוהיה .ןמ  התוחפ /הנרדמב ,דומלתה ילעב ינשומ  יפל
 ונבו ורזח אל םאו = ,שודקה םרהלו .לארשי תדל 'םינמאנ וראשנ
 חבומ פ'הכל < םש םהל היה קפס ילב ירה " ,שרקמ | תיב'וילע
 ירחא תונושארה .תואמה ןמ תועבטמ שי ,סנמא ,תונברק תברקהל
 םירעשמ שי ךכיפלו  ,וילע שדקמ תיבו םיזירג רה תא תוראתמה נייהפס
 ימיב = םיזירנ רה לע הנבנ * הז שרקמ תיב יב
 תועירי לע תכמוס וז הרעשה לבא ,ץנציב ירסיק \ תופידר ימיב
 ,הינשה הרעשהה איה תמאל הבורק :רתויו .תוחוטב  ןניאש
 . קיתעה  שדקמה תיב .אוה ןאכ .ראותמה קימהיבש

 , .םידוחיה,לש. םבצממ ער היח .לארשי ץראב םונורמשה .בצמ
 לע :אלו .םינורמשה לע קר ולחש תופידר הברה תועורי ןפוא לכב
 תעב ,רחא יצרא זכרמב : םתוקבה הזול המרג  דוחיב =. םידוהיה
 . הירומה רהב אקוד הרושק התיה אל" םודוהיח לש םתוחתפתהש
 םניב םיכוסכס וצרפ יכ םינורמשל םימעפל םהל המרג וז תוקבד
 .םהב ומקנו םהלוקיצהש ,ץראה ילשומ .ןיבו

 רגיִנ סוינצסיפ ןיב המחלמ הצרפשכ ,הינשה האמה ףוסב
 םינורמשה וכמת ,אמורב הכולמה אסכ לשב פורבס סוימיטפס ןיבו
 ללשו םינורמשב םקנתה םוימיטפס חצנשכ ךכיפל .סוינצסיפ יריב
 תא ףדרש  ,סונאיטלקויר רסיקה . תויחרזאה םהיתויכז תא םתאמ
 ,וילילאל דובעל םתוא חירכהו םינורמשה .תא םג ףדר ,םירצונה
 .הרז הדובע תרזג םהילע רזג .אלו םידוהיל הער השע אלש העשב

 םג .לודג .ןופא האיבה .אמורב תטלש :הנומאל תורצנה : תילע
 םע םולשב תויחל ולכי  םינורמשה / . םינורמשל  םגו  םידוהיל
 םינורמשה = ברקב < הטשפ " תירצונה  הנומאה . םינושארה םירצונה
 ברה .ליתה לע  םירפסמ 'םיחילשה . תולעפמ, ושי : ייחב .דוע

 םכש התיה .םודק :ןמזב רוע .םינורמשה \ ברקב
 הלודגל :תורצנה .התלעש :ורחאל- םלואו + ירצונ .ןומגהל בשומ םוקמ
 וניז ,ץנציב ירסיק .דצמ- תופידההו .,םינורמשב הרצ הניע התשענ
 ,-ירמגל טעמכ .םינורמשה .תלהק -תא :ובירחה  סונאיניטסווו

 ,וניז תלשממ ימיבש  ,,רפסמ':סויפוקורפ :םימיה . ירבד רפוס
 םירצונה = לש הלפתה  תיב לע  :םינורמשה  ולפנתה .,4?4 תנשב
 סותניברט .ןומגהב וללעתיו םהמ .םיבר .וגרה .הלפתה תעשב םכשב
 שינעהל : לורג אבצ חלש .יצנציבה רסיקה  ,וידי תועבצא תא וצצקו
 הנבנ רהה לעו םיזירג  רהמ :ושרוג-םינורמשה - .םיהרומה תא השק
 בר אבצ | ורימעה .םכשב = ,םירצונל .הקפת תב
 ,הלפתה .היב- די לע םירמוש ..ורימעה

 םה ..בירה  הנושאה :אצי םינורמשה :ןמ: אלש = ,קפסי ןוא =
 םרצמ וז .תולפנתהו ,םהיתוחכ .םה  םילד הסכ דע .בטיה ועדי
 לע וא םירצונה  רצמ תופידר לע : החרכומ הבושת .התיה .יאדוב

 3 ם5לועה

 :סרהנו סונאירדה

 רהה לע םגו

 ט ןּוילנ

 תונבלו םיזירג רה לעמ .םינורמשה הא שרגל םירצונה לש םנוצר
 .. םמצעל הלפח .תיב וילע

 ריזחהל .םינורמשה וסנ ,וניז לש  ושרוי .סויזטסנא ימיב
 השא --- ודקפתיו . ,םיזירג .רהב םשדקמ | םוקמ תא .הקוחב םהל
 וכח  אלש םוקממ םאתפ רהה לע ל -- תהקפמה התיה
 :' ..םירמושה תא  וגרהו  םירצונה. לש .הלפתה .תיב תא ושבכ .,םהל
 " תא רוחא ףרהו םירצונה תרזעל אב ריעב רשא אבצה לבא
 .ותמוהו :ושפתנ .םילפנתמה ישאר ...םינורמשה

 תא תופנלו בושלמ םינורמשה ידי תא הפרה אל הזה שנועה

 "לירוק םגו רכזנה םויפוקורפ .ותוא .589. תנשב םיזירג רה שובכב םחכ
 =  לכש ,םירפסמ ,שודקה םבס ויח לע .רפס בתכש > .םילופותיקסמ
 "= ובירחהו וזוב  ,םירצונה .דגנ .וממוקתה .לאהשי ץראב .רשא םינורמשה

 םיכר םירפכ וחלשו תומ דע .םירצונה תא | ונע : ,הלפתה .יתב תא
 ןומגהה . תא םינורמשה . וגרה ריעב ..םכש תבהקב רוחיב  ,שאב
 רפיקה .םונאילוי תא --- .םהיחאמ דחא תא םהילע .וכילמהו .סנומא
 - .םונאולוי .םנו המחלמב ופגנ םינורמשה . לוג אבצ חלש םונאיניטסוו
 %  המחלמב .ונרהנ םירצונה .םירפוסהמ .דחא ירכד .יפל .,.גרהנ םכלמ
 ,םירצונה .תולהקל ךכ-לכ וקיצה םינורמשה :. םינורמש 90.020 תאזה
 תא .תוכלמה ריסתש ,שקבו .לופוניטנטסנוקל .ךלה .שודקה סבסש דע
 ..םתוא םיררוצה םינורמשה ינפמ םהילע ןגתו םירצונה לעמ םוסמה .לוע
 < 'ןמ םירצונה תא. רטפ . : שודקה ..תושקב . תא . השע . סונאיניטסוו
 .הינש המוח  הגבו .םיברחנה הלפתה .יתב .תא .םוקהל הוצ ..,םיסמה
 הוה .הלפתה יבמ. ..םיזירג רה לעש רצונה הלפתה תובל .ביבסמ
 .םיזורג רה .לע םידירש דוע וראשנ

 תורזג סונאיגוטסוי .םהילע רזג .םינורמשה .םע. .המחלמה . ירחא
 . תורשמ לכ תא םהילע ורסא ,םהמ .וחקל םתלפת יתב תא ..תושק
 השורי ידי :לע- וליפא תועקרק - תשוכר .םהילע  ורסא - .,הלשממה
 =. "ןובל םנובש םיטפשמל וליפא תודעל .םינורמשה תא .ולספ . ,תונתמו
 + םמצע

 ה םינורמשהמ .םיברש = ,ויה הלאה . תופיררה  תואצות
 וא .תונוש תוצראל וחרב . םתצק ., תירצונה תדה .תא .םהילע לבקל
 . המחלמל .אצי .יכ =, ורזוכ ךלמה ..תא  ררועל .הוקתב ספל
 וא = ,וחילצ וילוא  ,דורמל :וסנו ורזח ץראב וראשנש הלאו ,ץנציב
 6 הנה ...םירצונב .ושעש . תומקנב םחור ..תרעס-.תא .וטוקשהש
 וגההו . הירסקב :םירצונה לע .םידוהיה ..םע דחי םינורמשה ולפנתה
 יםא וכ  ,םונורמשה לע . דמש תרזנ הרזננ אל םעפהו,םיבר םהמ

 / . ,ןהשק שנוע .ושנענ םילפנתמה קר
 ..ץראב .םינורמשה. תולהקל תומ תכמ .ויה .סונאיניטסוי . תּורזג

 תונטק .:תולהקו ץראב רוע. ראשנ. םהמ .ןטק .רירש קר .. לארשי
 .תוב,:רכזנ 498  תנשב .אמורו םירצמב .ןונכ ,ץראל ץוחב ..ויה
 / ..ךירודואית .תלשממ ימיב אמורב םינורמש לש הלפת

 = %ש  הנורחאה םהמחלמ התיה םונאיניטסוי  ימיב דרמה
 -התואמ ..ונלש .אבכוכ-רבל םהלש סונאילוי אוה המוד ., םינורמשה

 ...תופוקתה = ירפוס  .ירמגל טעמכ םינורטשה םיחכשנ ךליאו העש
 .לבא = . תוקוחר  םיתעל קר םינורמשה תא  םיריכזמ תירחואמה
 תופידרה לכ תורמלש ,חואהל רשפא | תוירקמו תורצק תומישרמ
 םכש ריעה הרבע בלצה יעסמ ימיב = .םכשב  םינורמש וראשנ
 .ילבו .,ךפיהלו םורצונה תושר לא םימלשומה תושרמ הברה םימעפ
 ("םצראב :ויהש  תובהה תומחלמה .ןמ :טינורמשה ג :זא "לבש קפס

 = תוטעמ \ תועידי  םיאיבמ :םיניבח  ימימ  םיברעח  םירפוסה
 ,לודגח ךרעה לע םירפסמ םלוכ  .םינורמשה לע תובושח יתלבו
 .םיברעה םירפופה :ןמ  םידחא  .םיזירג - רהל  םינורמשה  םיסחימש

1 
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 םינורמשהש  םירפסמ םה * .םידוהיל  םינורמש ןיב  םילירבמ :םניא
 ,הנשב םימעפ שלש רההל לגרל םילועו .רהה לע: תונברק םיבירקמ =
 .םילשוריל הרומש םינורמשה לש םתרבעש םירמואו םיפיפומ םידחא <

 םיאצמנ לארשי ץרא לכבש ,רמוא (א11 האמב) יקשמיר רפופה
 ץראב אצמ הלרוטמ ןימינב עסונה םגש ,עודי ,םינורמש ףלא קר
 תולהק :ונמוב ויה  וירבד יפל .הזל .בורק רפסמ םינורמש לארשי
 ,ןולקשאבו (900) הירסקב ,קשמדב ,(שיא 100) םכשב םינורמש

 ויה םינורמשה :יכ ,רפסמ (אזו\ האמב) טוקי יברעה רפוסה
 בייח היה םהמ שיא לכ ": .ףילכל םילודג םיסמ םלשל .םיחרכומ
 (וילגנא- שייל יצח ךרעב אוה .רניד) .הנשב :םירניד הרשע"  םלשל
 השענה .לועה ' לע .ליקואטוב:לא ףילכה ינפל  וננואתה * םינורמשה

 (* ;םירניד השלש דע סמה תפכמ תא רירויו \,םהְל <
 דיע רפסל ואר אל םיניבה ימי" ףוסמ | םירצונה * םיעסונה

 תומישרב םמש תא אוצמל רשפא  תוקוחר םיתעל קר :.. םינורמשה
 יבחכ :גישהל 20118 - 116 עסונה ו 1610 תנשב , םהה םיעסונה
 םירבדכ :םירצונ ואב כ"חא . קשמדו ,הזע  ,אריהקכ םינורמש לש רי
 ,תערל .רשפא וספדנש  םינושה " םיבתכמה ןמ = .םינורמשה םע =

 ,הזע  ,אריהקב \ םינורמש לש תונטק | תולהק = ויה או"ח .האמבש
 ץוחמ םינגב תודחא  תוחפשמ קר ובשי קשמדב .  קשמדו םכש
 (1808) ראונירג  ןהכל- םינורמשה לש םיבתכמה דחאב = ,ריעל <
 םכשב קר םיבשוי םלוכשו םינורמש דוע  ןיא םירצמבש = ,רמאנ

 לש םיתש וא תחא החפשמ קר זא הרד ופיבש רשפא " , ופיו
 .ופיב .םיתש .וא תחא החפשמ קר התע םג שיש םשכ ,םינורמש <

 ,וישכע לש :לורגה ןחכה ל ,הנש .תואמ :שלש ינפל :
 ,םינורמשל רֶאמ דע קיצמ קשמדב לשומה רשה היה  ,ןרהא 'ןב בקעי
 לכ תא רימשהל הוצו יה תודחאב . םירפוכל .םתוא = בשח  אוה
 תודומה תותדה .שלשמ תחאב םתד תא ופילחי אל םא ,םינורמשה <

 םיבר ,םשה שודק לע םינורמשה ןמ הברה ותמ וא  ,רחא לאב
 כמ "וראשנ אל .ודמתשנ | םיברו .םיארקה .תד .תא ולבק  םהמ
 ! תוחפשמ שמח \ קר \ ץראב | ויהש' םינורמשה

 תחפשמ איה ,אתרוועב תחאו םכשב תחא  קשמדב תחא ,ןיפירצב =
 התנבנ ןהמו ,םכשל ןלוכ וצבקתנ הערה ימי ולכש רחאל ,םינהכה
 .(**התע דע םינורמשה תדע

 ןהכה .ירבד ' יפל- ,םינורמשה | ולבפ םינורחאה :םימיה דע =
 ידבועל .םינורמשה תא ובשח םיברעה  .השק' תולגי לוע = .לודנה >
 ןמזב קר בוטל הנתשנ .סחיה = . םתוא םיכמו םיזבמ "יהו ,םילולא |
 םהל : ןתנ רומג :שפוחו .דוע םתוא םיפדור ןיא וישכע: . ןורחאה =

 .ןהלש ושע תובלה .תופיררה .םלואו ..היטרפ לכל םתר תא רומשל
 תכלוה וז םגו ,םינורמשה םע לכמ הראשנ הלדו .הנטק הלהק קר
 וראשנש םינורחאה םה םהש םמצע םינורמשה םיעדויו ,תנונתמו
 +. קיתעה םעה ןמ

 (אבי ףוס) 1

-- 
 .תכְרְעמה לֶא .בָתְכִמ

 : !דבכנ ךווע '
 הפשל הדוגאה .לש .רצק ח"ודל = "םלועה,ב = םוקמ\ .תתל אנ הליאוה

 השק .המויקל הנושארה .הנשה תרבע התע חוש > ,ןכנימכ "חירבע, תורפסלו

 : האר, םוברעה םירפופה לע (*
 10 .00810א.

 . תינימש הנש ,,לארשי ץרא חול ,ץנול (**
 ג + םינורמשה לש

 ו 10 זבה 8

 לורגה  ןהכה .םע  החיש

 " תחא ,הזעב תחא

 ט ןוילנ

 תופקשה ילעבו תונוש תוצראמו תונוש תורדשמ םינוש םישנא , הלחתהה .התיה

 לכ יניעב .הרשיה .ךרד וזיא רוחבל היה ךירע = . "הירבעה, = תא ודסי \ תונוש

 םיבדנתמ םירומ ואב ןכבו = ,.חילצת התרובעו הרוגאה חתפתתש ידכ ., םורבחה

 םא , דמלל רשפא ךיא לכא = , סלמעו םחרט לע וטח אל םח ..רמלל וליחתהו

 םידמולה ןמ רחא לכו ."תדחוימ העד, = שי טודמלמה = ןמ- רחאו .דחא לכל

 "הירבעה, ילהנמ ידיכ הלע ןמז הזיא .רובעב קר  ?"תדחוומ התכ, --  אוה

 ,.ןושאר סרוק . "הירבע,ב םנשי םיסרוק העבש | : והוו ,סתדובעב רדס .עובקל

 השלש ..תודימלתו םירימלת השש םיאכ הזה סרוקה לא . םירליל ,  ירטנמלא

 + םידימלת 8 ולו ינש םרוק .47---םירימלתה רפסמ ,מיליתתמ-..םילולנל םיסרוק

 . םירבח 20 ולו .בולק ,קויד רתוב וא , סרוק רועז . םידימלת 10- -ישילש סרוק

 ןושלה לש הקודקד הא םידמולש | ,הזכ ןפואב טיכורע םיפרוקב  םידומלה

 מהל ושכר רבכש וללה | .קורקדה יקחל םיליגרתה תא םג תעב הכו תירבעה

 הנשה ךשמב :ירדפנ "הירבע , לש בולקה תופסאב . ך"נת .םירמול הפשב תועידי

 + תויתורפס שמחו : תוידומל. עברא ויה .תואצרהה ןמ = .תוחישו  תואצרח

 תמכחב קרפ, ,"תונמלצב קרפ, , "הלכלכה תמכחב :קרפ, ; תוידומל .תואצרה(א

 ,:קילאיב .ג .ח-ד"ע,, : תויתורפס .תואצרה (ב  ."הקיסיפה ,יקוחב .קרפ. - ,"חותנה

 ,"דימתמה, , "יקפבצוררב .י .מ .ה"ע,, ,"םעה:דחא .ר"ע, ."ןיקסנלומס ,פ ד'ע,
 ר"ע, ,י"אב תירבעה הפשה .ד'ע, .,"תורבעה = תורדתסהה . ך"ע, = + תוחיש (ג
 שרקומ היה רחא ףשנ .."תוימואלה וניתובוח ד'ע, , "י"אב הישעתהו רחסמה
 + הפי הגיגח הכרענ הכונחב = , תיתורפס האירקל

 , םירבע םירפסל  הקיתוילביב םג .הרסי "הירבע.
 + ןוגה רפסמב םירפס הקותוילביבל

 הנייהת המ ,"הירבע, תבוטל היצטיגא ןכנימב תושעל התע רמוא דעוה
 + ודיגי ואבי םימי היצטיגאה תואצות

 המצעל איהשכ וז הדובע םג לבא ."הירבע, תדובע ןוידע איה הנטק

 תורפסהו הפשהש הלא לש םבל תמושת תא איה .תררועמו ךְרע הל שי
 + םהל תורקי תוירבעה

 דובב .ושגרב

 שוכרל הקיפסה רבכו

 ,ןכנימב "הירבע, דעו

 יי.
 ..ןוסלנצק ייח

 .תויפרגוילביכ תומישר
 רבח ..ןובשחה .תרות לש 'תולאש ץבוקו  דומל רפס | *

 הקיטמתמל .הרומ .,ןי.ט שנז ור ך\ור ב-.,א .ריר .רדסו
 םירפסמ :'א .קלח --- .ופיב .תירבעה היסנמנב הקיסיפו

 ,איערת \ ,הניו -- , םיינורשעו .םימלש

 חיכוהל - ונלצא םוליגר "'תיעבטה המש,ה לש :היתונורתי תא
 . םיליחתמל .האירק-ירפס ייע=-רתויה לכלו  ,םינותעב תועדומ- -ייע
 םידומלהל םיירבע  םירפס ונל  ןיא :רפח  רקיעה לבא
 קר איה תיעבטה .הטשה ' לש התילכת לכ וליאכ ,םיללכה
 ,תמאבו ..עוהי 'תוחיש, רפסמב וליגרהלו .האירקה תא .רליל דמלל
 ראש תא םג דליל תיעבטה הטישה  ירי'לע תונקהל 'ףיסונ אל םא
 לועות" המו וז הטיש לש התלועפמ ונידיב. ראשי : המ", םורומלה
 : 3 התנקתב

 ודמליש .רפס יתב הלונה .תוצופתב :ונל ןיאש  ןויכמ םלואו
 גוסה .ןמ םירפסל .שרוה  ןיא---תירבעב םיללכה םינינעה תא םהב
 תירבעהדתיעבטה הטישה :םג ןכ .לעו  .,םתוא | עיצמ :ןיאו = הזה
 רבבש | ומב  ,לע ו פ ב: .ךומסתש המ לע = ונלצא הל ןיא המצע
 ןועכ | קר .בור .י"פע הראשנ :איהו ,  םירחא .תומוקמב 0 יתיברה
 ... ימואל קחשמ  ןיעמ יכ 'ףא-- ,אמלעב .קחשמ

 רוסי תאוח הטישהל 4 שו םשש ,לארשי .ץחאב .ןכ אל |



 < . מ ןוילג

 ןתמאב  תיע בט "תוחתפתה הל שי .םש :המיוסמ תילכתו ישעמ
 ירפס הנורחאה תעב םיאצוי  לארשי ץראבש * ,ונחנא םיאור ןכ לעו
 קר אל -- ,תיעבטה הטישה תרות י'פע םיכורעה ,םיבושח דומל
 םיללכ םידומלל םינוכמה םירפס םג םא יכ ,תוקוניתל .ביא .ירפס |

 רירה לש ורפס םנ ךייש הלאה םירפסה גופל ..תירבעב טירמלנה
 .הלעמל .רכזנה . ,ןיטשנזור

 תורבעה ןושלה תוחתפתה לא .םחיב ותלעותו רפסה לש וכרע
 היתולאשו היקוהקדו היללכ .םע ןובשחה תרות : קפסב םילטומ םניא
 האצרהב :,ונ.5.ש יילכב םעפה ונל. השגומו הכרענ הב: םייולתה
 העבקני:';ותמדקהב .רבחמה :ירבד יפל  .תיר בע  היגולינימרטבו
 לש זכרמה האמ = הזל " רחבנש  דחוימ דעו >יייע  היגולונימרטה
 הרומה :יייע "םג  םינימרט ושרחתנש שיו  ,ייאב  םירומה .תורדתסה
 ןמ  תצק לע קולחל רשפא ,ןבומכ .ומצע רבחמה י"עו בוצרגוב :רידה
 םיכסהל 'רשפא בור יפ-לע לבא " ,הפי ולע אל> ילואש ;םינימרטה
 ונתורפסב : ונימב .שרח .אוהש .,רפסב םיאבה  םייתוכאלמה תומשל
 םינש ינפל דוע םפרפ דניקלב .י 'רמ םנמא .תירבעה תיגוגדפה
 תרבוח קר התיה וז לבא , ,תירבעב .ןובשחה-תולאש ץבוק הברה
 ,תירואית לכ | ילב ,דבלב  "תולאש, הליכמה ,םילוחתמל הנטק
 לש יסורה .ץבוקה ןמ  קיודמ .םונרת אלא  ןניא ןמצע תולאשהו

 התוא המסרפתנש העשב הז לע יתוריעה .רבכש ומכ ,יקסבשומבי
 ירוקמ < רתוו .אוה ..,ונינפל .התע .חנומה רפסה כיאשמ . תרבוחה
 םייעדמ .תועוצקמב  :תויהוקמה. איה .תירשפאש- .המכ :הע = ,ןבומב)
 םיינורשעו םימלש םירפסמ לש ןובשחה תר ות תא -ללוכו (םילבוקמו
 ,'וכו: םיליגרתו .תולאש :םע 'השעמלו הכלהל תירטמה .הטשה 'לשו
 םונינעלו טהפב ייאב םיירבעה םייחה יאנתל תומיאתמ  תולאשהו
 שי אדו 55כ ::ךרהב -יכ .,.יתרמא .רשא -רברה .אוה ..ללכב .םיירבע

 :הז גוסמ םי יר' ב ע םיהפס תספדה לע' חומשל
 רצמ ,וברע ,רפסה לש ונכתל עגונבש ,.תודוהל ךירצ לבא 0

 רוריבב רומעל השק לכ םדוק . רתויב בושח וניא ,תינוגדפה הפקשהה '
 ליבשב רעונ ורפסש ,ותמדקהב בתוכ אוה .רבחמה לש ותר ט מ לע
 םידומלה תנשל וא, םיינוכית רפס-יתב לש . "הנושארה הקלחמה,
 -יתב . .םתוא -.םה .ןכוה  ,םועדוי  .ונא = יאו . ."תישומחה-תיעיברה
 תושימחהו.תיעיב רה םידומלה תונשש . ;םיינוכיתה א רפפה
 ררבוה;אל| םגו !הנושארה הקלתמה רדגל תוסנכנ םהבש
 ,הנוולע ,הינש הנרדמ רותב ורפפ תא רבחמה עיצמ םא | ,ונל
 , תירטנמלאה .ןובשחה-תעירי .םידימלתה .םהל ושכר  רבכש : ירחא
 היה אלה | ןורחאה .ןפואב .., םיליחתמה .יפלכ .םג :ןוכמ אוהש וא
 האמה ילובגב ..,ידופיה . סרוקה לע רתוי וא תוחפ דומעל .וילע
 : לע ב ןובשחל םיליגרתו .תולאש הזל המאההב תתלו ,הנושארה
 השע :א? .ונהבחמו  ,ירטנמלאה םרוקה לש ורקיע לכ אוהש ,הפ
 ישי ל שה דומעב)  םילודג םירפסמב קר קסע ול שיש אלא .ךכ
 ןנורתפש ..םיליגרתו תולאשבו (םיפלא תורשע רבכ םיאצומ ונא
 וירבד | םינבומ םניא הז יפלו . רבלב ב תכ ב ןה ןהיתולועפו
 ,םיירשפאה םירפסמה לכ לע () ותשר תא שרופ, ורפסש ,ותמדקהב
 לש המלש :תכרעמל -אלח +"םינטק, :וזיא לע .םילודגכ םיגטקכ

 אירו ק אוהש :המו ,רפסב רכז לכ ןיא .םינמק  םירפסמ :י'ע-ןובשח
 5ע "תשר תשירפ, יהוז -וטא --- וכו תורשעלו  תודיחיל תו ממש ב
 + םירפסמה לכ

 ;ידמ  רתוי ןייטשנזיר .רמ .רצקמ המצע ןובשחה-תרות תא
 ;עגונ .וניאו -עגוג :,םינינע - המכ = לע .גלהמו .הילע קר ףרפרמ אוה .

 ,"ןובשחה תולועפ עברא, תרות ,רפסה .לש יזכרמה קלחה וליפא
 םיטרפ המפכ הפ םירסח יכ ןעי ,השורדה תומילשב הכרענ ול
 םידמלתמה :ולבקי :םא = ,ונחנא .םיקפוסמו .ןאכל :םיכיישה םיבושח
 השוע .וללכבש חזה רפסה  יפרלע ולאה תולועפהב הנוכנ .העידי

" / , 

 /  ץראה רשא ירחא ,הישעתו רחפמ י'ע אל גישהל רשפא תאוה תר תאו

 ,ןוה ילעב םניאש םישנא ייעתו ןוה

. 

 1 3+- םלועה

 "לע  הרזחו ןונש םשל קר דעונה ,רצק טקפסנוק לש םשור .אוה
 :ידופי דומל םשל אלו ,רבכמ עודיש הז

 םינולבש לבא ., ןונה רפסמב רפסב ואב :םוליגרתו  תולאש
 רתויב ינָבִַמ אוה םהיתולועפ ןפוא " .םנכת  יפדלע ידמ .ךתוי םה
 רבחמה ,ללכ לכשה תא חתפלו חמה תא .חירטהל .ידכ םהב ןיאו
 = ןתרטמש .,ןובשח-תולאש.ש .,תיגוגדפה הערה לע ,םנמא ,ךמסנ
 " ןוימרה .חכ תא. ,תופירחה . הא .חתפל .,חמה תא . רדחל .לוביבכ
 בצקו הדמ שי אלה לבא ,"תוליעוממ - תוקיזמ רתוי ןה ,האצמההו
 "םשכ ,בר .קחרמה -- הטושפ .תוונכומ | ןיבו "תואצמה, ןיב :לכל
 ןובשחה .תולועפ ..עברא .. תא .תושעל, .לגרהה .ןמ קחרמה .אוה ברש
 - .תיטמתמה :.הבשחמה םלועל, הפינכה . דע - "ןהב -.תועטל . ילבלו
 , ְ ..*הרוחבה

 "  ףובח = רמחה .רורסל  עגונב  רפסב םיאצומ  ונאש .שודחה
 "  השדחה ,הטשל .םגמא םיאתמ--םימלשה .םע םיינורשעה - םירפסמה
 .הטשה התואמ רבחמה הטנ תאז תמועל לבא  .וישכע .הלבוקמה
 גשומ וליפא תתלמ ענמנ אוהש ,םיטושפ םירבשל עגונב השרחה
 " קלחה דע | ,רחואמ ןמזל אקור- םתוא החוד אוהו םהילע אוהש לכ
 < ןכתי אלש ,תרמוא וז הטישש | דועב | ;ןובשחה תרוה לש ינשה
 התואב .ערי:אל םינויליבו .םינוילימ בשחל  .עדויה םהאש ,רברה
 / = :לש תוישימח שלש ןה המכ ואי "|: םע "קץ ,לשמל ,תוושהל העש
 " תויהל .תוכירצ םיקלחבו םימלשב תולועפה , הזל המודכו ,םירשע
 < ,ןהיניב \ לודג .חור הושעל ןיאו העורי הרמב ולאב ולא .תורושק

 היסנמיגב הגוהנה .תיטמתמה המהנורפה תא םיעדוי ונא ןיא
 רירה לש רפסה יפ לע הילע טפשנ םא לבא .ופיב תירבעה
 ונניא הזה .עוצקמהש ,אנקסמ יריל אובל היהי רשפא :ןימשנזור
 רפסה יתב ראש לא פחיב רתויב ההובג .הגררמ לע םש רמוע
 . םינוכיתה

 ,תּונויצב

 התחדנ , (ח'המה יפל) ץירמב ח"כל הרעונש ,לודגה לעופה רעוה תבישי
 = פ'הוה ירבחמ הברה ושקב תישאר :ןה ךכל ומרגש תובסה ,חפפה גח רחאל דע
 .ןוספלוו רמ .אישנה חרכומ .תינש =, חפפה רחאל דע .הבושיה החהתש םיפורה
 '  ץוחו ,םידחא תועובש ךשמב .םוררה ירעמ תתאב ,ותואירב בצמ ילגרל ,חונל
 אל שרוחה ףופ דעש , םיבושח םינונע הברה קרפה לע םידמוע הגה הומ
 + ;רבח 8 םהילע ןודל רוע היהי רשפא:יאו םבצמ ןוידע ררבתי

 יוחד םילבופ םנוא ש םינינעה = לכ ויהי ןוספלוו רמ לש ותתונמ | ימיב
 לחנמה ,רמוהנרוב ר'דה םע דחי םצמוצמה פ"הוה ירבח רהו י"פע םוכתחנ
 . ןוספלוו .רמ לש .ומוקמב , העש יפל פ"הוה תכשל תא

/ 

 \ םורבדכ וגל תבתוכ לארשי ץראב בושיה תרשכהל הרבחה תגהנה
 וזמ החילצמ היצטיגא ןיאש ררכתג םינוש תונויסנ י"פע רשא ירחא : הלאה
 " םג הטילחה , דחא רבדל קד םהושעמ תא םיגוכמה םיחמומ םישנא י"ע תישענש
 םורכחה לכ תאמ תשקבמ איהו , וז ךרדב תכלל בושיה .תרשכהל הרבחה
 2 .הז ןבומב רזעל הל תויהל תודוגאהו

 ינויצה זמהמה שאר ,םהיב ףלודא רמ היה וזכ היצמיגאב ליחתמה
 יול פינ ₪ס ב  ,ב ו ב ל ב שרדו הוצילגל עסנ אוה . הירטסוא בהעמל
 תולארשוצראה  הרובעה ירקע לע םהיב רמ רמע וימואנב .בו שיורבו
 0 , לארשי .ץרואב חכחבר 6 םידוהיה ושעיש איה תישארה ונתרטמש , ראבו

 בושוה י'ע םא וכ ,, וללה הדובעה .תועוצקמל הכרצ לכ הרשכומ הניא ןוידע
 " ולעב םישנא י"ע בושיה תבחרה םשל רצוגש , רפומה .ירפכה קשמהו יעקרקה

 . ךכופלו .,"בושיה < .תרשכהל תרבחה, .איח
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 0 % ו = 5% /

 , וז הרבח .לש היתוינמ תריכממ הצוחנ הדובע תינויצה תורדתסהל וושכע ןיא
 תעשבו .ןיסלבואב .תובזהמ | ויה םהיב רמ לש .וימואנ ילגרל | ןכרענש תופסאה
 היצטיגאב ףיפוהל ןהיטכה .םיימוקמה םירעוה . הברה | תוינמ ורכמנ השעמ
 ,ץארגב .םג םהיב רמ םאנו בורקב .בושיה תרשכהל הרבחה םשל

 תולמעתהל תימואל תירכע הדוגא ולא םימיב הדסונ (אבוצ םרא) בלחב

 ונמנ התע תעל ,אמשוקב רשא 'םיבכמה, תרוגא לש הנויבצו התומדב "םיבכמ) .

 רחא , יטיררא .ל רמ אוה הדוגאה תא רסימה . שיא םישלשכ וז הרוגא לע |

 ,בלחב רשא "ינאמותועה .קנכ,ה לש ףינסה ידיקפמ

 רשא | ,םירמאמ לש המלש הרוש שידקמ "קרימ ןי'1, .יאמשוקה ןותעה .
 תא ולעי רשא םישנא , םיטנרגימא היקרוטל םה םיצוחנ המכ דע ,חיבומ אוח םחב

 איכמש אלבטה איה ןינע האלמ . תוחתפתה לש העור הגרדמל הלוב הנידמה
 + היתוילו .יפל .היקרוטב וישבע שיש  םיבשותה רפסמ ד"ע ןותעה

 םיבשות רפסמ תמשה הילוה ב

 !טמליק לבב  .םיבשותה \'טמליקב) . 0-0
 00 21 1000 אטשוק
 14 0 1908 טרימויא
 7 10 0 הסורב
 1 18 0 אהגיב

 )8 177 200) אנרימס 2

 118 0 000 הינוק /
 16 4 0 בלח ו
 174 4 10000 תוריב ְּ

 16 2008 29000 | םילש רי
 5 000 10000 קשמר
 )9 1 ו ינומטפק
 ו + 0 10 הנהא |

 4 00 00 רגוזיפרט \
 8 ייוומ 0 םורזרא

 17 000 1000 ווו
 10 1 1000 הרוגנא

 18 155 200 סילטיב 2
 10 +0 +4 ריקבראיד ּ

 15 4 0 ויזא-לא ל
 190 5 00 סביפ

 9 0000 00 הרצב | 3 0

 6 000 1000 רדגנ | 4 0
 4 0 0 לופמ | 5 -

 1 10000 00100000 5 רוצדלא-ד 5

 11+/9- = 16,708.781 = 1.440.934 ה"פ 5

+ 
 .לֶאְרְשַיְץֶרָאְּב

 ,תובר םינש הו התומכ התיה אלש הרעפ הצרפ לאְרשו ץראב --

 הרבשנ ןכ םג ןפו יעלס די לע . םישנא העברא םע אשמ תינא העבט .חפיחב

 תובוחרה תא ורגעו ופמש םימה ילג . תוריפה בור .ורבשנ ופיב . אשמ תינא
 םיצע .םידחא םיתב וסרהנ םיה ףוח לע דוחיבו ריעב ,םיח לא. ,םיבורקה <

 דמוא "אניתשלפ, יברעה ןותעה .  וקזוה ופיל ביכסמ םיסררפה . ורקענ םובר
 םוסדרפה קוינ הלע הוקת חתפב ,קנרפ ןוילימ יצחל םיטררפה לש סקזונ תא

 לודג רּוקְה  הָה םילשורוב . םוצע הברה ורקעג ןושארב .קנרפ ףלא םירשעל
 ךשמב הסכ גלש ,רפסה יתב תא רוגסל םיחרכומ ויה יכ דע | ,ךכ לכ

 םינולגעה = . תורוגס ויח תוינחה כור ,םילשורי תוכוחר לכ הא םימי. השלש =

 +% םלועה <

 .םיברעה ירדע תא הרעפה הקיזה לילגב . םהיתולגע תא עוסהל ולכו אל |

 ו דק סקק 4 הת לה > 8

 ט ןוילג

 + םירחא .תועובש ךשמב  לולגב לוהג היה רוקה . ועצפנ וא ותמ. תומהב הברה
 + םיפוצר תועובש השלש ןוילעה .לולגה .תובשומב םויקתה גלש

 ולפנתוו , הכשומל ועסג | םירמוש ינש ., ידוהי חצרנ בוש המיב --

 רחא תא וגרהו ורו םיברעה ,םתדרפ תא םהמ לוזגל ורסא וכ םיברע םהילע

 + תונורחאה םינשה שלש .ךשמב לילגב תיששה החיצרה יהוו , םירמושה

 תא השלש ובזע םינחמב ובשיש םייווהה םידוהיה תעבשמ --
 תתל חיטבהש יקסירולק 'ה. לע אנלבוק .ושיגה םיראשנה םע רחיו , הכשומה
 ודבע םינחמב ובשיש םייררהה םידוהיה ,ןתחטבה תא םייקמ ונניאו המרא םהל

 +ןמזל םיפירא רותכ המראה תא הכ דע
 ---39.000 ןויצל ןושארל תוולהל טילחה ונלש קנבה --

 ,קרי ינג . עוטנל תלכיה תא םירכאל תתלו םימל תורונצ תושעל

 ץראב ןפג רמצ םילדגמ וליחחהש ךברה 'תא םיגייצמ .םירצמ :ונותע ---

 .הז .עוצקמל לודג  דיתע םיאבנמ .םינותעה ,לארשי

 יחכ 'רפ 0

 ןתכומת תא = קיספהל .אסידואב :ןויצ יבבוח לש .רעוה  תטלחה --

 הרועה .תוימואלהו הנומאה תלאשב רנרכ 'ה לש .ורמאמ רעב ."ריעצה .לעופ,ל
 םידגנתמ ה הלא ברקב וליפאו ., לארשי ץרא .ירפוס ברקב  הלודג .תורמרמתה
 ירו ינויצ .א ., ץיבוניבר ,ז .א םירפוסה , תדה לע רגרב 'ה לש ויתופקשהל
 הנמוהב .רברב ןודל תיללכ הפסאל לארשי ץרא ירפוס תא ונימוה ןומינב
 רנרג רמ לש וומאמ םצע לע םינד ונניא הגה ... הלאה םירבדה ורמאנ

 תא ףילחהל הנוגמה העצהה יִכ ,םיאצומ ונא לבא .הכימתה תקספה לע וא
 ,הבילעמ ךכ לכ איה | ,הכומתה תא ושדחי ילוא זאש , החטבההו תכרעמה
 ןודל ולבמ קפאתהל  םילוכי ונניא ש רע תורפפה רובכ תא הדירומ ךכ לכ

 הטילחה ,לארשי  ץראמ םיבר  םירפוס ופתתשה הבש ,הפסאה ,"הז רכרב

 הלאה | םירבדב  התאחמ | תא העיבהו דעוה תטלחה רגנ תעד יולגב תאצל

 טבש ג'ו: םווב 4 הפסאב ןפתתשהש לארשי .ץרא ירפוס, : דחא הפ ולכקתנש
 םיברל = ביאכמ = רגרב ,ח .י רמ לש  ורמאמ םא וליפאש =, םיאצומ א"ערַת

\ 8 
 אוה -- וללגב ."ריעצה | לעופה, לש הכימתה .תקפפה הנה ,ותרוצו ונכתב

 " לעופה,ש הז  םע  דחי םרוגהב . יאסידאה דעוה דצמ ןגוהכ אלש השעמ

 םדצמ םהש - ,םה םיעירומ , בושיה יגינע רורבל הבר תלעות איבמ "ריעצה

 . "ןמויקל לעוהלו אבהל םג ל"נה ןותעה ירזועב תווהל םיגוכנ

 רכול ותורפפ ץבוק איצוהל וטילחה לארשי ץראב םירפוסה --

 וא 'ה י"ע ךרעי ץבוקה .תונווחאה םונשב וגרהנש םירמושהו םולעופה

 ,"רבזי, --- ץבוקה םש ,ץיבונובר
 םיקסוע ּוָפיב  תירבעה היסנמגה לש חקפמה דעוהו יגוגדפה רעוה ---

 , היסנמגה תילכת תלאשב  םיקסוע םירעוה ., היסנמגל .תינכתה רובעב התע

 תורזה תופשה תולאשבו תילאירהו תיסלקה המגמל הופנמגה תקולח תלאשב

 + הב .תודמלנש

 םיקרפה תא הז רמונמ טימשהל ונחרכוה 'םוקמ רסוח :ינפמ

 ."ץראל .ץוחב,ו "היסור,ב

 .הכלונ ל
 5 ת. ת. 70תפ55קז.

 ,םונאיוהד ,א ךרועה

 687005 ה. [. [/ 08

 איצומה

 תואלבטב :םורפסמהש' ,תכרעמה תרעהל ענונב ==: .ן-ו קת
 ולא .םימיאתמ  םניא  (זיש 1  רמונ  "םלועה,) ."לאלצב,  ירמאמ
 תחא  אלבמ ןיב. הריתס | ןאכ  ןיא תמאבש | ,ראבל .ילע = ,ולאל
 ורסח : "יילאלצב ב, יתכרעש הריפפהש תעשבש אלא = ,התרבחל
 רשפא :תולאשה לכ "לע ,אלו  ,הקלחמ לכב \ תודימלתו  םידימלת
 .םידיקפה :תאמ וא  םהירבח .תאמ תובושת לבקל היה

 .אירול ףסוי ריד
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 .הָפְצְּמִה

 : יי

 םינמיס

 ,תיאשחו

 ימ

 : ףפור ןיפולוטס לש ןבצמש ,הרבה הלפנ רככ הז |
 הול. המחלמ = ,וילע  המחלמ , הכרענש .ודיעה םובר
 ,הכלממה . תצעומ .ירבח  םירמוע םימחלגה .שארבשו : ,ןימימ

 העקפ אל. ןוידעו .,הלשממה .שארב .,ודמעו . םיגפ ל..:םירטסונומ רכט
 שמח .וז .המחלמ ןיפילוטסל ול התיה השקו .וישכע םג םתעפשה

0 

 ןורחמב. .הרימע לש הכירא . הפוקת קר ויה  נתלשממ | תונש
 ,העפשההו חכה | ילעב . דצמ  הבח תשקב לש ,היצקאירה
 ,יפ .לע = ףא..,ול הנתינ אל וז .הבח לבא ..םינשיה םיררסה 'ינוגמ
 המחלמה... םירחא ןוצר ינפמ | ונוצר תא .לטבל .דימ ת .היח .ןוכנש
 תצעומש דע ,ךכ וביל םירבדה ועיגהש ;אלא .דוע . אלו ,הקספי אל
 ףיעסה = ותא . תועד. .עבראו םירשע לש 'בורב התחרה הבקממה
 תוירוקה : תא .'עבוקה = ,ברעמה ובלפב = תובטסמזה רע .העצהב
 ןויער דגנ .התער תא "הוב  .העובה . הכלממה  תצעומ . תוימואלה
 יעצמאה ..תא....ןופילוטס ..האר....ןהבש ..ללכב  תנימואלה תוירוקה
 יםינמאנה, = םיסורה לש םתעפשה תא .מילשהל . דחוימהו דיחיה
 ,םינאלופה .לש .הריספמה .םתעפשה תא שילחהלו ולה .םיכלפהב
 ןיעמ  הזב = ואָרש  םושמ ,םידי .יתשב :תוירוקה תא םינמיה .וחד
 ןיפילומס לש .ובצמש -- םושמו "; םינלופה לש ו הארוה
 , : . ףפור היה רבכ

 ,םירטסינימה אישנ .: רמאל :העירי .ףרגלטה םויה - הנהו
 .. .סומידב  אצוי .,ןיפילוטס
 איצוהל :ךשפא :היהש הריחיה תינויגהה הנקסמה איה וז

 םיבר  ..הוהב | םינינעה בצממ  ,הכלממה תצעומ לש. התטלחהמ

 יכרדב ךלי םנמאה + וז הנקסמ ןיפילוטס .אוצוי םנמאה : רבדב . וקפקפ
 +ותעצה התחדנש םושמ סומירב אציו םיכרעמה תולשממה ישאר

 לש | ,ההובכו, הכרע םנמא םאו ,המודה תטלחהב םיחונשמ ןיא ןה <
 ירה. ;המורה לש הדובכו + הכרעמ .הברה .םולודג הבלממה תצעומ

 := ..אל .ותו--םיקקוחמ:לש-רסומ אלאי איה :םג .הניא .תאז לכב
 :ומס .עיפוהשכ = ,וכמסיש המ לע םהל ויה וללה םיקופקפה

 המוד " התנא לש .םילאמשה ינפב קרזו המכה .לע .הנושאר .ןיפיל |
 לע .ןיגהשב ,ינרגילע םכ ו סכדיב ד אל, :הרמאה תא =

 ,לעב | ל .חכב ה "לע ויתועד |

 סם ,א 8

 ל ₪ 5

 1===  .א'ערת ,רדא

 טס ג, 10-ע0 11818, 1911

 ונויגהב .םג .וידגנמב םחלהל עדויו ותקרצב .ןימאמה ,ןוטלשו .הררש
 הנשיה 'היסור םעפה האצמ ןכא : ורמאו םיבר ובשח ;ונונגסב םגו
 ' ,טאל טאל לבא ..הליצמו הלאוג תא | ,הניגמ תאו הרֶבַב תא
 ונפל .בוקאלקאמ רמעשכו ,רבעו .םפקה ףלח ,דעצ ,ירחא .דעצ
 ןוטלשדתבהאש ,רמאו .ןיפילוטס לע רערעו המודב םיטעומ .םימי
 , םישדחב .וללה םיהבדה דוע :וארנ אל  ,לכל ריניעב .המדק

 השקב | שיגה :.ןיפילוטס = : ותמאתנ \ אל \ םיקופקפה \ םלואו
 ןיא ::ןיפולוטס לש : ומוקמ :אלממ היי .ימ = ,ותוא = .רוטפל
 רטפונימה .,.בוצבוקוק תא. םשב םיארוק שי = ,.ןיידע .עדוי שוא
 נונעל רטסינימה ,ןיאישובירק 'לע .םיומרמ :שיו >  ,םיפסכה :ינינעל
 םירטסינימה שארש / ,לכל ירב '(הכ וא הכ םא  ,המדאה תדובע
 :המורמכ ,תאז לכבו . ןיפילוטס יבגל םיליאמשמה /ןמ היהי אל שדחה
 -4- גל. םימודהו "אימערוו עיאוואנ,ה רבלמ , ןבומכ --, שיא ןיאש

 ?וחוה  םיארבאיטקואה םג -..אובל דיתע :יונש .יכ לע .רעמִצי  רשא
 לשי ומוקמב .אוביש ימ .אובי : :ורמאו .הגורחאה  הלודגה. םתפסאב
 . .רבכש טעמכ הנוכמה : וקדצו ..יונש הזיא אוביש רבלבו ,ןיפילוטס
 ,הכירצ איה הפיחרלו ,הדמע

 ! :לש רירומפ- לע ו ונל ןיא :יאדו : ,םידוהיה נא
 " .תולבגה .:;תורזג לש הפוקת .ונל התיה ןנוטלש . תפוקת . . ןיפילוטס
 רמי = לע | וימיב = ונויח \ םיעגענתמ טעמכש | שיו | םישוריגו
 . הבילפ

 םיבורק םויונשו---ןיפילוטס לש ותדיריל ומרגש םה םינמיה 2

 . / ] , אובל

 ו וס 0
, 

 רצ -/ לע,  דימת הרוענו תרזוחה וז .איח יהרישע, המת
 ולרבילה הלשממה ןיב המחלמה הילגנאב הליחתהשב . יאובח אלש
 תא ףכית  ושינדה ,שרחה | ש'גדובה ' יקגרל | םידרולה | ןיבו
 םידרולה םעי ןוכת ודי  רשא .",רלישטור | לאנתנ = לש ומש
 הינמרג ,רסיק הצר . הלופכ' תלשלש הז םש לע ודימעהו

 ורכממ .תיב תא רקבו םילסרביגואה  רכממה-יתבמ .דחא :תוארל
 גודוהיה .ירישע יריב לכה. :הקעזה .הליחתהו- -ןילרבב םיהטרו לש :
 0 ,ןומיס סמוד ,ןילאב < .;םיחטרו :ירה .,.ומצע | רסיקה ןלופאו \
 ועל ללובי :וניא יאדו .ינשה בוקראמכ ."בושח םדא

 : קנבה בחש | חה תא רמוח ןימב .שורהל
 ריאר אאבמ איבהלו הכלממה



 ,ןאגרומ לש והגררמל הלעש ,וליפא *ריהיה | ידיהיה אוה / ,התע .םוי לכבו ,"הבהאה נח, ,הספב םמר הא ריתהלו ריואה ןמ
 : + םהימודו :י'גנרק ,רלפקור = לע = םיארמ .וליחתה :,היחתל בוש הבש היצנרפב  תומשיטנאהשב
 םהס .םימי: תוכיראב רשועה :ךרבתמ תובורק .םיתעל + דיעו ,ומצעבו ודובכב סירו'ז .היה ןושארה :,םידוהיה ירישע לע" --וז .יהרוקע

 םיפסותמ היתוחכ .הנוקזמש ןמז לכ ,הבורמ 0 התכזש יהמריִפ,  ,תומשיטנא לש לק רחא רוהרה ,וליפא .ובלב .ןיאש  ,העדומ רסמש >>
 םישענשמ = .רחויו  ,(הרקמ . ופ = לע  הילע  תרזגנ הילכ  ןיא םא) '  אב וושכעי ..עוריכ | ,אוה רישעו אוה יריחו רלישטורש .--- אלא
 ,םלועב תומריפ שי ::םיקומעו םיבורמ הישרש םישענ םיבורמ היפנע םירבועה .םילעופה לש םניהנמ ,םסרופמ טסילאיצופ : כ'ג- ,ושא:פ
 תיב .ידוהיה .רשועה ןכ .וניאש המ ,םינשב  תולבוי הז .תומייקה ו יולג בתכמ = םינותעב - םסרפו = .ןורטקלא ה

 פעש המוד :.ונל שיש טעמכ הריחיה הנשיה .המריפה איה רלישמור | וב רשא ינש ששמ רתוי התמר ם'בש +: ,רלישפוח
 השענ .אוה יאו  ,ותיירב .תליחתמ .םימי :רוצק רזגנ ידוהיה רשועה ךיטעבש ,הז רוס ונל הלגתנ הרקמ יפ לע, = : רמואו הרהמ .אזה
 םיאבה וינב ירה: ,בר רשוע השועה ידוהי םתס .אמויק לש רבד | ורטפש ,םילעופה תא םנכ ל הבישומ | ןורטקלאה הרבח ןיא
 תא קימעהלו- רשוע ףיסוהל ןורשכה ללכב םהל ןיאש וא וירחא רבח התא ןיא םנמא |. םדוקה רכוטקוא לש התיבשה ןועב .םתוא
 ,יוכו = םידנלדירפה , םילאיבלמה ,לשמל ,םה ןכיה) םושרשה < י'ע הילע ץיפשמה אוה התא לבא  ,הרבחה - לש .הגהנהה רעול
 םלועב | םיטילש - תויהל סה םיריתע ולאכ ,המוד היה םתעשבש | עדיהב לבא .ןיירע םימשיטנא וגניא .ךתומכש םידוהי /ךנוצר ישוע

 םידוהי םירישע תויהל םילדח םה לק הרהמש וא ,4 ןוממה , םימשיטנא תושעהל ץיפחה ונבלב דלוהל לבוי ,וז ארבוע ונל 2

 םינוסלדנמה - ,םידוהיה | םירררבילבה  ,לשמל | ,םה . ןכיה) | ,המוד .ידוהיה אוה ביואה + םיארוק םילעופה וליחתי לכל אנ רמשה
 ֶי . 4 םהימודו םידוהי ה | היא, םשל אוה ףדרנ "ידוהי, ל ,תמאב  םידועמ  ךושעמש

 ,התע המסרפתנש ,(ונטנימ 'ש) גנילטיווס .ררולה פש "יתאוצ ,יקרוטה טנטלרפב שרודו .דמועה ; , ייב-לאעמשי םג הנהו +: יישונא ל 7 : טעמם

 ,יאנתב וישרויל ונוה .תא .שירוה .אוה .ונימב היחי טנמיקוד אוה + 6 ב . 0 םֶרג ינויצה, 5יסאק טסנרא .יכו לכב ודי םולש :ידיהוח .רוקנבה .יכ
 ולודנ יכו .לארשי להק ךותמ והמשי אלו .םידוהי םע קר ונתחתיש 7 לגנאב האולה .היקרוטל ןתנת אלש ,ךכל

 הלאכ  תואוצ  םיבתוכ . ,יניס רה .לע םהיתובא ורמע אלש ,ןיהה =! 1 הטיקב םיעגינ "םיברנתמ, וא 'םיעבשומ, סימטימנאשכ
 \ + םהינבפ \ :םיענכנ 5כהו לכה תא םישבוכ םידוחוה ירושע : לכאת ,םהיפמ שא
 : . + תוירבח :תאנואו רקש הברה | הזב שי ,ןבומכ .םהל םיעמשנו
 הירח איל מל .תיעב .,הקיחבאב בג שאון יל ה פא < = = איה. המויאו הלודגש :.םיעדוי .לכה .;.תמא  תצקמ םג הזב שי לבא
 ןה םהלו +, הפוריא :יס ל קוד םינתח ירחא תורזוח .םינקירמאה יב ב ל ברב תררושה תוינעה-

 ךפיהה שי הז ןויזחבש אל א ,  תוריבבה  ןהיתוינודנ תא תוסינכמ ב םידוהיה .םירישעה םג םה םיברש ,םיערוו לכה לבא . םיפופצ

 ןיא תורוד- :ירוד הזש/ םעל --ו נ ל םורישע ויה :אל .וליא ;םוקמ =

 יִכ ,קהבומ: ןמיס ,הֶז . רבה היה וא וכ -< ןוממ . וקסע-,אלא .ךיקסע =

 ול -םג .שי :יאדו לארשימ .רישעתו .,ירמגל :ונחנא- תונורשב ירסוחמ

 ,.ןוממה חכ לודג :יכ  ,םישובכ שבוב .:אוה םיקרפלו .העפשה

 תישענ בוש---ילארשי לש 'ם םהירישע,--=וז המיָמש העשב םלואו

 הנעטה -.ןיממ אלש תא תובשחמ .ךברקב תוחוענ .:,םויה הלאש

 תושעל לודגה .ונורשכ לע .םידיעמ .וישעמש ;ינקירמאה . םרשע תא
 ,ידוהיהו: . תוכא -פוחו -- ול רספחה תא םג  אוצמל הצור ,השוע
 המ םג  דבאל רהממ ,קפסב לטומ ןיידע רשוע תושעל ונורשכש
 , תובא .סוחי - = ול שיש

 שי = ,םיילכלב םינויע הב שיש הממ רהוי ,וז המק םנמא
 רובעי = לצ .ןיעמ .,םהילע .דמוע התאשבו , םייגולוכיספ םיגויע הב
 לארשי  ירישע ןיא  םנמואה : ךשפנ תא לאוש התאו. ,ךיניע ןיב
 ..,? ונחנא -תונורשכ ירסוחמש ,םידועמ םמצע

 :היהו ,ןוממ  יקסע אלא וניקסע , תורוד ירוד הז: לשמל
 ,ןהה .תוצראב  תוחפה לכל --- הנושאר וולעי .םידוהיש .,ןתונ 5

 ןבוהו . םיהדראילימ תגררמל -- םרא תוכו םש םהמ םיללוש .ןיאש !

 + תווצמח תאו תרה תאו הרותה תא וילע םיסימעמו  םעה ישאר לע | תיניגב
 םמורתהלו רהטהלו שרקתהל. ונילע  תלטומ הבוחה . ונתורפסב .הלוע .:ןובשהל . תות ּפ ס ק ְ ּפ \ : וגל רופא |! םדגנ האחמב תאצל , ירבחו ינא ,ןנחנא :םיכויח ןכא ! וחרכ"לעב 9 . : ו 5

 + ולאב אצויכו תדו הנומא לש הטורפה-תונובשחו  םינטקה ,םיסרטניאה לב לעמ : מ
 םיהובג םימשל  ,רוהטו חצ ריואל  הקוקז וז היחתו ,ונחנא  היחתה ילעב יל ל \ ; ו
 עברא לבב הרוטג תוריחל , לובג  ילבו ןיק ילב  .םיקפוא-בחרמל ,  םירוהכו .ןוט פד א 6 -

 + <. םיקחש"ימורמב .רשנה = ףועמלו = ףנכדילעב  תולקל ,םלשה תוהוה :
 ונטקשכ .ףכות .הורה-תוררועתהו תובחלתה לש םוי יל .היה לומתאדמ ! ונחנא היחתה .ינב

 - . ו תורבדמו 'תומוהה ,תומלעחו .םושנח  תרובח תא .ירכחו .ינא וגבזע <
 1 % א כצוה רשא  ,'סיסנכמה , גוזב =- ןהלשב = התוער - םע הש /

 ,,ךלח רבב ירבח ..יתלהב ןומעפה לוצלצ .עמשנ ,םויה תונפב , ברעבו ונרפסו .שגרב :ןנהבדו .תיוזהןרקל ונשרפו ןונריעב ,לןדנה- רחסמק
 ונתוחתבו ונתחישב רהרחמו בשוי = , ירדחב :ררוב העש  התוא יתבשי * ינאו = "ונמלוע הא = עועוש = ,הז ערואמ |. "רגרב - ערואמ,ב -- ונלשב ! םע
 . שגרנו .בהלנ ןיידע ילוכו = ,וניהלא תצ קבבו וגתוריחבו .  וניניעל םג הגש ןתונ וגיא  ,תוחפטה .דעו  רסממ .םיגורחאה תועובשה

 / םוטנרוטסה רחא ינפ : , ידגנל תושדח < םינפ הנהו---תלחה חותפל .יתמק 'דתשקבב סישרח השלשכ הז .םיקסוע ,ירבח םגו יא .םכ . ,ךנונש  +רכרה :אלפנו
 ה םימיב .הלודגה ,הועב .יתבשב |, תודחא :םינש .ינפל  יתעהי רשא \ תאו יקפבוקשוירימ תא םושרח = השלשב הו .ונא םוארוק =- \ רמולכ | ,םוהל

 ,םירבדב חו םע הז םיחגנתמו .םוגיודמ . וגויהְו .דחא .קהנופל. םימעפ .םינמהומ = דחו .םושקבמו .רנפלוטס ' לש וותושרה רפד"לע גרוברטפמ סי
 -.ונונש בל תא ."רנרב ערואמ) זיגרה .ןברופ"לעדףאו -

 " תאצתה לש  רודב  ונא םויח .; דוחל רוברה"שפוחו
 יאנוחשלפה רעוה םה וללה) ןללהו = ל

 ,,ןעומו רסוע יתייה נא . יתעפשהמ וירי  יתש 'תא .קלסמ היה הוו , תעגמ ודוש
 < ,ונל שי .רוחומ .דיתעו .ימואל ה ןושלו .ונל .

 :,"םידימשמ,  .םהיתונבו לארשי ירישָע ינבש ,הזב שיש הממ רומגה

 המב דע .יחורמ וילע עיפשהל ץימאתמ | יתווה ינא . םלו לש ומורב .םידמזעה

/ 



 ווב = הפי .יקסע  ונניא = תודהיה קסע = . ןב .- ? רנא  ןיבמ =- ו 0 ,וופקשמ תווכובו ךותמ .ילא .בוש הפקשנ הדרחהו הבולעה קוחצה-תכו |

 8 : : 3 לוע ה 0 0 וויל

 םניא = ,היסימוקה \ לא םהיניע תא םיאשונה = ,םוינע ףלא םיששי

 ברקב .תושעהל .יוארהו .השענה > ,הפיו בוט רבד לכל  הנושארה

 ,התכז אלו = = ךכל הבזתש אסידוא  ההיה היואר . .היפור :ידוהי

 ,תולהקח רתי לכמ ,הערל אסידוא תלדבנ תונורחאה םינשב ,הברדא : המועזה  התריש תא הרש | תוינעה .תלחתמ ןסינ .םנבנשמו

 םג םתעפשהש ,םירעוכמו םינונמ .םישעמ הב  םישענ = רשא .שיו = 98---80,000 'םימה תועמ,ל תוקקזנ ,לשמל ,אנ לי וו ב .םר לוקב
 , אסידוא לובגל ץוחמ תאצוי םה  הרישעה ,בויק ב ולופאו ,שפנ 60000 -- אס ודוא ב ,שפנ

 הו 4 תא

 התיה ,היסורב .הלוב .תונברה לע בבר הליטהש , הנושארה ןמ .רתוי וז .הקדצמ םילטונ .הופורב .רשא לארשי תולהק לבב

 ,היפורב .תינברה תנקתב | םיצורש ,וללה ושקבי םנחל .אסידוא = ,6ז .ריעב ידוחיה :בושיה לכ לש .'צורפ 58 ךרע) םידוהי 0
 ירחא :הנלעוה אל .םהיתופורתו םהיתושקב לכ |; הל תופורת וכו :'גכו

 .הנקת הל ןיא בוש \ ,תונברדב אסידוא הליטהש אמחוזה  הרושב = הרז .המיענ = וישכע הברעתנ | אסידוא : התואבו
 2 , : ילארשיה. רובצה לע תימואל .הפרח התטעהש ,חנושארה יינעל .תקפסמה | ,הדחוימ | תידוהי היסימוק 'םש שי  .וז המועז
 ו תו אה ,טטופידל  רמומכ הרחב איה :אסידוא .התיה ,היפורב = י חספל ןיסובלובו העמו הקפהל ףלוחה  תומיכ םימחפ .לארשי
 ונינינעו ונרובכ לע .ןגחל הכלממה-תמוד לא החלש | פכמ תסנכהמ הל םיקלוחו  ריעה תמוד האס הרשיאמ היסימוקה
 ,םיריעצ הנשו חנש לכב ;היסימוקח לש הדובעה .ררס והזו .רשבה
 םיינעה , לכ תא .רקבל .םואצוי ,הוצמ םשל םחישעמ תא םישועה
 טשופה לכ יואר המכו .םא ,םחיניע תואר ייפע טילחהלו םהיתבב
 5ש להנמה .רעוה רמולכ ,םיאבגהו .הקדצ לש יקנהאמ לבקל רי
 םיארוק - ךכ) "םירקבמה, תוטלחה תא הלועפל איצומ ,היסימוקה
 ומק ."םירקבמה,ל הדובעה תעש התע העיגהשכו . (אסירואב םהל
 ,םתדובעמ םה-םירטפנש ,דחא הפ ועידוהו , שיא םינומש ךרע ,םלוכ
 אסידוא ידָוהי הא תיסה  םיאבגה ןמ רחא :: םהירברל ונתנ םעטו
 הָריחב .רוחשה איר ןוראבב הכלממההתמור לא .טטופידל רוחבל
 רחא ןחלוש לע .בסהל םילוכי ונא יאו ,ייסורה םעה תרוגא, לש
 .הרובעב ול .םירפח .תושעהלו הזכש .םדא 'םע

 ינפמ תואבגל ותואת הא החד אל שיא ותואש ,וילאמ .ןבומ
 ,םיאבגה  רתי םג ורטפנ אל  ,היסימוקה ןמ רטפנ אלו םיינעה תנקת
 , םתדובעל .ואצי .אלו::םהירבה תי. .,ןבומכ : ,ומיקה :."םירקבמה ו

 .לעו ,םיסח םה םדובכ .לע וללה | :אסירואב "הנרה, רובעתו

 == הלא םונושמ םילּודג הלדגש ,הנושארח :םג :איה ..אסידואו
 העפשה םילבקמה , תורוחשה תואמה  ינפל תרשל םידמועה םידוהי

 "תא .םיתיסמה  .םידוהי .,והצניש ידכ .סהל םירזועו םירוחשה .תאמ
 ,ייסורה .םעה תדונא, לש .הריחבל םדי .תא תחל םהיחא

 םיקבד .יכ  ,רימת ראפתהל םיגהונ רנייה םיחרזמה .ינחנא
 ונויה .םיסלקתמו . ,תודהיהו םידוהיה \ ינינעב הרומג .תוקבד .ונחנא
 ךסמו לודגה ירוהיה רובצה לעמ וערקג .יכ לע .םיברעמה םידוהיב
 < ;םונמרגה - םוחרזאה לש  תיזכרמה .הרוגא,ה הנהו .םניבו וניב .לידבמ
 ,("הינמרגמ  םיבתכמ,ב/ןלהל .'יע) .יבמופב- תורכמ ."השמ :תח :ינב
 לע הנמנ .טנמלרפה לא רחבהל- רמועה טדידנקה םא ,הל .יר אלש
 ומצע :טרידנקה  ירחא .קודבל הצור איה אלא = ,תילרביל הגלפמ
 וחכשנ .םרט רועש = ,אסידואבו = . םידוהיל  ולש סחיה תא תעדלו
 ירבק, לש .המלש .הרושש = ,1905 / תנש .לש .רבוטקוא ימי .הב
 < ,תורוחשה | תואמה ונל ושע רשא תא הריכזמו הב תמייק "םיחא
 לש .םרוחבל ןוחצנ .םיליחנמו :םה- םג .םירוחש | םישענ  םידוהי

 . םירוחשה .םוסח

 :חיסור תולהקבש = הלודגהל הל אב הזה לודגה ןולקה לכו "אל יאדו -- + הז .בוח-דומלב שממ שי םנמואה

 םהו ,הלוחנל הב ולע  ,חור ילפש | ,םיסג םישנאש .םושמ קר תולהק  לכב  הלודגה איה .אסידואב .תילארשיה | הלהקה

 ל , לארשימ שפנ ףלא םותאמל .םיגיהנמו םירבד ושענש = תודסומ הבהה שי אסידוא .תלהקל ..(אשראוו דבלמ) היסורב לארשי
 , הפרחו .ןולק םש | ,תולשומ חורה .תולפשו .תוסגהש םוקמב | םינש :ינפל .דוע = .הל םה .תראפתש * ,םיבוטו  םילודג \ םיירובצ
 - םה םג. ,היצלימיפאה ירוכג  ולשמ .אםידוא תלהקבו םימי ויה התעפשהש .,הבושח תידוהי היצנגילטניא אפידואב = התיה . תורחא
 ,הב .התיה  תוליצא םג תאוה הערה לבא .םתלהקל  הער | ומדג  .אסידוא היהתש ,ןתונ ןירה היהו = .אסידוא לובגל .ץוחמ םג הרבע

 = .הרומג .תיתד תוגלבסב .טגרוטסה תא יתקספה == !ךדוב איה תועט -- .םיבר :םימי הז ונממ .יבל תא יתחסהו ויתחכש -שא ירחא ,ילא אב וישכע
 :.םדארינב = .לע ,  הברדא . . םולכ .אלז ענב אל ? יבלל .עגנ רבדהש ,התא רובסכ  יוחא ילא רמאו הו חתפ-- , ךריע על יתאב .המ םשל , תעדי .ולוא -

 :יי ץעמ .םופחנה .םושומכ םולעכ :, ונילעמ ' םתא .םילשנ וב ,ינא חמש \ ךתומכ =. ..ךֶמיב .ןתפמ לע \ ךורדל ,יל .תתנ אלו ינתשרג יאדוב . זא"יב --  םולשהתליאש
 : םיקותע .םורבר ,וונוָאב \ וישכע עימשמ .ינאש : ,ולא .םירבר .יכ = ,יתעהי ומטוח  ,ומכרכתנ םימןנצה  וינפ .ןוהמתב | טנדוטסה * ינפב ותלפתפה

 ףשמב ונינותע .ירומע לע .תחאו םימעפ האמ ורמאנו ורוחו ורמאנ רבכש ,םה = רעב תופיעה ויגיע .ךותמ ילא תפקשנ . הדרחו .הבולע קוחצ-תכו קיהבמ לדוגמה
 "= לעב הז .רוחבל רוע. דיגָהל יתלובי הפ םלואו . רמשה ישהה ., םינורחאה םושחחה > . םיפקשמה תויבוכו

 .קוחצ-תכש ., םיפקשמה .לעבו  קיהכסהו לדוגמה םטוחה . לעבו  םומוגצה  םינפה > ה ?דצוב אה --
 ל ? םכותמ .ילא ,תפקשג  הדהחו הבולע ,ותח .תא .רימהל תיניוולאקה היסנבה לא ןאכל יתאב --
 = .?םידוחילו יל המ .? תודהולו יל המ :: רמולב |... תקדצ םנמא .,. והחיה --  תרה תרמה + ללכ רוע , יתחמת אל : הומת םלואו ..וינפב יתלכתסה בוש

 < ןיעכ אלא רז .ןוא. ירה : םולב אל .?םהל יינא .ןתא .המו = םידוהיה יל ונתי המ = . םהיבקעב וב 4 םישר ןבר תיב לש תוקונית הליפאש , ןינע .וישכע איה .יהה
 הנוחבל .רומעל  הבקסומל התע עסונ : ינא , הנה : ךשפנב | אנ-הוש ... הידימוק ? הזה רוחכה לש וקלח .ערגי המלו

 הומעב ?וז הרועתב השעא המ , ןכבו <. טסירוידתדועת לבקא טעומ .ןמז .דועב . הרומג תיתד תונלבס .ךןתמ ותוא יתלאש --- ? ןכבו --
 .יתרלונ יכ  ,בותב .יתודועתב : רמולכ | ,ידוהי ינירה .הנושמ  הינורוא וזיא לש ., לצאו דחאה לצא | , רמובה לצא | יתויה  ...יה"יה ... םולב אל , ןפבו --

 שול - אלא .ןישבעמ ול .ןוא ..ינפב םילוענ םירעשה לכ ךכיפלו . םירוהי תומאל " ןללה ןיא ,  ללכבו . םונוש תוריוג ינימ , תורועת .ינימ ינממ םה םושרוד .. ינשה
 :בוחרב .רשא  םוידוהיה * םיקנאכה דחאב הנוהב וזיא אצמא .ילוא , תופצלו = = ; םימי שדוחל ןינעה תא : החדו לכ םינפ ,יל ריבסח .אל רחאה . רתויב םיזירז
 7 ..יטסירוי-לננה- ינאז טרוחל לבוה םושלש יתרופשמ לבקא או ,; יקוועל = :י,/? טנדוטס / : ינלאשו' חורדתורירקב  ילע .ץיצה ,.יאוב  רבד דל ,ערונשכ . ןנשהו

 8 : < ?  התא - המובמב ויגיע תא יב רימעה , קתושו ודנגב ינא בשווי יכ , ותוארב

 : ךכופלו = :חז .ישעמ תא .שורדח ל וךנה ו ו ₪ ו 'מנָמא --
 : , ינא סלואו | ,הבשל



 ושנא > :העובק העד : ךוחמ | ,המיש ךותמ  העבנ ןכ לע יב
 ולשמש לופה ירובג  ןיב ויה שפנו ב5 ילעב = ,עדמו חוה
 וא תמאה' לע םרימעהל ,םהב םחלַהל היה יוארו  ,אסידואב .זא

 .םחצנל

 ,וללה לבא
 וז איה םיאיבמ 'םה ש

 ןיאש אלא  ,םימחלנ  ןיא םתומכש םישנאבו =
 <... דחא .ןחלוש

 הערה .אפידואב םמצעל הררש וישכע ולטנש
 , חורה תולפשו :\ תופנח . ךותמ תעבונש

 לע םהמע בסימ  םדא

 : ,.ריעצ בר

 לֶאְרֶשִי יַחיִּדַמְל
 ,*ינש רךמאמ

 םושמ | ,םימעפל  םאו  ."םיחוכו, .ירפפב  ונתורפס איה הינע ,

 ימכח = ואובי יכ  רזגש :.רשה וא ךלמה לש .רובידה י'פע םנוא

 אל ,חוכו | רפס הוא  רכחתנ ,"ןומגהה, םע חכוותהל .לארשי

 םושמ וא "בישתש המ עדו, םושמ ,ץו ח יפ ל אלא הז רבחתנ

 םימיב = ונותובאל .עריאש המ תורודל רפסל ידכ ,תורצה בובח
 םינפ ל תדב םיחוכו .ירפס ,דמש לש .תורזג תעשב ,םהה

 +ולא .םירפס ובתכי .ימ ליבשב . ירחש ,רקיע לכ ונתורפסב ןיא =
 ל

 יו"ש לש  ורמאמ ךגנ .םינש .עבש | ינפל רמאמ יתמסרפ הז םשב (* :

 העורי אנקסמ  ידיל אבו תודהיה םויק לע קולחל אציש ץיוורוה שיא =
 ידמ רתוי תופירח אוהה ירמאטב ואצמ \

 םיבר
 ,ונעטו .הריתי .תואנקב ינודשח םירחא .

 .דנתורפפב עורי  םרז וא תמיוסמ  הטוש לש ךרע ירקמ ,רמאמל  סחול .ןיאש =
 םירווח .םיריעצה | תרוכח .ךותל וא  וקרזנש | תונויערהש * , םיאור נא. וגרעצל

 םונפב ןםעפב םעפכ < ונתורפסב םילועו  םיצבצבמ  םהו = , רידת םירוענו
 המו ,  םהל ףסותנ חכ םיניקומש ןמז לכו , עובק "ךלהמ, ושענש טעמבו , םינוש
 . <.הפל הלגתמ אוה וישכע בלב שובכ הלחת היהש

 =- ,ימא .םנמא .הצעְב .ויה .ימע ותחפשמהינב לכז .יחאו  ימא םג ל .שגלב |
 ברח יב ,הליחתמ ול החיכוה איה תישעמ .חשאש--התוא התא עדוי אלה |

 רצבל ול היחי השק ,יתר/ תא .רומאשב םג  :המע הקומינו המעטו ., ןויע ךירצ
 ,םידמושמה לעמ  קחרתהל םיגהונ = םידוהיה .  טסורוי = רותב | יוארכ .יבצמ תא
 . רמומה .ינפ לע = ןטבמו .הרילמ ירצונה םחיחא תא םירכבמ םה 'ףא םירצונהו |

 םירמושמה רפסמ הברתי תורחא םינש  רועב יב  ,רמאו ידוד רמע ןאכ םלואו
 הז \סנרפתהל ולכוי זאו , ריעו = ריע לכב ןוגה. םוקמ םיספות ווחיש" רע <, ךכ"

 , /רתויב \ ףירח : ולש חירה-שוחו  אוה .ץורח רחוס ,  ךל .עורוכ ,ידודו

 .תיתד תונלבפ .ךותמ בוש ויתלאש 7 סבו

 םנמא ,  הנשעאו יתבוח יהוז .וכ , ונלוכ ונטלחה . . , םולכ אל ,ןכבו ==
 יננוא . יחא\ םגו מא םג םתד תא ןרימי יתא דחו יב" , דאמ .יתצפח :ץופח

 ןמ הו רכה .םלואו , . יריחי .םדאה ,תויח | בומ אל" הויקמ :םוש לע |
 חל 'םג שורפוש = רשפא = = .ןקזה הדור .תומל . הכחמ .ןיידע ?אוה = ענמ

 טושפ ןובשחה .. הלודג .סתרוכשמו .םוידוהי .רחסמהותבב םידבוע יחאו
 ינניא ימצע .ינא םג .ונניא םימימסוטנא \ ירח \? םתד תא רימחל 0

 רוהיל ₪ םישועש ה עוה = לוע יב ,ינא ערוי

 , ןכ-אלמלאו ..םחרכ לעב םיורש לארשי ןהיניבש : ,תומואה

 יהדוה |

 ו והלאה םוערה םימיב תו תוחמלו :

 םהל .וליעוי אל :,הזל םיבורק םהש וא ,תדה ןמ ואצי רבכש וללה
 דורמל םינווכמו םנובר .תא םועדוי םה .ירהש , תוחכוההו םיהוכוה לכ

 ,הנומאמ = םירָמומ- וא  הבהאמ .םירמומ ונל .ויה אל :םלועמ וב
 חפוותהל שי תלעות חמו ,סיעכהל םירמומ וא ןובאיתל םירמומ .אלא
 וזוא -- .תורהיה : ..םוחת - ךותב :םידמועו :םיעובקש  וללהו + םהמע
 : %חלא םינינעב .ןדו : םשוו םהמ ימו/ ,םהינפל 'הלאש

 םשור 'וניא .תודהיה .לע תורצנה רפימ השעש .םשורה :,תמאבו
 התשע 'תודחיה לע אל  רמולכ .'ינוצח. םשור אלא ,ימינפ
 לע הלבקתנ וז תרש .ליבשב ,םי דוהי ה לע אלא י,םשור .ותרות

 ילמלא
 תד וז הרות התשענ ילמלא ,קטלש :תרל תורצנה התיח אל ,לשמל
 הלחת הבשחמב תמאב התלעש ומכ ,לארשיב .העודי תכל ק
 ראשנ היה אלו תכלוהו  תחכתשמ התיה .תכהו | ,הירסימ  ינפל
 םיסחימש ךרעה יתואל הכוז רפסה 'היה יכו ,הלש רפסה .אלא  הנממ
 םהימי לכ םילפטמה ,לארשיבשו תומואבש םילודנה םירקוחה לכ ול
 ותוא הזה רפסל היה קפס ילב ירח + וישוריפ ישוריפבו וישוריפבו וב
 הדנָא שהדמ לש השלאלשי לש י'םיזונגה םירפסה, לכל שיש ,ךרעה
 ירפס .תמועל םוה .ןמ הפיט + ובש רפומה .תרותו אל ותו .;האילפ
 ןואש ,וב .דחא רמאמ .ךל :ןיא ירח \, ונלש  םישררמהו  הדגאה
 ,ארקמב :ורגנכ  םינווכמ הבהאו רסומ .ירבד לש 'תורמאמ הרשע
 : םיממותשמו  םיאתשמ םידמוע =ונאו = ..ונלש תודגאבו שרדמב
 תרותמ !"'גשומ לכ םהל "ןיאש = ,םלועה .תומוא : ינב חניתה
 רסומה = תרות לכ: >.והוזש ,תמאב : םיבשוח \ םהו . ,תודהיה
 "" ירמא תא .םנ לע :.ימיהמ םה .םא אלפ/ לכ ןיא ,תודהיה  הרציש
 .;הלואגה .תרושב . לעב םהילע םיזירכמו .הז רפסב ואצמש .רסומה
 איה המ ,ונתרות תא םיערויה  ,לארשי ינב ונחנא לבא
 ,הבהא לש השדח הרות .וזיא ץהוה רפסה ונל איבה רשא הלושבה
 ןיבה ,םיחילשבש ץורחה ;םולופ +ו נ ל הליג  ,הנינחו הונע ,הלמח
 םידחא םירמאמל \םהל .רשפא-יאש ,האר :אוה ..וקמועל .רבדה תא
 לש .הקימעהו = הלודגה תורפסה :ךותב | ולטֶבי אלו ועלבי .אלש
 ,'םיבלכה "ינפל וקרזו םינבה תאמ .םחלה .תא חקל,ו רמע , תודהיה
 ,. ריב .התלעו ,ובר אטבמכ

 וליחתה ונתורפסב םגש ,םואתפ םיאור .ונאשכ ,הז .םעטמו
 המכו .המכ .תקסעמו = ונמלוע" ללחב  התע .תרסנמה,' הלאשב לפטל
 ,תודהיה :ןיבו המודקה תורצנה .ןיבש \ סחוה לע הלאשב --- תוחומ

 אטלנטה טבח רז "בעונ -גז-יעבשמה הכה בש שגמממב-ארהטסכטשהע חתני טועה סששנטבמטש קב טאחשה

 'ו ףרדב .ךליל אלא יל  ןיא ,דאמ \ םישק םידוהיה ברקְב = םייחהש וישבע
 םוחלאבו | יבלב שיגרמ ינניא יתר שגר םושש ,טרפבו .םיבה הב םיבלוהש
 -ףא ,וב .ןימאה אל יבא .סגו , םיהלאב הנימאמ הניא ימא םנ . ןימאמ יננוא
 רבקהל .ץפח ינא .ןיא רש רבקל .אבש , יל רצו ... לארשי .רבקל אבש יפדלע
 ,ינא םויח ץפחו :יננה.  רועצ :ןיידע  חעש יפל .םולכ : ףכב וא לבא ..ירוחי

 יל הקוחר העשה יכ ,ול יתרמאו רמוכהל םג הזה רבדה תא יתראב ..
 שרוח תוכחל יל רשפאהוא ךבופלו , םיאבו םישמשממ :תוניחבה ימוש יפל , דאמ
 לכ ול .המל - רחא הרמהההתדועת יל , ליעוח המ : ךמצעב עגה . םימי
 חוה קפעה

% 0% 

 ינזאב : ,.םמודו \ םימשמ יתבשי  .ןיידע | ,"תיבמ רוחב \ ותוא אצישב
 ,. תפחרמ יניע .דגנלו ללמואה ירוהיה טנדוטסה לש קסעההירבה ףרה ילב םימזמומ
 ' תושעל אלא המלועב הל ראשג אל, םואמש ,  ונמע תצלפמ ,/הלודגה .תצלפמה
 : 2., םדא ;תושפנב .רוחסלו התדב קפע

 . .םיהלאב םחלהלו ה תא .שקבל ונידי  ופרו  ונחוה הרצק יכ יוה



 רמאמב 'ב .תרבוח זיש "יחלשה,) ישדקח .יבתכ :ןיבו ןוילגנבאה ןיבש
 הלאשש ,םירמוא ונא ונחרכ לעב ,(לארשי:ןב תאמ ."ןאל- תלאשל,
 לש םבל ללחב אלא ,לארשי לש ומלוע .ללחב אל  תרסנמ וז
 םישמ ,רבלב ה כל הל הלאש םתפ הניא וזו .,לארשי .ינבמ .תצק
 ול .השעמ םשל קספ הכירצש .הלאש אלא" ,רכש  לבקו שורה
 הלגתנ .שדח :רוא הזיא  ,השעמ .םשל .תלאשנ -וז הכלה. חתיה אל
 תר תלאשב םילפטמ םניא .המלו + רפס .ותואב םילאושהל .םואתפ
 תורפסבו לארשי  תרוהב םורדצ המכמ :תעגונ איה .םגש ,רמחמ
 + המודכו . סויציפנוקו הדוב תד לש :ןרסומב וא - ,לארשי

 תא רדחכנ המלו ונינפל רשא תא תוארמ וניניע .תא .םוצענ המל
 תורזגה .לכ ירהש ,"רמש תרז, לש רודב .םימייק .ונא + וניפב תמאה
 ליבשב אלא לארשי לע ואב אל 0 ופכתש * ,תורצהו
 ישפח .השענ .ותרותמ ישפח .לארשימ םדא השענש ןויכמו ,ותרות
 -- הלבקתנ אל ןיידע .ותעיסו ינשה .בוקרמ | תטיש -- :ויתורצמ
 קיסעהלו ונכלועב .תרסנמ, תויהל  הלאש התוא הליחתה ךכ .םושמו
 לארשי .לע .ורזגש תורזגה לכש ןווכמ  ,תמאבו .."תוחומ המכו המכ

 ,רפס .ותואב .הלודג תונשקעב רפוכ .אוהש ליבשב אלא .ורזג אל
 תורפפמ קלחל .ותוא :בושחל ךירצ,ש .,הארנ | וב  לכתסנשכלו
 יבתבמ  קלחל .ןוילגגבאה תא . תוטישפב .בשוח הזוניפש,ו :",לארשו
 המישנב .םיחילשה ראשו \ םולופו ושי" תא ריכזמ .אוהו ,שדוקה
 םיבורק ךיינתב םיקופפו םיקרפ חמכו המכו ,'םיאיבנהו השמ םע .תחא
 :נבאהב םתוא ונשנפ וליא ללכ םיאלפתמ ונייה אלו, ןוילגנבאהל
 ,"ןוכנת םמוקמ םש ולאכ רברה הארנ .םימעפל ,הברדא + ןוילג
 תודהיהש, תודהיה לע הברה הרסומב הלוע ;תורצנהש אלא דוע אלו

 ,"תילאידיאה  העיבתה לש | תה איה תורצנהו ,קוחה לש .תד איה
 י ע צ מ א ה אוה .-,רבדב .קפס ,לוטהל .ןיא = .,.תירצונה . .הבהאה,ה
 ,יטושפה סומסיאגאה דגנכ ותרועב םחלהל ידיחיה ישעמה
 אובישכ ,"קהידיו .דידי,ל הכלה םיקפו 5 ךכש ןויכ -=  ,'ובו וכו
 ,"תונויסנ = המכב .הסנתנ,  רבכש ,לשמל | ,ןרטסכא ,ידוהי ריעצ
 ימי" בור וילע ורבעש  .רחאלו ירושפו | ולוקע = המכ .רחאלו
 התוא גישהל ןדיב התלע | ,םילושכמו  םירוסיו  תורצב וימולע
 לש תותלדה תא אצמ ףוסבלו ,ושפנ תא /אשנ הילאש הלועתה
 הדוי ןכ םא אלא םנכהל ול םיחינמ ןיאו ' תורוגס \ הטיסרבנואה
 תו יקסופ לא .אובי הזה םויה:ישק ריעצהשכ --- ,רפס ותואב
 ללב תש ינוא ןח  +יתובר,  :רמאל  םלאשיו | תורומאה
 רשפאו ,אוה ונלש איבנהו אוה ונלש רפסה ', לארשי יהלאב רופכל
 לרבה םוש ןיא, ירהש ,םדקמכ ימואל ידוהי ולופא תויהל םג יל
 היהא המל כיאו ,"תרצנמ איבנה ןיבו תותנעמ איבנה ןיב דופי
 בישהל םילאשנה וכרמציש הבושתה איה המ +"ייח תא חפקאו ןשקע
 ,. ,+ םתטיש יפל םימתבו :תמאב .לאושהל

 ודננתה ,אירב 'שוח םהל היהש ,לי'ז .ונימכח
 ןויכמ " ,םנמאו = ,י"יפמ רקפר ןכש:לכ, .םושמ ,לארשימ "םינימ,ה
 וזיא, .: לאושו = ,דמוע אוהש  ךכ .יריל לארשימ .םדא עינה .רבכש
 שרופ היחיש  ופוס +"םירחא לש וז וא :ילש ,הבוט רתוי איה תר

 היל \ תפכיא אל תורהיה  םוחתב עוקשש ימ"= ,ונלש םיוחה ןמ
 םשכ - - ונתרמ תולענ תורחא תותד שיש = ,ול 'ורמאישכ וליפא
 ייפעא .,לארשי ינב. תויהלמ .לדחנ אלש
 וז הלאשב םיהוכוה לכ הז  דצמו  .ונממ .םיפיקתו םילודנ .םימע
 .תלעות ואיבישמ רתוי  קיזהל םילוכי 'םהש שיו = ,םה .םירתוימ
 הז :ןיא ,וז הלאשל תצקמב .לפטנ תויחל רמוא ינא תאז לכב םאז
 ימואלה בשוחה הז .,י'םעה .ךחא, ירבד תא ינא האורש םושמ אלא
 , ביכ ךרכ 'חלשה ) "םיפיעסה יתש לע , אלפנה ורמאמב ,הנלש יהוקמה
 ו תודהיה תפקשה ףותמ :רפס ותיא .ררבל .העשה העינהש ,(ב תרבוח

 ו, דבלב הילגנאב אל 5 כ העשה ל ילואש .,ול אבג 8 /

 םע םיחוכול

 \ .שיו םיפוחסו םיווד ונאש

 וז .תוציחנ .םיעטמ
 * .הברהש ,הלש ארוטלוקה תא ונחוה ךותל םיטלוקו תירצוג . הביבס

 ךוהב .ונא- םייחש םושמ, ייםעה .דחא,

 ריכנש  ךירצ ןכ לעו  ,הב. תוברועמ  תוירצונ , תושגרהו  תופקשה
 ידכ .,תושגרההו  תופקשהה ןתוא = תועבונ . ונממש * ,רוקמה תא
 שי ."םייללכה .םיירומלוקה | תודוסיה ןיבו ולא .ןיב .ןיחבהל ערנש
 םתפ "הביבס,הב קר .אלש  ,םיקרוצה וירבד לע .דוע ףיסוהל יל
 רוע אלו ,תורפסב ףא אלא ,תוירצונ תושנרהו תופקשה הברה תוברועמ
 ' ."יפאש תוירצונ תושנרהו תופקשה הברה וטלקנ ונלש תורפסב םגש אלא
 = בור .ןהיניב ןיחבהל םיעדוי םה ןיאו ןהמ ררחתשהל השק לארשי ימכחל
 םירצונה ימכח לש םחור ירפ ונלש שדוקה יבתכ רקחל ובתכנש םירפסה
 םנוצרב אלש וא םנוצרב וז תורפס ךותל ופינכה .םירבחמהו ,םה
 וליפא היוצמה ,תיביטקייבוס 'היטנ  תוחפה .לכלו  ,ירנויסומ חור
 :תודהיה תרותש ,תמדוק החנה ךותמ תאצויה ,םהבש םינקותמה לצא
 חכמ ןבה חכ הפיו --- ,ןוילגנבאה תרותל הכילומה  ךרה אלא הניא
 :ןורפחמ וא : ,םהיהבד תא .אמצב .םיתוש לארשימ םיברו .  באה
 ,יהנחבה,  ןורפח םהל  םרוגה הקמועל תורהיה תא \םתנבה
 ,רמולכ ,םיירוקמ רתויה .םירוקמהו םה םיטעמ םיירבעה םירוקמה
 ,תיזעול .ובתכנ אלש  םושמ  ,םתערל  ,םייעדמ םניא ,םיקיתעה

 = רתוי םיביטקייבוא  תויהל םישקבמש םושמ וא --- ,תירכע אלא
 = . ?ידמ ךתוי .םידוהי, .םעה .דחא לש ונושלכ שמתשנ םא וא ידמ
 / %ש םלוק:תב ונתורפסב םוי לכב םיעמוש ונא .ךכ :ןיבו ךכ ןיב
 = אלא  םהיניעב םניא ונלש שרוקה יבתכ לכש ;םירצונה ימכח
 : .ייעישומה לש* הלואנהלו הרושבה,ל הנכהו המדקה

 < םתורפפמ --- ילכל .ילכמ יוריע ייע ונל האבה ,וז העפשהו
 . ראמ איה תקזמ --- הברחהו  הינעה ונתורפסל הבחרהו .הלודגה
 . םתוא איבמ .ןוילגנבאה . לש :ורפומש  ,יתשגפ םיריעצ המכו  המב
 םה ןיאו  ,יוטסלוטו ןניר לש םתרותמ םה םיעפשומש , תובהלתה ידיל
 ,ןוילגנבאה .רפומ ןיבו  הניבש הממו  תודהיה רסוממ .םולכ םיעדוי
 ףאו ללה םהיתובר תאז .תעדל ושקב .אל וא ועדי אלש םשכ

 + תומואה ימכחמ םהָב אצויכ
 וז ןיב המ. ררבל  העשה | העיגה \ ךכיפלו

 .ןיחבי הכזיש
 ימש ,וזל ורב

 0 (ואובי דוע)

/ -- 0 0 , 

 .תונוש תוצָרָאְּב דמשה

 וו

 (ךשמה)

 .רפסמ לא .הינמרגב תורמשה רפסמ תא ןוידע ונלבקה אל
 לש םירפסמה םג ףוס ףוסש םושמ  ,הירגנוא-הירטסואב תודמשה
 לכ םיקיודמ .םניא .הירגנוא-הירטסוא . לש : םירפסמה = םגו  הינמרנ
 4 לבב הלעמל רומאה לכ .ןמ  םלואו ..תפסות  םיכירצ םהו םכרצ
 < הדמב , תעפשומ תינמרגה .תודהיה .יכ ףאש = ,וילאמ ונל ררבוה
 הרזה הביבסה לש הרוטלוקה ןמ  טלוב .רתוי ןפואבו הלודנ רתוי
 - ויתולובגבש ,םעה לש םייתוברתהו םיינידמה םייחב איה תפתתשמו
 ןיא  תאז .לכב-- תירגנוא-הירטסואה . תודהיה  ןמ .רתוי  /היח איה
 : .הירגנוא-הירטסוא ירוהיכ רמשב  םיצורפ הינמרג .ידוהו

 פסמ = תא .ליבקחל אובנ םא ,רוע תמאתת | האוה החבועה |
 ש .טשפארובבו ל םירמומה .רפסמ לא ןילרבב םירמומה

 . יקסניצשל בקעו



 תובושחהו תולורגה ןה -  טשפארובו אניוו  ,ןילרב--וללה .תולהקה =
 העודו .הדמב ל ןהבו ,הפוריא .ברעמב \ רשא לארשי תולקלה .
 תא ליבקהל ונל יואה ךכיפל .הלוכ תיברעמה תודהיה לש א |

 דומעל ידכ: ,תובורעתהיאושנ | רמשל  עגונש .המב וול וז ןתשלש =
 םידחא  םירבר .רבדל ונילע לכ םדוק לכא = ,.ןהב.םיקח .בצמה \ לע

 ,ללכב .ןילרבב םידוהיה .בצמ לע םיהחא
 ,ןב הנה .קספה :ילב .הלדג תוגילרמה תילארשיה הלהקה /
 םישלש ירחאו ,םידוהי ..5,464- -1825 תנשב ןילרבב ויח ,5שמל
 רע ןילרבב םידוהיה רפסמ. הלע רבכ 190%,   תנשב ,,הנש
 םישלשו /האמל קפס ילב םרפסמ עיגמ. תעכו | ,שפנ 98, 8 - ו

 יפ טעמכ הברתנ ןילרבב :ידוחיה .בושיח  רמולכ :,שפנ  'ףלא
 ,וא .םירישעה תוגלפמל לודנה םבורב םוכיוש ןילרב ידוהי .השלש
 .הז .לע .חיכומ םילעמ םידוהיהש םמה .םידימאה \ ח"פהבל |

 4,84%6 ןילרבב .רשא | ידוהיה  בושיה היה \ 1905 תנשב
 81 .ןמ רתוי סמ ימלשמ לא  סחיב לבא ,ןילרב לש הכושי .לכמ
 ,האמל  םיזוחא רשע השמח רע םידוהיה רפסמ הלע | הנשל קרמ =

 ןילרב ידוהי לש םקלח הזמ  אוה .בושח רועו . השלש ,יפ המולכ
 םילוע  םנואש ,םידוהיה .הנשה .התוא לש ללכב < סמה תסנכהב \

 וסינכה ,ןילרב יבשות לכ לש םיזוחא השמ חל ףא םרפסמב
 הלעמש עצוממה סמה .'צורפ םיש לש ןמ רתוי סמה .תפוק :לא
 ידוהי הלעמש עצוממה .סמהו ,קרמ 168 אוה ןילרבב תחא שפנ

 .קרמ 3888  אוה
 תוארהל ,ידכ ,ונל המודמכ ,םָיד הלאה םיטעמה םירפסמה 5
 הלוע המבל ,חארנ וישכע ,ןילרב ידוהי .לש .ירמחה םבצמ. והמ- 7
 .ןילרבב רמשה  תעונת = =
 :ןילרבב םתה תא ורימה 0

 שו
0 

 יתנשה .רפסמה [ לחמה רפסמה
 עצוממה 2

1 12006 20 

9 108 1882--9\ . 

188 13 1 

19 78 1902 -6 
149 149 17 

1908 116 1616 
 0 לכה ךפ ל

 םישלשמ ,תקסופ יתלב תוחתפתה ןאכ 'םג םיאור ונא הנה |
 ונא םיכירצו .השש -יפ רמולכ /הנשב .תורמש הששו םינומשו האמ 'דע =

 ,טשפאדובו אניוול עגונב רבכ ונוריעה רשא תא ןילרבל עגונפ ריעהל
 הלורגה ותוברתהב  םג יולת רמשה לש הוה טלחמה. לודינהש
 ויובר5 רמשה יובר לש וסחי תא .  ןילרבב ידוהיה .בושיח לש

 : וז אלבטמ םיאור .ונא .ןיקרבב :ידוהיה בושיה לש =
 : ךותב ,רחא :רמימ ןילרבב היה ב א

 1899-1881 - תונשב  םידוחי 0
0 2 2 1 1880 
00 / 2 1 1399 

60 5 , 8 ' 

 םינשבו ,םינש יפס רתוי .ידוהיה  בושיה יובר לא. סחיב םידמושמה

 לא  םחיהב לבא ,טלחהב ה רפסמ הברתנ םנמא תונורחאה = >

2% . . / 
/ 

 רב רע תפס 5 םיבירצ . םירפסמהו ו 7 וזפע 6 2

 ,רפסמ לדג תונושארה םינשה רשעב קרש ,םיאור ונא ירה

9 

 < לו עה

 .םידמושמה = רפסמב :יונש טעמכ אב אל .בושיה  יובר דוע אלו
 בושיה יובר תצק .הלע---1908-1908- -תונורחאה | םינשבש אלא
 2 .רמשה יובה לע

 ,אעיוו םירעה שלשב רמשה תדמ תלבקה 2 אובנ .ןאכמו
 לש עצוממה יתנשה רפסמב שמתשנ וז הרטמל ,ןילרבו טשפאדוב
 ונל חארמ אוה רשאכ | .ןמאנ רתויה ןוירטירקה אוהש  ,תודמשה
 הזמ ץוח . בושיה יובר לא 'סחיב דמשה לש ויובר תדמ תא
 היהי םידוהי המכ  ךותכ ,ביר יי ק ב םיארמה םירפסמה תא םנ איבנ
 תיחתפתהה תדמ תא לילעב וארי- םינורחאה םירפסמה = . דחא רמומ
 וארי םינושארה םירפסמהש םשכ ,ריעו ריע לכב דמשה לש תוסחיה
 + ריעו ריע לכב רמשה לש טלחמה ולודיג תא ונל

 עצוממה יתנשה רפסמה כוריקב םוהוהי המכ ךותב
 ו דחאדמוב הת"

 טשפדוב נשפרוב[ אניוו [   ןילרב = [םשפרוב [ אניוו 2שמדוב[ אנו 5 [ ןילרב - [טשפדוב [ אנו [ ילרב | <" ולרב 0

1))) 0 | 77 -- | 1500 0 -- 

1 99 | 256 |.-- 2 | 
6 195 | 899 | -- | -- 
1 146 ] 500 ] 152 2 0-6 10 
74 146 ] 560 | 208 0 00 

9 8 16 | 609 ] = = ||040 2 - 
0 95| 

 .הברה :הנממ דומלל :רשפאו ןינע האלמ . תאוה אלבטה
 הינמרג .ירוהי ןיבש לרבהה לע .םימדוקה םיקרפב ונרבד .רבכ
 .,הירגנוא ידוהו לש רחוימה םבצמ לע וניארה םגו ,הירטסוא ידוהיו
 םיעפשומ םניאו תיחרזמה :תורהיה .ייחב ללכ קלח .םיחקול םניאש
 דועו .וז הפוקתב ונמלועב .תובשנמה תוימואלה תוחורה ןמ ירמנל

 בושיה לא םידוהיה בושי. לש יטנצורפה סחיה תא ארוקהל ריכז
 רפסמ הלוע וניא ןילרבב ,הלאה םירעה שלשמ תחא לבב יללכה

 רפסמ :עיגמ  אניווב ;רועה יבשוי לכ יבל 56 דע םג םידוהיה <

 *םיבשוקה  רתי \יבנל 93% ךע --טשפארובבו ,59[: .דע .םירוהיה
 רפסמה לע דומענ תישאר ל בל אנ םישנ התע

 ןיב טלחמה לדבהה תא הארמה ,תורמשה לש עצוממה יתנשה
 םידומעה תשלש .ךותמ :..רחא ןמזב ריעו .ריע לכב םידמושמה רפסמ
 ןייענ ;שארב םוקמ תספוה אניווש ,םיאור ונא .לאמש> ןימימש
 םינשה  ןהוא לש רמולכ ,1904 -.1897 תונש לש םירפסמב
 םינשה ךשמב = .םורעה שלש .לָכַמ תועידי ונל שי ןהילא עגונבש
 ןילרבב רשאמ השלש יפ לודג אניווב םירמושמה רפסמ היה הלאה
 םידמושמה רפסמ םינשה ןתואב הלע טשפארובבו .טשפאדובב רשאמו
 תונשב --ןימייק ונא הבש ,הפוקתה תישארב . ןילרבב .םרפסמ לע
 רתוי .תצק קר אניווב .םירמושמה רפסמ היה -- 1
 -- 1908:1908 תונשב הפוקתה ףופבלו ,ןילרבב .רשאמ םילפכמ
 . ןילרבב .רשאמ העברא יפ  םירמושמ אניווב = ויה .הבכ

 םירפסמב קפתסהל םילוכי ונא :ןיא ,ונוריעה רבכש ומכ ,םלוא
 םידמושמה לש טלחמה  רפסמב קר םיענונ םה רשאב ,דבלב הלאה
 .ריע לכב בושיה יובר לא דמשה .יובר פחי תא .ונל םילגמ םניאו

 אלבטב  רשא | םירחאה - םידומעה .תשלשב | ןויענו  רוסנ  ךכופל
 : ,ןימיל .לאמשמש םידומעה -- ונינפלש

 וגל :שי .ןהילא  עגונבש ל תא .הנושארב ןאכ  םופתנ
 רמומ בוריקב 'היה .הרבעש האמה ףוסב .םירעה .שלש\\לכמ .תועירו
 -- ןולרבב .םירוהי 600 לכל .,אניווב  םידוהו 870780 לכל חַא
 םידוהי 1080 לכלו --- ,הניווב .רשאמ  תוחפ םימעפ .יתש רמולב
 " טעמבו וכ רשאמ תוחפ םימעפ .יתש 0 רמולכ ,טשפאדובב /
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 יול

 לשל האש תוהה == הפו

 ,אניווב םידוהי ₪30-40 לכל רחא .רמומ .בוריקב היה 4
 תיחפ םימעפ שלש טעמכ  רמולכ =-  ,ןילרבב םידוהי 640 לכל
 רמולכ ---- .טשפאדובב | םידוהי = 850- לכלו ,אניווב רשאמ
 ,אניווב .רשאמ .תוחפ םימעפ שלשו- ,ןילרבב \ רשאמ .טעמ תוחפ
 ---תפוקתה תישארבש םיאור 'ונא הנה דמשה לש ולודיג תרמל .עגונבו
 ןילרבבו ,םידוהי 18006 לכל דחא .רמומ אניווב היה--18ל871881
 אניווב היה - 1908-190:--הפוקתה ףוסבו | ,םידוהי 1500 לכל

 רמולכ ,םידוהי 610 לכל -- ןילרבבו םידוהי 230-40 לכל דחא .רמומ
 חושה רצה ,ןילרבב רשאמ הבורמ רתוי הדמב רמשה :לדנ .אניווב
 5א סחיב םגו טלחהב ןלוכב הברתמ .רמשהש  ,םירעה שלש לבבש
 .ירוהיה .בושיה .תוכרתה

 (.אובי ףוס)

 , םכילעדםולש

 ,םיִלֶאיְרְתַּכ
 .ה

 .חָוצַמ-תִיִרּב

 + תדלל תע האצמו\ השפשפ יתמיא ! ההומבש שפנ-תבולע =
 ! בוטדםוו ברעב

 ! וז תחנל ונעונהג :ונמיקו וניחהש :ךורב

 .אקיר .רכו"ןב | הז  .היהו; ,םיהלא :וניעב ןח :אצמנ םא ==
 !םכיניעב וארת הנה

 ! חישמ תא דלת :יכ .תאז ןוא --
 ... ונינעמ  ונמחני הז

 ותוא .לכ .םועמשנ וה . ולאב  אצויכו ולא .םינונש  םירבד
 הצופתה : ,היריצב .הכפהתה ליזיירו  ,רגנה ָךְונָה לש .ותיבב  םויח
 ןכ .רקסהל .המצעל | םוקמ ' .האצמ .אלו .היבואכמ | תמצעמ הקנאנו
 .ןוגיו הרצ רצועמ

 תאבחתמ | ,תיוז-ןרקל .תשרופ התיה .םימעפ
 . תומל השפנ תא תלאושו .הינשב הרשב תכשונ ,השאר-רעש תשלות

 םעפה ךא | ינרזע ! ןונחו .םוחר = לא !  םלוע-לש-ונובר =- ,
 +! ינממ ישפנ תא :אנדחקו

 םויה לפש אלא  ,רקובה \ רועב- .הדיל-ילבחב השח . ליזייר
 תונפל קרו :שיאל :עַדְוי לבל ,רבדה תא ריתסהל.הצמאתה ולופ |

 התטמ ךותל המצע הליטה ,ףקות .לכב הוזחא ההקוי-יריצשב ,.ברע
 ,םימּפרּפתמו םיקירומ .הינפ ,הינשב :תקרוחו היפכ תקפוס הליחתהו
 : ארונו םוָָא .לוקב תקעוצ 'איהו

 4! התע יתומ יל 'ןת* ימ .! ימא : ,ימא :
 הברה התאר רבכ ,התממ דיל הדמעש ,תדלימה לחרההרש =

 הלישפמ .היִלא .הנחגו  הוררזנ - ךכיפלו ...הייחב ולא .ןיעכ .תוארמ
 תסויפמ יו תורוחשהו תומונצה : היתועולז .יקפרמ רע הילוורש =

 ; םימוחג-ירבהב .התלדשמו .התוא
 הקעצ הפי .!ךלוק םורמב  ימירה | !יתב ,יקעצ ,יקעצ --

 דהצרידםא :,ירבגתת תאו --- תחא הקעצ .רוע .ןתריל ,תעשב .םישנל
 תינקרצה ךמא .תוכז ...םולשב םהמ .יאצתו ו לכ לע ,םשה
 . .התניחת ,הליפמו, תמאה .םלועב .וישכע = איה תדמועש , ךתעייסמ |

 התיב נפל .אוה . ףא המועש ,ךתעויסמ רשכה ךיבא תוכזו ,ךילע

  יךמעתו | ,יתב .,םעמ 'דוע ,ךרעב רשויקץילמכ :הלעמ לש | יד

 : ,םיאור-ןיעמ

 7 3% םלועה <

 ,םשה"הצריזםא , ןויסנב
 +... ךותורצ לָכמ .ךמחני

 ב התטמ לע .תלטומ לוויירו , עגר .םיפלוח םיריצה

 . = .השערנ :קרו ' ,הנשי הניא ליזייר  ,תוליצמ .הינזא יתשו- ,הרוכשכ
 %הצק אב הבכ .רשפא ,השפנ תא .תעדוי  הניאו תקפלובמו איה
 ,תומל הצור הניא ליזייְר לבא +תומל :ההעש העינה .רבכ .:ילוא
 ,םימלועה ןובר לא תויולת היניע ןיירעו הוקת הל .שי ןיידע ל

 2 .ומע  שדחת דועו םיקחרממ .הלעב ליִטָו תא הל. בישיו הנמחרי .יכ
 ,השפנדלמחמ .ליטז םע .,בוט בור לע ומע גנעתתו הירוענ

 ; +אוה ןכיה הז לוטז

 םידחא .םישדח .רובעכ :הריעצה .ותשא תא :בזע .טייחה ליטז
 +ררנ .הקירמאל | .הסנרפ שקבל םיה-תנידמל "רנו :ותנותח ירחא
 /  ללצ | ,ןנניאו - ליטז א םג .רדנ | ,הקירמאל \ וישכע  םידרונ לכה
 0 ל ! םירידא םימב תרפועכ

 םעפ .אינודנ- לבקו .הנמיה הֶאנ .תרחא םש  אצמ יאדוב,
 | םלוע-לשדונובר ,המוהמו הרָאמ :וילע .אובתש יאולה ,תינש

 .לבו = הקבילאירתב יבשוי לכ  טייחה .ליטזב םיחיסמ ויה ךכ
 , וב .ןושל םוחלוש לכהו לוטזב םיחיסמ :לכה ,.רגנה  ָךינָה .תיב ורג
 : : , ליזיירמ  ץוח---לכה

 :.הלעב לימו לע .בושחי .ןכ אל הבבלו השעת .ןכ :אל  ליזייר
 התהש אלש יפדלעהףא : ,םלוכמ רתוי וביט תאו :ותוא איה  תעדוי

 : .דרבלב םושדח העברא אלא ומע
 " םוי .לכב ול  הכחמו תבשוו = ,הפצמו תבשוי .התיה ליזייר

 הוהי אירב קר: ול  ,היחי הִיָח קר ול .העש לכבו תע לכב ,אוביש
 ,ומצעב :אובי אל םאו  ,.אובי אובש ,הל 'חטבומ --: ופוגב םלשו

 % ,הל. .תלשי ותנומת תאו הנדקפי בתכמב ..בתכמב .הנרקפי .רוקפ
 ו ובתבמ .הילא = עיגה וליאו .הומחר .םימשה :ןמ ולי ' ,ווה
 ? זֶא הל /הושי  ימו הל-המחי :ימ -- והנומת הריל

 < תוליל המכ , םיבר םימי  הכחמו .תבשוי  ליזייר .התיה' ךכו
 :תשבוכ .:;:םירתסמב  הכפש  תועמר .המכ * ,הינָיעל .הנש  הנתנ אל
 ובצעתי אלש: ירכ ,הז ןיע הנרושת לבל ,יאשחב הכובו רכב .הינפ
 " :יהלודגה  השפנהתונע  לעו התרצ לע היאנוש .וחמשי :אלו היבהוא

 השירה ליזיירו .םויה עינה הנה יכ  .דאמ הלודג השפנחתונעו
 ,ןאלו השעת המ :,השפנל יובאו יוא .  ..איה הרה יכ  ,המצעב
 היה  ,םנהיג לש | וארומ אלמלאו  םימש  ארומ " אלמלא ?  הנפת
 - : : : !תערל המצע .תדבאמ

 < רהנה תפש לע . הרמע : תחא - םעפ יכ* ,רברלי םילגר שו
 ., םימה לא המצע ךילשתש ,התיסהו ןמשה אב  .ןבל"ידגב .הסבכו

 הליחתהו ,חידיב הינבל .רורצ תא הפטח ,אבה םלועב ליוייר .הרכזנ

 .הב החור דוע לכ | ,תערה"ףוריט .ךותמו רחפ ךותמ התיבל הצר
 ":".התארקל האב .תרלימה לחרדהרש הנהו ,הצר וז דוע

 :. לחרדהרש ּהָתַלֶאש--+ הככ יצורת המל +ךל המ ,יתב =
 :ההשו :,קוניתכ  חכובו .תדמוע  ,םורורמתהיכבב לאוויר הצרפ

 רימ ,רבד ותואל .איה  .החמומו :הל :החוקפ ןיעש  ,תדלימה לחר
 .התלרשמו " התסייפמ הליחתהו םיעיגמ .םירבדה ןכיה דע הניבה
 : . הבבל יעצפ לע .ןימוחנת .יפטנ 'תפטמו

 .החתפ -- .אוה" ו השעמ :אלא  וניא הז :לכ --
 ;:ויתואלפנו אוה-ךורב-שודקה  השעמ -- הל. הרמאו . לחרדהרש
 0 ו ליט] .אובי .הז .תוכזב ילוא -- עדו

 תדלימה יפמ שרופמ אצוי הלעב ליטז םש תא ליזייר קעמש
 לע .ובשיו :ושרפ םושנה יתשו ---  םד. ואלמו .הינפ. וקומסה דימ

 :תובשוי ,ריע לש  הבוחרב .רשא \ םיתבה .דחא : דיל | ,הללוס יב
 = :ןינמ : יפל :תונומו. תורפוס .,התרבח .םע הש: שחלב תורפסמו

 = אוה -- ,ןב .תקבוח תאו :,םולשכ .יאצתו

0 
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 - ל השא תוכלוהו תתומקו---ןובשחב םּוָ ב ןהיתועבצא =
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 אל ,םיאור-ןיעמ הרוס תא
 אצי  ,וניפצה רוע הלכי אלו

 ריתפהל .ליזייר .הלכיש .ןמז"לכ
 העשה העיגהשכ קרו ..רבד שיא :עַרָי
 וחתפנ ךליאו העש התואמו ..םיברב : הלגתנו .םלועה .ךיואל .דוסה

 לכה וכ ,הל המדנ = . רננה ךונה לש .ותיבב | םנחיג .ירעש :הינפל <
 .עבצאב הילע .םיארמו 0 םינגרמ לכה יכ'',הירחא םיטיבמ
 הלעב :ליטז תא םישרוה ויהש תע = ,השפנ רע .רברה .עגנ רתוובו

 בלו ול הפש  ימ לכ" : תוצרמנ תוללק הינפב והוא  םיללקמו :יאננל
 . םימכ: ומד .ךפושו ליטזב ןושל חלוש היה ,םיהלא ול ארב .םוחר
 תרצקמו ליזייר .לש הייחל תדרוי המותחנה האל התיה םלוכמ ריו =
 ההיה ,הברקב ולגלגתנ .הימחר ןומהשכ ,המותחנה האל .,הימי | =

 הנטק םחל"רככ וא המח הלח תפורפ םעפב םעפכ הל השיגמ
 :השעמהתעשב הל תרמואו השיגמ ,הסיעבש רואשה :ןמ

 -תסורפש יאולה  ,הז .רונת-הפאמ ימעט ,ליזייר ,ךל אה =-
 םצעכ דומעת ,ךלש לוונמה ,הקירמאב םש לכוא .אוה רשא ,ומחל
 ! םלועדלשדונובר :,איקהל אלו עולבל אל ,ונורגב =

 היהיו .טעמ דוע יב ,תוחפה-לכל ,הז לעילב-ןב עדי ול --
 + הדי:לע  תדמלמה המורפ .תרזוע = - | וחור חפת באל
 םש דרה .ויתומצעב בקר אובי > ,םייח .ותוא ערי םאו =

 .הלשמ ךפונ תינלוגנרתה .הנסא הפיסומ --- ! ויניעמ .ותנש
 םע תחא הנובשב תורג ןלוכ - ןה תונכש ןלוכ וללה םישנה

 הלש תיוז-ןרק .הל שי .תחא 2 . רגנה ךינה לש ותיבב לוזיור |

 הילכו השא = ,הליבשב  תדחוימה \ התציחמו השא | ,המצע ינפב

 המוהמהו דימת הבר: תיבב , הנוכתה | ,ןלצא םיבורמ = ,םשה-ךורב
 תוקוניתה ; החוצו  הלומה לוקו = שערו ןואש םש -- דאמ . הלודג

 רונתב ןלוכ תולשבמו תופוא םישנה ; הז: םע הז םיחננתמו םוניידמ 7

 ,התרבח לע תחאה זעל תואיצומ .התוערב השא ליכר-תוכלוה  ,דחא =

 תוהשפתמש דע = ,םירבדב וז .תא וז תורתנקמו .תוברו  תוטטוקתו
 תורידק התוערל השא תוליאשמו תולאוש ; ןהיניב םולש = תושועו =

 תויחו .תחא החמשב ןלוכ תוחמש ,םינטק םיכפו : סרחרילכו :תועי
 ..תחא החפשמ ייח ןלונ

 :לוק  המירהו התנש ךותמ וליאכ םואתפ הררועתה  ליזויה
 : ל

 +..!ילא !ילא !ולא --
 התוא  המחנ= -- ! ךלוק םורמב :יעימשת ךכ  ,יתב :,ךכ =

 םיריצה ךוזחא = וישכע -- . הנושל:תופבב \ תרלימה לחר:הרש

 שלשו םיתשו .תחא 'הקעצ דוע  .םיתמאה 'הדיל:ילבח ,םינורחאז

 +4 + ךכ:>,ךכ :.', .םולשב ,םשה>הצרי:םא = ,ירבעתו --- יקעצת ו
 .. !רכז:ןב .,ךל .דלונ .ןב :?יתב .,ךל בוטל

 תא ץוחרל םישנה וילא ורהמ דימ  ,הנב .תא לוזייר הדלישכ =
 ימל .,תוארלו .ולש  ןינוקיא:ויזב  לכתפהלו םילותחב ולתחלו :והשב
 :דחא הפ ןלוכ וארק םישנה שלשו -- המוד .אוה \

 ,ולוב א וה ורה 1 וינפב בקר אובו =
 .1 .ותומדכו =

 רברב \ ' תושעל המ .תדכ ,ןתשלש תונד וליחתה .ךכ:רחא =
 לע ,התרבחב תפזונ התיה תהא לכ | .תדלויה יפל .ףוע-קר
 היתונוזמ הל :ןיכהל  תדלויה םולשל .הגאד :אלו .רבדב  הלשרתהש
 לש : הראוצב : ולת רלוקה לכ תאש ,ןבומ אליממ .. ךרוצה תעשל
 : , = = תינפוננרתה הָנְסַא

 = ,תופוע רחסמ ךרחסמש ,ךנה תירוהי השא תַא ירה --
 םדוק .םָיַעּובְש תדלויה ליבשב דחא ףוע שורפהל .ךדי .הרצק .םולכ

 ומלצב אה

 יהסיהשה ימד הא םגו ונמצעב תונוק ונייה ןחודה תא +השעמז ,

 ..וננובשח 0 תופקוז ונויה

 / . ל < םלועה כ

 . ,םידליהו .הירליו הלעבו .השא ;היתותסכו :הירכו השא ,הילטלטמו

 :הפאמ תופאל  הדמעו :הילוורש הלישפה .המותחנה האל
 הרושבה תא .רשבל הצר תדמלמה המורפו - ,ליזייר ליבשב האמח
 תא: חוניש  ,ףקות לכב ונממ השררו ,רמלמה הָנָח:םייחל ,הלעבל
 , דלונש .קוגיתה דובכל * תולעמה:ריש  בותכל  בשיו  תוכאלמה לכ

 ..ןימ בתבו ,בשיו תוכאלמה לכ תא חינהו דמלמה הנח-םויח .זררזנ
 תורלויבש הרושעה .לצא 0 ןיע .התאר אל ותמגורש , תולעמה:ריש
 ןיעכ ,ףווצמה : ,ןמא ירי השעמ :רויצ הלגתמ וכותמ ..הקבילאירהכ
 : הזכ<>,ףירצ

| 
 הוחו :| .םדא

 הרשו [ םהרבא

 הקברו | קחצי

 האלו | בקעי

 חה

 : ףקות רתיל םיתשו םעפ סרוסמה ,בותכ אצמנ ורצמ
 :הָיִחְת אל הָפָשַבִמ

 :הָיַחְה הָפַשַבְמ אל

 :הָפַשַבִמ אל הָיָה

 : םיניעדתוריאמ  תולודג :תויתואב םיבותכ .ותחתמו

 -- הצּוח ₪ ָתַ - תיליל

 ינפב .סירתכ  םישמשמה ,םיאלפנהו .םיסומכה תומשה  םתוא
 ויה. .אל ',רוציקְכ = .ןוקיזמו תוער . תוהורו םירש .ינפבו  ערה-ןיע
 .היכרצ לכ תא .תדלויל וקיפפהש רע םיטעומ םיענר

 ,התטמ | לע. העש .התוא תבכוש התיה המצע \ תדלויהו
 :חבלב תרהרהמו הליבשב .תוחרוטה .םישנה  ינפב תלכתסמ

 ימ +ךךכל .יתיכז . המב : .ןרכש 'םלשי אוה-ךורב"שורקה --

 ..? ישעמ .המו נא
 ,םויה ותוא

 .הלימדתירב ןינעב

 אל םירכז םינבו ונניא .רושע. ידוהיש יפ-לעהףא ,, רגנה ךינה
 יכ .,וינכשל העדומ רפמו- דמע םוקמ: לכמ ,ונממ 'ףג םיהלא ךשח
 הוצמה :.אהתש ,ךכב ונוצר ךכיפל ., איה ונועמב החמשהש רחאמ
 ראש :וררועתנ ..ודי-לע 'םיכתחנ ויהי תירבה .ינינע .ל5ו ולש יהלוכ
 :םנובלע .םיעבות :וליחתהו .םינכשה

 המב | %ולש הלוכ הוצמה אהת המל 3 רצוכ אה --
 !איה ונ לו כ לש .תירבה 4 אוה (שרוה האנ םולכ %ךכל

 הבירמ בוש הצרפ .םירובפה תקולח יריל םירברה ועינקשכ
 ..םהיניב

 יאדו  ,אוה = תיבה-לעבש ןויכמ = ,רגנה ךינה היה .רובסכ
 ,'לכה .העטו רבס הגנה ךינהש אלא | .לופת וקלחב תואקרנסה

 ו

 . :םינד .וליחתה = ,םתכאלממ .םירבגה  ורטפנשב

 "הכז

 הנח"םויח | בר ליבשב אלא תואקדנס .הארבנ אל יכ = ,םידומ
 ירוהי רמלמה | הנח םייח בר ';טושפ.| םעט | ינפמ | ,רמלמה
 הדוהו  ויתוהמ לע .ריבעהו \ רגנה .ךינה = ענכנ זא = . אוה .ןרמל
 .היה .רובס .אוה \ ףא .הליחתמו םיברכ הכלה םנמא יכ  ,וחרכ-לעב
 ונתנ הציצמה תאו  ,יהילא-לש-אסכב ותוא ודכּכ הז רכשבו .., ךב |

 \ | תינלוגנרתה .הנסא לש הלעבש יפל , תינלוננרתה הנסא לש הלעבל
 ורילו םנחהתֶאנש ידול 8 רברה היה ןכ אלמלאו ',אוח .ןזגר ידוהי

 ו , < תובבלה | :רוריפ



 .םולשב .םידובפה הקולח .הרמגנ .ףוסדלכזףוס .,רוציקב
 אוה :רקיע רב ותואו .:,דחא רבד אלא םירטח : ויה  .םולכ

 ?הקשמ וחקי :ןכיה -: הלימהתירב. יכרצב
 < =;הקלח איה ףא תרלימה לחה-הרש העימשה --- + הקשמ --

 !הנל רפחי אלו .ונל רטח .אל הקשמ . בוט לכ ונק .רסחי .אלש ייאולה
 -סנרוב תא ., הסנרוב תא השבלו .הזררונ  תדלימה לחרההרשו

 לידוי:אוה . ,גזומה .לידוי לא : ;הנתח לא--האציו , הל -רשא םילותחה
 ותגיצהו  .ותוא. האיבהו .םיקותמ .תואקשמ - תישעל  החמומה ,:גזומה
 ןירוקש ,םודֶא .שייוי םיאלמ .םיקובקב ינש ודיבו ,תירבהדילעב ינפל
 ףכית איילובבמרק טעמ םובוסמה .ימעטשכו  ,זיעלב  אייילובבמרק
 וררועתנו םהיניע ורוא :דימ ,םיפירחהו םיקפלופמה םיגדה תלוכאל |

 . תופוכה .לע םיכרבמ  וליחתהו .החמש :ךותמ ובהלתנו .םלוכ

 ,רמלמה  הנחהםייח בר אוה ,קדנסה \ ארק == .!,םויחל --
 הכורכ .הקיהבמו .הרוחש .תחפטמו תחאה \ ויחלמ ונקז טרמנש ידוהי
 תותשל . אוה-ךורבישודקה = ונכזיש :יאולה \ !םייחל -- ..וראוצל
 +ולש הוצמדרב .תרועסב

 ךינה אוה , ,והילא:לש"אסכ | רמאו  ץפק -- ! םייחל --
 םויב .תותשל .אוה-ךורבדשודקה :ונכזיש .יאולה !  םייחל - , ,רגנה
 .ותנותח

 יבויאלוקינ לייח ,תינלונגרתה הנסא לש הלעב ,הציצמה לעבו
 תחא:תבב תוסוכ שלש וכות לא קירה - ,תורוחשו .תובע ויתפשש
 : תלפוכמו .הלופכ הכרבב םיבוסמה לא הנפו

 רוזחלו .תותשל אוה-ךורבדשודקה ונכזיש אולה .!'םייחל ==
 לצאו ולצא תונותח תעשבו הוצמ-רב תעשבו תירב .תעשב 'תוהשלו

 :. ! תורוחח .לכ ףוס דע רינב>ינב-ינבו וינב-ינבו וינב/ וש
 ,ןהייחלב  םדוא .חרפו = ,ןכחל טעמ = ומעט :ןה ףא .םישנהו .

 הלומהב  תורגרגמו . תחא-תכב .תורבדמ :וליחתהו ןהיפ .ןלוכ
 ,וללה  םירגרגמה םיזואהכ
 ןמ םילפפסה תאו תונחלשה תא םירבגה ואיצוה ךכ-רחא

 ואצוו  .םהיתוטופק תא ,םדובכמ הליחמב לכ ו תיבה
 .התעשב  הרותדתחמשב :,הלודג החמשה התיהו . ,רקרל ₪

 ,ולוכ שוקמה = ,עורקהו ןשיה ןוליוהשורוחאמ :,הטמה .לעו
 הדובכב תדלויה .ליזייר הבשי . ,תולעמה-ירישב , והצק דעו והצקמ
 ,םימוטהמס;.לתוחמה  ,.לומָנַּה .הנב תא \ היתועורזב תקבוח ,המצעבו
 ,וללה םדא-ינבב תלכתסמו הבל .לא .ותוא .תצמאמו .וילע .תקפרתמ "

 ,הבר

 ליזייר ןיא .  תופילאמ תוכרב התוא םיכרבמה ,םיבוטהו םינמחרה
 לע 2,רלונה :הנב 2 הטיבמ איה .ירהו. ,,ךכל התכו המב ,תעדוי

 ,וב היניע הניזמו ,תחאה התמחנ
 !ותומדכו .ומלצב .או ה! ל המוד  ולוכ ==
 ,תוקומעהו . תולוחכה ,תופיה  היניעב תולָתְנ .תועמד יתשו

 םינועמה : .הינפב תולגלגתמו  תודרוי תועמדהו
 . ןבלהו .ריעצה .הזח לע

 םירוחרו

 שר
 ו , יקסנאילימס .מ

 ,הרימו .

 .רדיצ :

 .(ףוס)

 ו
 ו

 .הצוחה .ירבח ,ינארק ברעב 2
 5% ,העבנ שי הפ םג ,רחא .םוקמ .ךל .הארא + ,ךמ 7

 .תולפונו

 %..ץקןיש רשואה

 / +םיה .לומ --
 .םירהה לומ ,אל ---

 ,היה - לפוא:ליל | . ונכלה
 ךרד ונרבע = ..תדעור

 ינחקל

 םולוע
 ורבח
 ,תועבג

 ' =; יתשגרה , יעורזב
 םילוע = , םידרויו ורי .יכ
 . םידרויו

 : ? התא האורה .הפ --
 0 , הביבסה לכ לע :זמורכ :,ריואב ודיב עינה אוה
 -.ונינפלמ קרו ..ונפכ .ךשוחה \ .המואמ יתיאר א5 . יתלכתסה

 ו ,םשחריעז - ,הפדריעז .שא"יריפל ובחבה
 : ,ונינפל הפ האור יכנא שאה ידיפל תא קר --
 ' = ";םירפא .ירהב /.ןה םירהב :וללה תורודמה :.םה ונונפל אל ---
 .בשנ הבה ..תאזה .הביבסה לכ לע .ךופש םסק המכ
 האלמ הריפס .ךותב ימצע תא .יתשגרה  תמאבו  .ונבשי

 וליאכ  תוארנו םירהה בלב .תובהבהמה ,שאה תורורמ ולא ,םפק
 ערתשמה ' ,בחרה קמעה תא הסכמה ,ךשוחה הז .ןה ונינפל
 :ךותמ הלועה ,המוגעה ,הטקשה  הימהה וז ,םיה תימהו . ונילגרל
 7 ,.ךשוחה

 הפ תבשל יכנא .בהוא --
 +התא רכוזה .הגספב

 , .ינא 'רכוז =
 ,םה לעו םירהה לע  הפוצ ,םיברעב .בשוי יכנא .הפ --

 ,הבר תוריהכב םיהו .םירהה םיארנ .רהס-לילב
 + בשוי התא ךרבל --
 וחבל -
 ןישירח בצע אלמ: היה .ולוק

0% 

 ,האר

 העבגה לע 'דחי .זא  ונתבשכ

 םיעוגעֶנו  שפנה-באכו רעצ

 ,וכותמ םיעמשנ ויה  םישק

 .םירחא םיעגר ונקתש

 ! רמאיו ילא .וינפ תא הנפה םואתפ

 ! ; הרימז .םע הפ יתבשי םימעפ קר =
 < קיעה רשא | ,רבד ויפמ איצוה יכ ,הארנ . הקספנ ותמישנ

 ! 'םשה :..יתלפלבתנ ןושאהה עגרב :ינא הדומ .הדבכ ןבאכ ובל לע"
 .ויתלאש רבכ  ינשה .עגרב| לבא ,יבלב  המוהמ ריעה הרימז'

 : 5 :.החונמב
 + תובורק םיתעל ןאכ5 הרימז האבה --
 ,- םחל קיפסמ היבא :..תוקוחר םותעל קר ..אל. --

 איה וכ ,ומע ,איח םג אובת רשא שי ךכיפלו .הפוא ןיא ונלצא
 ל 5 .ויתונובשח תא תלהנמ

 2-0 0 + הנפפל ךלוה ךנח התאו --
 < |. תבש םוי לכב ךלוה .ינא ,םימשג  ןיאשכ :.ןכ --
 2 תועש שלש ךלהמ . הרצק התיה אל הנספל היקמעמ ךררה
 "7 ולא .ושאר תא חשה עשוהי ירבחו--םואתפו ..ונקתש בוש

 לולה תממר תאו ,זוע לכב ויתועורזב - ינקבחיו | יכרב לע לפנ
 , ושפנ תא .יתערי אלו יתמהרנ . םירורמת וכב לוק :רירחה

 + ךל המ ,יריקו ;עשוהי <

 < תוקספהב יל רברמ ליחתהו  רתוי דוע :ילא קחדנ  ירבח
 ,.ויבב ךותמ

 ערוו =.( יל הרפס .הרומז .. לכה :עדוי . יכנא .,..וריקו =
 ימז 0 ינפל ןוהחאה ברעב ךמע  הרבד רשא תא ינא
 : .איה  ילש

 קלה ,וינפ .תא  יתפפל \ ,ול .יתקשנ ,ירבח תא יתקבח-
 .םיכר  :םירבה .;,םיכוט  םוחבד 'וגזא לע יתשחל . ויתורעש תא
 ויה וינפו .יפ. לא .םיכרה .םירבהה ואב :ןינמ  ,ימצעב יתעדי .אלו
 לש ,ץק ו הדוה / טבמב :ילא וטיבה .ויניעו ירנפ .לא .םיִבורק



 . ל

 ?ילע רוע סעכת אל םאה --

 !ךילע .יתסעכ אל םלועמ %ינא =
 + םנמאה --
 ,ינקבח וחכ לכב ..בוש ינקבח .ירבחו

 !התוא ינא בהוא המכ ,תערי ול --

 ...!הל .הפי
 ...התא .רשואמ ..ירוקי  ,יתערו --
 אובל 'ההע .איה הצור ..הליבשב הברה םירוסי יל שו =

 איה .ךכ :"..4 אל יבנאו  ,הנכסהםוקמב בשת התא, \. היקמעל :אקוה

 שפנ וזיא ,תעדי ול

 םיכסהל לכו יניא = הצור יניא יכנאו .תבש  לכב .ילא .תרבהמי

 הכחנ .םיכסא אל  ןפוא םושב . הייח .תא :ןָּכַסְל לוכי .יגוא הול

 ...? םטוו .ריואה אלה :,ריואה \ בטויש דע :,הנש .דוק

 .ונקתש

 ...עשוהו =

 ? שו המ -

 דוע =. 2 הלה תרד'ג ה .:יתמז | רכס = ,תעדי \ יתמ 5 -רתמ =

 +היקמעל ךהכל ינפל
 ונל ויה םיבוט המכ  .ףתעיסנ ירחא :םידחא םימי ..ןכ < .

 ירחאו .יתחמש תא הביעה ךתעיסנ קר !אוהה ץיקב .םהה 'םימיח

 ...היקמעב .ןוסאה אב --ןכ
 :'ףיסוהו עגר קתש ירבח
 יתיוה אל .יכנא ,הליחתמה :ההיה איה ,יל הדיגה איה --

 . יבבלב רשא תא הל דיגהל םלועל ימצעל השרמ ,
 + ירבח תא ל יהצפח +"-  היקמעל .תכלה תאז לכבו,

 :ונופתנ דחא רבדל ונינש .וליאכ  .ותבושתב  ינמדק .אוה .םלואו
 ... תכלל יתויה . ךיי רצ היקמעל

 עגרב :,וריהוה רשא :וינפ .לעמ :יניע תא ריסהל יתלוכי אֶל
 היה .וטבמו .ושפנב רשא  זונגה : רואב \ וליאכ .וינפ .וראוה .אוהה
 . לודגה בחרמב ביבסמ .רשא לכ לא .ץקהןיא הבח לש טבמ ,ךר

 הצרפ. םורהה ךותב. ..הלוכ הביבסה לכ = הראוה םואתפ
 :.הבחל

 ,ינזא לע ירבח" שחל =--'! ךירחאמ \ טבה =- 0

 אטו 0

 . רחפב .יתארק -- !םירהב הרעבת ,האר --
 =  .הימת הפ הלוע 'אוה .ךכ ,הלועה .חריה והז אל = --
 ירוחאמו .השֶא הפסאנו הרעבתה התבכ' עגר .דועב םנמאו

 ,םימשה ינפ/ לע אצו המודא שא לש לודנ רודכ .חריה אצי 'םירהה
 ,םילודג .םיללצ  וכלשוה ,םיקמעבו םירהב ,הביבסה ינפ לב לעו 0

 2 . םייקנע . םוללצ
 תא  יתכפה

 5ש תשר וליאכו ,תצצונו הקלח ,הכחר .הבכש 'הצנצנ ינועל .
 :הילע .החוטש ל

 ;םיה/היח הז

 :עשוהי .ירבה .יל .רמא  היקמעמ יתעיסנ ינפל
 + הרימז תא תוארל .הגספל ךלת אלה -- |

 ] 5 ךלא
 ,ופיל תבלוה .הלנע .יתשגפ הנספל יכררב לבא <

 ,הרימז תא .תוארל .ותכלה אל
 ,םש הרימו רשא ,הובגח ְרהַה לא יתטבה .קיחרמ קרו

 . רוזחאו

 אטו

 ./רתוו יתיאר אל עשוהי ירבח תא םגו =
 ,עשוהי תא .יתיאר \ וא  רשא ,ףרוחה  ותוא ירחאל \,ץיקב 2 =
 ₪ יתבתכו ירבח םולשל ןותדרח : .יבנא ו הלמה הרבג

 0% 3 35- םלועה +

 ;םיח לא קמעה ./ךוהב ךרד הל %

 + 0 לפי 3 " 6 . 4 א

 , א י ,

 יןוולנ

 אל אוח .םלואו .ץיקה ימי ורבעי רשא דע הבשומה .תא .בוזעי .יכ
 םויב :::הדובע  תואלמ | וידי יכ ,יתעמש םירחא .יפמ .רבד יננע
 ץיקה ףוסב  .םילוחה תוטמ תא .ךפוה הלילבו ,הרשב רבוע .אוה
 , ןכופמ ובצמו הקוריה .תחדקה תלחמ הלח עשוהי : בתכמ .ינעיגה
 .היקמעל  יתעסנ .תמ עשוהי : יתעמש ּופיב ..ופיל יתרהמ

 ,הבשומה לא יתלגע הסנכנשכ ..היולהה יהחא יתאב היקמעל
 השא תומד הבשי םיעסונה :ןיב , הגספל תכלוהה הלגעב יתשנפ

 המדנ .יב קפד יבל .הקד היבע השאר לעו הינפ לע ףינצ תפטוע
 ,.:.הפוג תרזג תא .יתרכה יכ ,ול

 תא יתלאש --'+ תאז | ימ -
 היקמע יריעצמ .רחא 'אוהו ,הלגעב

 ,הגספמ הפואה תב --
 "הרימז,

 הרה תסנו הכלהש ,הלגעה ירחא יתטבה
 :ףיסוה ,החיש תוברהל ,הארנכ .בהאש

 ,ע שוהי הירחא .רזח תאז לכבו . , . הימוהו הקיר הרענ ---
 איה ילוא ,עדוי ימ ! םחאהינב יכרר םיאלפנ .. ...בשוימה שיאה הז
 .. וימי .תא /הרצק .רשא .איה

 ןוחמתב ילא טובחו קתתשנ . יתיול-ןב ,יניע יתש וב יתצענ
 " = , דחפ ךיתמ  וליאכו

 ,הלגעה-לעב הנפה -- + רמוא התא --"הימוהו הקור הרענ, .--
 םדא יכנאו -- .רברמה .רועצה לא וינפ תא ,היקמע-ןב אוה ףא
 ,..ההומכ הרענ ונתבשומב ןיאש ,ךל רמוא .הבה :לבא ,יננה טושפ
 אורק היה וייחב םג.  ,היה תמ שיא ירה 3עשוהי הל היה .המ
 :ךכ ..תלפטמ | הניא 'םֶא | וליפא +וב איה הלפט ךיאו ... תמ
 הנתנ אל 'עגד ףא ,וילע הרמש ,םויו הליל ,םימי עובש .!הנבב
 הלוחה תטמ .דידלע הפילחהל שיא םושל הנתנ אלו היניעל .המונת

 תופי = + התוא היאָבה ...!ןורחאה עגרה דע ,תחא העש וליפא
 ינא -- .הקיר  הרענ וז .ןיא ,אל ... רבקב םיחינמש ,ולא הנממ
 +.,1ךל רמוא

 יהא בשי רשא ,ריעצה

 , יתוולד|בו | ,יניעמ

 א[.

 .הגספל היקמעמ הלנעב עסונ יכנאו .םינש רשע ורבע
 יירבח רבק לע הטתשהל היקמעל יתאב יכ ,ובשחת לא

 תא שקבל הגספל יתכלה יכ ,םפבל לע .הבשחמ ולעת לאו 'עשוהי
 ורבע רבכ ,רעונה ימי ,םהה םימיה ,אל . ., הרימז לש היתובקע
 ייחב  ןה  חצנהתונשכ .הנש רשע רשא שי .דוע :בוש ילבל
 , , םדאה

 . יתכלה רשאב יתכלה

 ובשי הלגעב ..הנספל היקמעמ תכלוהה הלנעב יתבשי ,ןכבו
 ,רחוס ינשהו לעופ דחאה ,היקמע יבשוימ םידרפס ינש רוע יתלוז
 קרו ,רתויב הב .יתחגשה אל רשא ,השא | וזיאו הגספמ חפנ
 ויה = תונופ .יתיאר אל היניע תא .ראמ םימונצ הינפ יכ ,יתיאר
 תוראפתהב רפס חפנה ,, וננימימ רשא םירהה יפלכ העיסנה תעשב
 אל יכו בידנה לש בקיב השוע אוה רשא ליחה רבד לע הבר
 היהש הז ,םידרפסה דחאו ,םינוש םילכ המש "נושהל,, ללב השק
 קר = םינתונו  םיִרזוחו םינתונ םהש ,םינויצה לע ןנואתה ,לעופ
 ,+. םולכ םינתונ םניא ,םידרפסהל ,םהלו ,םיזנכשאל

 גנעתהל םג יתלוכי .אלו .דאמ ייחור תא ורמה וללה תוחישה
 רעי הסוכמה העבגה לעמ ונדרי , ינפל רשא | ,םירהה .הארמ .לע
 ול המוח םירההו: ,םירהה ןיב ערחשמה  ,םידיחבחר הפי קמע לא
 תעקוב ,רימת היחה . ,הזילעה הקריוהו = ,וירבְע השלשמ , ביבסמ

 ,.לוחה :ירהל תחתמ .רתתסמה
 . . תולעה תריפחב םולעופ לש הרובח ' ה קמעה 1
.. 



 : לדג יבבל ןוהמתו <>

 בושו |

 יכנאו

 י ןוילג ם%פועה <

 :ינב הא .יתלאש -- תוריפחה המ =-
 .ותוול

 ינתנע---.הגספ ליבשב התע הז ונק רשא המדאה וז אלה =--
 .הזה לוקה תא םעפ יתעמש רבכש ,יל המרנ ,הרבדבו .השאה
 המדנ בושו = .ילא היניע םג  וטיבה .תאוה םעפבו ,הילא יתטבה
 יתלאשו יתייה ההות :.וללה םיניעה תא םעפ יתיאר רבכ יכ : ,יל
 + איה ימ : ימצע תא

 + ינריכה אל ינודא --
 ,.ופימ אב ודובב .יכ ,היקמעב יל ורמא

 / . + .יתועה אל
 .החורל תוחוקפ םיניעב ילא .תהבדמה \ השאה לא .יתטבה

 + תאז .ימ
 ורבח םע רבע  ינורא אלה --

 ...? הגספב הנש
 ,.וז איה ימ  ,יל .דיגה תאזה הרזומה השאה יפב "עשוהי, םשה

 , ןימאהל יתלוכי אלו יתצפח אל ,,יתנמאה אל לבא , ינפל תכשויה
 ! תאו איה איה יּכ

 + הזב םירפוחש

 לומתא דוע = .עגרכ ויתרכה יכנאו
 לבא :וילא תכלל .יתצפח

 הרשע-םיתש 'ינפל עשוהי

 .,..?הרימז --
 .ונודא ,ןכ --
 לעו .תוטלוב תומצעה  ,םימונצ .םינפה .הרימו התיה תאז

 ראשנ דוע | .יתרכה היניע תא --- םיניעהו .םיטמק ינמיס .חצמה
 ךותל יתטכה רשא ,הזה ענרבו ,  רבעבש ץוצינה ותואל רכז ןהב
 ' ..,תועמר וללה ואלמתנ ,היניע

 לבא ,םדקמכ הנטק התיה דיהו .היתצחל . הדי תא יתחקל
 .טעמ טומק .הרועו םדקמכ דוע הכר הנ!א

 +הרימו ==
 , ינודא ,ןכ --
 . ותוער :ינפ לא שיא ונטבהו וז .תמועל הז .םישירחמ. ונבשי
 ..הלאשל :יתועה אלו יבלב הלאש הררועתנ
 + עשוהי תא .רכוז ינורא .--
 ,ויתחכש אל .---
 .,. םלועל ונחכשא אל וכנא --
 הרבד אל םג ולו 1 הז תא הרבדב ,הלוק היה .אלפנ  המכ

 ,רורב .ול םיריגמ :הוניעו הינפ ויה זא .יכ -- הקתש .ול .,םולכ
 .הצחמל ויתחכש רבכ יכנא רשא ,הז תא החכש אל איה יכ

 + היקמעב התשע המ --
 רכוזה ...םינש רשע .ואלמ .לומתא ,.ורבק לא יתכלה --

 יתלובי אל לבא ,ופימ הלגעב אבשכ | ,זא ויתיאר יכנא + ינודא
 ו ..ומע. רבֶרל

 ,ררנו רהה דע הברק הלגעה
 אלו .,הרימז תא לואשל יתצפח םירבד הברה | , ונקתשו | ונבלה
 יתלובי אלו .ינושלב התיה = היולת השק .רתויה הלאשהו  .יתלוכי
 .שיאל .התיה םא ,תעדל יתצפח . העומשהל

 +וישכע היתובא ןכיה -=
 ,הקירמאל וכלה

 ? הקירמאל =
 .הסנהפ התלכ ,הבשומב םויונש ואבש .ירחא .,ןכ =
 ? הכלה 6 אוהו --
 0 2? יכנא =

 ,הפ. ורבק ': רמאל .,ןוחמת אלמ .טבמ .ילא הרימז הטובה
 ,./ 3 םשל .ךלא
 :\הילאמ הרתפנ .יתלאש

 המ ןמז .ונדבל .ונינש ונכלה

 ,.שיאל .התיח :אל הרימו
 י % / ו . 7 +ומיכסה היתובאו --

 לא תל םתרבאל הוצ , םיהלא יכ ,ונל .תרפסמ .הרותה (י םיזירג | 2 | ה 8 ,םתמכסחל ןתלאש .אל --

 +התסנרפ .חמב --
 .ופיחב תלוכמ .לש הנמק תונח יל שי --
 , ונתקיתש התיה .השקו .םידחא םיעגר ונקתש
 התו

 + ינודא ,שי המ
 .רבד .הזיא החוא לואשל יתצפח
 0 . לאשי

 ,. . היקמעל עשוהי ךולהב ,זא .. ,זא
 + רנ

 + המיכסהו הערי איה
 .ןוהמתב ילא הרימז הטיבה
 .יתמבסהו יתערי ,ןפ
 , ? וייחל .היופצ הנכסש ,העְדי אל םולכ
 כ .המש תכלל היה ךירצ אוה

 : וז  הקומע הרכה ךותמ םירבד היפמ יתעמש אל םלועמ
  ףשא ,תאזה השאה לא החורל תוחוקפ םיניעב יתטבה הבר העו
 | /,,(הרימו  תאזה .:יבל תא אלמ לודג ןוהמתו - ,ידיל הכלה
 1 .הנממ יניע תא ריסהל יתלכי אלו

 = היה אל | ,ךלח .אלולו  .המש> תכלל היה ךירצ אוה ",ןב,
 < אלו .הרימז .ותבהא אל ילוא זא יכ ,אוה היה אלולו ,אוה
 .,,"םויה דע .ותוא .תרכוז .התיה

 . הבשומה ירעש ינפל .ונרמע :ונחנא

 :םינורמ שה

 וץ.

 (יףיס)
 ..לארשו - תנומא ןיבו  םינוומשה תנומא | ןיב לדבה ןי

 "וב רחבש  םוקמה אוה :,םיזירג .רה לא סחיה .אוה דורפה תדוקנ

 .ההותב רמאנש המ לכו ,הרותב םינורמשה םיאצומ הז  רקיע ,םיהלא
 העשמ . םיזורג רהל קר ,םתנכה :יפל ,ןווכמ םוקמ הזיא תשורק לע
 9 ותוא = םירבוע וליחתה 0% תא וניתובא. וריכהש
 - .הזה .שודקה רהה לע  תונברק ול

 | בקעי לודגה ןהכהו ,םיזירג רה לע חבומ הנב םהרבא
 ,/רפסב רומאה יפ לע  ,לופלפה ' ךרדב רבדה תא חיכומ ןרהא

 "" ץראה : לא: ,םיהלא ותוא ךרבש ירחא ,םהרבא ךלה (ביי) .תישארב
 הע םכש םוקמ דע, אָב םהרבא יכ ,הרותב בותכו ,והארה .רשא
 ,ילגרל םוקמ אוה = ,םינורמשה םירמוא ,הרומ  ןולאו ,'הֶרומ ןולא
 םינורמשה םיאצומ הזה  רופסל | םיביישה םיקופפב * , םיזירג רה
 :> ןענכ ץראל .ואובב חבזמ םהרבא םש .הנב רשא םוקמה :יכ ,תויאר
 . .לואמ .םכשל אב םהרבא : רבדל  היאר רועו  .םיזירג רה .אוה
 םוש הריכזמ הרותה ןיא הלאה תומוקמה ינש  דָבְלַמו ,םירשכ
 ןיא ,םהרבא הב  רבעש הקוהרה ךרדה התוא לכב רחא םוקמ
 , + תכל .תרממ . חתוה --הל .רשא .שודקה רההו--םכשש םא יכ .תאז
 לבא ,לא תיבב םהרבא הנבש חבומ לע .תרבדמ .הרותה / םנמא
 : . םיזירג .רהל .יונכ אלא .לא:תיב .ןיאש ,וילאמ .ןבומ

 רה לע התיה קחצי תרקע םנש ,הרותב םיאצומ .םינורמשה



 הנהו .םירהה .רחא "לע .הלועל  קחצי | תא = תולעהלו הירומה רה

 אוה.  הירומ = יכ ' ,רוהרהו .קופקפ לכ  ילב  םינורמשה .םימילחמ

 תא- האר םהרבא יכ .,הרותב, בותכ .םפש די .לעש ההומ .ןולא

 רמולכ .,הובג .ךה .אוה הזה םוקמהש היאר ןאכמו ,קוחרמ םוקמה

 ותוא תיארל רשפא יאו .אוה ךימנש ,הירומה רה :אלו .,םיזירג רח

 ,םימי השלש .להה דע .ךְלה םהרבא  יכ ,הרותב בותכ | ,קוחרמ |
 רה דע איהה רועה ןמ | םנמאו ,עבש 'ראבמ ךלה ירה םהרבאו
 לא םהרבא אובבש ,הרותב .בותכ .שממ םימי השלש ךלהמ .םיזירנ

 הארמ לודגה ןהכה ןרהא ןב בקעיו ,הבזמה תא הנב רהה
 םיעמוש | "חבומה תא, .רמאנש הממ = , לופלפב ירוהיה וחכ תא =

 חבזמה אוה ירהו ,םתס "חבזמב, אלו ,רבדמ בותכה עודי חבזמבש ונחנא
 רואמ ואובב | םיזורג: רה .לע .ןכל .םדוק םהרבא  הנב - רבכש
 :ּ ,םידשכ

 האר הפו ,םימשח רעש ותשודק םש לע ארקנ םיזירג רה
 ןדפמ | ובושב .םיררויו  םילועה םיהלאה יכאלמ תא .ומולחב .בקעי

 אביו, :בותכ .הרותב .. םיזירג .רה לא םעפה . דוע .בקעי אב .םרא |

 םש הטנ רשא הדשה  תקלח תא ןקיו ..,(* םכש ריע םלש בקעו
 תישארב) ."לארשי יהלא .לא ול ארקיו  חכזמ םש : בציו ... ולהא

 םהוקה .ומשי ,םוזירג רה. ילגרל. אוה  בקעי .הנקש םוקמה ,(גיל <
 ,ריכ עשוהיג .ףסוי = ןכ ירחא .רבקנ הזה םוקמבו .,הרומ .ןולא היה
 ןעי . .הלודגח  ותובישח, ינפמ הזה םוקמה תא הנק בקעי וביל =

 בורק היה הזה .םוקמה | יכ :ןעיו חבזמ םהרבא הנב .הזה םוקמב .יכ
 תישארב) ותכרבב. בקעי .טילבמ הזה םוקמה ךרע תא :.םיזירג ךהל
 יפל--"ךיחא לע ךחא םכש :(ףסויל) ךל יתתנ ינאו, : (ביכ ,ח'מ
 שארה 'איה .םכשש ,אוה הזה בותכה םעט לודגה ןהכה לש ותנבה
 ,(**ךיחא .לעמ הובג--'ךיחא לא דחא, ,לארשי ינב לכל

 תוערואמ י'פע םג  לודגה | ןהכה  חיכומ קר לופלפ .ךותמ
 ייח לע רופפה ירחא = ,םיזירג רה, אוה לא תיבש ,וניבא בקעו
 הלע םוק, : בקעיל רמא םיהלא יכ ,הרותה 'תרפסמ\ םכשב בקעי
 ךחרבב ךילא  הארנה = לאל חבומ 'םש השעו םש בשו לא תוב

 רשא הרשה תקלחב םדוק בשי בקעי .('א ,היל) "ךיחא ושע ינפמ =
 היה .יכ ,הומ חכומ ,םשמ תל ע ל ךירצ היה םאו ,םבש די לע =

 . שודק היהשו םכשל בורק היהש םיזירנ רהל תולעל ךורצ

 ,רעוימה .םוקמה . לא:ומע .רשא לכו ותיבו .בקעי ואבשב
 תחת, רכנה יהלא לכ תא ןמט בקעיו ,םהיתולמש ופילחהו .ורחמנ
 ןהכה .רמוא = ,הזה | םוקמה .('ד = ,היל) "םכש םע רשא הלאה
 םעל/ תירב עשוהי בתכיו; : בותכ םש ,עשוהי  רפסב הכזנ .,ינוחמשה

 תא עשוהי בותכיו .םכשב  טפשמו קוח ' ול  םשיו-.אוהה  םויב |
 םש המיקיו הלודג ןבא חקיו םיהלא תרות רפסב הלאה םילבדה =
 הלאה ,(ויב  ,היכ | ,ריב .עשוהי) "ה שדקמב רשא הלאה תחת |

 בקעי היתחת ןמטש הלאה איה ,םינורמשה :םירמוא = ,תאזה
 .רכנח יהלא תא |

 שרקמ םיקהל םג שוחפב התוצ ,םינורמשה .םירמוא ,.הרותה
 לש .תומש רפסב | םיאצמנ  תורבהה תרשע ירחא , םיזירג רה לע
 יכ | היהו, = :ונתרותב  םירסחה הלאה םירבדה םינורמשה .תרות
 ךל תמקהו ,התשרל המש אב התא 'רשא ןענכ ץרא לא .'ה ךאיבי
 הרותה ירבד לכ תא ןהילא תבתכו רישב ןתוא תחשו  תולודג םינבא >

 רשאכ הלאה םינבאה תא ומיקת ןדריה תא םכרבעב היהו :.תאזה
 רחהו , ךיהלא 'הל חבזמ םש םתינבו .םיזירנ רח לע  םכתא יתיוצ

 בשויח .ינענכה ץראב שמשה אובמ .ךרד ורחא :.ןדריה רבעב הזה =
 .'םכשל .רשא הרומ ןולא .לצא לגלגה לומ הברעב \

, + 

 0 : =: ,.75./מע רגוג .א"רל "טפירשרוא. 'וע (*
 0 . ; 0 80 סע סש לע (**

 8 ש 3 0 4
 ו 4

 רשא םויב היהו :(ץכ) םירבה רפסב ורמאנ הלאה ,םירבדה

 ףל תומקהו ך5 ןתונ ךיהלא 'ה רשא ץראה לא ןרריח תא .ורכעת

 ירבד לכ תא .ןהילע תבתכו  ,דישב םתוא תדשוי תולוחג םינבא

 םינבאה ' תא = ומיקת ןדריה תא םכרבעב היהו ... ..תאזה הרותה

 ןוב לרבה  ןאכ שי לבא :,'םויה 'םכתא .הוצמ יכנא רשא הלאה

 + םינורכשה | תרותב | : םוקמל ענונב םינוהמשה תרות ןיבו .ונתרות

 םידחא םיקוספ יהחא .?לביע רחב, -ונתרותבו ,"םיזירג .רהב, : בותכ

 תא  םכרבעב : םיזירג- רה לע םעה תא ךרבל ודמעי הלא, ! רמאנ

 ,אצומ לודגה'ןהכה ."לביע 'רחב /הללקה לע ודמעי הלאו +: . ןרריה

 רה אוה םָיזורג רה םאש ינפמ ,רהה םש תא ופילחה םידוהיהש

 :הרותח .יקוח םע םינבאה םג ויה םש ירה ,הכרבה

 םוכלמה תא :םיחשומ ויה הפו 4 השוהק  ריע  התיה םפש

 ייתש שי = הוה = רהל = ,םיזירג .שוחקה  רהל איה .הבורקש . םושמ

 ,םיהלא : תיב = ,ידש" לא  תיב ,םרק יררה : תומש העבש םימעפ

 ,בוטה :רהה :,'ח  תיב :,םיזירג רה ,שדקמ ",הזול ,םומשה רעש

 ןושארה : לודגה ןחכה לש ורואב יפל) םירחה רחא .רחכנה םוקמה

 .םש ומש תא 'ה ןכשש רה ,הארי 'ה ,(םירהב

 ישמוח השמח קר \ םיליכמ . םינורמשה לש שדקה .יבתכ
 לבא ,ונלש הריתה יבגל םיונש 6000  ךרעב שי םתרותב ., הרות

 םה" לודג 'רתויה לדבהה |. ךרע :ןיא הלאה .תואחסונה יונש בורל

 ,הלעמל רבכ םתוא ונאבהש ,םיזירג רהל עגונב תופסוההו םיונשה
 םוקמב :ונלצא בותכש  םוקמ לכבש * ,ףיפוהל | דוע ךירצ הז לע
 םיעגונ םירחא םילדבה: .החבש םוקמב :םלצא .בותכ ,'ה .רחביש

 "'תא :בותכלמ תענמג תינורמשה .ההותה .: תוחלאה .גשומ לא םפחיב
 םע םכסהב םלצא בותכ ןכ לעו ,'ה םש לש ןושארה וצחה

 <-'קי כ, םוקמב ,"היתרמזו,---"הי .תרמזו, םוקמב םיעבשה םוגרת
 ןמ קיחרהל םינורמשה .תוצמאתה איה הז ןודינב .תייפוא  ."היסכ,
 םילוכי םניא .םה  .תוהלאה תא \ םימישגמה םיאטבמה תא הרותה
 תא תוארל, ,"ה ף א הרח, : ונתרותב םיאצמנה םיאטבמל םיכסהל

 ,ףרח : תינורמשה .הרותה תבתוכ הלאה םירבדה םוקמבו > ,יייה?י גם

 ןוראה ונפ לא .ךרוכו .לכ . ,הארי, = : בוחכה תא :.תוארהל  ,הארנ
 .(*ןוראה ינפ לא ,..הֶאָבְי, : םינורמשה םיסרוג זי .,ג כ .תומש) "ה

 םג .דלונ םינורמשה האמ חכתשהל תירבעה הפשה .הלחהשכ
 תארקנה הפשה איה --ריבדה תפשל חרותה תא םגרתל ךרוצה םלצא
 .ימלשוריה רומלתבש תימראל המוה תאזה הפשה ,תינורמשה הפשה
 האמב רבוח :אוהו---םתרותל---חיקמל  ראמ בורק .ינורמשה .םוגרתה

 םוגרתל .ניהפס .ירחא :[\/ האמב--םידחא  תעד = יפל) .הינשה
 לע .ןורל- םילוכי :ונחנא ונממש ינפמ  ,ונכת דצמ .םג ךרע שי הזה
 הפשה | ;ינשלבח רצה ןמ .םג\ ,םתרות .תא םינורמשה תָנבה .ןפוא
 לע  ,הארנכ ,עיפשה הזו ,ןורגה תויתואב דאמ :הינע .תינורמשה
 םֶה .ןיא .םינורמשה  לצא וושכע !נוהנה  הרותה \ תאירק ןפוא
 תומש / תא ;'קה | תאו י'עה = תא  ,"הה תא | ,'חה תא םיאטבמ
 ,תיב .ףלא :: רדסה .יפ לע הזכ ןפואב םיארוק םה ביאב תויתואה
 ,תבל ,ףכ " ,דוי <> ,תימ ,(ח = תיא |: ןיָת או טה  ,תליר ,ןמג
 ויק ,ןש שיר ,ק) ףוא ,ידצ- ,יפ ,(ע) ןיא ,תפניס ,ןונ ,םימ

 רתוי<היהי = םינורמשה  לצא גוהנה .תירבעה האירקה ןפוא
 :םתאירק יפל .יניטל בתפב הרותה .ןמ עטק איבנ םא ,רורב
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 שובב דע .םינורמשה = יפב הרוגש התיה תינורמשה  הפשה

 תיברעה הפשה הלחה ןמזה ותואמו ,םיברעה ידי לע /לארשי 'ץרא
 תירישעה .האמבש דע | ,תינורמשה הפשה תא טאל טאל :תוחרל
 ךרוצה םלצא דלונ אליממו .םרובד תפשל תיברעה רבכ  התיה
 יקלח ומגרות  תונוש תופוקתב ..תיברעל םג .םתרות תא 'םגרתל
 עודיה ומוגרת ארבנ .םינושה םימוגרתה ךופי לעו ,תיברעל .הרותה
 . און וא או האמב דיעס ובא לש

 .תינורמשה = תורפסה רקיע םה הירואבו :הרותה | ימוגרת
 .הקרמ לש "אוה 'םינורמשה :: לש .הרותה. ישורופ .ןוב ..בושח :ֶּתּויה
 םינורמשה :תומישר יפל ..ונלש םישרדמהל ויפואב הזה שוריפה המוד
 הקרמ לש ורפסמ  םיעטק . תיעיברה .האמב " הקרמ רבחמה יח
 תקפסמ הרמַב רקחנ אל רוע הזה רפסה . יטירבה :םואיזומב םיאצמנ
 ,ותפשבש ישוקה ינפמ

 םינורמשה .ובתכ ,תינורמשה תא תיברעה הפשה החצנש רחאל
 םידחא םיברע םישוריפמ םיעמק ..תיברעב םג  םתרותל םישוריפ
 ,הפוריאב םילודגה םירפסה יתבב םיאצמנ

 ויה 'םה .םתרות דומלב קר קפתפהל = ולכי אל םינורמשה
 דלונ םימודק םינמזב .דוע . םיהלא תדובעל םנ גואדל * םיכירצ
 לצא .ומכ .ןכ םג םלצא ורבוח תולפתה |. תולפת  רבחל ךרוצה
 ימיל חל ימיל  תולפת םהל שי = .םינש .הברה ךשמב םידוהיה
 םיריש הברה שי .םיתמ תיולהלו תונותחל .,הלימ תירבל ,תוחילסה
 שיו .תוקיתע תוקפת םהל שי . םיזירג רה?  הילע העשב םירשש
 ,רכזנה שורפה רבחמ הקרמ םג ..א|ץ .האמב ורבוחש :תולפת םנ
 -=--ןתצקו הזורפב .והבוח .ןתצק םינורמשה :תולפת .תולפת- הביוה רבח
 ,םיזורח םהל שי םירישה ,רישב
 םג שיו = ,עשוהיו השמ ןונקתש :תולפת שי הרוסמה יפל  ,.ב"אה
 .תינורמשה הפשב ןה תולפתה בור .ןונקת םיכאלמש תולפת
 ..תירבע תובותכ א1%  האמב ורבוחש תונורחאה םגו תורחואמה
 םישובש בורה יפ לע האלמ םינורמשה תולפתבש תירבעה  הפשה
 ;םייברעו .םוימרא :םילמו = םיאטבמ הב םיברועמו

 ירפס .ונל םיבושח םירחא ;  תועוצקמב םינורמשה  ירפס :ןיב
 הזה רפסה .ןונ ןב עשוהי רפס אוה םהכש 'בושחה .םימיה : ירבד
 לע .תוכיראב רבדמו .השמ .תומב ליחתמ אוה . םיקרפ 56 ליכמ
 םיטפושה .ימיל םישדקומ .םיקרפ השש .(םיקרפ .₪8) עשוהי .ייח
 תוערואמ םיקרפיהשלשב םירפוסמ הז .ירחא . ילע .ימיב ץרפש  רורפלו
 הריקס םה םינורחאה :םיקרפה תשלשו .ינשה :תיבה ןמזמ  םינוש
 רמאנש יפכ ,ינשה תיבה ןכרוח :ירחא םינורמשה ינהכ ייח לע
 רפס .תירבעמ םוגרת :אוה - ,תיברע .בותכה .,הזה רפסה תמדקהב
 (*א1] האמב בתכנ ינורמשה "יעשוהי,

 .יהרלות, .ינורמשה .רפסה ספות תובישחב ינשה םוק5ח תא
 םרמע לודגה .ןהכה ןב רזעילא לש ורובח  אוה הזה רפסה דוסי
 ופיסוה םגו רפסה , תא ונקת :וירחא  ואבש םירפוס ,(א האמבו
 ,1856 תנש רע רורל רודמ תופסוה רפסה לע ופסותנ הככו ,וילע
 רופס | . ןושארה םדאמ | ליחתמ אוהו .תירבע  בותכ \ הזה \ רפסה
 ..ץרמנ 'רוצקב .ורסמנ : ילעו יזע > ימיב דורפה ןמז דע :תוערואמה
 .אז| האמה ןמ ועריאש הוערואמה םירפוסמ הכוראב

 אוה .םינורמשה :ידיב .אצמנת :ישילשה םימיה ירבד .רפס
 אוהו .תיברע .בותכ רפסה , א[\" .האמב חהפ:לא-ובא .בתכש  רפסה
 אוה  ,"םימיה = רפס, רפסה םש .םימרוקה םירפסה ינש לע .דסוימ
 ב / ו . 2

. : | 
 יספדנ וה רפסה ןמ קלח ,ט"סלת, "רמעה) , םיגורמשה ,ולי ד (*

 דגש נסוצג]ו .םוהטעטק 01 3, ,ב"סרת ,ץנול לש "םולשורו ,ב ירבע םונרתב =

 : + םלועה

 'ופ 5ע םירדוסמ םהמ םידחא

 = :הע. תוערואמה לע  רפסמו  ךלוהו = ןושארה םדאמ = ןכ םג .לוחתמ
 + תופסוה .םירחא ופיסוה הוה רפסה לע. םג .רמחמ

 5ע :ןלוכ .תוהסוימ  םינורמשה = ידיב שיש .תורחא * תוקינורכ
 > רפופמה תא :תונוש תואחפונב תורסומ ןהש אלא ,םירכזנה םירפסה
 " םינמול ענונב תופסוה ןהב שיו ; םירומאה םירבעה םירפסה שלשב
 \ ,תינורמש - הקינורְכ * ןוזגילוו .רלדא ומסרפ ןכ הנה .םירחואמה
 / ,1900 תנשב תומייסמ .היתומישרש

 ןטקה ףנעה לש ותוחתפתהו ולודנ - ךרד תא .יתמשר :הנה
 <> םייחה וקפפ אל םא ,ןולאמ עטקנש ףנע .ירבעה עזגה ןמ עטקנש
 - וכלה  םונורמשה ,,םנמאו ,ןולא אלא אוה םג השוע וניא ,וכותמ
 .התוא  ,תופיאשה ןתוא .ירבעה םעה הב ךלהש ךרדה התואב
 לכה תא  רימעמה ,יתורפסה חורה ותוא ,הרוסמבו הרותב תוקברה
 = ,תענכנ .הניאש ףרועה-תוישק , התוא .הקיתעה הרותה דוסי לע
 "הז ןטק .רובצ | , תופידדה .ןתואו םינוצחה  תוערואמה םתוא םגו
 ':. "לב ונברקב ריעמש .תוממותשהה התוא ,תוממותשה ונבלב -ררועמ

 , נבל ,עבטבו םייחב לודג רבד לכ .,הלודג הרובג וב שיש לעפמ
 " .תאזה התכה .ברקב הכוסנה הממורה .תוילאידיאל דובכ תרדה אלמי
 .הגוס | הייח  ךרד .תאזה הנטקה התכהו  ,םירופיה 'םה  םישודק
 "ואמת אטח ",לארשי םע  ירופימ םיתוחפ םניא הירוסי ..םירוסיב
 םירוסי .םתוא וניחרש םינושארה ונייה ונחנא לבא  ,ונל םינורמשה
 " ןישכע  ,םהיתאטחב וחקל םילפכ ,םנוע תא. וקרמ :םירמו םישק
 !" םיטעומה לבא .רפסמ יתמ םא יכ ולכ לודגה םעה ןמ וראשנ אל
 םיפצמו םנוחצנב םה םינימאמ ,רוצכ ,םחורב םה םיקוח ןיידע ּוללה
 , .העושיל

 םינורמשהש ,יתרמא הז ירמאממ ןושארה קרפב :ן ו ק ת
 ' ,וז איה  תועט ,המחה תעיקש ירחא ספה ןברק תא םילכוא
 2 0 .הלילה תוצחב : תויהל ךירצ
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 רורפ רכדב השדח העצה  םירחכנה-תיבל | הסינכה  גרבמטרוו תלשממ

 " ןקתל האב = ,םודחא םיפיעס קר הב שוש  ,וז העצה | . תוילארשוה : תולהקה
 פויה רע 1828 תנשמ וז תוכלמב רוש רשא "םידוהיה-קח,ב | םידחא םינוקת

 יכרצל  ,.תוכלמה  יסממ ץוח ., םילעמ םידוהיהש פמל ענונש המב דוחיב

 *הלבגומ תוילרביל, לש וז איח העצהה לש תיללכה התנוכת : םהיתולהק

 רשקה דופי לע לכא = , םיימינפה ןהונינעב הימוגוטבא  תולהקהל איה תנתונ

 הלשממה הלוטמ , תוירצוגה תוופנכל- עגונב םג ררושה ,היסנכהו הנידמה יבש
 ל םישל הלשממה הפאש שרחה קחה תכירעב ,תולהקה לע התחגשה תא
 תורהיה ךותבש םינושה םיכלהמהו תוחכה לש םהיתושיֶרד לא רשפאש המכ רע

 לטל וישכע התשענ השדחה העצההו ,הרוב הלע אל הז הנוצר סלואו
 רואה 3 :תוישרפה וברעתנו , םיסכורותרואהו םילרבולה םידוהיה ןיב תקולחמה
 ישואה שפוחה,ו = "תוילרבילה, םשב םילרכילה לע .הנעטב םיאב םיסכורוט
 / "תורוד השלש הז םימויקה ,  תודופיהב םיקיוחמ  םילרבילהו , "!תרהו

 < /הגוהנ .םהיַיכו ,גרכמטריו ידוהי ברקב עורכמה בורח םח טולרבולה
 ןהנת יב ,'יתרה שפוח,ה םשב םישרוד .םיפכודותרואהו ,תולחקה תגהנה אופיא
 רחוימ הדע תושעהלו .תימשרה הלהקה לעמ | ררפהל טועימהל תוכזה
 ןשיה קוחה יפ לע ,הנידמה דצמ ןכיםג תרשואמו 'המצע תושרכ | תדמועה
 השע ירוהו .לכש , רוסיל עבק קוחה ותוא . תוענמנה ןמ וז .תולדבתה התיה
 בשומ טוקמבש הרעה ללב ךותמ = ירוהי :והיעבש .הרעה | רבח ןולאמ



 הרוצ ה: ל וליותשה םיטכודוהרואה < . תילוורשוח"היפנכה, ךותמ :וילאמ אצוי

 שרדמה תובמ תינוצקה היסכורוהוואה הזב הקסע דוחיב ' : שרחה קוחל תרחא =
 , הדחוומ 'הדוגא, םש הדטיו גרבמטרו:ל החכ:יאב תא החלשש | ,יאטרופ קנרפה

 איה : הקדוצ יכ ,חיננ םא םג . תאזה .תוכלמה ידוהי ברקב םולעה תא ה עירפהש

 היטעבש רעטצהל שי םוקמ לכמ , טועינה דצמ רוסגה יתרה : .שפוחה תשיהה \
 תיה ההע רעש ,ירוחי רוהצב תקולחמ הלפנ טרופקנרפמ חאבה העפשהה לש

 גרבמטרויב םיסכורות'וזאה םגו םילרבולה םגש םושמ , וברקב ררוש דומגה םולשח
 בלב ששח תואיכה "ם וופקנרפ : -ש, ושעש היצטיגאה . םלועמ םינוצק ויה אל <

 םינוצקה םוסמורוהרואה ירבדל הלשממה עמשת אמש , גרכמטריוב םידוהיה בור
 םייקה דופיה תא , 19.8 תנשב המסרפתנ רבכ וזוינכתש , שדחה 'קוחהב הנשתו ְ

 -תווח .םגְו זא ומייפש תונוש תוקומש 'םנמאו  .הדעה ןמ: האּוציַה - תודא לע |
 גרבמטרוו ידווי בורו = ,רז תרעשהל םוקמ  ןנתנ הלשמסה-ירפח רצמ תעד

 שי ירח זוזעה לעמ ןשפנ תואב לדתהל תוכזה ירוהי לכל ןתנת םאש " , ורמא

 לע דאמ ,דע ורכרמווה ךכיפלו .תוילגורשיה זולהקה םויקל המוצע הנכס הזב
 . טרופקנרפ יחולש לש םהישעמ

 םונותעב וזפדנש םיפירה םירמאמ:: יולג ידיל ואב דחפהו תורטרמתהה ;
 םירוהיב רוכמש ימ ,ןהכ אצווכו ת'בחלנ תויצולוזירב , תויבמופ תופסאכ , םינוש "|

 תושגרתהה הארמל םמוהשה , "תישפהה היכאווש ץרא,בש  םוטקשהו םוזלשה
 ץורח ןוילכ תנכס ולאכ.רברה .היה המוד .םאתפ םתוא הפקתש הלודגה
 ידוהי, :המרב עמשנ המח"מל אריק לוק . הישיוקו תודהיה לכל םצראב תפקֶשנ'

 לטבל החולש די הנזו ! םושודקה םכיסכנו םכיתזיכז לע ורמש | , גדבמטרוו
 הרושאל עגונ רברה , ןדצבלו ןמיקהל ולמע וניתובא רשא תודעה תא ררופלו

 הפי ןויזר היה הז ."'וכו 'וכו וגותולהק -ש ןהודפלו הנודמח רצמ ונתנומא לש
 לשב ,ידוהי ןינע לשמ ךכ-לכ  םישגרז.מו םידרח "םילרביל,  םידוהי תוארל

 התשענ תושגרהה מש - דחבל  ןיאו =, תילאושיה הלהקה \ לש 'התומלש

 .הנכסה ךרע לע וזירפוו .גוויצולוזי והז םורמאמה םהזאב רתויב היוצמ .הורפה
 הדעה לעמ לדבנה \ודוהיח תא אוצומר ,הזכ קוח ןיא ,  לשמל = ,.היסורפב

 תומייקתמ היפורפב תונוקט הברהבו ,  תידוהיה *היפוכה, ללכ 5 תימשרה =

 םרג אל תאז 'ככו ,תימשרה סיללכד הדעה די לע תולדבג תונטק תודעה

 ידוהו םלואו .םיופב תולזקהל אלו ללכב תורהיהל :גל הבורמ קזיה הז רפר
 בכחתנו הנש םינומשכ הז םיירה , סהיתולהק רודס ןפוווב ולגרוה רבכ גרבמטווו
 יכ ,ףיפוהל ךירגו .שאר הלענל החלעו סברקב תושגרתהה הלדג ךכיפלו ,םהולע =

 אל ןכ לע ייכ ,יליובו.ח בוווז רצמ *םיפדי 3, םש םיסכויזתרזאה ויה אל התע דע םג

 . םיפבודותרואה לע דיבבה ו ג מנו ש שיפוחה ילובו ת.א גוסהל בורה םלועמ הסנ

 --תאז ןיא .םייקח .רדסוו ןמ גוזוש' = ךרוצ .לכ אופיא םיאור םילרכילה .ןואו
 הנוכב תיכשהל ם רו  םוטרופקנרפה = םיסכורוהריאהש אלא .-- םה טירמוא
 תצק םג ' ןאכ שוש  ,תוווווול .ךירגו .  גרבממרוז  ידוהו ברקב םולשח תא
 ,םתא תרחא תוכלמ ינבש ,  טרוטקנופ  ידוהו .םכל המ, : "תויטוירטפ,
 *1 גיובמטריו ינב ,ונא" ונינונעלו

 תושארפ | בירבדה בצמ חיה ךמ" ג ושיערה = םילרבילה
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 אתוחינב = ו עטה | םיפכודותרואהו = , "השודקה תומאה תריסמ, םשב תומלוע

 פיד | + "תיזורח .תוילרטיל,הו "ושיאזו  שפוח,ה תא .תיטמולפי
 יגר-ממרוזח םירחבנה:תיבל !הפינכוו ולשממה ,לגלגהה ךפזונ םיתנוב לכא = ,
 עגונב יזגוש לכ ןוא הגווו ,"םידוהיה:קח, ווגת ד"ע ההטצה תא
 שוריפב רטסינימה םועטה העצווהל וירוובבו .הל הק ה ךו תמ ה איציהל

 אבהלו ןאכמ םג יו ,שילרוילה םידוהיה ודחב דחפ ךא .יִכ ( רמאו
 לכו = ,"תידוהיה היסנ ה," לש הוגרוא תויח  תימשרה הדעפ קר הגידמה הרוח \

 דוע שי "םיטנדיסוד,הל םג .סנימא ..' נוריכ ד,ל  בשו להקה .ךוחמ אצווש

 ,,הדעה תאמ הבימה :ולבקו :נודזווימ ה"פת יתכ רודס ןוגכ , תווכז תצק רבקמ
 םולדכנו םיררפנ םייובא רמולכ  ,'םיטנר יי, םיראשנ םה רבי לש ורקיעב לבא :

 ןיא -- ללכב .םירוהו | םיורק :הדע יה לעמ .םולדכנה םירוז"'ה םא ,"היסנכה, ל

 , םמצע םירוהיה לש ימיגפ ןינע הז ' . קורכהל  ץפחו לכי
 + הנויומהל :ןלו ה

 םודוהיח לש םתער | תא  ןבומכ | , ןא"ה .הלשכמה לש הז הרואב | =
 םיגוצקה = דוחיב = , םוקכודותרואה  םושגר וכ םעפח לגו: .דקנותש-ו .םילרבילה
 ,"ימנרוסוה,הל הלשממה רדיימ ,תישענה .תוחנתהב םיקפ:וסמ םנואש , םהבש

 .םולשב . העצהה לש .הגושארה "וזאורקר, הרע: םי" תבגח"ץובב

 , רטסונימה ,אוה

 ו קחה ורקעל המס תא .ללפב ןעובה תונושח ןווגלפטת "לש .םימאו

 3. םלועה 0%

 . דחה וי החרהה החי הו דה ד זץ קי עמ בהדמהההכ קו תקממ ו טכטההע הרר חה טפאזטרה ה תקסוא סמש משש הנצבדגרה הא כג ות .פששמ ד ?העפ

 ו ריפמ '

 הלאוצוסח דצמ םאונה קר . רתויב םיבושח םניאש םיאולמו םייונוש קר .ועיצהו
 םידוהיה דצמ . "ירמגל היסנכהו הנידמה ןוב  לירבהל, = , ןבומכ ,שרד םיטרקומוד

 , 'גרבמטריוה טנמלרפבש ידיחיה ידוהיה רכחה יכ , םיחוכווהב שוא ףתתשה אל
 ,העצהה הרסמנ ףוסבל .הבישיה לא אובל לכי אלו הלוח זא היה ,סזלא 'ה
 תא רקבל הרמג סרט רוע היפימוקה , הנירמה יקוחל היסומוקה לא ,גוהנב

 םילורג ' םייזנוש היסימוקה השעת אל , שארמ ל שיש ופכ לכא . העצהה
 יאדו הדעה ךותמ תאצל תוכזה רע תישארה הלאשהל עגונבו , העצהה
 , + םילרבילה וחצני

 השועש תונכהה לע יתרבד רככ (8 'מונ "םלועה, 'וע) םדוקה יכתכמב
 תודיתעח ,גאטסכוירה תוריחכ לא "השמ תד ינב םיחרזאה  םיזנכשאה תדוגא,

 וורכ "הרוגאה, לש הגהנהה המסרפ ולא םימיב ,  תאזה הנשה ףוסב תויהל
 איבהל ןוכנל אצומ ינאו ,הזה זורכה אוה ןינע אלמ = . תוריחבה ןתוא רברב
 ףלאה תרשע, לש תוחורה  רמעמ תא תונמסמה ,תורחא תורוש | ןכותמ
 ,הונמרג ידוהי ברקבש "םיגוילעה

 --,זורכה ילעב םיהמוא --- ,רשוכה תעש אובת תּוקוחר םיתעל קר,
 לארשי יאגוש תא וישכע לש וזכ חבורמ הדמב תונפל תלוכיה תא ןתה רשא
 עגונ רבדהש ןללה רופאל םיכירצ המחלמה תאש אלא ,גאטסכיירה ךותמ

 ++ . "תונברק בירקהל ןוצרבו  היגרנאב .הלחתמ ןיירזהל םיכורצש םה  ,םהל

 םימשיטנאה דגנ המחלמה --- איה תוריחבל "הדוגאה, לש הלורפה,

 ונפחיב קר .יולת | טדידנקה . לא ונסחי ןיא ךכיפל | םירמעמהו םינפואה לכב
 םיקפתפמ וגא ןיא ,ותוישיאב םג אלא ,הנמנ אוה הילעש הנלפמה לא

 קודבל םיבורצ ונא אלא ,ותגלפמ ירחא קודבנ יכ ,הזב
 , ,.."םידוהיל ופחיירהחא

 איה םתגאר רקיעש , ףוס ףוס תודוהלמ הלא םג ושוב אל ,ןכ הנה
 0 + היתוגלפמו הינמרג תנידמל קר אלו תורהילו םידוהיל

 ן--ליפ

 כ
 .תּונויִצּב

 הלדג 1000 תנש תמועל :1910 תנשל ח"וד םסרפ | קנבלאינולוקה
 ןובשחח תנשב הלדג תובגנה .תיברח .תסכמש םושמ ,תיבר יקסעמ  קנבה תסנכה
 קגבהל דוחיב בושח \ הז רבד | .(1009 תנשכ ' 3,1 יבגל ןובשחה תנשב 3,7)
 קנכהל רספה ףסותנ רחא רצמ םלואו . ולש ונוח תרועב ויקסע תא השועה , ונלש
 + ןובשחה תנשב םג דוע דרי םרוחמש , הילגנא תבלממ לש ךרעה יוטש לע

 16000  תמועל) !טש 'טיל 18,000 הלע קנבה לש ל לו כ ה חוירה
 +(1909 תנשב 8800 תמועל) 'טש "טיל 8600 ולע\ תואצוהה |. (109 תנשב
 קנכה .ןוה לכו ,'טש "טול ,1120 .לש םוכסב ןובשחה ,תגשב הברתנ קנבה ןוה

 דוע בייח וגיאש ,י ק גה .חוירה .'טש "טיל 257082---1910) רבמצדב א"לל הלע
 + 'טש 'מול 7813,3,8 הלע ,סמב

 י"ע .ורסונש  ,הניטנביל-הילגנא- 'ח לשו הניתשלפ>הילגנא 'ח לש 'םיקנבה
 תנשב וללה םיקנבה לש םהיחור . יוארב ןובשחה תנשכ ודבע , קנבלאינולוקז
 תוינמ 25000 רוע הנק : קנבלאינולוקה . 1909 / תנשב  םהיחורל םימור ןובשחה

 א"לב .1011  תנשב .רנדיביד ןתני . ולח .תוינמל ..הניתשלפ-הילגנא 'ח ל;
 -הילגנא 'ח לש | תוינמ 93808 ןיעב קנבלאינולוקהל ול ויה = 1910 "תש צב
 . ה! תשלפ

 .תנשב םג ויתואצוה תא סינכה אל לפטשטייהווב ב"לוקה לש וזה
 ולאכ 'טש 'מיל 910 לש םוכסב רספהה תא תוארל  ךירצ פיו: . ןובשחה
 +תישארה  הקלחמהל רפמ ףינסהש םיקסעב | חויר 'שי ודנננש םושמ , ונוא
 2000 דע .טעמב . הנשה  ףוסב הלע ףינסב = םיק'צהו תונודקפה ןובשה

 / : < 'םש טיל
 טסןגאב היחת רשא = , תיללכת הפסאהל  עיצהל 'טילחה  ןוירוטקרידה

 לש םוכסב | דנדיכור  קנבלאינולוקה לש = הינמ לבל  תתל ,סרגנוקה תעשב :ן"ש
 + תוסניפ 6: רמולב 2, || <

 .ןוסלנצק .ג ר"רה ואישנ  ןוירוטקרידה םשב םו;וח ןובשחה לע

0 

 תומואלה .. = התסנכה החיה יועוהב \ ומפרנש | :תומישרה "פע =



18 

 %ש ודוסימ תיביטרפואוקה' הפוקה לשו קרמ 9097,80 ןורחאה עובשה ךשמב
 הפוקר תבוטל התע דע ולבקתנ ה"פ | .קרמ 876,04--רמהניפוא ץנרפ ר"רה

 ל הקה  תסנכה  התיה ראורבפ שדוחב .קרמ 190577,55 . תיביטרפואוקה

 .3895 איה בהזה רפס לש הנווחאה המישרה . קרמ )6

 העכק  ןלקב רשא - תימואלה ןרקה \ לש תיזכרמה הכשלה --
 לש "ומא , לצרה הטינ'ז חרטפנה .תמישרל  דחוימ
 וחזנפי יב ה/צהב ,תוינויצה םישנה תודוגאל דוחיבו  ,םינויצה לבל הנופ הבשלה
 י תא תיללכ תחא 'חמישר םושרלו לודגה גיהנמה לש המא רכז תא םלוב
 ןורבזל בהזה רפסב

 ןובשח

 . טהזה רפככ |, לצרה ר"דה

 רנישקואב 'א דע עובק היהי הז דחוימ ןובשח . םלוע

 תוכ קתעו| הנלבקת קרס האממ תוחפ אל הנסינכת רשא  תודוגאה . ז'של
 . בחוה רפס לש םולפידה

= 
 : .הָיְסּור ָּב

 הל רכמנש ,ישיאה ןוחטבל היסימוקה ירבחל הנושארה הבושיה התיה
 ןודתש ה לוטב רבדב העצהה אוה חיואר םא  ,הלאשב ןייעל

 , הכלממה:תמוד  הילע

 ךותמ .רוחבל---רמולכ ,היפימוקל היסימוק דסול עיצה בוקוירטומר ר"ויה

 ינפל והואיבוו = ץוחנה רמוהה תא ופסאו רשא ,םישנא השמח היטימוקה ירבח

 ןורבה = ץובולסיג ורגנתה וז העצהל , וכרצ לכ ןקותמו דבועמ אוחשכ היפומוקה
 \ רוחבל ךורצ וכ. ,ואצנ הלאה םיטטופידה לכ , בומ'וזדאו ןינויטאמ ,  ףרודנואוימ

 ,"השלש לש ר"וב, ןועמ דסול עיצה (טפיפורגורפ) ינשה בולוקופ , הצרמב ףכית
 ךכל םידגנתמה דצמ ךחא |, בשומה: םוחת תא  לטבל םימיכסמה רצמ דחא

 ו , לארטיינ --דהאו

 היפ'מוקב אל ללכ ךרוצ ןיא יכ ,רמא ץיבוטיצ טסילאנויצאנה טאטופידה

 לכ וכ ןעי .ףכות תועדח ןיגמל הלאשה תא דימעהל ךורצ אלא ,הצרמב אלו היסימוקל
 + ערפמל" רבכ ול הררכתנ העצווה ףוג רבד לע ותער הבושיה לא .אבש ימ

 היפיכוקל  היכימוק תריחכ רבחב העצהה תא תועדה ןינמל ודומעה
 ,רמאש : , םוגורדנא יארבאיטקואה טאטופידה רחכנ הצרמל , לודג בורב התחדנו

 . הרומו תויביטקייבזאב האצרהה תא ךורעי אוה וכ
 היסימוקהל עבקנש םימיה שרוח יכ , המורה תא  עירוהל טלחוה הז םע

 ,קיפפמ 'זניא ,התכאלמ תא וב רומגל

 לכ בורב הלבק הכלממה %ע הנגהה

 ,אבצב קוזמ רופי טה םידוויהש ונפמ יכ ,הטלהה הדיחי העד  דגנ.הותועד
 ,אכצה לא םידוהיה תלבק ןיגעל םודחוימ םיקוח עובקל יואר .ךכופל

 + יקסניפוהק טוימיפידה היה תאזה הטלחהה חסונ עוצמ

\ 
 ינונעל המורה לש | היסימוקה

 הנ\ממה:תמוול טטופיד ה ב קס ו מ ב רחבהל דיתע טראמ 20 םויב

 תיגוריעה המודה יכ ,ערונ .הנהו  .זומודה ןמ אצוש , ןיבולוג ואדקח םוקמב
 תוריחבב ופתהשהש , םידוהי םירחוב 331 םירחובה תמושרמ הקחמ תיאבקסומה

 תוריקפ לא רבדה לע הנלבוק שיגה תילארשיה הלהקה שאר ,1007 תנש לש

 +רבדה ררבתו כורקב .יכ :,הבושת לגקו .תורוחבה
 ןושיל  תוחינמ \ םידוהיה לש .םהיתועד ןיא + לולאמ ןבומ אלה רוריבהו

 + לסחו- -ןהמ רטפול  םוצורו םיארכאיטקואהל אל ףאו םיינמיהל אל

 ב 1

 םידוהיה תדוגא לש תוגקתה:רפס | תא רשא םינפהיינונטל  רטסינימה
 איה תאזה תרבחה תרטמ ."תוכלמ לש המולשב םיללפתמה, הפידואב

 תא תיאסירואה תוביטנה ירע לכבו . הפודואב םיבשויה םידוהיה ןוב .ץיפחל
 ,היפור . רפיק , דיחיה טילשב הרומגה תוקבדהו . םיהלאב . הנומאה | .ןווערפ
 ,"הלשממהו

 : תאוח הדוגאה רוסו יטרפ םה ולאו
 הנש לכב ךרוע היה = ,ומש םיניק השמ ,הסודואב דהא יקדרר דמלמ

 םרג הזה ינמזה = "ןונמה,ש ינפמ , הסנרפ םשל ,ותיבב "ןונמ, םיארינה םימיב
 םישנא ףוסאל סיניק לע הלהקה יאבג ורטא ,ותברקב רשא ו הפפה
 תונולח- לע :סיניק קיבדה תאזה  הרזגה .ינפב .פורכ . רובצב הלפחל והוב לא
 שנע הז לב ,"רסוקה םולש דעב .םוללפתמל תפנבההתיב, : תבותכה תא ותיב
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 ןוע = ללגב = לבור ז"ט .טלשל םיניק תא םולשה ט:וש
 . ןוישר

 , תולדתשהב םינפה .רטסינימ לא .םיניק הנפ
 ותולרתשה תא החד טנטטרפודה לכא . ולש *רדח,ב "ןוגמ, םיגחה ימיב ךורעל
 * /-ותב לכב יכה ואלב םידוהיה םיללפתמ רכיקוו םולשב יכ ,רבדל םעט ןתנו
 בש סוניק לבא ,ומצעל ןילופונומב וז .תוכז תחקל  םינוקל ול ןיאָ תויכנכה

 גולב | "ןונמ,  תכירע

 ןוישרה - ול / ןהו \ יכ

 תרבח, דפיל ןוישרה ול ןתני יכ , השדח תו.דתשהב םינפה רטפינימ לא הנפו
 . , "הלשממהו רסיקה םולש דעב םוללפהמה םידוהי

 רושואה עיגהש העשבש אלא , תולדתשהה תא ןוירטסינימד הצר םעפה

 תוכפה גח ברע ב דוע תמ וכ  פיניק רמלמה תא רוע .ואצמ אל | הסידואל
 .רבעש

 בוגונרי'צ ךלפמ .םידוהיה תא םישרגמש םופוכתה םישוריגל עגונב
 :הלאה םיטרפה םינורהאה םימיב וררבוה

 הבדה .םפרפתהש םרטב תועובש ינשכ דוע לכק ץובולסינ טאטופידה
 ' םג .ןלכק הלאכ תומרגלמ . שוריגה ד"ע תומרג"טו םיבתבמ הברה םינותעב
 ץיבולפינ , הקנימילקו יקצירקסיא = , בובילג -וגונרי'צ ךלפמ םיטאמוצירה תשלש
 יא ,פ םורטפינימה דוס אושנ תא תוארל ןדיל האבש תונמרזהב שמתשה
 םישוריגה ר'ע ול רפסו ראורבפ 91  םוימ המודה | תפישיב | ןיפילוטס
 תומרגלמה .תא ארקל אוה הצור יכ ,  ןיפילוטס והנע הז לע . סיבוגינרי'צה
 . םג םושרוגמה ןמ הלאב | תומרגלט ולבקתנ ול עודיש .ומכ יכ , רמאו ומצעב
 | םש .,ןוירטפינימה לא תומרגלטה .תא .ץיבולטינ וובה ינשה םויב , ןוירטסינומב
 תוילדתשההו ,,םולכ שורוגה ד"ע םועדוו ןואש טעמכ ןוירטסינימבי יכ , ררבחנ
 ךלפמ אלא בו צ ךלפמ אל ולבקתנ םירטסינימה דוס .אושנ "בד --
 , ,ןאזאר

 תומישר םידחא םירפכמ ףבית לבק םג שרד ןייבו"וסינ  טאטופידהו
 :םידחא םיספוט םג ול וחלשנ וללה תומישרה םע , םישרוגמה

 קינווארפסיאה י"ע נתינ הלאה תודוקפה | ,שוריגה ר"ע היצילופה | תורוקפמ

 םישרוגמה יכ  ,ררכתנ וללה תומישרה י"פע . לירפאב 'אל עבקנ האיציה םויו
 4 ' םרוק םש ןבשיתהש וא  םירפכב ודלונ םהמ הב רה , םירפכה יבשות ינקזמ ויה

 = אצמנ םהינוב , תויונחו םיתב םהל שיו 1888 תנש .לש םיינמזה םיקוחה םוסרפל
 ץיבולפינ טאטופירה לדתשה םינש שלש ינפל דוע רשא | ,דחא ידוהי םג
 ולטב התעו+ . ינאלקאב רפכב עבק-תבושי תבשל ןוישר ול  ןתינ זאו  ,ותבוטל
 ,שוריג תרזג- זילע .ורזגו ול ןתונש ןויש-ה תא קומינו םעמ םוש ילב

 טטופודה םגו אוה טולחה ,תומישרה תא ץיובולסינ לבקש רחאל
 "לוטב רע .תולהתשהב יקסבונא'זידק  רטפונומה רבח לא תזנפל והא יקצירקסיא
 .אובוש .וכתו  םונפה ןוירטפינימ  תבצק לע המורב | ונד סויה ןתואב = , שוריגה
 .  טנמטרפודה רוטקריד .המוהה לא אב ויתחה לבא . הבישי התואל יקסבונא'זירק
 / ; הבושת רותבש , ץיבולסינל  עידוה רשא ,בוזוברא ,ב ,א םוללכמ םינינעל
 ' הנע בוקאלקאמ יבוגינרוצה רוטאנרבוגה תא .ןוירטסינימה לאשש הלאשה לע
 3 איצדזהל ,'כש ת אל םגו איצוה אל יפ ,המרגלטב לאשנה
 / 0 אה .םידוהי לש שוריג ד'ץהרוקפ םוש

 'םידוהיה לש םהיתויכזכ קור ב ל הוצרטסינומדאה | יְדקפ
 ,םיבוחמה ןישוריגה ר"ע "שמיר,ה  הסופרהש , העיריה ,ךלפה ירפכב םובשויה
 תועומש וציפה ללגב ןידל ךרועה תא עובתל -- אוהו דא * ותו: הזיגרה

 "והיו תומש

 0 טטופידה ול ,הארהשכ ,בוזוברא םמוחשה הפו ,ןוטלשה* ירוקפ ישעמ ר"ע אוש

 - . הוצולופה תודוקפ יספוט תאו םישרוגמה תומש תומיש'ו תא .ץיבולוסונ

 - תא בוקאלקאמ יבוגינרי'צה רוטאגרבוגה ןימזה ,תו:ורהאה ת עיריה יפל
 - םידוחיל .השרו אל ןפוא םושב יכ  ,ךל רמאו וילא 'אובל  ןוסרוגונש הרעה בר
 תולקה םוש םהל השעי אל םגו ,םהב הבישיה 'תוכז םהל ןיש ,:םירפכב רוגל
 : םוו תא .תוחרל---איה .םהל תושעל .לוכי אוהש תחאה החנהה , רבדב תוחנהו

 :םחל שיש , םודותיה תא .םמוקממ עוגה ילבל .חיפבה הז םע ,יגומב 'ו םויל שורוגה
 0 ייפע וא 18 תנש יאמב 'ג םּוי יקיח ףקותכ ,הבישיה תוכז

 , ןיפילוטפ לש .םסרופמה

 "םירומהו .םידמלמה ןיב .המחלמ .החע תכשמנו תכלוה ה ש ר או ו ב
 , , ", רוטאנרכוג:לרינינה אמ " האציש - הדוקפה איה המחלמה תבס |, םירבעה

 "> התולרתשהב האצו תאזה הדוקפה ,םירדחה ירימלתל םג- שפח יחרי ץיקב .זגיהגיש
 < תדרווה  הרזג .וז .הדוקפב םיאוה .םידמלמה םורבעה ירמה תורדתפת לש



 ילא  תונפל וטילחהו ךבדב תופסא המכ 0 רבכ סידמלמה . שפוחה יומו

 םתרזעל | םודמלמה וארק הז םע . הרזגה עור תא .ערקי יכ , תולדתשהב גיגה

 תשיררל הטונ | םיסכודותרואה  .להק תעד  ,.ןילופ  ירעבש" םור"ומדאה תא =

 , םירמלמה |

 לודגה דמולמהו .םכחה לש .יתורפסה ולבוי תכירעל יגרוברטפה רעוה

 תבשה :\םויב . תויהל העב קג הגיגחה יכ ,  עירומ 'יבברה והילא םהונא ו

 ..גרוברטפב לודגה תסנכה:תיב םלואב ברעב תינימשה העשב ןירמב 2
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 :ץֶקָאְל-ץוחּב
 .הקירימא-יחרוא םידוהיה לש םיטרופס אפה ד'עה

 לא סינבה םנוסראפ טריבריה טאטופידה יב ,ונעדוה םימרוקה םירמונה

 ,רחפמה | תירב תנמא תא וריפו יכ ,תשרודה  היצולוזיר ינקירימאה

 תרבמ הנורחאה ןיאש ינפמ , היסור = ןיבו הקירימא ןיב 1835 תנשב התרבנ

 היפור תנידמל םיאבה , הקירימא ידוהי ידיב רשא ה - םהיתויכזב =

 םואנה ןכות תא. םירסומ םיקרוי* םינותעו

 .וז היפימוק לש הנושארה הבישיב סנוסראפ טאטופידה -ותוא משה .בושחו

 הקירימא ידוהי  ליבשב לבקל קר. אל-- -סנופראפ רמא---ןנחנא םיפאוש

 תומשיטנאה לש  הדקדק לע של םג אלא )  היסורל  הסינכה | רתוה תא

 םירוהיה תופידר דגנ  תצרמג האחמ עיבהל וגולע תלטומ הבוח ..תיפ

 םימתכה דחאל תושענ  ,םידוהיה תא םיפדורש , וללה .תופידרה .. תונוש .תוצרא

 ,ונרשאל , ןוא--סנופראפ .רמא---הקירימאב ונלצא . ונלש תוברתה לש םירוחו

 םהיפדוו דגנ תואחמב , ךפהל | דומת םיאצוי ונחנא | ; םודוהיהל  הזכ .םחו |

 תופתתשהו םיפדרנל הכח עיבהל | ונדיל האבש  תונמדוה .לכב ל \

 ,רחסמה-תנמא | יאנתל- בל .םיש ילבמש , רבדה דגנ םויה | החומ ינא םרעצב

 תויולדתשההו תושקבה לב . הצראל סנכהל וניחרזאמ  הברהל \ החינמ היסור

 ונתרטמ תא גישנ סא  .ירפ ןאיבה אל היסור  תלשממל הב  .דע"ןהב ןנונפ

 השרח תירב התא תורכל וגדיב הלעת םא , היפור םע .רחסמה-תנמא תרפח

 לטבל איה ונתבוח לבא . עדוו ינגיא הו :רבד =- , םידוהיל תולבגה | םוש

 . תונוש תונומא  יחרוא ןיב הלודבמה , הנשיה -תירבק 4

 ןירחא . תורעופ םיפכ.תואיחמב  לבקתנ  סנוסראפ טאמופירה .לש ּומואנ

 היפימוקב  ר"ויה .םג .  ןוסיראה טָאטופידהו - לגופרלוג .\ידוהיה טאטופידה

 סנכותש .םרטב יכ , הטלחה חלכקתנ . רחסמה-תירב תרפה רעב ותער תא:הו

 ןוציחה .ןוירטסינימ תאמ ושרדי  סרגנוקה לש .תיללכה הבישיה לא וז הנ

 ןוטגנישאוו ןיבש ןתמהו אשמהל עגונה רמוחה לכ תא . היסימוקל

 .ןינע ותואב גרוברט 2

 אושנ םג .סרגנוקב לכקתת סנוסואפ לש ותעצה יכ  ,םיאבנמ םיבר >

 רוכת כ" ,היפורמ  ףכית שורדל אוה ןוכנ יכ  ,חיטבה רבב טפאמ הקילבופוה)

 הנורחאה תעב לבא .םידוהיל :עגונב םיאקירימאה םיטרופסאפה לש םהיתויכוב

 התע לבקי םא ךכיפלז  .רבדב -םסְהמ ל טפאמ יכ , םיחוכומ םםינמוס

 אוהש , טאניפה לע .אישנה עיפשי יכ  ,רשפא  ,סנוסראפ 7 ותעצה תא סרגנוק ,

 יב ,יארול רבדה = בורק םלוא .העש  יפל םינפ לכ לע  העצהה תא ה ו

 ,שדחה יטארקומירה פרגגוקה לא םעפה .דוע םנכות הוצולוזירה 2

 הלאה םימיבש ,ןושבע לש יאקילבופירה סרגנוקה םוקמב רחבנ .רב
\ \ 

 םירחכנה=תיב לא | וסינבה  הניווב טארסבוירה לש ירבעה :בולקח ירבח =
 .ןוחחאה םעה-דקפמ תעשב םידוהיל ושענש , תומלאה-ישעמ ד"ע היצאליפריט

 הנתג אל יכ  ,םיחיכומה , םישעמו תודבוע .ןומה .לע תכמסג היצאליפריטניאה
 ןושל = רותב תירוהיה ןושלה תא םושרל םידוהיל .תיאצילאגה היצארטסונימדאה <

 ל אלו םתער לע ודמעש ,הלא לע םישנוע הליטה םגו םהלש רובד
 , + הילע\ רתוול
 ריעמ דגאטש טאטופידהל חלשנ, תרכזנה היצאליפרטניאה תשגה  רחאלו | 3

 .רובדה תפש .רותב  "תידוהיה, ןושלה . הנמסנ :םלוכב רשא + ,םעה"ךקפמ ןיגעב
 0 . הפולחה שטובהארדב ו היצארטסינימדאה : הלאה תונוול ה. הבד ,רשפ |

 ' רעב | םלשל וניבסה אל .םורזהיה םירוהה וכ ,םמע סקומיגו םמעטו , םהיוח'

 * הלאש"תוצוילג לש תודחא .תואמ ןב = ואצמנש ,  לוג - ךירכת ש טי ב הא

 םיתרשמה דחאל רסמג הארנכו ,םירחאב ,היניעב ?םילוספ,ה ,הלאה תונוילגה תא
 לבא :; ףויזח השעמ .לע הז :י"ע .תומכל ידכ | ,םינוכנה תונוילגה ירחא רעבל
 יבשותמ רחאו , השיבחל ריינ רותב תונוולגה תא רכמ עצב בהואה תרשמה

 . דגאטשל םאיצמהו , םתוא  הנקש רחוסה לצא תונוילגה תא אצמ םוקמה
 הריקח ןיטלשה השעו יכ , ףקות לכב שורדי דנאטש טאטופידה

 . םתעשרכ םימשאה תא שינעיו רבדב השיררו

 ירק) םירזה .תסינכ יקוחב הי ל גג א ב התע םירימחמ המכ רע
 ינשהו בצק דחאה ,אטילמ ןהב םיהאה :וז הרבוע הדיעמ ,(םידוהיה
 ירחאו הרצק תע קר הולגנאב תוהשל םתערב יכ | ,ףוחההירוקפל .ורמא , טיח
 הלאה םיטעמה | םומיה ךשמב = . הקירימאב תבשויה | , םתוחאל םשמ ועסי כ
 יכ ,ורמאו היפימוקה לא םמצעב ואש ,םהיבורק לצא םתנמואב וקסעיו ובשי

 ידיקפל םירדונה וארה דועו , םתסנרפל גוארלו םיטגרגימואחל  רוזעל םה -םוצור
 הלשת בורקב יכ ,היחאל העידומה ,הקירמאב םתוחא תאמ בתכמ היסומוקה
 םיחאהל היסומוקה הנתנ אל הלא לכ תורמל לבא . תוינאל \עפמ:יסיטרכ סהל
 וגארי םא ,חיגשהל תלוכי .היסימוקה ןיא יכ * ,אלתמאב ףוחה לא תדרל .ןהב
 \ ,אל וא תמאב םהל םיטנרגימיאה יבורק

 וטריב תפרצב אבצה רטסינומ היהש ומ יכ , םיעידומ םיזירפה םינותעה %
 ,ולאריניגה כאטשה שארל גיר:מאלאוו ירוהיה לאריגוגה תא תונמל טילתה

 , םירטפינימה דוסב :ההומגו  היונס התיה רבכ וז תונמתה
 וכ , ערונש ינפמ ,וז הטלחהמ רוזחל
 .ידוהי לארוניג םע ארה אתווצב

 וכרצוה .כ'חא לבא

 רוכעמ קלתסי יסורה ילארינוגה באטשה

 הלאשב , זנכשאב "סנאילא,ה תכשל ירבחל תוללכ הפסא התיה ןילרבב
 ועידוה < ינמרגה <: ףינסח = ןובו = ןוראפב ,יזכרמה דעוה ןיב לפנש ךוסכסה רע
 ,סכפה "ידול""תוגהנהה "יתש ןאב רככ םידחא םופועסל עגונכ יב ,הפסאב
 תניתג רבדב הלאשה םג םהבו , רורב םיכירצה םידחא םיפועס קר וראשנו

 . זנכשא .ךרד .םידרונהלו היפור ידוהיל .הרזע

 הנשה ךשמב יכ .,אצוי הפסא התואב ארקנש ןובשההו ןידה ו'פע

 הל שי התעו ,יכוגהה עוצקמב ההלועפ תא ,"סנאילא,ה הלידגה הרבעש

 םוכסבמ רתוי הל ולעש , לארשי ירליל רפס:יתב םישמהו האמ תונוש תוצראב
 .סרפבב םידוהיה בצמ תא ןקתל הלדתשה הז םע ,קנארפ םינוולימ ינש לש
 . הרילוחה תפגמ העשב וקזוה רשא ,  םידוהיל םג הבימת הנתנ "סנאילא,ה
 . הקירפאבו חרזמב

 תולהקה ישאר לש הינשה .הריעוה | א ל יימ ריעב התיה הלאה םימיב

 תיללכ .הדוגא דוסי רבדב הטלחה ח לבקתנ וז הריעוב ,הילטיאב תוילארשיה
 תויראנימיסה  בצמ  ד"ע  ח"וד ארקנ םג ,  הילטיאב םידוהיה תולהק לש
 תדרויו .תכלוה הילטיאב, תורהיה יכ , ררכתנ וז הדיעוב . הילטיאב תוילארשיה

 *כ ,תירבעה אתיב:אפלאה תעד אלל לדגתמ ריעצה רודה יכ ,הנשל הנשמ

 רשקהו םידעומהו תותבשה ימיב םג רגסמ לע םירוגפ םיטעמה תויפנכה-יתב
 , רתינו ךלוח יתדהו ימואלה

 טקפסורפ הז  רמונל .ףרוצמ  ץראל ץוחב םימתוחה רעב

 תלחתמ "םלועה, לע  המיתחה תא שדחל ידכ / ,הטסופ-תאהמהו

 ,לורפא

 ו 0 6 תת ויקוגהינהזצצימ 0 0 -

 0, הק הההס 08 הקססה6א5 ₪ 620805 ה ₪0-

 306800018 0 ה 8 10 ה

 ,םונאיורד .,א . ךרועה
 קטהג 0 8. ז- 10

 ,גנרבדלונ ,ל .,י .איצומה
 ןוההד6ה5 ₪. ב רו





 * םימתוחה לא

 ונא .םיצורש ליבשבו .בורקו  ךולה ךלוה ינשה עבש ליבשב
 4 - וש

 הקספה ילב ינשה עברה תלחתמ םירמונה תא ולכי םימתוחה יּכ

 רמגת .םתמיתח  רשא ,.הלא .לכ תא ..הזב םישקמ --ונא -.יחה

 ילבמ םדקהב םתמיתח תא שדחל | וליאויש ליראב ןושארב
 .ןושארה עברה תש דע תוכח

 .םינכוסה לא
 תכרעמה םע םהיתונובשח תא תוושהל םישקבתמ םינפסה לכ

 .םדקהב םהיתומיתח תא שדחלו ןושארה (ענרה רעב



 אה 1 ,32 99-00

 .הָפְצְמַה לע

 < ייוחו] .פא03-- מר 0

 וקספו.ולשב הקרצה תודסוממ םידחא :ןוסא ,הרק םילשוריב
 הלודגה * הבישיה התיה הטימשל הנושארה . םהיתובוח הא 'םלשל
 דועש ,ררגוניוו ברה אוה)  "דימתמ .עלעַצקא 'ר, לש" "םייח תחות,
 "ותדמתה,.חכב תולעל .רמאו :0טווקישישוה(, ןיכה םידחא םיחרו ינפל
 -- הירחא .(ודיב ההלע אלו --טנאלאס 5 לש יונפה ואסב לע

 == וירחאו שדחה ."םינקזה .בשומ,=-וירחא = ,ןשיח . "םינקזה .בשומ,
 וראשנ תורשעל :םינקז' .'וכו 'וכו- ,שרח3ש שדחה ."םינקזה בשומ.
 ידמלמל | ,שממ | םחלל | םיבערה \ םהמ .שיו 4 ,הפחמו ןגמ :ילב
 םלשל ולדח---"הרעקה, לא .רתויב םיבורק םניאש  הלאל- -תובישיה

 םישנא - -הזמ דוע ערש המו .םתכימת תא --םידימלתלו ..םרכש תא /
 םילשוריבש הקרצה תורסומ) תודסומה ."תורטשב ,  םפסכ תא .ונתנש
 ,תיברב :םיולמ םה םהינוק בורו ,קושל "הורטש, .איצוהל  םיגהונ
 תודגוב | תולותב < ,ןהילעבמ .הנטק השורי ןהל  הלפנש תונמלא
 אל דועש םינתח ,אינודנל םיקנרפ תואמ וזיא ןרורצב הל .תונוממש
 םייקנ :ואציו . ולרלדתנ | (המודכו איטמקרפב םתינודנ = תא ונתנ
 ,ןוחטבה ילדה * ,הנומאה הקספ ,ריעב המוהמה הלודגו ..םנומממ
 תודסומ.לכו ,וירחא :ינש דסומ והלפמ חכב ררוגו לפונ רחא רפומ
 לבל ."ןור,. .וישכע  םירמוע םה הנכס תקזחב םילשוריבש> הקרצה
 , וירבד

 םוקמ . תוררונשה  ןאכ האצמ .לכ .תישארש = ,וילאמ .ןבומו
 אל  תימלשוריה .תוררונשהש ,רבד ךל ןיא בוט .קסע  תושעל
 לוונ לכ תא .הלג .רשא ,שיא םק אל. דוע .הרוחס וב השעת

 גופס  םילשורי לש הֶריוא .  ותוא האלמ םילשוריש * ,תוררונשה
 םכות לא .תוררונשה תא םיגפוס םילשורי לש הישנא ..תוררונש =

 , םיתיזה רה  הלעמב םרבקה תעש דע םתדיל תעשמ םוי םוי
 =- ?היתורצח ':,היתובוחר. .,היתוברח  ;היתומוח  ,םילשורי יתב
 ,הכוראה .תוררונשה .הלשלשב םה תועבטו  תוילוח םלוכ ,םלוכ

 איהו .,לגהו דו .תלבוכ איהו .,םינשב תולבוי הז תדגונמו .תכלוהה ,

 ,םיקומעה םילשורי ימש קר .רענו ןקז .יראוצ לע התבינע תא תקרוו |
 ילחנ .תכפושה ,םילשורי שמשו = ,םימלוע  רהומו . תלכת .םלוכש :

 רוע .האמט אל םתוא קר -- ,םְרְע תונפל שא תבלו םויב הוז

 << ; תוררונשה
 0 םידיקפה דמעה ,םילשוריל | אובת כ הלחמ

 0 ו :

 תישימח הגש

, 9 ₪ ₪ 

 םיפלא

1? 

 תומרגלט .וחלשו 'וכו 'וכו םישמשמהו םיקלחמה ,םיאבגהו םינוממה
 ,וליצה ;ועישוה : רמאל .ץרא יוצק לכ לא םיפלאלו תואמל
 * ומחרי םומשה :ןמ  ,םחרמה :לכו, ,הלוח םש ןיא- רשא תיב ןיא
 ,םילכרמאהו . םידוקפה :ודמעו . ,ותעב :היהי א ל יכ םשג ,"וילע
 לבל ועידוהו .'וכו 'וכו .םישמשמהו םיקלחמה .,םיאבגהו םינוממה
 = ,ואמצבו\ בערב .םיתמ .םישנא םילשורי תוצוחבש ,הלוגה תוצופת
 ,ותעב היהי.יכ םשג ,'וילע .ומחרי .םימשה ןמ ,םחרמה לכו,
 עברֶא .לא .םרבד .תא .וחלשו 'וכו .'וכו םילכרמאהו .םידיקפה ודמעו
 לכ. ,חרקו .רוק תופעלומ .םיִתָמ םישנא םילשוריבש :,ץראה  תופנכ
 םימשה ןמ ,םחרמה .לבוש ,האירה .תקלר התשפ יכ ,תחרקה :הרבג
 -> דחוימ ןורשכב יה םכרבש םישנא  םילשוריב שי :."וילע .ומחרי
 7 .םנורשכו =-= ,תובבלה .תא םיררועמה תוררונש יבתכמ רבחל
 = תוטסופה תא ולאשת יכ .דובכב םלכלכלו םסנרפל םהל רמועש אוה
 "םא -- םכל/ ,ורמאו , םילשוריבש .ףרגלטה | תודיקפ תאו" תונישה
 :תומרגלטו .תוררונשה .יבתכמש -- סומכה .םדוס תא תולנל ובאי
 ,,םיקנרפ םיפלא תורש עב םהיחלושל םילוע תוררונשה
 = ןוגכ ,היוצמ הניאש הרצ תעשב ,ךכ תויוצמ 2% תעשב םאו
 תקברומ .הלודג העדומ הנהו ..המכו המכ תחא לע ,וישבע לש וז
 * תוצוחב .םיללוגתמ םיללחה, : רמאל ,םילשוריב .תוצוח לכ .שארב
 ,ןואו םחל :רככ דע ואב תוחפשמ תואמ תואמ  ,וניניעל

 " םינקוה  םילוחה .,ורדשנ  םימותוו .תונמלא םי פלא
 = םהיתומשנ תא םיחפונו םיעוג ,תובו חה לכ ב .תואסכב םולטנ
 '  םיזורכמ הנהו . . ."תברחנו תכלוה  ,הלכו תבלוה םילשורי ' ,וניניעל
 : ,.(הנאלשטיידו  רגאלוה) . ר"וה = ללוכ לש \ םילכרמאהו .,םירוקפה
 םפדנ זורכ הנהו , "שממ בערב תימל םילשוריב םיופצ םישנא יפ לא ש,
 םועוג םישנא י פל אש. ,היפורב םיאצויש םיילארשיה םינותעה לכב םג
 , "ליה .העושי .הספאו ., תוצוחב םילטומ םילוחו םינקזו ליר .בערמ
 :* ,םיזורכ םיחלוש , תומרגלמ םיצירמ ,םיבתכמ :םיבתוכ הפוג םילשוריבו
 . תוהרונשה | די ,הממור  תוררונשה ריו -- ,הבהה | דיב | לכהו
 ,. ..ליח השוע

 < ,םיצורחה ךולכ רמאו ךידיקפ רש תיכזש ,םילשורי , ךירשא
 'תושעל ועדי םינמאנה ךישמשמו . ךיקלחמ ,םיזירזה ךיאבגו ךינוממ
 ;םהיל הֶאבש .ךשוכה תעש לע הלילח ורבעי .אלו וז הרצב הרוחס

 םה  ,הונקקש םה | םילכרמאהו 'םיריקפה המצע | הרצהו
 'אוה 'קםע הקדצ לש .דסומ :לכ .: םילשוריב .וגהנ- ךכ ,הורישכרש
 20 0 ,"םיריקי, ל םינש ודע יב ,אל ותו קסע--, וילהנמל .,וירפימל
 ,.שרח רסומ דפינו הבה. :והער לא שוא ורמאו ודחי .,"תכל .יבוטימ;



 תא = ודסוו = ..המצ םג  ,בלח .םנ
 ,שדח םשל ול רשפא יאו) ,םתשבכל םש 'וארקי .המולכ  ,דפומה
 ,"הלורגה .הבישיה, | ןיגכ ."לודג; וא "יללכ, הלמה וב אהת אלש
 םהל וניכהו  ,(המודכו ,"הלודגה םירדונ תרוע, ,"יללכה םיחדנ ףסוא,
 ,תוריהזמ תויתואב .םשארב ספדנ שדחה םשהש  ,ריונ"תונוילג .ןומה
 וניקתהו :,אנינעמ םישרדמהו דומלתה ירמאמו םיקוספ ול  ביבסמו
 רוט = תנימת יכותבו תיזעולו תירבע בותכ לודנ :לוגע, םתוח םהל
 ובישוהו ,יברעמה .לתוכל ןמיס -- ושארב םיאטאטמי השלשו םינבא
 םילשוריב, םילוחתמה ,םיעודיה .םיבתכמה .םתוא תביתכל םיהמומ
 ."וולע -ומחרי .םימשה ןמ .,םחרמה | לכו,ב  םימייסמו "קעזת * רמ
 ולישפהו ,םיבתכמד תא/ובתכו םהילוורש תא וללה םוחמומה ולישפהו
 חולשל .ףרגלטה לא .וכלהו םהיתוטופכ | יפנפ תא  םמצע .םידסימה
 ףרגלטהל ול תעדונ הריתי הבח) הלוגה .תוצופת לכל תימרגלט
 --למצ םג ,בלה םג האיבמ השבכה הליחתהו ,("םילשורי .יריקי,מ
 הככו .."יללכה, = ."לודגה, ,םישרחבש שדחה ,שדחה \ דפומה םקו

 ,םירמוע ,םד . תוררונשה לע םלוכ | ,םידסומ = לע םידסומ :םיפסונ
 להנמו  דסימ השענ | דחא ררוגשש םושמ ,הזּב הז םירועמ םבורו

 האיבמה = ,השבכ ונל התיהו

 שדה .דסומב ךרוצ שי םא ,עדוי ןיאו האור .ןיאו ,םיחפומ המכל
 אוהשכו ,אמלעב לשמ אלא וניאש וא תמאב אוה םויקתמ .םא ,הָו
 םילהנמ . תויהל וילחנמ םה  םיואר םא-- ,ךרוצ וב" שיו םיוקתמ
 . . תונחילו .זוזגל .קר םה םיוארש \וא

 .םידפומב \ םידסומ  וכסכוסו  םירפומה  .ולשפשכ * ,וושכע
 ,"םילטנ תואככב םינקזה םילוח עו ,םידמוע םה הנכס תקזחב םלוכו
 ,ודדשנ .םימותיו / :תונמלא,ו ," ןיאו םהלל \ םידדונ :הרותה ישפות,ו

 םיפסאמ וישכע :--  ,המוהמה הלדגו  ,"םהיחמ ,רוקמ םהמ  לטינו
 ויפ לע רשא ,דעו רוסי רבד לע הצע םיטכטמו /תופסא םילשוריב
 וירעלבמו ,םידכומה .לכ לע חיגשמה היהי .אוהו , ריעה ינינע לכוקשי
 אלו  םילונע .הומתוח ול .ןקתי אלו ריינדתונוילג שיא  םיפדו אל

 ... םירסומ .דסוי
 תומימתה לע םא ,םדוק אלפההל המ לע ,עדוי התא .ןיאו

 םה םגש ,"םירוקיה, לש תועיבצהו  רקשה לע וא .תופסאה יפסאמ לש
 םידיקפה | ,"םילשורי ריקי ,  וללה תוצעומהו תופסאב ,םיפתתשמ |
 'וכו "וכו .םישמשמהו . םיקלחמה ,םיאבגהו  םינוממה = . ,םילכרמאהו
 םילונעה :תומתוחהו ריינהה תונוילג לע  ,"םהיתויכז, לע .ורתוו אל
 , רמצ םג ,בלה םג םהל הקיפסמה | ,השבכה <-- לעו

 .,.המחנו החמש אלא ,ההצ הרצה .ןיא םהל

| 
 .תו | 0 | | ) ה

 אלא | ,רחנקל  תנמ לע אל .ףא ,"תונושל ביר, םשל אל
 .הלאר םיטעמה ונירבד תא םיבתוכ ונא אמלעב תועט .ןוקת םשל

 תילארשי הרכה ,---רמולכ) 'לארשי .תורפס .תרבח,, .היסורב שי \
 םוחתב .םירע  הבהרב --- היפינסו = גרוברטפב  הזכרמ . ("הורפסל |

 ינינע  לפל גארל הרבתה | תבייח .היהונקה "פע" :, םוחהל .ץוחמו
 ---ןהב .םישמתשמ היפור יהוהיש ,הופשה שלשב קירוהיה .זוורפפה
 תופשה שישב ספדנה ן וליפא = .י'תיסורו ' תינוגרו ,  תירבע

 םיברו = הז -.לע חיבומ ,הרבכחה דעו לש :ויתונוילג לע: וללה <
 :הבח תקסוע .םנמאש ,םיבשוחו םיעוט |
 . תירבעה .תורפסל | ןונלע וז תועט \ תמרוג םיקרפלו .; תירבעה
 וכרעי וא הפסאל הרבחה ירבה יפסאי .םירעה .תחאב רשא שי

 החכשב שוררל וופ הא חתפיו םופסאנה ןמ דזוא םוקיו , האירקו.ףשנ
 ,.םירבע .םירפוס לש םמש תא ריבזהל 'ןא .תירבעה הורפסה לש
 ןאב ןיא |, בשו  רבכה =: ןל \:ורמאו = םיפפאנה רי :ןתוא ותו

 תורפסה יננעב םג וז

 / "תורפסל .תירוהיה \הרבחה, ., לש .םירכח אלא
 : הייבעה הפשל  םוקמ

 ריתעל הז .ןובלעמ רטפהל ירבו
 קפע הל, ןיא הרפתה ההיא . ":'םהיעט \ הא ' םיארוקה לש סבלמ
 הנוקהל  ק ה \ םינווכמ . .הישעמ לכ ו < לכ :תיר תורפסב
 ..תופורו .הינוגרזב תידיהיה .הורפסה לש ההלעוהו

 יוכרמה .דעוה .לש \ ותארוה ירה | ,היארל .ךירצ רפרר םאו
 ,(ראורבפו ראונאי  ,רבמצר  ישרחל) .תונורחאר "ויתועירי ,ב .ומצע
 . םיפינסר *בל .ההע הו חלשש

> 
 ןאכ ןיא .אליממו

 .'םירבעה פסלו תירבעה .הורפסל
 הלחהכל :א'צונש בטומ

 ןובשחה :יחרי  ךשמב = .תי סור  תובותכ ןפוג "תועירי,ה
 עשת וארקש  .,םיצרמ השמח  ;תונוש םירעל .דעוה םעטמ והלשנ
 הרשע.שלש .תויסור--עבשו תוינוגרז ןהמ םותש ,תואצרה
 :- עשתו תוינונרז עברא " גרוברטפב דעוה ךרע | תואצרה
 ינוגרז דחא ,םתצפהל גאד דעוהש ,םילנרווה ינשמ ,תויפו ר
 .תיפור ב---ץרפ .ירופפמ תצק תאציהל .שגנ דעוה .יסו ר דחאו
 :ונרז תוזחמ םיפינפהל קיפסהל תלוכיה תא .אצמו חרט דעוה
 ןורטאית רוסי 'םשל הדחוימ . הרוגא  רורסב קסוע .דעוה .תוינ
 :ילדנמ לש .ולבוי גחל דעוה ןיכהש ,הריחיה האצרהה ,ינוגרז
 :ילדנמל דעוה חלשש ,הסירדאהו .תי נו גרז האצרה התיה ,ס"ומ
 וליפא הב ןיאו ,הינוגרז קר הבותכ התוה ,ולבוי נחל ומצע
 יחכו ..שדחה ירבעה .ןונגסה רצוי לש היר:עה  ותולרגל לק ז-ר
 תורפסה תבומל דעוה השע רשא / לע םג /הקיתשב < רובעל : אלש
 ןולמ .הזיא . תאצוהל ."עייס,ש  ,היכזהל = םיכירצ = ונא = ;תירבעה
 ,.ירבע

 ,הרבחה תא .רהנקל | ןאב יוגהנוכ .ןיא . : םירמוא .ונא .בושו
 אוה ::תקפתסמ | + הירבעה = תורפסב ללב  .קסע הל ןיא \ וכ "לע
 תונושל יתשב
 , תועטר תא ןקהל קר

 ןיאו = , "תוימואל
 אלינו

 איה .ונהנוכ . תישילשב :ךרוצ הל
 ,גנל עמשנ דעוה היה ילמלאו

 תא ויתונקת .ךוהמ זוחטב רתיל ריפרל הצע וי 'םואישמ ונייה זא וב
 ---ויתונוי"ג לש .ךעשה , תירכעה הורפסה רבד לע .ףיעפה ךותמו

 . הרבתה לש ירכעה םשה !חא

 ,תיעצ בר

 .לֶאְרְשִייַחיִדַמְל
 (ךשמה
1 

 ,היררצ  לכמ - תאוה .הלאשה תא ןאכ :רֶרבְל יתנוכ יא '
 ומכ | ,םלש ףפסב קר .וכרצ\ לכ .שרפתהל :לוכי הזכ לודג :ןינע
 םירפס לש .המלש  הרושב -- רשפאו  ,םעה:דחא קדצב רמואש
 הב .עגנש : ,וז הלאש הצקב קר עוגנל :ינא הצור ..םיירוקמ םירבע
 תמאבו  ,השהחפ ול תיארנ .איהש ינפמ .,"חלשה,ב לארשי ןב 'ה
 לכו הב ונתוא ןינומ םלועה- תומיאש = ,הנשי הנעט אלא הניא
 םיבר וז :תועט .לע ודמע רככו .התוא םיאלמ = םירנויסמ | ירפס
 5. רבדב םיבר ושד רבכו הימוא .ימכחבש בל ירשימו לארשי .ימכחמ'

 הזוניפש ירבד תא ארק | .הארנכ ,התע הז .לארשי ןב "הש אלא
 =: ךכופלו וז הלאשב ולפמש םיבורמה םימכחה ירבד תא ארק אלו
 ו ןתעמש אלש םירבד הלגמ 'אוה ולאכ .,תולעפתה ;יריל אב אוה
 . , םלועמ



 ל

 או ןוילג ה <

 ירו

 תחותו םיקוח-תרות איה .לארשי תרות :וז איה הנשי הנעט
 ההובג .תילאידיאה | הפיאשהו . ,תילאיריא הפיאש | איה \ תורצנה
 ,םיישעמ םיקוח .תרותמ .הלענו

 לע .םיקלוח ונאש אלא ,החנהה רקוע לע םיקלוח ונא ןיא
 הניא אפונ החנהה * ;ךפיהל | .החנהה .ךותמ תאצויה  ,אנקסמה"

 תלעותה --- 'תַר לכ תילכת  .הל איה תוכז אלא תודחיהל  הבוח
 םדאה תא תענומ איהש  ,רובצהלו ריחיהל תמרוג איהש תירפומה
 ?הלועמ תד יהוזיא :ןכבו .םיירסומ :םייחל .ותרישכמו  אטחה :ןמ
 ,תדו ..הזה םלועב אבה"םלוע ייח ידיל םדאה תא האיכמש וז
 הארבנ אלש הל חונ .;םייתורכח םיירסומ םייח . ידיל האיבמ הניאש
 חרכהב ,תותדה לע :ןודל אובנ וז .המויסקא ךותמ םאו .הארבנשמ
 םג ךכ .,וישעמ יפ ,לע ןורנ ירפומה . םדאהש םשכ :  רמאיו ףיסונ
 הינימאמ תא ךנחל הברמה ,תד לכ .הישעמ יפ לע הנודנ תדה
 םייקתהלו הב תויחל םדאל הנתינש יהוז א ,םיבמ םי ש ע מ ב
 איה ןיאו  ,דבלב םילאיריאו תופיאש לע אלא הניאש תד .הילע
 ,השעמל וללה םילאידיאהו = תופיאשה הא ףרצל ךאיה | , תרמלמ
 עיגו .הבש ידכ םדאה ול רוביש | ,ך רד ה תא הלגמ הניאש תד
 .םייח תרות .תושעהל החכב ןיא וזכ תר --  ,םימשה תוכלמל
 ,ןילקרטה לש תוחתפמה תא ול ורפמש ,םדאל +המוד רברה המל
 תועתל הז םרא דיתע .ול ורסמ אל .רורזורפה לש תוחתפמה תאו
 ,םלועל .אצמי אל ןילקרטל ךרדה תאו, ,חתפה ביבס

 שיש, : רמואו .תורצנה .תא :ונילע בבחמו רמוע לארשי-ןב 'ה
 ןיאש ,יכונח ךרע ,רובבו/" לודג: .ךרע וז  תינוציק יהבהא,ל
 תמחלנה ,תילא ידיא העיבה ךותב ולדנ תא רעשל

 םדאה .ינב אנ.ופאשו .. .וירוענמ ער .אוהש ,םדאה בל .רצי .דגנ
 תינוציקה = הבהאה | לא ,"ךפוהמה . סומסיאוגָא,ה .לא דחפ לכ ילב
 ,םייחב םשגתהל .לוכי הוש המכ דע ,"יטלחומה קדצה,ו --- ,תלוזהל
 ןיידעש ,תדב .אל ןה .! םהרבאד הירמ ,לבא .., וי 5א מ םשגתו
 הנש .םיפלא :הז ירה  ..רבדמ .בוהכה = ,םלועב העבט אצי אל
 הבהאה, לא"דחפ לכ ילב,ו ףרה ילב םיפאוש וז .תד לש הינימאמ
 םושמ ,וז ."הפיאש,, םירחאלמ רתוי .העודי ונלו  ,"תלוזהל .תינוציקה
 'טלחומה  'קדצה, אוה , היאְו ."םיבוהא,ה = רימת = ונויח .ונחנאש
 תחא העוספ וליפא וז הבהא העספ םאה + םייחב וילאמ םשגתהש
 תינמיה ךייחל לַע ךרטסש .ימ, .לש השירדה העינה םאה + המירק
 אלו ןיע תחת ןיע, םויק ידיל וליפא תולאמשה ךייחל תא .ול ןת
 רוא תמאב הלועו  עקובש םוקמ .לכב .ןה + "ןיע תחת 'שפנו ןיע
 ,תדרויו = תכלוה וז ,תד םש- ,תילגתמ . "תלוול . הבהאה,ו שפוחה
 לארשיל = האנשה ןיא .דמחמ תד .ילעב םיאוברעה . לצא \ , ךפיהלו
 תכלוה לארשיל האנשה םהבש תירצונה .תדה ילעב ברקבו .,היוצמ
 ,תדה . תאנשמ . ללב גשומ םינפל | היה אל םינופיהל | , תקזחתמו
 האנקו האנשה םהל וסנכוה ,וז .תד םהיניב טשפתהל הליחתהשמו
 .םיחא ןיב :בירו

 ,ת

 םייחהב המשגתנש רפסה ותוא: לש רסומה :תרות איה :ןכיה
 לש 'תחא השירד וליפא ,דחא קוח וליפא םשגתנ םאה % םיישממה
 ושע אפוריא  ימע לכ + השעמל אלא הכלהל אל םייחב וז הרות
 תא אלא ,לארשי תרות אל ףא ,וז הרות אל  םטפשמ| דופיל
 ,סומסיאוגיאו המקנו תוירזכא לע .היינבה  ,םי א-מ ור ה = תרות
 ,םייתורבחה םייחה לכ תא ףיקמה אוה טפשמהו .,םהמ הלעמל .ןיאש

 ףכמ םיניוזמ אפוריא ימע לכ . םעה לש םיילכלכהו  םייתחפשמה

 קספה .ילב םידמולו ,ברח אשונ יונ לא יוגו .םשאר דעו םלגר
 ינוציקה םומסיאניאה ןמ תינוזינ תיפוריאה  הרוטלוקה. לכו ,המחלמ

 העיבתה,  התואל :הל: = התלע = המ. .ןכבו : .ימואלהו | ישיאה =
 הילע ריעמ לארשודוב .'הש ,.תאזה "תינוציקה הבהאה,לו ''תילאידיאה =
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 <> םלוע

 ;ריבכו .לודג ךרע .הל שוש.  תובהלתה
 ? "וכו ולדג תא רעשל

 ,וישכע רע םאו
 וליפא אלו ן הי ל א מ אל ,םייחב .וללה
 ,הלוגפ :ידיחי  תשירד
 ,ימינפה .רקשה לע

 וללה תופואשהש ,דוע תוכחל ונל שי יתמ דע 4 יתמיא -- וישכע

 ןיאש יכונח ךרע ךותמ

 תופיאשה  ומשנתנ אל
 ירי לע ,ןתרכ לעב

 סמח םיקעוצו | ,רודו .רוד לכב םירמועה
 הע אל םא -- ,ינוציחה רורהה| וילע ,הסכמש

 ,הנש םיפלא הז

 +םייחב ומשנתי

 וליפא המייקתנ אל ,המ | ינפמ ,לאושה לאשי ,תמאבו

 'איה .הבושתה + "תילאידיאה .הפיאשה, התוא הצקמה - ןמ תצקמב

 | ..חיזה אלא תילאידיא הפיאש וז ןיא : הטושפ

 : + היזהל הפיאש ןיב המ
 רמוע הילעש  ,הנרדמה ןיכ הצוחה העיספה איה הפיאשה

 לכ אוה היזחהו .עיגהלו תולעל רמוא אוה הילאש ,הגרדמה ןיבו ,םדאה

 :;רמוע .הילעש ,הנותחתה הגרדמה ןיבש יונפה  םוקמהו ללחה ותוא
 'עינוו הלעיש ול רשפא יאש ,תינוצקה הנוילעה הגרדמה ןיבו ,םדאה
 לש .אירבה ועבטב תחנומ = הפיאשה . םינמזה ןמ ןמזב  הילא
 תולעל ףאושה :,רצע שרוי  ,ילוחה בצממ תעבונ היזחה ; םרא
 ; האירב תיעבט .הפיאש ותפיאש ירה | ,הכולמל
 המונע ושפנש ,םלוח ,הלוח ,הזוה אוה ירה הכולמל .תול על ףאושה
 הרישכמה םג איה הפואשה .םלועל ומולחל ןורתפ ןיאש םושמ ,דימת
 'םיכררה תא ול הרומה איה ,ותפיאש תרטמל עיניש .םדאה תא
 םיכרד הל ןיא ,םולכל הרישכמ הניא היזההו .הרטמה לא תוליבומה
 ;רבועו .השוע .ףאושה ,שממ הב ןיא הרקיע לכ ירהש  ,ללכ
 םולכ' השוע וניאו תוקובח וידי  ,םלוחו בשוי הזוההו ,חצנמו םחול
 ונממ .תענומו = ,תואיצמה ןמ ותוא .האיצומ ותיזהש אלא דוע אלו
 : . גישהל ודיב שיש המ: וליפא

 ךרדב קר איה תירשפא םילענ  םיירסומ םילאידיאל .הילעה
 < ,הגרהמל הגרדממ תולעל םדאה ךירצ : היזהה ךרדב אלו .הפיאשה
 לבא .הנממ הלעמלש וול ףואשל לכוי תחא הגררמ שבכש רחאלו
 העשב ,הנוילעה הגרדמה לע תחא הציפק  ץ ו פ ק ל שקבמ .םראשכ
 . םולכ אלו .ודיב הלעי אל , הנותחתה 0 תודמוע .וילגרש

 "אלא ' תויזה .םדאה תאמ תשריד "הניא תודהיה .תרות

 , .תופג תועיספ אלו .תר עי ם פ אלא תוצי פ קיאל  ,תופיאש
 ימ רמאל איה םימשב אל, :הרמא הרותה ,תודודמ :תועיספ אלא
 ךבבלבו ךיפכ דאמ רברה ךילא בורק יכ 'וגו המימשה ונל הלעי
 "לש ערה םרצי לע הדמע הרותהש אלא דוע אלו ."ותוש על

 ,םנוקתב הצור איהו  ,םהיתוואָת תולפשו רמוח .יצורק םדא ינב
 יכאלמל הרות = הנתינ אל, :ורמא ךכיפלו
 :תוירסומה תועיבתה .  יערהדרצי דגנכ אלא הרות הרבד אל, :ורמא
 תבייחמ תורהיה ןיאו ,ןמייקל םדא לכ דיבש 'םירבד .ןה הרותה לש
 דוס. לע .וחמע רומלתה | ילעב = . תוענמנה  .רדגב אוהש המ לע
 ארקמה תא ופרס ךכיפל = . תוירסומה  תועיבתה לש  "םוצמצה
 םצמצל :ידכ | ,הלילשל  בויחמ | והוכפהו "ךומכ = ךערל  תבהאו,
 :היהש ,יאכז .ןב ןנחוי 'ר = , םייחה לא .רתוי הברקלו וז השירד
 יאולה, :םהל רמאו .וידימלת תא רב = ,תורצנה :הצנצנש \ ןמזב
 .?םדו רשב 'ארומכ םכולע םימש .ארומ 'היהיש

 ""היתועיבת :ונילע .הבבחל םירמואש וז תד  ןכ הניאש .המ
 .תועיספ ןניא  ,היוחה םלועמ .אלא תואיצמה םלועמ .ןניא .היתורוקפו
 לא םדאה ינב תא וברקי אלו וברק אל ךכיפלו ,תוציפק אלא
 :ןהל ןיאו = ריואב .תופרפרמ היתועיבתש םושמו .םלועל הרטמה

 ';םניא = םייקל .הינימאמ דיב שיש המ ףא ךכופל .,.ךואיצמב הזיחא

 הנוילעה הגרדמל - ,הלעמל רימת .תויוטנ םהיניעש  םושמ , םימייקמ
 ..עקרקה .לע  תודמוע  םהילגרש ל ,םלוסבש

 : קושה ןמ םדא

 " וזמ הלודגו .יתרשה

+ 
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 התלעש :ּומכ > .,תורצנה = התיח = ילמלא :

 קפוס \ שיש >,היזהו  :ןירותסמ ילעב ,םיהדוב םידיחי לש םתלחנ

 תמייקתמ 'םתרות :התיה רשפא .,"םימש .תוכלמ ןעמל .לובסל, םריב

 תח \ תישענו : :תוכלממו  תונידמ לש תל הכפהנשמ לבא ./ןחיב

 שיש םוקמב .: הילאמ המצע 'תא הרתוס איה .העש התיאמ - ,תטלש

 ..ךפיהלו .,םייחהל הסיפת ןיא :תרחל .הסיפת
 יאבדו םיונע לש תד איה הרואכלש ,וז תחש ,רמול  רשפא

 אקוד הבבחהנ | ,םירוסיב םיחמשי  םיבלוע םניאו  םיבלענה חור

 קר םהימי לכ = םיפדורה ,םיצירעהו םינואגה  ,.הפוריא  ימע לע

 םיאצויה םירבד אלא תעבות :איה .ןיאש ,םושמ" ,ץראה  תובלמ יירחא

 ..םולכ אלו .םיישממה םויחלו הל .ןיאו .תואיצמה רדגמ
 שובבל .םיפאושה ,םינויאנו  םיצירעו. םיפוקת לש .םכרד .ךכ

 םהשכ . ,דובכ תבהאו .הואה , האנק .םיאלכ  .םלוכו : ,האולמו .ץרא

 ורזלו היה. הבכי ויגונעה לכ .םע,.חוה 0 ,ידמ * רהוי : םיעבש

 ,בונעתו האנה .בורמ הלח םעבט ,םברקב לפה השענ .םבלו ,םפאב

 העיגי לכ ילב תחא הסיט םיסטו םיזוה העש התוא םישענ םח ירה

 וניאש .םלועל , שפנה. תוכפתשה ולכש .םלועל  ,םימשה  תובלמל =

 הואתמ ..ותואה יהכמ רתוי .ומלועב לכה ול שיש ,הז רישעב, - ,םהלש

 םתאנקל. ,םתיצירעל .םירזיח םה בושו .-- \ ,.תוינע םעמ העשל םועמל>

 םיהובג :םי זאידוא ..ההבה .יהז--בושו אטָח  ,.בושו אמה , םתואתלו

 םויחבו .;םייחל .ץוהמ .,תואיצמל ץוחמ.םידמועה  ."תינוציק הבהא,ו

 ..לאמש לעו ןימו .לע ףרטו סמר --םמצע =
 ,"םהב .יחו,  .םיייח ה .תועיבה = ךותמ אצוי. תודהיה רפומ

 ..ההותה .תמעטמו :תחזוחו .תמעטמ "םימי תכהאהו  ךל בטיי :ןעמל,

 רפוממ תאצויה .תלעותה :,םייחה .רפומ .אוה .תודהיה .לש הרסומ .לכ

 תא הז דופו לע .ונב  .רומלתה .ילעב , .יטרפהו יללכה םדאל הז

 ג .:"הדיבו .םירוסמ םתא. אלו .םכדיב הרוסמ איה, : םהיתופקשה

 םיעודיה :םירמאמה .ןמ .חמודכו. ,"שפנ .חוקפינפב רמועש רבר ךל
 גהנתוש "קודמה תא. .תועד הוכלהב ,רריבש .ירחא  ,םיבמרד ,לכל =

 רשפאש .,הנוכנה העדה איה וזו, =: םויפמ. :ןהופ לע .ירסומה .םדאה
 נב ילש,םנתמו םאשמו ,ץראה .בושי הב 'םויקהיש
 םהב יח: איה .תודהיה לש :גגומלה ":  הז םיע הז דא
 לכ ריב 'קפיפ . שז ךכופל .םייחה .תרות .איהש יפלו ,'םהב .תומוש \
 . המייקל םויהב. םיצפחה

 ו -

 ןיא

, 

 ,םויחה, לובג = :ךרו תב ש הממ אב רניִא ןוילגנבאה .רפומו :
 והז :;רמול ,יצמתשבלו = .םייחה = לובגל = ר בע מ ש | הממ אלא

 לוב ,םייחה ןמ. תחירב :והוז  ,'םיוחה\ תאנש, ךותמ :אצווה .רסומה
 ךכיפלו .הוה םלועב תושונאה  .תלעותה .ןמ . .תוקלתסהו :הואיצמה =
 םלוע  אוהש .תואיצמה ' םלוע לע .עיפשהל הל הוה רשפאדיא
 תא .רסיקל .ונתַי, ,םיצור .םהש חמ םדא ינב ושעי . . הלש וניאש
 ןאכו ' ,"םיהלאל. רשא .תא םיהלאל .ונחיש,, הבלבו ירסיקל.רשא
 תואיצמ: .ףותב עוקש :םדאהש ןמז לכ :ןח+ ;חמצע תא איה .תרתופ
 ול לקנ .יהחש = ,םימשח > תוכלמל = עיגי אל  .!םהילבהו  םייחה =

 ,"םימשה :תוכלמ .תא .רישעה גישישמ אטחמה .אפוקב םנכיש .ליפל
 תוטשפתה אָב .רפכ :םימש \ תוכלפ :.ידיל םדאה .עינמשמו

 < "הזה .םלועה .ילבה,, = לכו תואיצמה- .לוטיב ירולו תוימשנה =

 תורצנהו תורהיה .ןיבש < ידוסיה .לרבהה תא: רריב \םעה:דחא < =
 קרצה לע = ,,טשפומ' יביטקויבוא .םיסכ לע .תדמוע, תודהיהש ,הזב <
 לרבה . ולב > ימצע ירסומי ךרע .לותב םחאה :הא .האורה ה
 ףיסומ  יתייחש אלא = ,םויתמ * םירבדה ..(*-ירחא, ןיבו "יבא, ,ןיב

 "םלועה >:בושי, = .לש  .דוסיה = לע תדמוע \תודהיהש \ רוע 7

 תחמ :יפל ..ןה תובוט תובוטה  תונחנהה ..טפשמהו | קדצה תדמבי

5 
 עו ] ק

 ודיל

 + "םיפיעסה .יתש לע, ורסאמב | (*

 ,,הלחת .הבשחמב

\ ₪ 

 ו

 םא היבקהל חיל. תפכיא המ יכו, ,הרבההל :תואיבמ  ןהש ..תלעותה

 אלא תוצמה ונתנ אל אה ,ראוצה ןמ .םחושל וא ףרועה ןמ טחושל

 .ןואשכ = ,םמצע = םייווצה > .(ונדמלי) "תוירבח = תא." ןהב = ףתצל

 םג ךכיפלו = .םולכ אלו  םניא ,  תי שע מ -תירסומ  הילכה םהב

 :ךמצעב עגה ,ידמ.  רתוי = ריבעמ אחי לא ויתודמ לע ריבעמה
 | ל . ! קי ך ןתישכי :וא יחל .והכמל םחא ןתיש הז ךותמ: םלועה םייקהי .דאיה
 אהת .קרצהו = רשויה = תרמש אלא 'דוע אלו ? וליעמ :תא ןלוגהל

 : .הייל
 םדא אהי םלועל,  ,עודיה  .רמאמהל .דומלתה ילעב ואבשכ

 םיעמיש | ,םיבלוע .םניאו םיבלענה  ,םיפדורה :ןמ אלו  םיפררנה .ןמ
 יב .ןירוסיב  םיחכשו  הכחאפ :םישוע "וכ .םיב םתפרח
 וקזיהו .רשויהו קדצה לש ולוטב הז .רומג ךותו .אהי אלש יפשח
 אלא .,םהש ומכ .םיהבדה תא רלבק אל. .ךכיפל ,םלועה בילי ,לש

 'וכ יבישמ .םניאו

 רחא םדא אב םאו, : י"שר שריפו "היבילב היל ז טקנד :םלועל, + ופיסיה

 :.(א עי ג"כ :אמויג "קיתשי .םפשמ ה ם וי ק ב ותמקנ .  םוקנל

 אל ומצע רוככ לע .לוהמל | ויתודמ לע רי בעל הרתיה םא

 6 .םלוע ו ררפ לע רהוול 45 .הלהוה

 7 ןיאש ורמא ןכ לע ;ותוא וניבלהש

 <. "טפשמה םויק,ב > ונוברע .עובהל

 :םלועה בוש --איה  תודהיה = לש = הריבכ התווה .תילכתה

 תעיבתה תא א - .הדמעמ .ךכיפל ."הרצי תבשל .הארב וחהל אל,
 םתבהאו, ,"ףערל תבהאו,) 5 וחְבהל םדא. תבהא לע אל תירפומה

 השורפה הבהא ,הזל הז תוכלממו םיוג תבחא לע אלא  ,("רגה תא

 ווג לא יונ אשי" אל, .ידול העינמ .איהש דע < ולכ .םלוע ה לב לע

 םלכ 0 הריהב הפש :םָי מע ה .ל ב לא .ךופהא :זאו וגו ברח
 הפחאה לבא. . "ל תבחאו . "טרפה, תבהא איה וז ,"ה םשב

 בושילו הל .ןיא ,ללכה  תאנ שו טרפה תבהא איה / תורצנה לש

 תיכלמ ןעמל םירס,היהיו "לובסל, לוכיש ימ /הבררא .םולכ אלו םלועה
 םומסיאגיא, איה וז הבהאש .םעה"רחא .ירברכ אל .והרשא "םימש

 ולה םלועה = לכ \ ךפהי = :םושפ  םומסיאגיא .איהש אלא "ךפוחמ

 אל .ךכ .םושמי ' , םימשה :תוכלמל ?.ינ א .עינאש  דבלבו .והבו .והתל

 זייע לטבתיש ,"טפשמה םויק

 םישקבמה .,םי והא יריב 8

 ללה

 םע .ןיבש םיפחיהל ענונש המב םג הבהאה הפוריא ימע בלב המלק
 "ינא,ה לוביב לש וז רוכי ירמגל רפה םהל : הכלממל הכלממו םעל
 לטב :םירובצה םייחהו םלועה בושי ןיקת:ינפמ
 ןוקת .םשל וניא ירחא "נא, ינפמ- תורצנד : תרוה .י"פע ."ינא.ה
 == "רציח  תריבש.ו = "איפכתא, = םשל = אלא .םלועה = בושו
 ."םימשה = תוכלמל, = ךכ = ךותמ |. .ץינהל "דפ "  ?ובסל,

 תישיאה = הלואגה, תודריהב = הספה "אל ימצע ;וז .םעטמו
 ימיאלה ,יללכה ץובקה לש רשיאה אלא .רתויב לודנ םּוקמ "תיטרפה

 < .םוקמ :םוש ןיא < תורצנזוב : ךפיהלו (* ,הבגל .אוח רה *ע  ,ימלועהו

 תורצנה הרפכ םואלה | תבהאב ולופא :יר ושי  ,ימלועה - רשואהל

 בונבוד  רמ " רמא | הפו" המר ריב  המואב = הטעבו = ירמגל
 ש לש  תושגנתה * וניאר .ןאכ :\**ולש הילגרשיה  הירוטסההב
 םרפו:ייישיא ::טרפ : םיטרפ

 ;רפומחו :שפנה שפוח

 6-5, א הצצס בח רטוש

 ל תושר שי .דיחיהל םא .'יממע
 ,רנפמ קלח אוהש ,ללכהב-,יולת :חויחל  ילבמ

 תטלחומה החנהה לע קו"חל םוקמ .שי .ןי דע םנמא 6

 םוקמ .תספוה .תישיאת :,לואגד  ןיא ונחרותכש .,.םורצזנה

 ודופיב אב .אל.., הלפתה. ביחא  הנקתנ .ןמוקמבש  ,.תונבהקה

 בוש ב אט הֶה דיהיה לש תומינפה וחעיבה

 הלואגה, |ינעס ה רה שי םואיכנה יובדב םגְו , "תושיאה הלואגה, .ןוגמיה אוה

 ק"הכ ירקוח לש
 ןונע לכ :, ללב

 קופס םשל .ארא

 םיליחתה .רפס לכ

 רועיו . רקי ע ה אן ה. ללכר ךועו .תודהיה יבגלש , חמא הזש אלא * "תושואה

 לע 'חרתיו | = טרפה דועי תא קר הודהיה ןט הָחקל  תורצגהו ול. לפט מרפה

 ,ירמגל .ללכה רועו 1
 *) 0 0 ו 1 6 1



 ול םג
 תוחתפתהה  התואו - שפוחה . ותוא = ץובתל :  תירסומ  תושר :שי
 םג ובלצנ העש התואב ,"ישיאה לאונה, :בלצנש העשב :. תימצעה
 לואנל ושקבש ,"המואה' ילאוג, תויחל וצרש  ,לארשי  ירובנ .יפלא
 הרובנ .רתוי שי  ימב. ? שודק .רתוי בלצ הזיא - ."םעה .תפשנ, הא
 וא .התוגלגה .לע \םש  ,שפנה תרובג :התויב .הטלבנ .ןכיה 3 תינחור
 וידימלת  הנכפה תעשב וחרב הכותמש .,הרוצבה םילשורי תמוחב
 +"םשפנ תא ליצהל ידכ ,"ישיאה .לאוגה, לש

 איה תורצנה : וז איה  תורצנהו תורהיה .ןיבש עגמה .תדוקנ
 :תכפוהמ תודהי

 .לארשי םע לש וחור ירפ איהש היזחה .לע רמאהל ןהינ םא
 תלחמ :ירפ ,ינלוחה יחור .ירפ אלא  ,אירבה וחור .ירפ הניא ירה
 הפוגמ תינידמה המשנה .תאיצי תעשב םידיחי תצקב הקברש שפנה
 לארשי תסנכ .הליפהש ,לדנס איה היזהה .. תילארשיה המואה לש
 תורשהלו תויחל הלוכי התיח. אלש הירב ,םיארונ הריל ילכח .ךותמ
 .המאב הטעבו םייחה ןמ .הקלתסנו --- םייחה .לע החור תא

 ונילע .םיבבחמה - לארשי -ינב םג :ועיגה וז .-תינלוח .היזהלו
 ,םייחה תאנש ידיל  ואבש .ךותמש םנמא .רשפאו . תורצנה תא
 םיעות םה :םייחב = ךרה  והבאש ךותמ  ,םיימואלהו = םייטרפה
 תופלמ, .םה םישקבמו םיעות ,םייחל ץוחמ .ךרד .םמצעל םישקבמו

 , תירוטסה תודחאו ירומסה ימינפ רשק ול שיש  ,ללכה  םג ירד

 םנכהל הצורה : .לכ :ינפל םיחותפ םימשה תובלמ = ירעש  .'םימש
 +ונתוא םיכילומ .וללה .ןאל לבא  ,םהב

 -- !+"ןאל,
 (יאובי ךשמה)

 . בוכורב מ .א

 .םיִבְלּעָה .םיִבּולַעָה ' ,
 םהינשש ,םימיאל  ינש ןיב המחלמכ יגרט וטילופ ןויזח ףל ןיא

 = םהבש. שלחה --- רחאהשכ | ,ןגמ תמחלמ אלא םימחול .םניא
 לוכי .וניאו ומויק םצע :ידי לע .ינשהל קזיה .םורגל םימעפל .חרכומ
 ---ינשה הזשכו ,ינשה לש ותריב הא עקעקל ילבמ ,ומצע לע ןנהל
 ילגר הא קחוד - אוהו ,אוה  םג ףיקת\ | וניא - -  םהבש ףיקתה
 ןטקה תא עולבלו  שובכל  ,ףוררל  ןובאית  ךותמ אל ןושארה
 אלש ידכ | ,ושפנ לע :הרימשו הנגה  ךותמ אלא | ,ונממ שלחהו
 ונוטלששו .רחי םג םהינשמ ףוקתה ,ישילש םואל יתוא םנ ,והעלבי
 .רחאכ םהינש לע שורפ

 ,הלא םיבלוע םה םיבולע
 המחלמה \ ןיאש םוקמב |, האנש ילב המחלמ | ןיא .םלואו

 אלא .,האנשה קר אל יכ = ,הל :בא תישענ :איח---האנשה - תודלות
 םוקמב . .הרושה | תא .תלקלקמו םיניעה .תא .תרועמ :המחלמה םג
 ,ינשה .תא .תוכזלו  דחאה תא בייחל ונחנא  םיליגר בור שיש

 קידצ .תויהל .לוכי םונשה ןמ רחא קרש | ,בושחל = ונחנא םילינר
 ותקרצב קר הדומ בירה ילעבמ רחא לכש = ,ןכש לכמו  ..ובירב
 , דופי .םהל ןיאש .תומשא וביה :שיאב .תולתל הטונו 'אוה

 , \ .םיבלוע --- .םיבולעה .ינש .םישענו
 םירמאמ .ץבוק .הדחוימ ' תרבחמב ואיצוחש ;הלא ושע הפי

 םיעמוש ונא .תאזה תרבחמה  ךותמ .(* םידוהיהו םינלופה תלאשב
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 ,רמאו  אחסונהי

 תמועל . םהינש לשו הז  תמועל | הז םירדצה | תונעט תא

 ,עירכמה .ישולשה

 ,תלאש- אלו .,"םידוהיהו  םינלופה .תלאש, : יתרמא \ הנוכב
 ךותמש :,ונמצעל :ונל הז רבד .םיעטהל ינא ץפח ,ןילופב :םידוהיה
 ונותושירְד .תקרצב :הרכהה :ךותמו . ונמויק : לע .ןגהל : חרכהה
 ונדגנ םינלופה תמחלמ תא תוארל םיטונ ונא :תויחרזאהו תוימואלה
 החיה אל ולאכ : ,םיעבהלו | ןובאיתל המחלמכ הרגת המחלמכ
 .דבלב םידוהיה הלאש אלא ןילופב םינלופק

 ןילופב .שיש ,ענר ףא םיחכוש -ונייה אל וליאש . ,יל .המדנ
 םינלופה דגנ ונפלב .האנש הלוע  התיה אל זא  ,םינלופה תלאש םג
 אלו ,םדגנ םוחלל םיחרכומ ונאשו ונדגנ .םימחולה םייביסירגורפה
 קר אל : םינלופה תא םיחירכמה  ,םירבד' וניפמ םיאיצומ ונייה
 / ,רנל םתאנש תא ריבגהל םג אלא :ונדגנ םתמחלמ תא  ריבגהל

 םירז = ידימ' עקרק  תזוחא לכ .תלואג םיבשוח  ונאש הדמב,

 רצה

 |  המרופ-  לכב = תוארל םיכירצ  ונא 'הדמב הב :,תימואל .השיכרל
 %  -םירבדה = ."ימואלה = ונשוכר  יובר = ונצראב :ונלש .השדח \ ת"רחסמ
 "' "  םוכירצ .,ינויצ .ףיטמ יפמ םתוא םיעמוש ונאשכ ,ונל :םינבומה וללה
 8 ,יקסברג 'ינלופה .יפמ םתוא םיעמוש ונאשכ .םג .ונל םינבומ .תויהל
 | תימונוקיא :המחלמ -- םתאצותו = ונהגנ םיכורע .םה לעופב יכ 'ףא
 םחלהל וניתוחכ תא  םיררסמ ןנאש העשבו .ונדגנ- םינלופה דצמ
 תֶא חוכשל םיכירצ נא ןיִא ,ונמויק לע .ןנהלו .ונב ,םירחתמה :םע
 '| = הירעו = ,ולש הניא .איהו .וצראב ןיידע  בשויה ,םע לש הידגרטה
 : ,חוכשל םיכירצ ונא ןיא .הנכסב--- ימואלה ומויק .לכו .ולש ןניא
 / ,הננוצרב :אלש םג .םא | ,ונמויק 'םצע י'ע .םילידגמ ונחנא םנמאש
 ,עירכמה ישילשה חכה .ינלופה םעה לש :תימואלה הנכסה תא
 שנופ | וניא = ,ןילופב בשויה םעה לע ודי תא  הטונ  אוהשכ
 םיטוח = יפלאש = , ינלופה .םעה ,ינב דצמ אלא המוצע  תורגנתחב
 לאו = ץראה. לאו םתוא םירשקמ םיירוטסיה ,םייטילופ .,םיירוטלוק
 ןיא .ימואל-ירוטסיה ןבומבש ,ןיקופבש םידוהיה . תימצעה .התובהה
 < הנובלע ,םדובכ :וניא הדובכ ,םתפש הניא התפש ,םצרא ןילופ תמדא
 " חכהיבגל טעמכ םה יטנרפידניא רמוח , םרעצ וניא הרעצו םנובלע וניא
 העורי :ההמב שמשמ  ץראה :ייחב םיספות םהש םוקמה .  ישילשה
 ישילשה חכה לכי וכררש ., רעש ,תינלופה תוימואלה תמוחב הצרפ
 :הבחר לכל הב טשפתהלו ץראה .לא סנכהל

 ליבגהל ,םיוש\ה תופיאש תא קירצמ | הז :רבד :ןיא םנמא
 *לכמו .. תימואלה .ונתרוצ תא קוחמלו םירעה .ןוטלשב וניתויכז תא
 "ליבשב ונמצע תא םצמצל ונתוא בייחמ הז רבה .ןיאש  ,ןכש
 וניתויכז- לע ןגהל .ונחנא םיכירצ  ,הכרדא .םינלופהל החור איצמהל
 ,ןוטלשב: 'אוהש לכ .רותו  וליפא  רתול םילוכי = ונא ןיאו .ואולמב
 ' = םייטילופ םימעטמש ,םיעדוי .ונאש :ירחא . ,םינלופה הבומל םירעה

 ;קוחהל :ירכ  ,םהיל .אביש חכ ילכב שמתשהל םינלופה = וענמיי אל
 ונאש :ירחא - = ,תוימונוקיאה = וניתודמע | תא סורהלו : :ונילגר תא
 ,םהפיאשב וניללח לע עוספל | םנ וענמי אל םינלופהש  ,םיעדוי
 .תוחבעמ .תאצלו עירכמה .ישילשְה חכה דגנ םמצעל  חכ ףיפוהל
 :היהש המ : רמאנ םא. םינלופהלו ונמצעל  אטחנ אטח ךא .  תוריחל
 -:ץרא :איה אלא ,רבלב םינלופה לש םצרא ןילופ ןיא וישכע,---, היה
 ,םיבישמה . .ירבחל תודוהל | ונא םיכירצו = ."םירוהיהו = םינלופה
 ." ?איה .הלופיו ,דוסי הל ןיא .םימואל .ינש לש וז הנכוסמ :הירואית,ש
 = ,"ןילופב | םידוהיה לש םיימונוקיאה = םיסריטניאהל = קזנ- םורגל
 / תא --  הרכזנה .ארמימה לעב --  :יקסניטובז .הנש ינשה ורמאמב

 * ;םידוהיהו .םינלופה = ל ב ח |" וישכע איה .ןילופש
 אחפונה :יונשב יקסניטובז .לש .ותנוכ התיה םא :,םיעדוי\ונא ןיא
 ךא . ךפיחק = וא וולש .ארמימה = תורירמ תא  םינלופל | קיתמהל
 "< םינלופתל .הנורחא אחסונב .םגו: הנושאר אחסונב םג היד תורירמה

 ו
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 אי ןוולנ

 ןיא ש

 .דבלב םהל אלא הניא "תימואל .ץראעוו
 הנורפ .ללמואה "בשומה םוחת : ונכותב = ץפנו. םקע ."המב,

 המכ ,ונשפנ"רשוי .תיחשהו לקלק: המכ ,םיקצומ םיטרקומיד :םיפיצ
 יצְח .וננוכ ודגנ אל הז .לכבו ".םייחה יסחי תאו .תועדה תא .תוע |

 ,ויטילפ דגנ  ,ויתונברק דגנ אלא ,ונלש םיימשיטנאה ' םיטסיצילבופה
 הֶחונמ .םוקמ הזיא' שקבל  םה םיחרכומש .  ,םייחצנה = םידדונה

 םירחאש הז ,  םרמא ינלופה  יקפבוחוטניבס---וללה םירבדה  .'םמצעל
 ."תיביסירגורפ  תומשיטנא,ב ותוא םינומ ונלש םיימואלה ןמ

 םיפיצנירפ  .הרוראה : תולגה = ונכותב  :הצפנו  המקע \המכ
 התוע המכ  ,ונשפנ רשוי התיחשהו הלקלק המכ ,םיקצומ םיימואל

 ךכו "ינויצה  יקסניטובז,ש | דע = ,םייחה יפחי תאו = תועדה תא =
 וצפח ולאכ ,יקסניטובז לש וירמאמ תא .תרכחמה יאיצומ  םינויצמ =

 ,(תונויצה םתוח :,.ינויצ  אוהש ,,שיאה יקפניטובז ירבד לע 'עיבטהל
 הבלהל םג .ותוא .תקסעמ | תימואלה הלאשהש ,  ,יקסניטובזש רע
 הניאש .ארמימה ןיב להבהה תא :ןיבהל :ץפח 'וניא :,השעמל | םגו

 ינש .וישכע םימיקו :םייח ןילופב,ש = ,תמייק : .אדבועל  תודע אלא
 ,"םימואל ינש לש םצרא וישכע איה .ןילופ, :ארמימה ןיבו ,"םימואל
 אלא היסור - ןיא,  :ארמימה  ןיב לרבהה תא .ןיבה ילבל: דע |
 ילבל דע : ,"םינלופל אלא :ןילופ .ןיא, = : ארמימה  ןיבו . "םיפורל =
 ךותמ אלא \ .תעבונ  הניא תחאה  ארמימהש --- רוחיב -- :ןיבה =

 החרכומו :הלוכי, הינשה  ארמימהו  ,םישלחה תא עולבל הפיאש =
 ... דבלב ימצעה :םויקה .לע ןגהל .הפיאש  ךותמ .אובל\

 לש םצרא אלא ,םינלופה לש  םצרא ןילופ ןיא .וישכע, < ,
 םיללובתמו = םירוהו:יאצחל ולאכ תורמימ חיננ--"םידוהיהו  םינלופה \ >

 שנר* :והמו תימואל .הירוטסיה .:יהמ :, םיעדוי = םניאש | ,הצחמל =
 ץפח םיאצומ םינלופהש  ,םידוהיהלי ולאכ 'תורמימ :חיננ .;ימואל
 ייל ,הרומג תוללובתה :ידיל  םידוהיה תא אובהל יכ) םתומכשב
 םינלופה ידיב .הלעי .אל  ,תירוטסיהה  תינלופה תוימואלב תונומתה
 לדבהה תא :שיגרהלו ריכהל םיכירצ , םימלשה  םידוהיה . ;(!םלועל
 ןיבו - ,תימואל. תויהל= הכירצ | הניאו .הלוכי- הניאש  ,הכלממ  ןיב
 וניתושירדש  העשבו = . תימואלדיתלב תויהל :הלוכי .הניאש * ,ץרא

 םימע .לש תוימואלה .תושירדה = םע םושגנתמ הכלממב תויחרזאה |
 לבא  ,ונמויק לע .םחלהל םיכירצו םיאשר :ונא ,םירחא . םיכולע = =

 ןיב  ונתוא .הרימעהש : ,תולגה = לע קר " םילוכי רנא לר ב קל
 ..ןורגב םצעכ : ולה םירחאה = >>

 םירקעה .רפסב  ןייעל - ךרוצ יל .ןיא, :  רמוא .יקסבוחוטניבס
 רבד לע :םיירואיתה םיללכה תא דומלְלו הרשי \ .היטרקומיד 'לש

 ךירצ. םלואו  ,תחא  ץראב+ םייחה  ,םיחרזאה לכ לש :םהיתויכז | <
 םיאתהל --השקהו ביצעמה דיקפתה הלע .ונלרוגבש ,הזל בל םישל
 םיילמרונ םניאש = ,םייח:יאנחל וללה םיילמרונה םירקעה תא

 ."הנמיה הלעמל ןיאש הדמב =
 םה :םהידיב םינותנ םינלופה לש םייחה ינינע לכ ויה ולוא' :י
 :בוחוטניבפל רמאל ונמע :ןירה היה יאדו .זא יכ- ,םהב :קר 'םיולתו \
 תא .אלו .היטרקומידה .ירקעל םייחה .יאנת תא םיאתהל ךירצ קס

 ...לבא .םייחה יאנתל היטרקומידה .ירקע
 דופיה = איה יקסבומר : רמוא =<  תידוהיה = ףלאשה,

 ןיבו = תוילרבילה = לש | תוידופיה  .היתושירד = ןיב = תושננתהל
 ,טילחהל  ךירצ, ."םואלה יסרטניא לע הנגהה חרכה לש, .ויתושירה ="

 םעה :יכרצש וא תומרוק תוילרבילה = תושירדה םא ,המל םדוק המ
 םנו ..םימדוק | םעה יכרצש = ,טילחמ = אוהו \ +'םימדוק  ץתאהו
 , םידוהיל ןילופב םוקמ ןיאש ,טילחמ יבוסירגורפה יקסבוחוטניבס
 םירחא .םודוהיל הברוק . םישינרמו \ ימואלה .םאצומ תא םירכוזה

 ,+ ..תידוהי םירבדמו םהש  םוקמ לֶכְב ==

 תושירד ןיב .תושגנתהל רוסיה איה 'תולגה :טילחנ ונחנא םג ' ,םהלש -תימ וא לה ץדאה | ,ץרא אלא = ,ילבח, .ןילופ
 ,םירחאה לש םיימואלה םיכרצה ןיבו .םירחא םימע ךותב :ונמויק
 ..ונתולגב םימשא ונחנא ןיא = .. םיבלענו  םיאפדנ םה םגש .םוקמב
 םוקמב וליפאו ,םוקמ לכב ימואלה ונמויק לע ןגהל ונחנא םיכירצ
 םימעה :ןיבמ תויביסירגורפה תורדשה לכ | .םיבלענ  םירחא םנש
 יביסירנורפהל > ,.ונרצ לע :\ודמעי ,רבהב םיענונ  םניאש , םירחאה
 םהש- ידכ : ,םינלופה  ידיב .ונתוא 'רוסמל דופי = םוש = ןיא יסורה
 םינלופה .תלאשב | עירכמה = ישילשה רצה דגנ םמצעל חכ ופוסוי
 םתוכזב םלוכ דימת ודרצי אל םה \םג םיינמיהו .ןילופב םידוהיהו
 םינלופה \ םה .םירתומ םא .ןילופבש םידוהיה = דגנ םינלופה לש
 ימ לכ ילגר תא .םה םיקחודו תוילרבילהו תויטרקומידה  ירקע לע

 וניביש ןכש לכמ  ,םינלופ ץראה לכ אלמתש :ידכ .,ינלופ .וניאש
 לכ אלמת .א ל ש .ידכ  ,תומשיטנאה ירקעמ הזיא .לע :רתול םירחאה
 םאו .ונלש .ןגמ:תמחלמב | ונחנא  םירדוב אל: .םינלופ -- ץראה
 םנ אצמנ ,"תילאיר אקוטילופ, לש היטעב םכרדב םיעות םינלופה
 :נאהו ,םירחאהש = .,תילאירה  אקיטילופה םשב ונכרד תא ונא
 וללה םירבדה תא ררכנ .םה םג הוניבי .ןכש 'לכמ = םיימשימ
 ןייזה.ילכב \ ונדגנ  םימחולה םע .םחלנ | ..םלועה  לכלו = םינלופהל
 הניאש ,המחלמה תעשב םג םלואו .םהב םישמתשמ םהש ,םהה
 ונא םיכירצ | .הֶז תא :הז ןיבהל םיכירצ ונא = ,סנואמ אלא האב
 וליפא ,איה םג .הבולעה .תוימואלה יעצפ לע חלמ תורזלמ רהזהל
 תא תובלל ילבל רהזהל ונא :םיכירצ .ונב הביעלמ .איהש העשב
 ,הרודמה לע שא :ףיפוהלו םיאכדנה םימואלה ינש .ןיב האנשה שא
 ,עדוי ימו = . םינלופהל אלו ונל אל הרואמ הניאו תממחמ הניאש

 ונ5 םגו םהל םג בוטש ,םיבלועה .םיבולעה ףופ ףופ וניבי .ולוא

 םיפחוחו הז תא .הז םיבלוע :תויהל :ילבל \ ,הזב הז .תוחחתהל ילבל
 ונידיב אל התופכלש ,"תילאירה  אקיטילופה, | רובל הז תא הז
 ... םדיב אל םנ  ףאו אוה

 , יקסניצשל בקעי

 .תונוש תוצראְּב רמשה

 וו

 , .(ףוס)

 לש םנימ לע דומעל ירכ ,ןילרבב דמשה לא בושנ םלואו
 (* םדי חלשמו. םהיתונש :,םידמושמה

 תא .רתוי רכבמ םינימה , ינשמ הזיא  ,אנ = הארנ ,תישאר
 ..ויתובא תד לע לשומה םעה לש תותדה

 האמל םיזוחא
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 קלח םירכזה ולטנ--1898-1906- -םינשה | ןתוא לכ  ךשמב
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 *(  ןולרבב  תידוהיה הלהקה לש םורפסמה יפ לע . * *



 - ה א ןטלנה

 הניאש הוטנ םיאור \ .ונאש 'אלא .,תובקנה ןמ .דמשב לודג .רתוי
 דע :ןקלח הלע ל ןמו  ,"ןנורפה תא \ אלמל, םישנה ,רצמ  תקסופ

 םימהוגה .יכ ,החיכומ וז אדבוע .השמח יפמ .רתוי- רמולכ
 רמש יריל .םואיבמה 'םה םה---תירוטלוקה .תוברקתהה---םייתוברתה
 ייחבש ,רבדה .רורב .ירהש  ,הנשל הנשמ רבגתו .קזחת םהעפשהו
 רשאמ םיירמחהו = םיינידמה םימרונל .לודג .רתוו ךרע שי םירכוה
 .תובקנה ייחב

 לש : ןקלח היה אל .אניווב :יכ ,ארוקל 'ריכזנ .אחרוא .בגא
 םג .הלע | תונורחאה  םינשבו /48%\ .ןמ .תוחפ רמשב | םישנה
 .4+|6 רע

 : ןילרבב .םירמושמה לש ליג

 , ןטרתוי [ רע 40 ןמ ] דע 30 ןמ [ דע 90 ןמ [ 14 ןפ
 לכהדרס 1 50 ]ל מ ]ל ל ל[ 1[ םינשה

 הנש [ הנש 0 הנש 40 | הנש 30 [ הנש

355, 2 000 3 6 

10 ₪,0,]1900? 8% 0 , ' 

1009] 9 ,84[ 16, 159 | 21 ,9| 

100 , ]11,0 ,]55,0 | ,0 

 14 ןמ- -םיריעצה לש םקלח ,בוטל .יונש םיאוה .ונא ןאכ
 תעפשה יִרו לע קר 'ריבסהל רשפאש המ .תחפנ =-- הנש 80 דע
 םיריעצה  םידוהיה .ברקב .דוחיב ליח  השועה ., תימואלה. .העונתה
 םיעבראו םישלש יינב .לש םקלח לרג .םירועצה ןובשח לע .הינמרגב
 .הנש םישמחו םיעברא :ינב ןיב םידמושמה רפסמ לדג דוחיבו ,הנש
 'םילטונ (17ימונ ויש יםלועה, 'יע) ,אניוובש :,יארוקל רוכזנ .ןאכ םגו
 רשאמ :רתוי הברה . לודג רמשב קלח  םואושנ לש ' לינה ינב

 ןמ רתוי.אל ןילרבבו 50 | ןמ תוחפ אלל אניווב + ןילרבב
 .88 / ןמ

 . םידמושמה לש .םרי .חלשמ רבה לע תועיריה ןה תובושח
 היצנגילטניאהש --- אניווב התוא .ונואר רבכש ,הדבועה הנשת הפ
 ,ישארב םוקמ תפפותה איה

 תוסנ יפה ינימ 1-00 178

 םירחוס ,  םיטנקירבפ
 4/0 + םיריקנבו

 0 35/88 / תוישפח תוסנרפ י עב
 90 1 ה תורחא תוסנרפ

 100 0 | 0 | לכה>ךפ
 רתוי + תונורחאה םינשב :יונש .םוש טעמכ אב \ אל ןאכ

 תוסנרפה ילעב לש םקלחב הלוע םידמושמה לכ לש שילשמ
 לכ לש 18/6 טעמכ ,שיא 164 -- םיאפור ןהיניבו  ,תוישפחה
 ,םידמושמה לכ לש 12% ןמ רתוי ,134 --- ןיד-יכרוע ,םידמושמה
 םירוטקא = , םיטנדוטפ --- םהירחאו  ,שיא 4?  םיכרועו םירפוס
 רתויב .םיריקנבהו םירחופה ,םיטנקירבפה םירמושמה ולע .תורוטקאו

 תוינגרובה תוגלפמהש ,חוכשל ןיא .לבא .תוישפחה ילעב לע 69% ןמ |

 םישמח רע ינילרבה ידוהיה .בושיח לכו יבגל .תועיגמ : תורכזנה
 הש מ דע וליפא העינמ, הניא. היצנגילטניאהש דועב ,'צורפ
 .ןילרבב ידוהיה .בושיה יבגל 'צורפ

 םרי תלשמ .יפל  םירמושמה תקולח רבר לע  טירפסמה
 !תוררדש לש ןקלח והמ : ,העורי הדמ ידכ דע ונל םירומ םנמא
 וללה םירפסמה .ןיאש ,תודוהל .ךירצ תאו לכבו  .רמשב תונוש
 .םידמושמה לש י ר מח ה ם ב צ מ לע םהיפ לע רומעל יחכ םיקיפסמ
 הארמ םיריקנבו :םירחוס ,םיטנקירבפ לש הקירבורה .התוא ,.לשמל
 םירחוס שי אלה לבא ,דמשב לודג  קלח  תחקול  היזאוזרובהש ,ונל

 ' ה , /
 ו ו /

 7 : ' 3% םלועה

 \ / ! ..םירוחט םיאושנ האמ לכל

 ו

 שיו םילודנ .םיטנקירבפ שי. ,םירישע .םניאש םירחוס .שיו םירישע
 ויהש םמה .תסכמ תא הארנו הרוסנ ךכיפל ..םינטקו םינוניב 'םג
 תסכמש םושמו ..תילארשיה הלהקל רמשה םדוק- םילעמ םיהמושמה
 םירפסמה :ונל .ונתי ,ירמחה ובצמל המיאתמ ידוהו.לכ הלעמש מה
 .םירמושמה לש ירמחה םבצמ רבד לע ןמאנו .רורב רתוי גשומ הלאה
 ,שיא 851 םילעמ ןוהש סמה תפכמ רבד לע תועירי  וניריב שי
 //1906 תנש רע 1828 :תנשמ .ןמזה ךשמב תודהה תא :ובזע רשא
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 האמל םיזוחא | ושי רפסמה | סמה םוכפס
 4 - שיאה חבה א 7: 2.55.77. ודנמשה-כישוח קבלו בשוק ץבשנרמנהמ שממש לאמה ושש דחה

 9 7? הנשל קרמ רשעמ תוחפ
 6 18 90 דע קרמ 11 ןמ

 של ממ ו
 2 1% ול 00

,600 10% 18 

 קרמ 0 ןמ רתוי

 ן ]41 ן לכה-ךס 10

 | | הלהקל הלעמש סמה .אוה הנשל קרמ 50 רעש
 .הנשב קרמ .10.000' דע  רכתשמה רמולכ

 .! 5ודג םוקמ .םיספות םינוניבה םידוהיה .םתואש = ,םיאור | ונא הנהו
 : ,ל9/, יחכ רע --רמשב

 יחוהי  ברקב "תובורעתההיאושנל בל רוע םישנ
 :רפסמב = ןילרבב " םיוצמ | םניא = תורמשהש ,הזמש | ,ונרמא  רבכ
 אל ללכבש  ,רמאלו דומלל ,ונתער יפל  ,דוע ןיא ,אניוובכ הבורמ
 ו בכל תוארו תמש 5לובתהה הפ התשע
 ?:. הב .הדינבה ןמ רתוי 'תורהיל ףורה-תרק הנכוסמ ": ורמא תמאב
 " .הנכסה איה הלודג  המכ ,ודיעיו .תובורעתה-יאושנ ..ואובי .םנמאו
 . תינמרגה .תורהיה שאר לע .תפחרמה

 ,ריעהל ץוחנ =
 ,ינוניבה = :ירוהיה

 %,וזךולחב

 / הם האמלב לע .
 יאושנ ויה םירוהט ןח יאושנ | םירוהמ םיאושנ | םינשה

 תובורעת

8 []] .2754 ]| 784 8 
 5 ו 8 1-70
08 19 15 8 

 [ בכ הין 401[ 7569 ]לה

 ,.תורדשה לכ .ןיב פיטשפתמה. ,תובורעתה-יאושנש ,רבדה .רורב
 " דוע ..דמשה איבמש הסירה ןמ .הלודג םתסירה  ,הארונ .תוריהמב
 -יאושנ /%8 םירוהט םיאושנ האמ לכ 5ע ווה הנש םירשע ינפל

 םישלש יריל דע הוה רפסמה עיגה 1896-1900  תונשבו ; תובורעת
 | - 1901-190% -- ונתֶאמל תונושארה םינשב םנמא .השמחו
 .(םורוהט םיאושנ 0 לכ. 8) תובורעתה"ואושנ רפסמ תצק דרי
 תובורעתה:יאושנ = ר:סמ הלע .בוש וננמובש ,לכל עודי .ןה לבא
 םיעבראל רע קפס !ילב תעכ עיגמ אוה ןילרבבו' ,דאמ הלודג הדמב
 "ונידיב ןיאש .ייפעאו .  םירוהט .םיאושנ האמ לכל תובורעת-יאושנ
 :םינשב ללכב ןילרב ירוהי .ברקב תובורעתה-יאושנל עגונב םירפסמ
 ;ידוהי \ ,ללבה לע טרפה ןמ רומל רשפא הנה ,תונורחאה רתויה
 ".ןולרב ידוהי לכ לע שיקהל רשפא םהמו ,םה םייסופט גרבנטולרש
 ברקב ויה 1906  תונשבש םיעדוי ונא ונידיב שיש םירפסה  ןמו
 :,םירוהט םיאושנ האמ לכל תובורעת-יאושנ םישלש גרבנמולרש ידוהי
 7 - תובורעתהיאושנ העבשו םישלש -- 1908 תנשב םגו 190? תנשב



 יתשי: תוחפ  תובורעת \ | <

 יטגל םיְרוהט םיאושנ םיאושנה יטג תא ליבקהל | םג יואר

 ןיב .ןוטגה .רפסמ ךלוהו ףיסומ ללכב >.'תובורעתדיאושנ  םיאושנה
 תא .ןבומכ  :,תוארל  ךירצ :הז  רבדב > הלודג \ הרמב \ םירוהיה
 .הינמרג ירוהי בור .םירד .ןהבש = ,תולודגה .םירעה לש ןתעפשה
 ריעה יבשויו ,םיירקע םיונש םיללוחתמ ללכב החפשמה ייח .ברקב

 ראפתה הב רשא ,החפשמה תירב .ךכל םינישארה "םה הלודגה
 ילגרל = איה = םג \ תפרהנו תכלוה \רודו : רוד -לכב \\לארשי םע

 ריעבש = םישדחה | םייתוברתהו  םיירמחה = םימרוגה .%לש .םתעפשה
 . המצעו החכ לכב הז .ןויזחב תטלבג .תוללובתהה | לש .התלועפו
 ונצפח .ונל. .בושה .ןיטגה רפסמ  תוברתהבש הזה .דצה אל .םלוא

 , םירוהט םיאושנבמ תובורעת יאושנב ןיטגה םיבורמש ,תוארהל קר

 יענונבש ,םונשה ןתוא לש" ןימגה ירפסמ תא םג איבנ  ךכופל

 , םיאושנח- רפסמ תא רבכ .ונאבה ןהילא

 םיאושנ לש ןיטג האמל ןימסגה רפסמ
 ןיטג ויה םורוהש ירה סה כ הש קהה שה דה 7 םינש ה

 ל הובורעת יאושנל[םירוהמ םיאושנל

15 175 58 

1-70 200 41 

898 1 5 

 הן לע [ 5 :
 --18917190% - הנש הרשע שלש ךשמבש ,וניאר הלעמל

 ,תובורעת-יאושנ םינשו םי ש לש םירוהט םיאושנ האמ לכל ויה

 םירוהט :םיאושנ .לש ןיטנ האמ: לכל ויה ומצע ןמזה ותוא ךשמבו

 ןמסמ רהוי דוע םלואו  .תובורעת-יאושנ .לש ןימג הע שתו םישלש

 ונא הפ ..תובורעתה-יאושנ לש החפשמה יפוא תא םידלונה .רפסמ -

 "םלועה, לש 9. 'מונ 'יע) ליעל  ונרמא .רשא  םירבדהש ,םיאור =

 קפסב תלטומ ןיידע םימעה .ברקב ונתוללובתה האיבמש הבוטה,ש

 הנטק אלבט .דוע הנה :.ובמסיש המ ;לע םהל .שיו שי * ,יילורנ

 רמונב ונאבהש אלבמה ייפע ונחכוה רשא תא איה םג תמייקמה

 ראמ הברה אוה תוחפ תובורעת-יאושנ לש ןוירפה .חכש 9

 ְ . םירוהט םיאושנ לש ןוירפה. חכמ

 האמ .לכל הינמרגב ורלונ : .
 מנשה בר בב | ה טעש/משעהבעבבע המבשר םינשה 2

 תובורעת-יאושנ | םירוהט םיאושנ :

 םידלי 189 | םירלו ₪ 1891 8
0 - 1896 4 0 
138 1 1 

 :יאושנ לש םנוירפ חכ היה םינשה ןתוא לכש ,םיאור .ונא ,ירה
 טעמכ | הצחמו םימעפ יתש םנו  םימעפ

 . םירוהט .םיאושנ לש םנוירפ 'חכמ
 ונאבהש :תואלבטהש ,ונא םיבשוח .ןילרבב .בצמה אוה ךכ

 --םירפסמה תפש ---םהפשו ,םירתי םישורפו םירואב תוכירצ .ןניא
 לע שורפה ךסמה תא םג  המירמו הוהב בצמה לע דוא .הלות =
 תולהקמ תחא לע טפשמ איצוהל םיצור רנא :ןיא  ..בורקה . דיתעה =
 לע :וברקב באכי .ובלש ימ לבא + תולודגו .תובושח רתויה .לארשי .

 יאדו ,תמאב ותוא הדירטמ ותיחתו םעה םויק תלאשו ,ומע רבש

 םיתמה ..םירפסמה תא תואר ילבל ויניע תא  םוצעל לוכי :וניא
 ,..םילכו םידבוא םייח לע םידיעמה ,הלאה '

 צ] 2

-60 , 2 

 אי ןוילנ + םלועה

 ,ינרק הדוחי '

 !המחה .ימודמְד םע ילָע םידרויה הָריציה יצוצינ

 םיִרקְבל
 "ֶּתַתִנ תונויער כ -

 .ימ - -יִתְדלו םֶרָב

 ,תונטקל יצוציִנ יִחְרְכ-לַעְּב רופא הָריִציִה יִרּורַהז אָלְמּ
 :ּךֶרָשֶא יְִרַּד תֶא הכו
 ,וילכ לא ינינפ תא ףוסאו ירחאמ ףסאמה אוב ד

 ,3סִףחייִלכ
 . ךְרְּדה יִנְּבאְמ סלי
 לע םָמְשְו - ויְלְּכ לא יצוצינ ףוסאָי יִּכ הָיַהְו

 ןעשנה :ירבק
 דָי 'לַע
 :רַמָאְו

 , םיציק .ןיב הָנוחְ רב
 יְִבְש .לע .ושפנ תֶצ מש םֶָאְל ןורו

 , תונויטר

 . םיִצוציִנ תמר ףרשנו

 תונַפְכ
| 

 , ןכְקוחצל רוע זלע יא
 , םיִרּועְּנַה .תונְּב

 = טֶוא יא הָנְלֶצִמ תע
 - םירוחרק טּוח

 .תָבַצע םוכ יִל םד גןומו

 ,שרָּב .רשא

 =ןֶכְרַעָשַּב דוע םיִחְרְפ הנְעְלק

 ו
 ,הָפּופ .תולוחמב םנ הָניִאִצ
 2 | יתבת יא
 .תומל קר דיחָי לּוחַמ

 , הָעיִסַּב דוע לּוחַא אל ,אל

 קוחרמ קר

 .ןֶכימטפ ףועמ קשֶא
 קחש ,דקֶר
 .זְָנוא בחל עקַשְו םֶא דע

 הפס



 ,ףּופָא .רָחַמ
 ,ריִעָכנו שיאְלש

 תֶרְמְשִמ םַע .רָבַב דוע
 ,בָחָז תוטולָח
 :1ןֶבְנורָבְז דוה .יִתֶא רומש

/ . 
 .םינפּב שרשר קר ריצְּבַה ימעפ לוק
 ,הָצְּבּב הופ לש חורָנּפ םיעוקתה

 ,וילושחנ סָנכ לחנה לְַלַחְתְ

 .הָציִפְִב הָמיִּפִה טדְרפצ לפתו

 הָנְרופְסִת לַא

 ,םֶתָכַו ינשב גרֶאְּת דוע הָמָחַה

 ,יתפש לע ותרבֶא .ץיקח עני דוע

 וכ לש ןומפפ לילצ לא בד
 .יִתָמיַא עדָא אל הָמּתִיִִנ רָכְּבַ
 ץֶרֶאְל םֶהיִרְנד םיִליִשמ םיִצָעַה
 :אָטְצַטְמְּב ַחּורָה םֶהְ לָע רַבועְ

 + לחנה תו לע יל לומא ירירע .

 ,המ ַמ יִדָי ,לע רָכְרַכְמ יִלַצ קר

 ,ףרחב השק יל ,ריִצְבְב השק יל
 ויִנומָּב--רָּכְּכּכ יְןֶּפֶאַּכ .לחנכ
 ,ויָתושישא ןייב יִנָכְמִס ץיקה

 .ינגיִל םירמש קר גזמי יל ריִצְבַה

% 
 בולבול

 , םכילע-םולש

 .םיִלְאיִרְתּכ
 ה

 , תַחֶא .חַעָשְב .ומלוע הנק שו

 םילאירתכה  ואר אל \הלת לע הקבילאירתכ  הדמעש םוימ
 ,ןוחה ךלמ בר לש ותטמ ירחא- הרחנש ,וז ןיעב .הרדהנ הילה

 ויחא - ראשכ  ןויבאו  ינע = ,היה :ינע = ידוהי .ןזחה .ךלמ בר
 -םויב .רטפנש ליבשב .קר .ותומב בר  דובכל הכזו :,םילאירתכה

 .הליענ תעשב ,םירופכה

 םירומג םיקידצל :.םיקידצל אלא הנתונ אל וז התימ
 המחהו ,םוי הנפ רבכ :התיה העיקש תעש העש התוא

 הירהז תא הכפשו קיתעה 'שררמההתיב תונולח רעב הציצה
 לע ,םינבל .םילטיקו תוילט .םיפטועה  ,םילאירתכה :לע םינורחאה
 ינפכ םיארנ םה םהייחב םגש ,םוצב םינועמהו  םיפוגסה  םהינפ
 , םיתמ

 םינעמה ,וללה םילאירתכה ןמ  רבכזהז למינ בער לש ומעמ

 השגרה אלא םהל הרייתשנ אל וישכע ,םשפנ  םוצב םויה לכ
 עיגהו טעמ :דוע .יכ - ,םיכלוהו .םיתחופ םהיתוחכ .יכ  :דבלב .תחא
 ,םיעעונתמו - םיבשוי : .,םירוזחמה :ינפל :םלוכ . םה- םיבשוי  .םצק
 חיר .םיחירמ :;"תושלח-יפטנ,ב םעפב םעפכ .םשפנ תא םיבישמ
 ,ןזחה .ךלמ בר ירחא ןונינב .םינועו קבט .לש

 ונוראוצו .רדוהמ ונקזו .האנ .וקרפש ידוהי ,ןזחה .ךלמ בר

 שרופו = דמוע  ,רקובה .זאמ הביתה * ינפל וילגר לע דמע ,בחר
 בלב ותניחת ליפמו  הכוב = ,םלועדלש-ונובר יפלכ .הלפתב ויפב
 ,םילאירתכה ויחא לע ,ומע לע וינפלמ םימחר שקבמו חתרומו עורק
 םינתחיו - םבתכיו םהיהונוע- לכ תא םהל ףקוש ,והיחלש :רשא
 0 , .. םייחה-רפסב

 - -תיבב .םיללפתמה ,םילאירתכה םיתבה-ילעב = ועדי : עודי
 0 תקזח ,.לודג וחכ המבו ןזחה ךלמ בר אוה ימ ,קיתעה שרדמה
 השעי השָע יכ  ,הסונמו קודב ןלדתש  ,ותומפ רובצ"חילש "לע
 . לכוי .לוכי םגו

 ימיב יכ ",םירפסמ רודה | ינקז :ולוק םושדלע--תישאר

 ירא .תגאש ,קזחו "רידא לוק ןזחה ךלמ בר לש ולוק היה וירוענ
 =. רתיב .ילתוכ ועוערזנ רימ ,הלפתב ויפ תא הז חתפש ןויכ ;שממ
 וללצ ןה .ףא \ תונולחה | תויגוגזו .םיפסה תומא ושערו שררמה
 2 ,רלוקל

 < היה גהונ ןאוה  יכבדלעבש ,ול תערונ :הריתי הלעמ רועו

 היה והארמלו ,םימכ .תועמד ךופשלו ותלפת תעשב הברה תוכבל

 ..יכבב העוג .ולוכ להקה לכ
 המיגפ הלפנו .ומע ולוק .םג .ןיקוה ,ןזחה ךלמ בר ןיקוהשמ
 דבלפ וז = היבב םלואו .;דבלב :ותיבב אלא ול הרייתשנ אל
 ' 7 ,םרבקמ םיתמ ררועלו ריקמ ןבא קיעוהל החכב שי" איה .

 :5בוקו ןעוטו הלעמ יפלכ וידי :תא ןזחה ךלמ .בר םירמ הנה
 :תלפת לש קיתעה הנונינב = ,םיכוב;ליקב םלוע:לש-ונובר .ינפל
 !הליענ

 יוא | !ןונחו  םוחר בא ,יוה !םימשבש וניבא ,יוה -- +
 +4 .! יובאו

 ,ויתואמח לע העש התוא הדותמ .םיללפתמה ןמ דחא לכו
 רֶהְמְמּו שרקתמ ,הבושתב רהרהמ :,הרומג .הטרח ןהילע טרחתמ
 בעב | החמיש | ,םלש בלב וינפלמ שקבמו וארוב ינפל אטחתמו
 ותוא .םייחה-רפסב םותחוו בותכי יכ = ,רוכזי אל ויתואטחו .ויעשפ
 ,םיפחיהו םימורעה ,םיבערה וידלי: תא .,וידלי תאו ותשא תאו

 אלש ןאצה הלא .,םיפחיהו 'םימורעה ,םיבערה :וידלי .רכז יבו
 רוילע .ושפנו = גנודכ :םמג ובל  דימ --.ילאירתכה ינפל אב  ,ואטח
 םימי .השלש  דוע .תינעתב בשיל ןמוזמו ןכומ .אוה .ירהו ,ףטעתה
 הארה םימשל ותלפת .הלעתש רבלבו ,םיפוצר תוליל השלשו
 +. עמשתו .הצרתו

 ,ףולחהלו תצק חונל רמא וליאכ- ,עגר .קתתשנ ןוחה ךלמ בר
 םעפבו = ,םינונחתבו .הלפתב ולוק תא בוש = םירה :ךכ:רחא .ןחכ
 > ! םדק ימיבכ קחו רידא ולוקו וילא .בש .וירוענ:חכ יכ  ,המדנ תאזה

 .,,ןיובאו :יוא ...ז יובאו וא ..,1 יוה:יוה
 = הממדה ירחאו ,קיתעה שרדמה-תיבב הממד 'הכלשַה םואתפו

 = ףתכבו דצב הפיחרו שער לוק= :הליפנה .ירחאו ,הליפנ לוק עמשנ

 :ופוס דעו תיבה ףוסמ םישחלמ לוקו
 !רנדחטדוא נה ופה סה =

 : ,.,!שמש
 ויתועורוב זחאו רהמו חמיבה לעמ ץפקו שמשה לאירוע זרהמ

 ,הירוחאל ושאר = תא :לישפמ ןזחה .ךלמ ברו ,ןזחה .ךלמ .בר לש
 < ותפשכ ויתפש ,דיסכ םינבל :וינפ ,תימוצע ןיצחו תוחוקפ .ןיצח ויניע
 505. ןחילע תפחרמ ,רמ גולגל .ןיעכ ,הנושמ קוחצ-תב ןימו תמ

 ,.!שמשה



 ,הפיעתה =

 לש

 ,ןוחה ךלמ ברב םילפטמ לפה >.הטוקממ .הררח הרעה :לכ
 --ויתוקר תא םיצחול ,וילע :םימ םיקרוז ,ופאל תושלח-יפטג םישיגמ
 רבכ: ןזחה :ךלמ בר... תמ .רבפ .ןזחה ךלמ בר: >! םלמע .לב אושל
 ,: ;יח- לכל .םייח .קבש

. . , . . . . . [ . . . . 

 --רדעה ןמ חש אשנו .תודבוא ןאצ .ןיבל ץורפי יב ףרוט .באז

 , ךכדרחא ; .עגר 'םהיניב המוהמ המקו םישבכה :רתו לע ודחפ לפנו

 ודמעיו דחאק \ דחא וטקלתיו  ןאצההינב וצבקתי  ,הלהבה .רובעכ

 ,העשה .תמיאמ םפוג ירבא לכב םידעורו םידמוע ,הרובחב .םלוכ

 העשב םילאירתכה .תדע הארמ .היה .ןכ תורבוא ןאצ .הארמכ

 .ןזחה ךלמ בר םואתפ רטפנש
 שרדמה-תיבב 5 דג שער היהו.םהיניב המוהמ המק .הליחתמ

 תינזחה היבצ --  הנושמ החוצ לוק עינה  םישנה-תרזעמ  ,'קיתעה-
 ופלעתהו :תודחא םישנ | דוע = וקיזחההורַהָה = הירחאו

 .ןהףא

 םיאבגהו ,םיאבגהל ודיב-ומרו ליפוזוי בר בהה דמע וא

 שמשה  לאירזעו =, הקיתשה לע ורזגו תונחלשה .יבג-לע וקפדו ודמע

 התפו הביתה - לא .שגנ (תירהש-לעב .ותעשב :הוהש. ,לאירזע :אוה)
 . הלפתב :אוה 'ףא .חתופו .עמושו האור .להקה לכו ,הלפתב = בוש
 םר עקתש דע ,ברעה ותוא .לכ םיללפתמו \ םירמוע .ויה ךכו
 :הלודג העיקת עקותה

 ללפתהל : ודמע - ,הלודנ .העיקת .עקותה .ליסינ - בר .עקתשמ
 ,ליח לש תיברע :תלפת 7 ורמג .לוה לש תיברע תלפת
 ותיבל שיא-שיא וכלה :;ה:בלה תא .ושדק :. הנבלה תא שחקל ואצי

 ירוישבו.. ףוע-רשבב .ובל:..דעוס הז - .םוצה .ירחא ובל תא .דועסל
 ובנזבו רביקדתפב  רעוס הזו :,פהירחא  םימח :סוכ .התושו :תורפכה

 ..ראבקימ םהירחא התושו חולמדגה
 ,הדיעסה תעש :,תחא הלש הרבע

 .םוקמ ילב דע הפ לא הפמ םדא
 לכח .;תמה תיולהל ואבו .ופפאתנ לכה -- ףטו םישג .,םישנא

 5ליסינ

 האלמ תויסנכהדיתב רצחו

 . תוארלו טיבהל םהישאר םימירמו םיפופצ םידמוע =

 ויעמוש =

 הרעה-יבוטו = רועבש .םיבושחה םיתבה-ילעב
 יכו -- תשגל. םישמשחל -ונתנ אלו .הוצמב :םיקמוע"

 ויה םמצע

 םכיניעב קולק
 ! תזכש תמ | =

 .םחו ריהב ליל  ,םילאירתכהל היה .םירימש-ליק הלולה ותוא

 5ע .החמשו הקבילאירתכ :.ריע לע :םימשדימורממ - הציצה -הנבלה
 דובכה .תא :קולחל :ואבש ,םופוחסהו .םייוודה = ;וללה  םיינעה תדע
 יאשונ ורמעשכו: .ץראה:לכ ךררב .ותכלב .ןוחח ךלמ בהל 05

 דופסל .ליפיזוי בר בלה רמע  ,קיתעה שרדמה"תיב -לומ הטמה
 ,ומע .הכב להקה לכו  .ותוכבלו רטפנל

 להקל .ראבו .הצילמבו לשמב ודפסה התפ .ליפיזוי בר :ברה
 םדאה לכ תומכ אל ייכ  ,הדגא-ירברבו .םיבר םיקוספב

 ו ,ןזחה .ךלמ ברתמ ,הלוגסזידיחיל :אלא וז החימ הנתינ אל יכ

 ותומכ קירצ רטפנש ןויכו- ;םירומג םיקידצל ןמוזמו :ןכומ .אוה :דימ ,
 םיבייח = ךכיפלו ;וינפ* :םיחתפנ ןדעהןג ירעשו אבה םלועה יוחל =

 םדא לכ :אלש .יפל ,ותונב .ךרבתהל  םיכירצ .לכהו וב .אנקל :ונחנא
 אוח:ךורבישורקהש תע ,הליענ  תעשב  ,םירופכה :םויב : תומל הבוז
 םיבייח :.ריעה .ןמ .קירצ אציש ןויכו .וניתונוע לכל -לחומו חלו =

 םיבייח ,ריעב קירצ רטפנש .ןויכו :;ומלועל .ותוולל= ריעח נב לכ

 , ותוכבלו ול רופסל ריעה ינב 'לכ<
 וררוע - ,ונתאמ .ךלוהל הָכָּב ּוכּב ..יתוברו :ירומ .,ךכופלו --

 ,'וינפלמ .ושקבו .םכלוכ ובציתה :,דבא :יכ. קירצה .לע- םינתכ דפסמ
 - ותניחת :לשו ותקדצב< ונילע ןילמוו הובבדלאטל ינפל - דומעיש
 ושדק"ןוכממ = טיבי ילוא ,האבה הנשל םימחר שקביו .ונדעב

 ...ןויבאו ינע םַע .םחרי ילוא ,סוחי ילוא ,הקבילאירתכ ינעב האריו
 תא אוה עימשמ יכ ,הארנה יפכ ,חכש .ליפיזוי בר .ברהו

 :רמאל ,וז ןושלב :ודפסה תא רמגו תמה :ןזוא לע וירבד

 ,.,! חילצת הנפת רשא לכבו םולשל ךל --
 5ש ותריטפב םיחיפמ םילאירתכה ויה ןכ:ירחא םיכר םימי

 .ירחא הרהנש  ,הררהנה = היולהה לע .םיאלפתמו ןזחה ךלמ בר
 :החנא ךותמ םייסמ היה דחא לכו ,ותטמ

 .+:!תחא העשב ומלוע הנוק שי .ןכ םנמא --

 . . טסנרָא ב

 ,םיִמּוחְּתַה ךותמ
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 רעשב םיַחיכ ומה

 לא םהיבתכמ תא .םיחלושה * ,םיטנדנופסרוקה יבבחמ רחא
 ,יולג בתכמב םינורחאה .םימיב ילא .הנפ ,םימוחתה ךותמ תכרעמה
 .םיבורקה .תונוילגה דחאב הז ובתכמ תא םיפדהל השקב ףוריצב

 תולודג .תויתואב .ומש  םושר :יולגה בחכמה ותואל לעממ
 ,.אנלבוק -- ונכותו ( "ה חכ גר אב וכ ל א םיטוע \תוריאמ
 ינפל יתאטחש אטח לע .יתא םיטפשמ רברמו רבחמה ילע .לבוקש
 ,םיטנדנופסרוקה ירבח

 בתוכ == /ךנזא .רטומל ריעהל  ,דבכנה  ינודא ",אנ-ינשרה,
 השוע התא רשא השעמה ער יכ == ,וירבד רתי .ךותב לבוקה ילא
 ,.םיהבכנה * ךינוט טוליפב . .,םומוחתה ךותמ םיבתוכה םע | ,ונמע

 ,"םירבח, םשב םעפב םעפכ ונתוא תונכל .התא ליגר --- תישאר

 ,ורושאל רבד ןיבמו היגולוכ ספב ,םשה-ךורב ,ינא יקבש ,ינאו

 תראפתל אלא רמאנ אל הז םש יכ .שארמ ריכמו :ערוי ינא ירה
 גולגל תצקל םג.הזב ינא ששוחש אלא רוע אלו ..דבלב הצילמה
 ,ונחכ המו  ,םיטנרנופסרוקה ,ונא ,ימ יכ .. .דבכנה ינורא ,ךרצמ
 אוב % ךל "םירבח, היהנו ךתומכ "םילודג, םוקמב רומעל אובנש
 םש השועו תכרעמה-תיבב בשוי .התאש : ךניבל וניגיב המ הארו
 -תוא לככ םיפרמו רבחמו רצויו בתוכ --ולש ךותב-השועה םראכ
 פא וניבתכמ :םיחלוש ,םיבולעה םיטנדנופסרוקה ,ונחנאו , ךשפנ
 םתעפוהל .םיפצמו  םיכחמו  תוחרנה | ונירעב םיבשויו .תכרעמה
 וניוקש הז םוי ,רשואמה םויח אובו  ;םיחריו תועובש םינותעב
 -- .ןבל יבגזלע רוחש ןותעב םפרנ ונבתכמ תא םיאור ונאו ,ול
 רירש אלא ונממ ראשנ אלו יונש  תילכת והארמ .הנוש הנחו
 . "תינימשבש תינימש ןיעכ ,ומר :ןיעב ,טילפו

 ,אוה .ןעוט :ילע לבוקחל .ול שי תונעט המכו המכ רועו
 ינוטילופ לש .ןיטישה . ןיבמ -- יתוירב עבמב ינא .ינויצקַאיר, .יכ
 םיחיכומה, .,םייביסרגורפה  םיבתוכה  תערכ יתער ןיא :ןיכ  ,רכינ
 דולעבו . םיפיקתה לע "ינא תוכז דמלמ יכ ,"רעשב םריעדינב תא
 ץראה: .חתע :הנתינ  םהלש יפל ,רתויב םהל ם ג ריבסמו עורזה
 לככ םיטנדנופסרוקה יבתכמב .ינא השוע .יכ  ,הפכב םילשומה םהו
 הקלח לכ . תיחשמו, םינוקת ןקתמו קחומו .בתופ ,יחור .לע הלועה
 יפלו יחור יפל םניאש ,םיבחכמה תא :הוינגב ינא .ןר יכ  ,"הנמש
 ןוא ילכ .םראה ךולשי .רשאב, . ,לסל .םתוא ךילשמו ,תכרעמה חור
 ולמע : םירחא ידיו אוה רז הזה ילכה .יכ ,חכוש אוהו וב. ץפח
 ; דועו  ,דועו ...יםפא תעזבו םבל םדב וב



, 

 אי ןוילג

 טנדנופסרוקה ותוא לש יולגה בתכמה .תא םלואו -,ראמ יל -רצ

 תומכ = סיפדהל = רשפא"יא  ,"החכונו אנדוכ%, םשב ה9כמה ,לבוקה
 םדא .ןיבש  \םירבד  ,הז 'אוה | יטרפ :ןינע ירה 'ףוס-ףוס. ..אוהש
 ,להקב .ם-רפתהל ונתינ אל וריבחל םרא ןיבש םירכדו  ,ורובחל

 תונעמ ויתונעט---םויה ריכזמ ינא .יאטח תא --=- ןכדופ-לעהףאו
 . .תמא :ירבר וירבה לכ טעמכו .ןה תוקדוצ

 ,"םירבח, = הלמה  רבדב  הנושארה הנעטה תא ינא חינמ
 ותוא .דחאו דחא לכ לש שגרבו םעטב יולתה רבד אלא הניאש

 וניאו  .ותיירב עבטב אוה פורטנאזימ ,הארנה יפכ ,טנדנופסרוקה
 םיפורטנַאזימה לכ לש םכרד איה ךכ .תוירכד םע ללכ ברועמ
 םתוא הכמש  ,הבח-תאכה לכל םה םיעוערומש  ,םדאה .ןימ :יאנושו
 םינוע  יתש וב  םינתונו ,ןוצרו  תודידי םשל םמכש יבג לע םריבח
 םיבתוכה תעדכ יתער ןיא יכ ,הינשה הנעטה םלואו ...םעז תורומ
 תוכז רמלמ יכו = ,רעשב םריע"ינב תא םיחיכומה  ,םייביסרגוהפה
 הנעט -- ,רתויב םהל םינפ ריבפמו עורזה.ילעבו םיפיקתה לע :ינא
 . איה .תקרוצ

 םילשומה םהו ץראה החע הנתינ םיפיקתה םתואלש ינפמ אלו
 םייביסרגורפה לכו םייביפרגורפה ,םיבתוכהש ינפמ אלא ,הפכב
 ,תלוכידילעב םני או עורז-ילעב םניאו םיפיקת םניא ללכב

 םיבתוכו -רעשב  םיחיכומו םירפרמ אלא = ,םולכ םישוע . םניאו
 .םירבעה תכרעמה-יתבל תויצנדנופסרוק

 בתוכ אוהו .,בונ ישו ק .ריעמ טנדנופסרוקח ,לשמל ,הנה

 תופסאל םיפסאתמה | ,ומוקמהינב םיריעצה  רבר-לע ובתכמ תא
 תיחת םשל "הלימעת םישוע,ו תואצרה םיארוקו תירבע םירבדמו
 רוברה | ןיאב הנטק תחא .העיספ .וליפא  םיעסופ. - םניאו .הפשה
 .הנניא רועב תירבע הקיתוילביכו -- םרצב ירבעה
 תירבע .תורפס  ןיִאו םירבע  .םירפס ןיאו תירבע הקיתוילביב ןיא
 דוקה לש ותודע יפלש | ,וללה םיריעצה | . בונישיק ריעה יריעצל
 תא םיעימשמו,  םמעל םירופמו = םה .םיבהלנ םיריעצ = ,טנרנופסר
 ,"תוארטאית  יתבבו  .תואסקרק .יתבב ולופא  יחה ירבעה .לוצלצה
 יקסנימַאק \ ילוטאנֶאו ילעיב יירדנא יכרב לע ךנחתהל םיחרכומ
 םחורמו םייח םה םהיפמש ,אקנושמריווא  ידאקרַא לש רומוהה לעו
 ןיאו שרוד ןיא םירבע םירפסלו :, םהימולע ימי םצעב םינוזינ םה
 .םליבשב הניא וליאכ תירבעה תורפסהו ,שקבפ

 טנדנופסרוקה הלות רלוקה לכ תא :רבדה | אלפנ םלואו
 ,תלוכיה:ילעבו  םיפיקתה ראוצב ,"םילודגה, ראוצב  יבוגישיקח
 תירבע םירברמ םגי א ו תופסאל םופסאתמ םג יא ש ,הלא ראוצב
 הלאה םינינעה לכב םיקסוע םני או  "הלומעת םישוע, םניאו
 הקיתוילביב .ןיאש :,הוב םיבייהה .םה ,ותער ,ללבו כלב
 טנרנופסריקהו .ןידה תא .ןתיל םידיהע  םהו = ,בונישיקב תירבע
 םח ןיא . םנמאה, | :תכרעמה .יפ תא יתומימתב לאוש | דבכנה
 םישיגרמש ומכ .;םירבע :םירפסב ןורסחה תא וזכ הדמב םישיגרמ

 |..." םיריעצה .תאז תא |

 םירפסב ןורסחה תא .ללכ .םישיגרמ :םניא -ו 5 ל ה. .ןכ .םנמא
 םינכו .בוח:ירטשו : רחפמרותבו  םוקסע םהל שי. וללה ,םירבע
 יברעב- = םיפלקח:קחשמו- .םירהצ:תנישו = החפשמדתוגאדו | תונבו
 ילוטַאנאלו .ילעיב  יירדנאל וליפא :,םיקקמ םניא ול ל ה ., החונמ
 ניא ול ל ה ..אקנישטריווא  יראקרא לש - ורומוהלו :יקפנימאק
 , תירבעה .תורפסר לש .המויקב .ללכ .םיבווח

 תירבע | םירברמה ,םיבהלנה םיריעצה  םתא : ,םת א םלואו
 םישוע,ו .תואצרה םיארוקה םתא ,תואהטאית .יתבבו-תואסקרק .יתבב
 העיספ .וליפא םועסופ םכניאש םתא ,הפשה תיחת .פשל ."הלומעת
 הנוא םכתלכי לכ .םולכ---,םכדצב .ירבעה .רוברה .ןיאב הנטק תחא

 יפל

 ל , ל ,

 1 3 םלועה <
0 - 

 תויצנדנופפרוק : כותכל :אלא וניא- םכחכ לכו רעשב :חיכוהק אלא
 יכ, .,תורירמב . חנָאהלו .ןגואתהלו .לובקלו םירבעה - תכרעמה-יתבל
 םירפסל  רקע:תיב 4 לארשיב = םאו = ריעב = ןיאשכ | ,איה | הפרח
 -=-- +"םירבע

 .,, איה הפרח ןכא
* * 

 אווָא למ = ריעמ .בתוכהל - םג הנע. הלאה  םירברכו
 תורירמב חנאתמ אוה ףאו ןנואתמ אוה ףאו לבוק אוה ףא .(קצולפ .,פ)
 ."ובשומ:ריעב  "רימזה,  תרבחב .שיש  תוילאיריאה טועימ לע,

 אוהש ,.יאוואלמה .טנדנופסרוקהל ול שי. .תונעט .המכו המכ
 םתרובע לכ המצמטצנ ,תישאר :וריעב ."רימזה, ירבח .יפלב ןעוט
 ,תינש .;'המיהיה - איסאח,  :ןיררונ . לש :ונויזח .תגצהב ולא לש
 ההוא םישרוד םה :ירהו  ,תירבעה הפשל "רימזה, ישאר .םידננתמ
 תרבח :העלב ..תישילש ;םירופה גחב :תורוטַאקירַאקל רמוח ןימכ
 ,המואה : :יכרצבו רובצ :יכרצב = םיקסועה לכ תא .הברקב .רימזה
 איפאח, .תכאלמ אלא הניא אוו א 5מ ב שרוקה תכאלמ לכ וישכעו
 <, ןיררוג לש. "המותיה

 םולכ םלואו |; קרצו תמא םה הלאה םירבדה לכש רשפא
 "המותיה איסאח,ב םיקסועה הלא יכ ,רבכנה טנרנופסרוקה חכש
 -יראקל  רמוח .ןימכ תירבעה הפשה :תא- םישועה הלאו ןיררונ לש
 -הינב יכ , ללכ םיששיח .םניאו .םירבע םינותע םיארוק םניא תורוטָאק
 < תא .תיחשי .חמלו -- .םתמשנ יכרצל םיגאורו םהב םיחיסמ םדא
 : + תעמוש:אל ןזוא .לע הרמה ותחנא

 ,וחורדירבח ,וירבח .היבו:דבכנה .בתוכה לש . ודיב .שי םא
 איסאח , לע "רימוה, :ירבח תא אנ ובזעי ----.םריעב רבר  תושעל
 ..םה ושעיו ומוקוו- םהיתורוטאקירַאק לעו :"המותיה

 וחיכויו םיבוזעו" םירדוב ..ודמעו המל יב

 - ...!םהל ןיא עמוש
 םא -- רעשב

 ..יקסבוקנימ סחניפ

 ,םֶעְיַרְישְל םיִטְרצְנוק
 (תורעה)

/ : 
 זורכ גרובזנינו קיראמ ה"ה ואיצוה ךרעב .םינש רשע ינפל

 : החובעל 'זא יתשדקה יכנא . םיממעה וניריש תא ףוסאל .ךרוצה דיע
 +(ה ךרכ ,טינרת .תנש :יחלשה,) יפע. ירוש, .םשב לודג" רמאמ תאוה
 . .םתוהמ = לע :םג םא .יכ = ,ןכותה לע קר" אל יתרבד'.הז :ירמאמב
 . = דוריש ןיבש םיחרכומה םילרבהה לעו  ,ללכב םע-יריש לש  תינוגנה
 = םיריש ופסאנ .זא- ינמ .םיינה + רתו" לש  םעה-יריש ןיבל .ונלש 'םעה
 תוניגנמה .ןתוא ורדס  םיחצנמה .ןמ םידחאו , םהיתוניגנמ םע םיבר
 הרבח  החסונ .הריבה  ריעבו = ..רתנספההתיולבו .לקשמבו הרמב
 הלונה  תוצופת ילכב תאזה תיממעה הרישה  תצפה םשל :הדחינמ
 -ירושל םוטרצנוק ךורעל ריעל רועמ םיעפינה .,םירמזמ .רכח ידו לע

 .הלחמב | :תונורחאה  םינשב  'םה + :םילוחש- .ונינותעו = ..ונלש = םע
 :תונוחצנה לע .תובוט .תורושב.םירשבמו .םיעירמו םיעקות .,.המזגהה
 לכהו> .הלוגה ירע  לכב וללה םיטרצנוקה  וחצנ  רשא  םילודגה
 מ , םיקו .רירש

 .. < ונריע .אפידוא םג" םינש .םיחרי - ינפל. התכז .הזכ :טרצנוקל

 .ינא םגו ,הזה .טרצנוקה ירחא .םבל .ךשמנ רשא םישנאה םה .םיבר
, 



 . טרצנוקה ףוגמ האצרהה יל התיה הבושח ,רומאּב =

 תא ןיזהל תנמ לע קר אל + ינא הדומו ,עומשל םיאבה ךותב יתויה םכרבע
 ןיעב :ןיע תוארל .םג "םא = יכ" ,טרצנוקה לא .יתאב תוניננמב ינזא
 הז .עוצקמב :תונורחאה .םינשב םיבר .ודבעש ,הדובעה תואצות תא
 םהיתוניגנמו  םירישה ףונ תא עומשל יתאבשמ  רתויו .םע-יריש .לש
 ,םםירמזמה :ןמ :החא אורקל דיתע היהש ..האצרהה תא עימשל יתאב
 םירמזמהו םירדסמה ,םיכרועה ,םיפסאמה ואלמ המכ דע ,,חכוהלו
 . הנומאב םתחלשמ תא

 הפמ אלמ היה אסידואב "ןאינואה, לש הפיהו לודגה םלואה
 ןמ דחא המבה לע עיפוה הנהו .,החיתפה תעשל וכח לכה ,הפל
 +האצרהה איה .וז--רפס-תלינמ = ודיבו = ,םונורפוס .רמ = ,םירמזמה

 חתפ ךא .הנהו
 האצרהה ,םלואה ןמ תויממעה חור ףולחיו זגיו---ויפ .תא הצרמה

 , הצרמב היולת התיה אלש הבס = ינפמ הארנכ--תיסור .הארקנ <
 ,רעגנעולערטסינימה ',םידלאקסה  ,םירודאבורטה ,םידראבה לבא

 תפשב םהיריש תא רמזל וגהנ אל רעננעזרעטסיימהו רעננעזענימה =

 וניריש . רייע  השדח הלמ >>

 ... הרז .הפשב --םהירבד" תא .תוצרהלו מע <
 .הנכת לא רבוע ינאו האצרהה .תפש תא ינא חינמ םלואו

 תואיחמ . לוקל" = "ןאינוא,ה = םלוא .לש 'םופסה : תומא = וענ  םנמא <
 תובהלתהבו שממ שפנ תריסמב ואחמ  םנמא םיאחומה  ;םיפכה
 עומשל ונאב ןה  .רז םשור האצרהה ןכות חשע ילע לבא :.הבורמ

 שיש םוירקעה םולדבהה | .ינשו םיממעה
 הרישה  ןיבו .תיממעה :הרישה .ןיבש לדבהה אוה ",דחאה :םהב <
 םעה-יריש ןיבש יטרפה לרבה וה ,ינשהו |( ללכב  ..תיליצאה =

 וזכ \האצרה :םוקמבו "" ,םייוגה-= לכ לש  םעהדירוש :ןיבו  ונלש
 ןיב :יהחוסל 'תרבוע, " ,תירוטסיה .האצרה עומשל = ונילע :לטונ

 תודלותל רומל-רפס הזיאב  םידחא םופד וארק רשא ,םירענה לכ =
 ונל ושיגהש = האצרהה .התיה הניוצמש אלא רוע אלו = ,הקיפומה

 ירבהמ וא ,הצרמה קיתעה הנכות לכ תא רשא ירחא ,התויהטשב 0

 ,הרקי  תחא אל ; ריזמכו םיעדויב .תמאב <

 לכל עוריה יטיקאס רמ טקלמה לש הירוטסהה  רפסמ .,האצרהה
 תולד .המכ הזה :"ןוירוטסהה,ו = .הופורב הקיסומה תרות ידימלת
 רקוח לכ ! לארשי תרמזל ענונש  הכב ,ודובכ תליחמב :,ויתועיד ו
 שובי ,שאר דבוכבו הנומאב , וז הרותב קסועה ,הקיסומה * תרות

 םא יכ ,הזה םנרתמה-טלקמה לש ויתוחנה לע קר = אל .ךומס
 הז רפסב .אקודו" ..וירבד תא באש םהמ רשא םירוקמה \ לע-םג
 .רישב .קרפ וכותמ ונל תורוהל האצרהה ירבחמ :והחב

 וארקנ  רשא  תואצרהה לכ .יכ | ,דוגְהל. ילע  .ללכב
 לארשי תרמז רבד לע הנורחאה תעב ובתכנ שא םירמאמה
 ואבש תוחגהה ןה .תובורמו ,םיניע - תויחאב דאמ .דע- םה- םירישע
 :יפורפ לש םירפסמ :תוטטיצו .יעיברו .ישילש :ינש. ילכמ םירבחמל

 ,הננשב תמאהל - ואטח רשא םהיתואטח  דבלמש ,םירצונ םירו
 תחא אל .ודרמ ,הרעשב תויולתה תורעשהבו תורבסב ,םיעדוי-ילב

 ,תורוקמה לע :ונרמעב יכ
 תואצרהה  :ילעבש ,  = תובורמה :תוטטיצה .ןתוא .וחקול .םהמש

 שיא .יפמ .שיא .ןהב :םישמתשמ - הלודיה = םתונחמלב . .םירמאמהו
 וא  הנש .רשא תידופי : האינש אצמנ ,יניסמ .השמל הכלהב

 אמצב םיתושה, םינורחאה םינוב הילע = רשאו :,ןושארה הב :דו
 סויבלפ .םופיסוי .ירבדב ואצמי םא . םהינינב .לכ תא "וירבד ת

 ןויפא .ירבדבו ,םידוהיה . לש  הרמזה ןורשכ לע .םידיעמה םירבָה
 דימת .יכמסי זא וכ ,הזה ןורשכב .הר:פכ לש זמר הזוא סוטוצאמ ו

 לכו

 גהנמב, אוה  םזגמ יכ .ורמאי  םויבלפ  לעו .,םינורחאה ירבר ל
 ונל .וריאשיו ונילע  ומחרי = לודגה םבוטּפ = רשא -ולאו ,"םידיהיה

 םהיתורעשה ירה -םדק | ימיב = תוחפה לבל---ילאקיסומ = ןורש
 ירפח,ה :תא לבקלו ונמצע תומרל לכונ אל יב דע ,ךברלכ .תושולק

 הוירשו .וכייתובוט 6 רשא שיו ,םדימ הז 1 :םהל רמאנ

 דורפוס .רמ . הצרמה םגש ,ןנאמואנ .יפורפה ,לשמל .הנה 1ירזיחא
 :ענקיזומ : עטרעירטסולליא, .לודגה .ורפסב :, ותאצרהב ורוכוה :בונ
 קרפב איבמ 'אוה  ,סרכה : יבע | םיכרכה ינש = לעב = ,ייעטביש
 רשא * ,תויביטטיצר  תוישרקמ | תוניגנמ \ תצק * "םידוהיה = תרמו,
 ללכ = תועורי ןניאשו ,ןהזרד. קיקב = :לכיה = הזיאב  \ותוא  עמש
 ונחנא. ,ול : הצוחמ אלו = שדקמב אל. לארשי תולהק \ רתיב
 ןתואל : ןיא יכ = ,םיעדוי = ונלש : שדקמה / תוניננמ  לצא .םווצמה
 וניתוניננמל  :רשקו = :פחי = םוש :ןנאמואנ --איבמש . תוניגנמה
 תוקתעה אלא .ןניאש .םנ .רשפאו .ןה תושדח ןלוכ : יכ -,תוקיתעה
 הרמזח :למסל לינה . ירוטסיהה .גיצמ- ןתואו  ,תוינמרג .תוניגנממ
 תא ןנאמואנ באש םהמש םירוקמה תא  םג עדויה שיאה ! תידוהיה

 תוצראההםעל : םמותשיו .וברקב  קחצי .,לארשי .תרמז : לע ויתועירי
 ונשוכר :רצואו :;ונב ןואש המב ,ונתוא .הכיז רשא  ,הזה רבחמה לש
 הירוטסיה :רפסב ...תומתוח .העבשב ול םותחו :םותס ראשנ ישרקמה
 איבמ  אראבאווס  תאמ  "עטכישענקיוומ - עטרעירטסוקליא, + רחא
 תינמר ג. הניגנמ םירוהיה לש הקיתעה הרמול למס רותב רבחמה
 תרמזמ .םולכ .הב :ןיאש .,"הכלהכ רוחב = הבולמב , .רידא. לע
 ןושארה ךרכה  ןמ- םידוהיה תוניגנמ קיתעמ איה .ףוסבלו  ,הרופמה
 ייקדגי,.. לע 2. גש .הניגנמ ןוגכ  ,רצלוול "ןויצ יריש, רודסה לש
 תוירוקמה .למס ןהב האור אוהו ,"ךומכ ימ, .לע 2. סוגז הניגנמ וא
 תוניגנמה .תא םיעדויה .,שדקמה .ירמזמ ונחנאו .לארשי תרמז לש
 ודובכ תליחמב רצלוז יכ כ"ג םיעדוי ונא ירה ,ןהיבא חאו ולאה
 ךרכה לכו ,ונלש הרוסמה תרמזב ו לגרו וידי תא .(אצמ אל
 תוירוקמל למפה תא אדאבאווס חקל םשמ  רשא .,ורודסמ .ןושארה

 רבחמה .לשמ םג וא ,םירצונ םירבחמ לשמ תוניגנמ אלמ | ,ונתרמז -
 ,רבע הזיא לא ןתוא רשקמה דחא טוה ףא םהב :ןיאש ,ומצע
 תפוקת .חורבו ,תינמרגה הרמזה םעטב תויושעו ןה תושדח ןלוכו
 לעבו . ,הפוריאב םידוריה ןיב איהה תעב הררש רשא תוללובתהה
 קרו .הניבשה יפנכ תחת ולאה םירוה תג רצלוז םינכה ןחרכ
 וידימלת .תאמ הרופמה .תרמז תא תצקמב רצלוז דמל רשא ירחא
 ךרכב לודג םוקמ תאוה הרמוהל םג הנפ  םירגנואהו םיסורה
 קוהרכ לארשי חורמ תוקוחרה | ,תוניגנמ אקודו .ורודסמ יי נש ה
 זניננמה ןמ 6 ₪800 םווש* לע תימנט םטורפה הניגנמה
 הרמול למס תושמשמ | ,הליענל  "ךירלסמ | תקנא, לע תירוהיה

 הקיסומה .תורלותל םירפסה לככב ! אראבאווס לש ורפסב תידוהיה "
 םהרבא 'רל םירובגה יטלשמ תוטטיצ לש רחא רורצ םיאצומ ונא
 - =תודוסיה לכ דוסי דעו .םילהת רפס ,דומלתה ,םפלאה דע אפורה
 ולפכנ .וללה  תוטטיצהו ,בגועו רונכ שפות לכ יבא לבוי יבר
 םה .םגש ,םיניבה .תונש לש םירבחמה לכ יפב ונחטנו ושלשנו
 ילכמ םתמכח תא ובאש אלו םרוקמב םירכדה תא וארק אל
 , תותכמסאו םימוגרת י'ע ,םיישילשו םיינש םילכמ םא. יכ ןושאר
 ,לעקראפ ןוגכ ,םישדחה םירבחמל . רוסי שמשמה  רמוחה הזו
 אדאבאווס ,לעדנערב ,רעטטיר = ,ןנאמואנ  ,ינרוב ,רעטעוועויק
 תויארהו תוטטיצהו הלורגה אירטהו אלקשה לכ ירחאו .דועו ,דועו
 וזיא איצוהל םילוכי םמצע וללה "םינדמלה, ןיא תובורמה תוחכוההו
 ורצי אל םלועמ יכ., םירבוס םבור ; הב םירומ לכהש , העודי אנקסמ
 תא םלועמ זאמ  םה = םיקחמ יכו  תוילאקיסימ תוריצי  םידוהיה
 ויה יאדו םתעשב יכ ,םירמואו  ונילע םימחרמ םטועמו ,םירחאה
 אל לוטלטהו ןבהוחה ינפמש אלא = ,םונוגה :םירמזמ םירוהיה םג
 תוהכהו .תילדה תונולבשה :ןמו ..םתרמומ טילפו דירש םהל ראשנ
 חמקה ןמו :,ןוחט חמק ןחטו .טקל רשא :תא ומיקאס רמ  טקל ולה
 ,וננומהל .םיבירקמ םה ::התואו .:הנוע האצרהה - ירבחמ ושל הזה
 :'רמאל תימואל 'הואג  תוחעלו .ףכ .אוחמל קה רבה עדי אל .רשא
 ףצוא הנח ,ונכותב .הלגתנ .רשא ,הרשוה .ןיעמ .,שרח .ןיעמ הנה



 הפיוזמה הואגה לע יוה  ,וניתוריצי תוירוקמ לע דיעמה יתונמא
 לעו תונמאב ונתולרי לע .תמאב תודיעמה ,החופנה  תוימואלהו
 ! ליעוה אלל .ונמצע תאנוא

 תוררועתה הפקת הב םימייק ונאש וז הפוקתב, : רמוא הצרמה
 ונתרמז תא :תויחהל םיצוד ונא םגו ,םימעה לכ תא * תימואל
 .בוטה םנוצר  דעב- וירבחו .הצרמהל ונחנא :םידומ .  "תימואלה

 וירבד תא הצרמה הנב םהילעש תודוסיה .לכו :,השענ המ לבא
 ונאצמ אל ,היאר .שמשל םיכירצ ויהש םינוננה לכבו .םה םיעועה
 תא האור הצרמה ,לשמל ,הנה .ימצע ,יממע דחא ןיערג וליפא
 ,תיפיצפס תוימצע איה..ולאכ ,וננומה ינוגנ לכ לע תפפוחה הגותה
 ילב  תרתוס .. תואיצמה םלואו .. תירוקמה  םתודהי לע . הדיעמה
 חרזמה .ימע לכ קר אל  .תאוה תיחטשה החנהה תא הלמח
 לש 1/ץ(10ז80א הניננמה ןונכ ,הנות תרמזב םה םיניוצמ םיקיתעה
 לש (!טזומ88 הניגנמה  ,םיירצמה :לש 100108 הניגנמה ,םייגירפה

 4000188- .הניגנמה ,םיידאקראה לש 181008 הגיגנמה ,םיירומאה
 תוניננמה ןמ המודכו ,םינויה לש 18008 הניננמה .םינענכה לש ומוו

 םגש אלא ,תירוטסיהה הריקחה ןתוא התלנש הזה ןימה "ןמ תוקיתעה
 ןוגכ - ,הגות תורמזב אוה רישע ותורירקו ותוישק לכ .םע ברעמה
 םיבאלפה | תוניננמ =: ןכש לכמו  ,ןנאמושו טבא = ,טרבוש תוניגנמ
 קרצבש ,'וכו  יקפבוקיצ : ,בונינמחר  ,ביקאסר'ק ,ק'וריבד ,ןידורוב
 ."םיבאלפה תועמד.. קילמאה םכחה  ילאקיסימה רקבמה ןהל ארק
 ןומהה ינוגנל ןוירטירק תשמשמה איה הנותהש ,ןל אנמ ,ןכ םאו
 תא תנייצמה איה .הגונה המיענה .תמאב םא :הזמ  ץוחו .+ונלש
 ןכיהמ ,םירחא םימע תרמזמ התא הלידבמה איחו  ונלש הרמזה
 תרמז לש םישודק רתויה .תואחסונל  הגיגחהו ןוששה .תמיענ האב
 ,"חלסנו, ,"םעהו םינהכהו, לש תואחסונה ןוגכ ,ונישדקמב הרוסמה
 ונמשא, לש ,םיארונ םימיב הרשע"הנומשל "תונושאר שלש, לש
 יטסאיה וא ינאיה "םלוס,ה לע תודסונה .םירופכה  םויב "יונדנב
 וא ,ינרדומה ירו'זאמה םלוסהל לכב המורה ,םיקיתעה םינויה לש
 תפוקת דע קיתעה םלועה לש רו'זאמה אוה , ידילוסקומה "םלוס,ה לע
 רודל .(יטכעלשעגנאט,) .המיענה | ינימ לש שרחה קולחהו היחתה
 הגונה .המיענה .תא .השענו וירבחו .הצרמהל .עמשנ 'םאו  ,לומו
 תא תחא םעפ דבאנ אלה ,תירוקמה | ונתרמו לש רשכה-תדועתל
 ,ונישדקמב ונל רשא הרופמה תרמז לש הטילפה תיראש

 םשכ ", תשנרמה שפנה = תפש, איה \:ללכב :הרמזה : םא
 תא ביצחל רשפא יא אלה ,"בשוחה חומה תפש אוה רוכדהש

 םאו ,דימת הכבתש וא  דימת חמשתש הילע תווצלו 'דנכ שפנח
 ןוגי לש דחא :ןואפק בצמב דימת ראשיש ול רשפא יא יטרפ םדא
 ורבע 'רבכש  ,לארשי םעכ ,ןימוי קיתע ,םלש םע  ,החמש לשווא
 ,רפסמ ןיאלו .רקח :ןיאל  םייונש .ומויק תונש יפלא .ךשמב .וילע
 היתויושר יתש = ,רּודהו לימה וא  ,ןוששהו הגיתה = ,ןבש .לכ אל
 אובל .םימעה לכ לש שפנה ימכחל בר רמוח ונתנ ,הקיסומה לש
 ,תונושה היגולומסוקה = תורותו םדאה לש תמול רקח רע

 ילעב הקיסומה ימכחמ תצק .ןהבש לפטהו רקיעה ןיב 5ידכהלו
 ,רודה אוה :הקיסומה לש הרקיע .יכ ,םיטילחמ תימוטפואה הנוכתה
 רה ,רודה ל ולצ .אלא .וניא לימהו  ,רשואהו ןוששה --- רמולכ
 ץירומ הנורחאה תעב ונמי ולאה םימכחה ןיב ,טעמ םנפנש ירוד
 רגניטא .ןופ ,ןנאמיר ,יקסניטסוה | ,שריהט .,רייוהזורק * ,ןנאמטפוה
 0 <-- לומלו = ,['ויותפו6"  רּודל םיארוק םלוכ . דועו
 טפשמ תא םינתונ .םירערעמהו ,רערעל םיבר ואצי וז המלחה לע
 םילוכי ונא ןיא ןיידעו : .ןומדקהו קיתעה .יחרזמה לומהל הרוכבה
 ךררה .תרכה | לע .דסונ .םירערעמה = לש הז םטפשמ םא | ,ררבל
 :בואה לא ,רוחאל הרוח תאוה .ךרדה היחתו  ,תיעבטהו הרשיה

 158 <> םלועה <

 תומדקתה וז .ךרד היהתש וא : ,חרזמה ימע לש :הקיתעה תויביטקיי
 הלדגש ,השרחה תויביטקייבוסהי = הריעצה  תיברתה ירפ  ,םינפל
 םה םיורג וניבצעש םושמ ,התע ונתפוקתב םיי- םוי חכ הפיסומו
 וננוימדו  ,ונתעד תא | םיחינמ םניא | ונתוא .םיפיקמה | םינינעהו

 לע 'םייתעבש הלודג הואתה | ,תיעבטה תואיצמה ןמ | ונקיחרמ
 רוחה .ךפהנו---ונתרמז שושמ :תבשו ,החנאו ןוגי ונלוכו ,תורשפאה

 למל

 שפנה תודוס לכ ונל ולגנ אל ןיידעש אלא  דוע אלו
 רימת איה הגות תניגנמש ,ללכב טילחהל ידכ דע היתומולעתו

 . האקיסומה םירצויה יריחב תא וניאר = ןה ..הנוסאו שפנה תרצ ירפ
 ןוסלדנמ = ,ןבוהטיב ,לירנה ,הנירטסילאפ ,יטאלראקס ןוגכ ,םיל

 (םואידיט) "הל תוחבשתו תודות ,תולהת הברה ושיבלהש ,רועו
 רישל .רבחש- ,טרבוש ץנרפ הניגנה ךלמל-וניאר דועו למ  תרוצ
 ,םילגה = קשמ :;עבטה : תוממור אלמה = ,"םארטש  רערנעשיור,
 הגות תניגנמ .,רוצה שימלח לש :הרובג תממדו רעיה יצע : בולבל
 ונחנא םנ :אלהו .הבהה תואמגוה .הזל שי דועוי .₪ - 10|] לקשמ לע
 ,תוממוהו הלהת יריש הברה הגונ המיענ .ךותמ .רמזנ :םירוהיה
 ואשנ ..,ישבל תואג:: ךלמ .'ה :... ךלמ :ןורושיב = יהיו, .תצילמ :ןוגכ
 ,"תומולעת לכ :ולגנ .ךינפל, .תוצילמה וא : , תויכלמבש '...םלוק תורהנ
 ּוא  ;תונוחכזבש = "םימה  וכושיו  ץראה לע חור  םיהלא רובעיו,
 - -,לודגה ללהה לכו "ורובכ םומשה לע יד םיוג לכ-לע 'םר, .תצילמ
 יכ ףאו ,ולואיִאה "םלוס,ה  יפל בורה לע :םירמזמ ונא .םלוכ תא
 "תרכהו הנומא ,הצרעה לש שפנ: תוממור .העש התואב . האלמ :ונשפנ
 . ןופאו ןוגי לש שפנ .ךודכד אלו 'ה

 ! הרשאו התולעפתה תא עיבהל שפנה ינפל םיכרד ינש םנמאו
 ;רשואה תא :ןתונה ,ןנוחה לאה תא , לעופה חכה תא לידגהל םא
 תא תלבקמה .הננוחמה םראה לש  תלעפנה שפנה .תא .ןיטקהל וא
 ןיבש .ירימתה גולאידה לכ  רסונ הזה .לופכה ןונגפר לע .רשואה
 ,י'ד םילאב ךומכ ימ, :ומכ  עיפשמה תא ץירעהל םא .. ונוקל םדאה
 :" המ, :ומב,,עפשומה תא  עינכהל וא = ,"ונינוראכ :ימ ונוחלאכ ימ,
 -'ןפואב .המודכו ךינפל .ןיאכ םירובגה לכ אלה נייח המו ונא

 הגינחהו ןוששה תמיענב  ,רו'זאמב :,ןבומכ :,שמשל  ונלע ןושארה
 הנותה תמיענב ,לימב שמשל ונילע ינשה ןפואבו .הצרעה העיבמה
 תאטחתמ : ,הנועמב המצע תא  הליפשמ שפנה ..הענכה העיבמה
 תא ונממ לבקל היואר הנניאש ,בגשנה טקייבואה , לכ  ןודא :ינפל
 תא :עיבהלו הלוק תא ליפשהל הילע .חרכהב ואו ,התושיו הרשא
 " תמועל התופפא תרכהו  השקבו .תופפרתה  ךיתמ התֶיָרוהו .הלולה
 "ימוב חרזמה ימע לכ לע ראמ היה .ביבח הזה ןפואה , ןנוחהו ןתונה
 ברקב התע םנ יוצמ אוה ןיידעו  ,םללכב  םידוהיה/ םגו ,םדק
 ןאמרה . םירגוההו .םינמקרוטה :,םינעוצה  ברקב .,היסא: יטבש : ימע
 <; :רוטלוק עוויטימירפ עיד, ורפסב) הזה רברה לע תואל איבמ ירבמאוו

 .אועץה :ירגהה םגתפה | תא ("סעקלאפ ןעשיראטאטאקרומ  םעד
 . (ושפנ תא ירגהה ליהצי וותויכבבו וה = דתשומו"

 הנמיס, תוחא לע .וירבד תא דבכנה הצרמה | םייסש ירחא
 תפחרמ הגות חורש רמולכ --ונלש .תיממעה הקיסומה לש ."קהבומה

 .יריש : םינוש .םיניממ םייממע  םיריש ונל שיש  דוע .ףיסוה -- הילע

 ילב םיריש וכו םילייח .יריש ,םידיסח  יריש = ,םינמואו םילעופ

 . ,הפצמו = בשוי ינא ןיידעו ..'וכו = םיריש ילב = תוניגנמו = תוניגנמ

 < ינמיס : ,םביט ,םכרע ,הלא לש םתוהמ :תא הצרמה ונל = ראביש
 לש :םיממעה /םירישה :ןיבל  םניבש  ירקיעה .לרבהה : , םהיתופוקת
 םהש ,וללה םירואבל | הפצמו בשוי נא .ןיידע - - םירחאה םייונה
 < שער לוק --הקספהל . ףכיתו ?ארוקה .ליק .קספנ .הנהו .,רקיעה 'םה "
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 האיצמה לע הזה  לודגה להקה לכ .בהלתמו חמש יכו האצרהה
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 -יבידנואה ררושמ ,ן םבייא שרד--,"אוה .קזח .דדו'בה,
 ררוב שי .הצחמל אלא םינוכנ םניא וירבדו .,ותעשב .,סומזולאוד
 רבעתשהל לוכי וניאש ינפמ רובצה ןמ שרופ םדאשכ .:רדוב :שוו
 ,הז :רובצ לש תועובקהו תולבוקמה :ויתופקשהו  ויתועיבת: לא
 ךות לא .סנכתה  ידכמ אוה  ריבכו םוצע ימינפה  ומלועש-  ינפמ
 יקזח,ש יאדו .יהה-- ,רובצה :ייח .לש תמצמוצמהו הרצה  תרגסמה

 םא ,ררעה לא קקזנ וניאו  ומצעב קופס .אצומ םדא םא = ,אוה =
 ,ומצע לשמ :ןוזינ = תויהל .אוה לוכיו םיריבכו .םיבר וחוה .תורצוא

 ---"רתויב םיבורמה,, לש םמלועל ץוחמ וישרק םעו ויהלא םע דחיתהל

 וז תודידב =, רובכ :ול תוגהל :ונתוא חירכמה  ,חכ-ריבכ .אּוה ירה
 תררועמ .איהו. יפויהו בגשנה ןמ הב :שי הקצומו הלודג תוישיא- לש
 ,שרק תררח ונברקב

 ,ונוצרלו ותערמ רובצה ןמ שרופ וניאש .,רחא דדוב שי .לבא
 לעב .םדא אוה הז רדוב .ותבוטב אלש .וברקמ החהנ .אוה אלא
 אוהש .ינפמ אל .'םלועה תא .לבקמ,  וניאש  ,תינלוחו המוגפ .המשנ

 לנתפהל לוכי אוה .ןיאש ינפמ אלא ,ונממ הלעמלו ויבג- לע .דמוע :
 ןמ- ומצע - תא :רידמ וה ןוא :. וכותב םוקמ 15 .רצבלו ולא
 םהילא- וידי יתש תא. אוה טשופ ,הברדא- ,אלא ,,םתאנהו םייחה

 ךא ."םירשואמה, | ליבשב וניקתהש ,הדועסה .ןמ תונהיל .שקבמו =
 ,שפנו וג .ץוצר ,אוה .לדלוחמ 'רבא > . ותוא םיטלוק םניא  .םיוחה

 לנופמ- וניאו חכ .הפרו..שלח .,םינונתמ תושגרו .םיוקל .םיבצע .לעב <>
 :קורח ,היזההו הלטבה וקלח תגמ ,םלועב הלילעו השעמ םושל
 .םהב  הלחנו קלח .ול ןיאש =  ,םייחהו םלועה .יפלכ הפרתהו םינש
 םונצו שולק וולש  סומזימיסיפהש אלא = ,אוח עבשומ  טסימיסיפ
 תמיקעל אלא רשכומ אוה :ןיא  ,היוהה לש הכות ךותל .ררוח רניאו
 טלפש .,ייערה, םלועה | יפלכ :םינוא:ןיא :ףצק לש הוועהו םינפ
 דףאו .קופס םהל  תתל ול ןיא .חכו םיבורמ וייואמ ..וכותמ ותוא
 תחפשמ לא ומצע" תא שחימ אוהו ויניעב ::וכרע לודג. ןכ .יפדלע
 ונואש לע זובב םיטיבמו םלועהל ץּוחַמ םייחה :,"םיאנה .םידדובה,

 לכש ,אוה .רובסו .ושפנ ברקב הדיקשב אוה  רקנמו .טטחמ ,ונומהו
 +אלמ םלוע :.דגנכ לוקש הכותמ הלוד אוהש המ

 רדובה לש  ,שלחה 'דרובה לש ונקויד תומר איה .תאזכ
 תונמחר ררועל :וליפא = החלכיב ןיא :וז .ןיעמ "תודידב, :..להלורמה
 הרוחש \ הרמו ::תונקיר = ,חכ:תוסיפאו . ןויפר .הלוכ איה ..ונבלב
 אלא | תלגוסמ | איה ןיא ,רבשמה לע- תבשוי איחשכו ,תממעשמ
 גרבניטש  :בקעי .רמ = 5 "תודידבה רפס, :|יעמ = תירָלְו . טילמחל =
 םיאצומ :ונא .הזה רפסב ,(א'ערה .השראוו ,"תורפס, .הקיתוילביב) <

 התוא לכ םרוק ,לדלורמה .דדובב ליעל .יתינמש .,םינמיסה לכ תא

 התמגורשו םונפ  ךכ:לכ - םשור :השועה ,  תולדגתההו .תוברבחתהה
 אל קילאיב .ןוילע- רסחב םיררושמה לש .םהיתוריציב ואצמת אל
 :ןיעט םירבה :ומצע לע .םלועמ רמא

 רָמּפָשָי רוע ישּוכְךּו תמ יִכגְא.

 ,רָמִיִתַו בוטה יִמָשְּב רוד רוד]

 :הָפָשַה הָחְכשְנְו םוי אובו

 :הָפְוהְע .הקיְִעַה .יריש תפל
 התָרָמָשַמְל דמענ יִמּולַח בה ךא

 +(6/ דומע , תודידבה רפס)

 : ןיעמ .םירבד וא

 םיִנּואָגַה תַחַּפְשִּמְמ יִבנֶא

 ;םעוי אל יתומולח .בה]

 י יִחְָצְנַה .ינויער .תּומָי .אל

 .(46 ,םש)

 לע םישמ םדא ןיא !הונע טעמ  ,גרבניטש רמ ,הונע טעמ
 תיכו .המב + ךתוא לאשל ונא םיאשר , וידיב םינפד רז .ושאר
 לא תסנכהש | ,שוכרה המ + תאזכ הלהת-תרוטק ךמצעי ריטקהל
 תחפשמ,מש ךמצע לע דיעהל התא יאכז וליבשבש ,תורפסה ךות

 -ןבו םייק שוכר .% ךשאר לע "תוכלמ לש רזנ,שו התא "םינואגה
 םייקתת םא ,אוה לודנ קפס ךכיפלו ,תרצי אל ןיידע הזכ תומלא
 םצעתמ הוה קפסהו ."בוטה ךמשב רמיתי רוד רוד,ש | ,ךהאובנ
 ,לזרבכ רק יבל, :םירבדה .תא ררושמה יפמ םיעמוש ונאשכ .רתויב
 ,הלודג, 019 .,םש) "הרק ישפנו קיר יבל, ;(15 ,םש) "הנקזכ רק

 "הלטבה הלכא היצח -- היזהה הלטנ היצח---ישפנ התיה הלודג
 דילוהל םירשכומ םניא הרק שפנו | קירו רק בל יכ ,(18 ,םש)
 םילבונ םיחרפ דבלמ ילוא ,שממ וב שיש רבד םוש חימצהלו
 תרק ךותמ ןכש לפמו ,"תובצע ךותמ הרוש הניכשה ןיא, .םיבולעו
 ,וברקב תחקלתמ םיהלא שא רשא ,חכ ריבכ בלקר . תונקירו לזרב
 .וב .ןנוחש ימל  תומלא ליחנהלו תורוצנו  תולורג = ךוציל | לולע
 ,הלודג יב, רמואה ,ררושמה ינפלמ איה אוש תוראפתה קר ךכיפלו
 ,םימש לוע .ןילע .לטנ .רשא רבגה, אוה יכו "ושפנ התיה הלודג
 תדבוא הניא הלודנ ש פנ .(1? ,םש) 'הלודנ המשנ לוע תאשל

 תצרפתמו םלועב הכרד תא איה האצומ . הלטב ךוהמ הקמנ הניאו
 ,םהב " תפגנתמ .איהש .םילושכמהו .םירוצעמה | תורמל .,רואה לא
 םיקזחמ ,הליח הא םיריבגמ .דוע םירוצעמהו םילושכמה  ,הברדא
 יפר ,םינלטבה קר ,הפועמ תא םיפימו  םיצירממ  ,היפנכ תא
 םיננואתמ ,םחכו .םתלכימ הלודג םתואתש , הריציה-ורקעו :םינואה
 תא וצצק םלועה : יעגפשו םהב  וננוחש ,"הלודנה שפנה, לע .רימת
 היזהו הלטבל /רכמתמ | וניאו "םמודו .רציי,  יתמאה הזוחה :, היפנכ
 ,גרבנייטש רמ  ,הונע טעמ .,הלודגח .ותמשנ לע תומר .רבדמ וניאו
 | הונע טעמ

 יהלודגה  ושפנמ, = ותער תא חיסמ ררושמה רשא שי ספא
 עבקש ,"הלודנה המשנה  ןמו ,ובג לע .אשונ אוהש ,"םימשה לועמ,ו
 םתוחמ תא םינייצמה ,םיחוכנ םירבד ונילא רברמו ,וברקב םיהלא
 :םהומכ ןיאמ םירדובה היזהה ילעב לש םכיטו

 ו םיִמְלחַה לָש םָּכְרִּב תֶא יִעָּב ךא-.

 :םָכָבל וכ שא הֶאְרִמּכ
 ,םיִרָשַעְהַמּו םָלַכ םיִיִנְע
 יםֶבָהְו תָסְפּו אוש םָמולַח

 .(10 ,םש)



 6 7 אי ןוילנ

 אלא וב  ןיא רשא בל  .םרמאש ימל  םירבדה םיפי .ןכא
 רוצילו .לודגה .הריציח םולח תא םולחל לגוסמ-וניא שא האר מ כ
 םילטב םירבד לע קרו ירשעתמו אוה י.ע, אלא ,רוהטה באוה תא
 .., רצוי אוה .בהז תלופפו םלוח אוה

 ,ןבומכ ,איה ,"תודידב,ה ירישב תלצלצמה ,תירקיעה המיענה
 -= ?"רדיב ה אל םא תומה לצא תיבדןב ימ .תומה רבד לע

 : רבי .םינפ לֶא .םיִנּפ

 י יִאְג םיִדְרוב סע .הָומַה
 (:5 ,םש)

 חירמ אוהש אלא דוע אלו ., ןמאנ בלככ ותוא הולמ תומה
 ,שמשה תחת םיכלהמה ,םייחה לכב וחיר תא

 | וז הַעָשְב םג.

 םַג וחיה ףֶדונ

 .יחא תַע

 ייִתְב- ךַרָשְּבִמ
 (.19 ,םש) 4

 % יחא = ,ךל המ, ג ותוא .תלאושה ,הרענה לא אוה רמוא
 ,הקישנה ןמ םג אלא ,תומה חיר ףדונ הרענה רשבמ קר אלו
 יהשמ החירב שי, וז הקישנ .הרענל קשונ 'םלוחה רדובהש
 לע תומה יפנכ,  :ןלהל 681  ,םש) "תומה ילש ויפנכ  חירמ
 יהתיעבה = ךשפנ  תומ תמיאכ אל םא, | (69) "תוקישמ ךבג
 1.7 םש) 'םירמצנ יבבלב רחאל תומה תמיא םע ןוגיה, ;(45 םש)
 םיניע ריהב, --- -- "בוטו ךר תומחו :תומת רחמ יכ  בותכו בותכ,
 "... הכורב ,הכורב .ותלכאמו תומה אוה

 ,תממעשמה ותודידבב לטב ךלוה םדא השעי המ ,תמאבו
 יכ ץםיניעה ריהב,ו "בוטהו ךרה, תימח םע עשעתשהל אל םא
 =- ןוממש .ךילע ליפמו .רתויב והנה םעט רפח תומה םע הז לופט
 ,אוה "םיאגה םידדובה, ןמ  ןכ לע וכ ,ךתנולת ררושמה לע אל
 ןוראח = ןוראהכ | תומה .ינפ תא םישמשמ < תויהל םתכאלמ . רשא
 ;יגולותימה

 םלועמ גרבנויטש רמ ןייטצה אל חבושמו הפי םעטב םנמא
 רפסב,ש םיעודיה םיזורחר ידי לע הז ןודינב םסרפתנ רבכו
 םיחרפ הברה םיאצומ ונא  "תודידבה רפסב, םג ..ולש "תוריטסה
 ירה . םחיר ינפמ דומעל לוכי םעט לעב םדא לכ אלש ,הז ןיממ
 : הלאה םיאנה םיזורחה  אמגורל

 ורָבָּגַל תּומְת .יִכ הבהאי
 =ןורָחַאָה ּהָבוְּ ּהָל םיקלוח . ₪

 ירבק ּהָכ .בֶבְלִּב םיִרוּכ

 - םָמְסָנ אל: לָלוגה .םֶלּוא

 ןּובָעְרְה תַעָשְּב סִחְתַפ

 םיִחיִרְמּו הָּפַה רָבִק

 '..ןובקְרּויחְס לש סיב
 (:85 םש)

 : םימיענה םיזורחה וא
0 

 ושפנ .תֶא .רֶבְִה כמ.

 םיִבָרדְּב תובְרואָה .תוי'רקל

 םיקושב קָשָחַה גְצומ
 .םיִקִיָתְרַג םיקיִתְרנ רּפְמנו

 (,58 ,םש)

 :זורחה וא
 י"הוצּוהב הושָדק לָש םיב

 25 ,םש)

 % / 5 3% םלועה

 לע טפשמ ץורחל ונל השק אל : םירומאה  :םירברה .ירחא
 וניא תאזה .הרישה תב רוקמ .:גרבניטש רמ לש ותריש תב תוהמ
 םגיא הרקהו הקירה שפגהו "לורבכ רקה, בלה .חומ ב אלא ,בלב
 תונידע ,הריציה שא ,תובהלתהו תולעפתה ,שגר . הב םיפתתשמ
 ואצמת אל הלא לכ -- תוילקיזומ , ללכושמ יתונמא ןויער .,םעונו

 בשומ חומה ןיא .ראמ המועו הדמב קר םואצמתש וא ,וירישב
 ,השולק .תונקפס ,תוינוינה ..המונצו הרק  תונרקח .הריציה כל
 המ הנה -- ,ךבלב .תחא .המינ .וליפא  דיערהל . ההלכיב ןיאש
 טעמפ- ונילא תרבדמ תאזכ הרק .תינרקחו . דילוהל לגוםמ חומהש
 לוק הזיא .םהב ושקבת :אושל  ."תורירבה רפסב,ש ריש .לכ  ךותמ
 אושל ; רבחמה לש "הקודגה שפנה, :ךותמ הלועו עקובה ,םיהלא
 אל עבט יירויצ ,בלה תא ךשומה האנ : רויצ וזיא םהב ושקבת
 ותריצי :תודוא לע .ונל ערונש המ לכמו , רפסה לכב  ללּכ ואצמי
 = | | לכ רשכומ 'אוה ןיאש  ,טילחהל רשפא "תודידבה רפס, לעב לש
 < ?דחאב .ירמגל ול תורז הקיטסלפהו תורייצהו .הלאכ םירבדל רקיע
 םיאצומ ונא ,(14 םש) וילע ארקנ "ביבאב, םשה רשא ,םירישה
 : ביבאה תא לוכיבכ. םירייצמה ,םיזורח ינש

 תוחורה .רש :םיִפָג .הָשוע.

 " םיא םיִבָע ! רירגַפַה יא

 = = םיקיהבמ רתוי םינממס .ונררושמ לש יטפלפה 'רשועה לכ והז
 ספתנ עבטה יפי, ןכומ רבדהו :. ותאכנ תיבב :ןיא םיטלוב רתויו
 ,שיגרמ וניאו קיר בלהשכו  ,רקה חומב אלו לעפתמהו שיגרמה בלב
 :: םילמה ןמ ביבָאה רואתל םיאנ רתוי .םיעבצ ול אצומ .םדא :ןיא
 "+ םיא םיבע ,רירגסה יא,

 <. = \אוה .ןיא .ךכ ,יפויהו .הרישה .ןיעמל .השענ חמה ןיאש םשכו
 - )ףרושמה רמוא .ידכב . ..ןושלה :.תראפתל רצוי תיב שמשל לגוסמ
 השקה .ותפש .(6 ,םש) "הפיהו הקיתעה הפשה, איה ויריש תפש יכ
 רתוי .התרזגו :התינבב המורה = ,הלרהו םינוגה  תרפה ,המונצהו
 ןיאש טעמכ ,רשל האלמו הננער הריש הפשל רשאמ השבי הזורפל
 הכפמ שגרה .ךותמ  .םולכ אלו  "חפיהו  הקיתעה הפשה,לו הל
 . ,הרישה לע האמבמ ילכ תא 'םנ רצויה אוה שגרהו ,הרישה
 תוכורכ .תולוע  ,הרישה המשגתמ הבש ,הפשהו הרישה | ,ןהיתש
 ןיא םש שגר ןיאש םוקמבו  ,קסופ וניאש :רוקמה יקמע :ךותמ רחי
 ..ךות תרפחו השק הפילק וזיא אלא ,הפש םג אצומ התא

 ררושמל .תנתונ .ההיציהש .,בושחל  ונייה . םיליגר = ההע רע
 רמ:אב :הנהו ,הלענ .רתויהו הליצא .רתויה .חורה-תחנ תא ןמאלו
 רדוק שואיבו ,(4ל ,םש) 'הריציב ןתנ אל גנועה, יכ ,טילחמו גרבניטש
 ,(61 ,םש)- '+יחכ לכ תא יתילכ הל  הריציה המ, :ארוק :אוה
 בלה ןמ  ,ןוכנה  הרוקממ תעבונ הריציחשכ .רבדב אלפ ןיאו
 ,םיהלא שא התוא ךותמ תונויזחו תומלוע ארוב ררושמהשכ ,שפנהו
 =ןמא ,ונובר .תרממ וב שיש יאדו ירה ,ותושי יקמעב תדקויה
 < םיהלא אריו, : ארבש האירבה ןמ חור תרוק ול התיהש ,םינמאה
 הארמל ורשא בגשנש יארובו .ידאמ בוט הנהו השע רשא לכ תא
 ."ייהריציהש,כ םפא ..ותומצע לכ תא ןהב עיקשה אוהש ,תוריציה
 שגרה .תעפש ךותמ אל  םיריש רבחמ .םדאשכ ,חמה ןמ האב
 ואש .המית .ןיא .ירה ,רקה  ןויגהה יפורצ .ךותמ אלא ,חורה שאו
 ןוא.םייח .תמשנש ,יוידי .ישעמ,ב חוה. תרוק. אוצמל ול - רשפא
 - תאירק ..ויפמ ץרפתהל וחרכ לעב הכירצ ףוס-ףוסשו | ,םהב
 *%.,,?יחכ לכ  תא-יתילכ הל הריציה המ, =: שואיה

 שי



 ו םכלב

 .הָילְגְנאָּב םיִנָּבִרִה תַפְסַ
 .םידרחה םינ:רל הפסא התיה זרולב
 איהש לכ תלעות ,תוחפה לכל ,איבהל וז הפסא הריתעש ובשח םיבר

 ןיאש םירברב ,םולכ אלב הרמגג הפסאה : ועטו ובשח --- , הילגנאב תודהיל
 םה םיקוחרש , לכל וחיכוה תוטלחההו םיחוכוה , םימואנה , ללכ שממ םהב
 םיריכמ סניאש ,טרפב הילגנאב הפ םייחח ןמו ללכב םויחה ןמ ונינבר

 +קסופ אוה ןכיהו םחכ עיגמ המכ רע , םיעדוי םניאו םעה יכרצב
 ברקב תשגהמה , תוררועתרהש ,בושחלו תועטל םוקמ היה תמאב

 תווהיה בצמ תא תוארל םהוניע הנחקפתש םורגת , הנשכ הז הפ  םינבוה
 ורילוהש תובסה ןה םיתשו , :צמה ןוקתל תושעל םה .םדיב רשא תאו הילגנאב
 םינברה לע םילגנאה םידנרבריו  "ףישטה, םיליטמש דובעשה , תושאר . וז תועש
 ןפואב ריחשהל רלדא ר"דה שוב אלש רע | , ךכ ידיל האיבה וז הענכה ,. "םירזה,

 =-יא'וו זא---רשפאו,ןיטוג ינינעל תיכלממה היפימוקה ינפב םינברה לשפהינפ תא םג
 תא לובסל ,ונינברל ,םהל היה השק , הפסאה תיצירקל רקיעב חמרג םנמא וז הבפש
 לכמ םתוא .םוקיחרמה | , םירגרברה םהירכח רצמ ארונה ןובלעהו  יולגה 'געלה
 וקקרוי אלו הבושח ה"אש לע וכישי לבל םהיפ תא םימלובו הרבכג הרשמ
 וריאשה םילגנאה *שדוקה:ילכ, ,הליהקה תגהנהב רבכנ ךרע ול שוש ןינעל
 + ךורע ןחלושכש "החולמו, "תבורעת, תוכלה תא קר .ונינברל

 יחה םרשכב ךתוחה לטזיאכ שיגרהל  םינברה ויה םיחרכומ ףוס:ףוס
 תונותעחו יטנגילטניאה להקהש ינפמ ,.רלדא ר'דה תא םחארי תורמל ,חוחמלו

 רחאל וישכעו .קוז שלו םתפרח תא עומשל ,םדוככ לע לוחמל סה ונתנ אל
 רשוכה תעש התיה ןיטגה ונינעל היסומוקב רלרא ר"דה דיעהש תורעה

 < תלכקתמו תעמשנ התיה םיבלענה .תאחמו הרורמל =

 רברל םינברה תפסא תא ובשתו םיבר ועט הליבשבש הינשה הבסהו

 ורמא | ,שי ןה ,.בושיה ןמ םושנאל ונינבר םהל ומדנש ,איה , שממ וב שוש

 םהונמוא ילעבו  םהירבחל  הילגנאבש םידוחה םינכוה  ןיב לדבה
 ארונה הרקה תא םישיגומ ,תוירבה םע םיברועמ םה ןה . הוצילגו היסורבש

 ןידו ,,וקסימ טבש,ב םבורו םשאר םיעוקש םניא] ,תידנרברה תודהיה לע הסכמה

 רשפאו ןוקת םיכו צש םיותה יגינעו תובושח תולאשב םתפסאב ונוריש אוה

 / ,.םנקתל
 הפסאה , קויד רתיב ,וא  ,םולכ אלב הרמגנ  הפכאה ,.רומאכ ,לבא

 .םהב ןיאש המב םהוא ורשה ,כצמה תנבה םינברל ופחיש וללהש - , התיכוח
 תרמועו היולת הראשנש ,רלדא ר"רה דגנ האחמהו ןיטיגה תלאש דבלמ

 םיפסאנה ונד ,ןודגולל החלשנש םינבר השמח לש היצטופירה בוש רע
 סינכרה ,לשמל . תובושת ןהילע בישהל םהיגשומו םחכ יפל אלש תולאשב

 : ולא תוטלחה י'ע ןורהפ הל ואיצמהו "החפשמה תרהט, תולאשב ונד

 םנְח הציפהלו הרוג תובלחל תרכוח ןוגר'זבו תולגנאב איצוהל (א

 + ןומהה  ברקב
 , םידמלמו םונזח ,םיטחוש ישג ןוגכ , שדקב תרשמ הלעבש השא לב (ב =

 םתורמלמו םתוגזה  ,ןהילעב תטיחש --- אלו = תירכנ האפ שובחל = תזבויח
 : \ הרוסא
 ונידב תואיק:ה  םושנ  ןקב םישוהלו = םוקמ -לכב תואווקמ דסול (ג :
 ..הליבט

 ,דחי לוחמב ואצי אל תולוהבו םירוחבש חיגשהל (ד
 ,תיעבטה המשב לוספ  ,לכ תישאר ,יאצמו עורפה ךוגחה לע ונד

 ומכ הפורט .תירבעב תירבע, :: תזמ האנ אטבמ .אצמ אל םהגנימרבמ ברה
 םהמ םיברלש , םירומה לע ןל רצ םנמאש ,רמא רתשפנממ רחא ברו ,"ריזח =

 הזמ ץוח . "ןידב םימחר ןיא, --לבא ,בזיה תירבעב ת ירבע דגנ הטלחהה םורגח ל

 םורומ ורפס תיבכ רימעמה  ,רפס:תיב להנמ לכ דגנ תוחמל םינברה וטילחה
 + תירפגו שא וריטמה השרחה תורפסה לע .קפסב תלטומ םתארישו :ןקז יחלוגמ
 פחי תאו תונויצה תא ,הגשמב | ,ריכזה  םיריצה . דחאו הלקת חעריאשכו
 קוסירב םויה ררפ לעמ הרסוה וז הלאשו ,המוהמ הסק  ,הילא .םינברה |

 ,שממ םורבא -
 לכ:דבא הפסאל . לכה לע אכרמ םשור :,ןבומכ ,ושע הלאה םירגדה < 5

 .בתכבו הפ לעב , תורתסנהו תויולגה  ,רצ לכמ תואחמה וליחתה | דימ .ךרע |
 , םירמלמה םורמרמתמ = , םירומח ..םירמרמתמ =, םינויצה = םירמרמתמ

 םהירבד | ,םונברה ירו לע  ןבלענ לכה ,ועגפנ לכה --- ,םיטחושה םינזחה
 הרומג .הדירו םידרחה םינברה ודרי םילגנאה םידוהיה  ינועבו + םהיתיטלחהו 2

 3- םלועה <
 וו

 , םלוערולבמ לעב ןללה םינבוה לע  ושכע םיטיכמ | םילגנאה | םודוהיה
 תונותעב ואכנש> , םתאובנ . םיארפ  לעכ :, הקיודמ ןושלב רבדל םא ,וא
 ירחא (₪שכעש = , קפס לב ןָיאו  ,האולמב המיקתנ , הפסאה ינפל תילגנאה

 וליפא | וכמסיש ימ לע םודרתה םונברהל םהל ןיאש ,רלדא ר"רה חכונש
 ינינעש --- םתשיררל ןפוא םושב ענבו אל , עפאמ םחכו תרזמה יידוהו ברקב

 היפימוקב דיעהש תודעה לע יבמופב טרחתישו םדיל ורסמי ןישודקו .ןיטג
 . תיבלממה

 דינבב אלא ועגי אלש ,םנושלב םינביה ורהזנ המ ונפמ :םולאוש שי
 אלש ינפמ ! תיטשפב םובושמ וז הלאש לעו ? םתומכש "שרוק ילכ,1 םתוגמוא
 םיכיישה םירבדכ , ןכ םנמאו . ,. םייח םינברה וללה םתונמואדינב לש םהיפמ
 רפוה "תבשחתהימש,- םואני , עוגנל וארי אצמנ םמחל םהמש םות5ה;ילעבל
 רבד---יאבגלו -סנרפל הנמו -אל תכשה .תא ללחמהש .קר טלחה , ןחלשה לעמ

 חיתבב | םוצמ  תבש  יללחמ  םיאבג < ,יכה חיכש = ןניאש ואלב םג

 .םירגה םידוהיה לש תויסנכ:יתבב אל לבא , םילגנאה םידוהיה לש תויסנב

 בורש | ינפמ ,תפ תררושה תוצראה:םעב , תופגהכ ןכ םג םינברה ועגנ אל

 םהולע הרזגנ םיונד -מכו המכ רועו הז ירי לע םיעגפנ ויה םמחל ינתונ

 ,הז םעט ינפמ הקיתש
 תינחור .הלופנ .התיחש א"א החילצה אלש קר אל הפסאה : הרצקב

 , םילגנאה םידנרבייה לכל | ירפומ .ןוחצנו םקנ תחמש חמרגו , םידרז ה םינברל

 םואיזומב אלא .ומוקמ ןיאש רבד לעכ ,רוטלתה , לווגה ינרצוא לע םיטיבמה
 . ןורבזל

 .אָטְוקמ בת
 רבה. לע: וקרוטה  טנמלרפב :ויהש ,  םיחוכוה- יטרפ
 ותוא תרחמל ."םלועה, .יארוקל רבב: וערונ ,תונויצה
 ץרפש | טנריצניאה דה םיאלמ םינותעה לכ ויה םווה

 , הנושאר רברה אצי הנממש , היצינופואה לש הנגרוא , "םאדקיא,ה . טנמלרפב
 ךירצ ..תונויצה - דגנ .יהשק רמאמ .סופדה , היקרומל  תונויצה איה הנכוסמ יב
 ךותמ . תרבד. תרלומל הבהאהשו הלודג הנכס תונויצב שי םנמאש , חיכוהל היה
 לע לפנתהל .ירכ. אמלעב םיסכמ קר 'הז היה אלו ייב-לאעמשי לש ונורג
 פע .ןתמח לכ תא "ורצמ ךפש ,ימשרה ןותעה אוה ' ,"ןינאט,ה . הלשממה
 : תונויצה לע תוכז תצקמב רמלל חרכוה אליממו ,  היציזופואה

 םודגרוטמה לע ייב"לאעמשי ףמפ תמאב  םא :היהיש ךיא היהי םלואו
 שוש , ןימאה בל םותבו | ,.דיאלל רעשינאמסאה, עידוהש .ומכ ,ול ושיגהש
 קרש וא , וז הנכס ינפמ ותדלומ .לע ןגהל ץפח אוהו תונויצב היקרוטל הנכס
 תאונש הלשממה תא ליפהל < וירבח ןוצרו ונוצר תא וב הלתו אצמ ןליא
 םינותעה ולרחי הרתמב אלו .קרפה לע = תונויצה .הרמעה ףוס  ףוס -- , םשפג

 , רוטידירק ,ש ל

 תונויצה די'ע םיחובוה

 .תונותעהו

 רובעת : ייבדלאעמשיל הבוט  ריכהל וגל יוארש רשפא , עדוי ימו .הב חישל
 ודמלי יב ,,וקיזהשמ רתוי וליעויש רשפא  םירורבהו םיחובוהו ,  הנושארה המוהמה
 לע .אבהלו ןאכמ םג םיכמוס ויהי .אלו התוהמ תאו תונויצה תא תעדל םיקרוטה
 + תוירוטלדו תומולח ירבד

 "תצלפמ דוע תשמשמ תונויצה ןוא .  טאלרטאל תטקשנ הרעפה םנמאו
 ו םילודגה "םינקתשה , וליפא ..וריבח לע = דחפו  התמיא ליפהל הצורה לכל
 יתונויצה ר''ע תו" חא םילמ םהיפמ וטילפה ,יקרומה טגמלרפב םידוריה םיטטופדה
 רחא אוהש .,י נפא-ברז .החומ טנמלרפב טנדיצניאה ירחא םירחא םימיו
 . םדובכ תא וללחו םידוהיה לע ולפנתהש וירבח לע ,  היציזופואה ירבחמ
 איה היקרוטש , האור ינאו :ונימו .ירבד רפסב | , םאונה .רמא ,  ארוק  ינאשב,
 "הואגו החמש ובל אלמתמ  ,הינפש-ילוג םידוהיה ינפל הירעש תא החתפש
 רשא ותמחלמש ןל הארהו "םאדקיא,ה דגנ ףירח .רמאמ םיפדה "קריט ןיז ה
 ,רמאמב "םאדקיאה, הנע הז . לע ., תומשיטנא תומה תלבקמ תונויצה לע .רשק
 + ירמגל רחא | ןוזג .ויתונעטל .ןתנ זאמו , ףסות לכב רבדה תא שיחכה וב רשא
 -אג ינויה,ב םג תבלוהו תספדג תונויצה רבד לע םירמאמ לש המלש הרוש
 -סוא,,ה ם : . ךכל היוארה תוגיתמבו שאר דבוכב םיכותכ םירמאמהו , "אטעו
 םינויצה תא בחוא וניאש , אטשוקב ימשרה ינמרגה ןותעה , "ךואלל רעשינאמ
 לכבש בוטה .אוה . הזה .רמאמה . ..תונויצה . רבדב הפי רמאמ סיפדה , רתויב
 םיקרוטה םינותעה .וליחתה  םינורחאה  םימיב .  הז  ןורינבי ומפרפתנש םירמאמה
 תופוררה לע .םירמרמתמ םלובו ., היפורב םימלשומ = תלאשב הבורמ הדמב .םילפטמ
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 םירטטה תעונתש , "ריאלל רעשינאמסא ה .חיכומ .הנהו ..םירטטה תא  םיפדורש
 תוברתו הלכשה" .תצפהב החתפש ,  הלוכ איה - תירוטלוקדתילכלב העונת .היסורב
 + העוז לוק המיקהו תיפורה = "אומערוו / עיאוואנ ,ה = האבו = . םימלשומה ברקב
 ןובלע תא :םיעבותו םיקרומה \ םינותעה \ םירמרמתמו = "'! היסור = , ךילע .םירטט ,
 םה םיכלוה העש :התואבו . םהיפדורו םהיקיצמ ידימ  םביר תא םיברו םירטטה
 םידוהי,, :  סיארוקו  "'אימערוו  עיאוואנ,,ה  יברדב ,  םיקרוטה םינותעה , םמצע
 העונת אלא הניא---דיאלל,,ה םייפמ--תינויצה העוגתה םג ןה "!היקרוט , ךילע
 ?םלועמ הב ויה אלש תורו תונווכ הל םיסחימ .המלו ;תירוטלוק-תילכלב

 תומשיטנאה םתוחו * תונויצל "ינוציק : ןפואב  דגנתמה :, ידיחיה  ןותעה
 סוי טעמכ סיפרמ אוה התע דע : "ריאקפע-ריווסט,,ה  אוה ,.ןירמאמ לע .עובט
 הכלטמ היקרוטב דסיל תמאב : םירמוא םינויצהש , חיכוהל תנמ לע .םירמאמ 'םווו
 דעו רבח ,ןהכ לש ורפס לע תודסוימ הוה  ןותעה לש ויתויאר בורו = , תירוהי
 ולאכ , יוררנו לצרה לש םהיתונומת תא םג סיפרה אוה . םצמוצמה לעופה
 האצי םהמש  ,םירשוקה ישאר םה  וללה , וארו .וטיבה : ויארוקל רמאל ןוכתנ
 / הלשממה תוריפסב  העפשה .לכ | ול = ןיא = הז ןותע \ םגמא .  הנושאר הערה
 וירבדל ןזוא | הטמ הגיא = , תוקרוט  הגיאשו  תיקרוטה = , תיאטשוקה  תונותעהו
 ןומהה ברקב הברה םיארוק ול שי הז  תמועל לבא . ללכ .ותוא הריכזמ .הניאו
 ןותעה ל וירמאממ דחאב .הער ונל םורגל וריב שי יאדו ךכיפלו ,טושפה
 לש המרגלט חלש רשא לע" , םיפסכה רטסינימ'לש  וריכזמ ,  אסורדםיפנ רמ לע
 !'תכרעמה לא בתכמ,,ב הנע אסור . גרובמהב היהש  ינויצה סרגנוקהל .הכרב

 . םברצ יד ול. םינכומ םניאש תואידיאו = םינינעב לפטי לבל ןותעל הצע אישהו
 ,אוהש רפסה אצי רשא דע יטעמ קפאתי יכ ,ןיתעה ךרוע תא .אסור שקב רועו
 המצעל תלעות אוצמל .היקרוט הלוכיש  חכוי  .זאו ,  תונויצה | לע .בתוכ , אפור
 רתויה םימאוגה דחא--ייב ורקופדיפטול .םג  לפנתה הז אסורדםיסנ לע : . תונויצב
 דשחה לעו .,"תירוטפיהה,. טנמלרפה תבישי  התואב--יקרוטה טנמלרפבש םיכוט
 בושה ,  ינויצ אוה רשא .ירחא ,תכלממה תא בהוא ונגיא יב , ירקיפ ורשחש
 תא ןימזה אוה : היקרוטב ללכ החיכש  הניאש ,הגימב הדחוימ . הבושת | אסור
 ול עידוה אורו = , וז הנמזהל .הנענ | אלי ירקיפ * ,.םינשדתמהלמל | ובילעמ
 ,.יחלרתכמ .ותאמ לבקי הנושארח םתשינפבש

 ,אוה הס תונויצה , םיקרוטל ררבתיש דע
 . "תוונווצ,, יתל-תוכמ לש  ןלוצלצ

 תא ועמשי ,ןכבו

 שיל'גימ,הל תוריחב הנייהת םיטעומ םימו רועב
 דצמו תונותעה דצמ תואחמה לכ ירחא ,"יממעה

 -=-"הק תשאדכ , לכה ראשנ אטשוק ידוהי לש לודג קלח
 םורחכנ שיל'גומה ירבחש הזב יד אל ,םֶוחנ םייח "'ר לש ושפנדתואכו ונוצרכ \

 רדפה לע םיגוגמה, ןאָיצְמה "ןוחטב רתול,ש אלא ,תויטרקורויב תונקת ךמס לע

 : 'תונומב .םירושחה, ןמ םישנא הלילח ורחבי אלש ,הלובחת רוע "םייקה
 , םהילע  ךומסל רשפאש  ,"םינגוהמ, םוטרידנק לש המישר  םירחובהל וקלח

 ועידיה השעמ תעשבו ,ומצעבו ורובכב תוריתבה"דעו השע הזה רבדה תא |

 דבלבו ,רחבי ימ  ישב:סכתהל ול איה תחאש ,ימשר ןפואב ועודוהו ורזחו 1
 .קוחכ הנכרעתו תורשכ :ה-ייהה תוריהבהש ,
 ןיב .םקוחש םולשה לע אטשוקב םינקפעה ןמ םידחא וחמשש החמשה /
 תוקומע תמאב .איה םג  ,הארנכ  ,התיה תמדקומ םידרפסהו םיזנכשאה תולהק /

 םולשה בושיו הרהמ לק  הנלטבת יכ ,דורפל ימרגש  תוכסה ידמ רתוי ןה

 ,הכוח ןובשה לע עורי .םוכפ  תוונכצאה הלהקה הלבק | םנמא . ונוכמ לע
 .םולשה תבוטל ההעד תא הה.ג תישארה תונברהו

 ,ישב-םכח  ,תוריחב
 ,וקסירפ

 ומ וברקשכ ,.התע לבא
 םמצעב רהכל םיזנכשאה לש םתוכוב הדומ 'תישארה תונברה .ןיא , תוריחבה

 החרכוה בושו , היקרוט ירוהי לש תימואלה  הפסאהל םהיריצ תא םהלשמו

 תונוהעכ  עידוהלו לכדיניע ינפל .םיחאה ביר תא עלגל תיזנכשאה הלהקה
 ירו:לע .ורחביש ,םיזנכשאה םירחבנהשו , תוריחבב תפתתשמ הניאש ,זוימוקמה
 תונברה הלהכנ אל האונה יפכו ,תיזנכשאה הלהקה רצט ורשואי אל  ,םידרפפה
 ... ללכ וז הארתהמ תישארה

 ונחנא םיכימפמש לע | םוחנ םייח 'ר  ונל אג חלזו- -ונעדוומ וקסירפו
 'םיבכמה,ב  ,הארנח יפכ , אנקתה -- ! ומשל | וקסירפ םש תא הרקמ יפ.לע

 אנלבוק אוה ג שיגיו , ןידה:תוב ינפלי ,'פלועה, יארוקל עורוב ,וולע ללכקש
 והוא ןד+ השק רמאמ ודגנ בתכש ,ינויצה  "הורוא,ה ךווע אטויש רמ לע

 בא .םהמ םיפירח דוט ןיאש םויוטב רמאמ ותואב ויה םנמא . ןיחתור יחתורב 0

 אנלבוקה ,סעמשש ימל סה םיוארו ,ורמאנ וקסירפ יפלכ וללה .םויוטכה
 5 וזוצמ .ןודה-ךרועש ינפמ , תישילש רוע ררבתהל !הריהעו תונש .התע הררבתנ =
 ןידה:ךרוע . רטאמה ורד תא וקסירפ סרס יקרוטה ומוגרחבש * ןועמ אטויש רמ /

 תא בותכל אטווש תא ו .הבסה תא

 בל 0 < םלועה <

 לע תירפגו שא ריטמהל %יחתה וקסורפש םועטהו ,וקסיופ לע בחכ רשא
 , תרמע טפשמה תובל בובסמ ,וגוזעב ךומתל םינויצה ןלדחש העשמ תונויצה
 =ןגס , ץיבומרבא רמ "םיבכמה, אישנ  םג ויה םהיגיכ--םישנא לש הרובח

 תא םדקל ידב , וקסירפל התכחש --דועו ךפנ רמ ןוד-ךרוט , ימהרבא אישנה

 וריפב וטלש | םוחו רוא ,תצ םוי היה םויה ותוא ."םולשה תריש,ב וונפ
 !  םושנא הברהו ,הפי התלע היצרטסנימדאה .בו  םדא םיאלמ ויה תובוחרהו
 ,תיבט אציש , וקסירפ . ינפ וארנש ןויכמ .,הב  תוארל .והמע :בוחרב ולויטש

 םולש ',עשה ,לגרמ ": םוטגרטסנומהה זורונח .לכ יפמ םער ץרפ ,טפשמה
 / . עסנ הב 8 ,הבכרמה המ:ענש ךע ותוא התול וז "הריש,ו ... םולש

 ---וקסירפ %ש "ותרכפה, יפלו ,"םיבכמה, לש השיגפה=תכרב יהוז- -"םולש.
 םינו ש וקפירפל ול הרק רבכו .ינויצה "הנחכ,ה לש "יאבצה זיביד,ה והז
 - \ -- 5 -< םולש , םולש , וקסורפ : ול וארקו ותוא ושגפ

 / .םייח-ןב
 , אטשוק
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 .הָניטנג אמ .םיִבָמְכִמ
 ץ

 '--רמולכ) ."םיסור,ה לב .המלש החונמב ורבע םישרח השמח העבוא
 םףוקה יבתכמב 'יע) .יאמב "א םויב "תוערפה,\ תעשב ורסאנש ,(היסור ידוהי
 , : תווגולוקהב םיידוהיה רפסה-יתב רבד םג .ישפחל ואצי , (6/ רסונ "םלועה,ב
 . לכה .חבשי ןמז .הזיא ךשמב .יב (ובשח לבהו עקתשנ

 שמשו וב .תונעל םינותעל ןינע  ןתנ רשא , שדח ערואמ עריא הנהו
 ; ."םיסור ,ה = - םינושמה םיאורבה םתוא לע אלפתהלו וב חישל רמוח

 .'רסאמב המשו היצילופה השפת 1909 תנש התוא לש רבמטפס שדוחב
 .הפל הפמ םיללפתמ אלמ הפינכ-תיכב דמוע אוהשכ ,הבמוב :ודיב .וחוא שיא

 רחאל קר הבמוכה ,תא ךילשהל ותערב היה יכ ,רמאו, לצנהה :רפאנה
 תמקנ תא תילוטאקה היסנכב  םוקנל קר  התיה ותנווכ * לכו .םיללפתמה  תאצ
 יב ,רבֶהה דככנ ונל ,היהתש המ ותנווכ אהת לבא ./הינאפשב תמוהש ' רירופ
 משו ,(ןטבמו הרילמ ,שממ יסור הארנכו)  "אכור, \אוה הזה טסיכראנאה םג
 '-תרקע תא םש ואצמ  ,ונועמב קודבל ואבשכ" . הסידוא , דולי והנהו ןישאראק
 ( 0 .,המלש תביהרש -- המשו תינה

 |  הלילשב .הלאשה לע התנע ,הלעב אוה ןישאראק םא ,התוא ולאששב
 + אּוה םג דיעה ךכ . םינטקה הידלי ינשל באו הל "רבח קר \אוה יכ ,הרמאו
 * תגוכב לוע םוש ןיא התעדלש י"פעא ,םולכ הכמובה ד"ע .העדי אל ,הירבד .יפל
 + םלועה ןמ םתוא ורקעו יב  ,תמאב םה םיואר םילאקירילקה יכ ' ןעי  ,"הרבח

  םגו םיריוא-סוניאובב םינותעה י"ע .רחמל  וערונ וללא < םיטרפה לב
 " 5 םעפהו ,"םיסור,ה דע םירבדמו םיבתוכ .וליחתה בושו .הנודמה רע תיב
 + 1808108 הלמה | תפסותב "הרבח,ה :לש  התוכזב

 ,תא םוברב  ומסרפ םינותעה + "םויה-תרובג ל .התוה המלש תב הרשו
 ' לפ :ע הנועמהרדח תנומת 'תא \ וליפאו | הירוהו .:הידלי = תינומה תא . ,התנומת
 ' םנכהל  "םי אויבריטניא, :הילא  ןהלשו ורהמ :םינותעה * .וב םיאצמנה .,םיטיהרה
 הצמק אל | ,הרומג לארשו-תבכ | הז םעו  ;הוחהתונב לבכ  .,איהו .,ההישב .התא
 0 , הרפס .םגו יקרוג 'לעו .יוטסלוט לע "התעד , תא התוח איה . םולמב
 : "וכו .תיטסוכראנאה .הרותב הנופצה "תמאה, -הל התלגנ

 2-5 שפתהל תא הלולע אלה, ': הל ריעהל הטנ םיראויכרטניאה רחא ;
 וז הרעה :לעו > "? םינמקה = ךידלי : לרוג וא .היהי .המו תו הלא .ךורבד
 : םירחא םיהלו  ןומה לש .םלרוגכ + היהי ידלי לרוג, : המלש | תב .הרש התנע
 ..ירעלב םג .םושנאל 'ויהיַו ולדגי זא- ,םויקה .תמחלמב דומעל .חכ םהב היהְי םא

 , יצסנסה ירחא  םה םוטוהל .הקירמאב  טרפבו םוקמ לכבש ,םינותעהו =
 גוחנכו ,םהיטרפ יטרפל םירבדה תא ומסרפו תאזה הרשכה האיצמה לע .ולפנ
 . ינפמ אריתמ  |טושפ : ,ליחתה  םיארוקה"להקו  .םהלשמ ךפונ .םג םהילע ופיסוה
 רו אל הניטנגראב חפש , םהלש היפוסוליפהו .םינושמה  םהיגיהנמו 'תיפור ,ה
 ,רבדה רוע ירמגנ אל הזב לבא  ..חב| דע שיא .התוא
 . .רעס .ינטיס ,וארג  ריואבו רתויו

 + ,הרכגחה ,השרשמ ו הרקענ  אל.רשא :,םידוהול. .הנשיה  האגשה
 "לכמ תובשנמ | .וליחתה 0 תוחורו יו רחפ, . ךותמ וע. רתיב ,ןבומכ
 %. רובצב םג תוגותעב םג

 מ

 שש



 אי ןוילג < םלועה < |

 ידי לע יב , רבמבונב 17 :םויב" ,םיחרי .ינש רובעכ .עריאש ערואמה ,רובצה-יגוח
 םרבעב ,יברפה וריבזמו | םירייא-סוגיאובב היצילופה  אישנ . וגרזונ  הכמוב פס
 , שפתנ הצורה .ןילופרטמה לש םישארה  תובוחרה דחאב החותפ .הבכרמב

 םע ןב חצורה היה .ילמלא םגו ..אוה "וסור, יכ , רבדב | קפס :ליטה אל שואו |
 :יסורל ותוא בושחמ םיקסופ ויה אל ,רחא

 הרשע עשת ןבכ .אוהו .ומש  יקציבודאר ןועמש : אוה  "יסור,,'םגמאו

 ןיוחנל ןוטלשה אצמש דע ,הזה ערואטה ילגרל 'ךכ-לב הרעפנ .ןולופרממה
 ותואל עגונש המ לכו.  השירדהו  הריקחה יטרפ תא .םסרפל םינותעה לע . רופאל

 ,םושדח השלש יךשמל :רוצמ לש .בצמב הלוכ הנידמה הורכוה .רחמל ..השעמ
 , םורזה םינכופמה םיאנקה ןמ ץראה תא רהמל ףקות לבב .הטילחה הלשממ 1

 .הבוט תחת הער םימלשמ םהו ,"תויארפ,ה .תוצראה ןמ ןאכל ואב רשא >>
 . ץראה תא "םירהטמ , וליחתה םיכרד וזיאבו דציב ,רעשל | רברה לקנ 5
 ינב .ןוגכ . ,"תויארפ , ןניאש ,תורחא תוצרא ינב ןיכ םג  םירושח ואצמנ םנמא <

 הקידבה .לבא < "םיסור,,ה ןמ .תוחפ .אל 'םיאנק, םהש  ,הינאפשו  הילטוא

 .םהב םיבשוי םידוהיש ,תובוחרה םתואב רתויב 'ולדג הרהטהו

 ואצמו וקדב ,ןשפח (הברה "םיפור, םג םהיניבו) היצילופה . ינכופ
 ןיחבה אל  ,תיחשמל תושר הנתינש ןויכו ,ןץראה תחונמל םה םינפוסמש םישנא =

 "תיבב ינתנו םייקגנ םישנא הברה םג. ושפתנ העש התואו שיאל שיא ןיב

 :םירוסאה =
 בותבל .השרוה אלש ינפמ = ,"הרהטה,, התוא לע" תוקיודמ תועידי יא < :

 םידושח . םירוהי .תודחא תורשע | קר יב ,רבדה עודו לבא .םולב הז ןודינב
 היה םישרוגטה ןיב) .ישפחל .ךכ רחא ואצוה םרתיו ,ןיראה ןמ ושרוג ,תצקמב =
 םשל תוידוהיה .תובשומב וז םוריח .תעשב רבע הרקמ | י''פעש * ,ץיכונזח םגה

 היאר ןיא לבא  ,וילע ןישלה א"קי ידוקפמ דחא יכ = , רמוא  אוה . היצטינא
 רוסא אוהשב לבוהו יהכנ רוטטיגַא רותב שפתנ אוה :רברל תערבמ

 ותוא ואוצוי יכ  ,ותבוטל ולדתשה .םש-ישנא הברה * ,ןילופרטמה לא םיקיזאב
 (:םיבר .ןיה-והומכו . ירפ התשע אל .םתולדהשה לבא ,ישפחל =

 רומג .יונש וללוה ,םישדח 7--8 ךשמב ועריאש  ,הלאה תוערואמה לב 4
 לב םע" םיברב ומסרפתנש ,ולאה םישעמה | .הנוטנגרא - יבשות" םידוהיה בצמב :

 , הדיחיה ..ץיראה .ןז . ,הניטנגראב םג יב ., ומרגש םה םה = ,םיליהכמה .םהיטרפ
 נופס ריואה התע השענ ןתולגה ץחל תא םידוהיה הב ושיגרה אל..םלועמש >>

 . הלוגההתוצרא - רתיבכ .תוימשיטנא-.דלוב >>
 ןוגכ .,ונתווהל וז .הנועו ..תעב ועיפשה  רשא * , םירחא . םימרוג םג ויה

 םיפתתשמ  וליחתה ןםיגנוהמ . םגיאש םישנא .אקודו , םידחא םידוהיש ,הדבועה
 יטוירטפה .שגרה םג הערל עיפשה הברה .ץראה לש תימינפה הקיטילופהב |
 רקתשא הניטננרא הגגחש "האמה גח, ילגרל .רבגתה רשא ,הנידמה יבשות לש 0

 6 < רדהו ראפ ברב
 וללה תודבועהש אלא = . דחוימ .בתכמב לפטא הלאה  תורבועה לכב %

 ונתוא , םידימעמו \ ,הגררהב  ,טאל:טאל םיעיפשמה ,םח \ םייעבט = םימרוג
 תינויגה האצות לאכ  ונלגרוה רבב הזה ןויזחה לא .תוצראה .לכב דחוימ בצמב
 , םלועב .יללבה .ונבצמ :י"ע: תבבופמ
 ,טימאגיד חכב םלועב תמאה תא מולשהל םיצורה ,םיכיכחה וניחא לבא ל

 :רגלגר .ףכ תחת. תדעור יראה הליחתה םואתפ יב = ,ךכ ידיל ואיבהש
 ןוידע .םינותנ ונוח וליאכ ןאכ ונסצע תא ונשגרה .סיפוצר םידחא םיחרו ךשמב

 4 ..םשמ ןנאציש ,ץראה התואב |

 ינפב וללה תומשה ינשמ דחא .לכב ושמתשהש שי) "אסור,ו "ודוהיע
 תחישב  םג :ןתונותעב םג .הנינשלו לשמל ווה (דחו .םהינש תא וכרכש שיו ומצע
 םיאטח ינומ/.לכ .ןנב ואצמ םג ושקב ונירעצ תא ורפס .קרפה .לע ונדמע .רובצ
 הרוחסב, .רחופ וא" ,טסיכראנא אלא וניא "אסור, לכ :בלה ןמ םיודב םגו םותמא
 לש .חמועג : ךותמ םירבדה ורמאנ רשא שי" .םתס "הפרט, הרוחסב םגו "היח
 .בלה ל וסנכנ הב  ןיבו הכ .ןיב .םימת בלבו תמאב ורמאנש :שיו הצלה

 םילוחתמל ט'תכב * םיחלי .וליפאו .םיהוכגה .רפסה-יתבב .םידוהי םודימלה =
 לבקל וקפקפ תשורח-יתכב . םירומה יפמ םגו םהירבח ,יפמ םירבדה תא ועמש =
 הנעטהו ,םוטסונולוקה \ לע .םג .הנעטב : םיאב וליחתה :.'ובו :'וכו  םידוהי םילעופ -

 סלובתהל  םוצור םנואו ה רז  הביבפ םיארוב םה מע .לכמ תונוש ןהיתד :העודי
 .'וכו .תוללכה תיאניטנגראה ה ח פש מב

 וגוש ,הבושח הלאשל רבדה השענ תונוילעה הלשממה  תוְריפסב םגו 2
 העצההו :,ץראה לא הסינכה תא תלבגמה , העצה הבֶרענ .שארדדבוכב ז

 ,"העש יפל .קוח רותב הלבקתגו  םיקקוחמה-יתב ינש .ךרד  "םולשב,, ףכית הרבע
 : ו ...היומנ .ןןטלשה די רוע

 םירפסמ 'י"ע חיבוהל היה .רשפא . הערה ינפ תא םדקל .חיה רשפא
 ללבלו . םידחא  סיינוצוק \ קר הכ .וזחאנו ץראה לא וסנכנ לכה ךסב יכ ,םישעמו |

 א ד פה תא \ תוגיפמ .חלא תוזבוה ויה .םא תעדל .ןיא ..םנמא ,רעיגה אל תג

 זא וכ ,תואנה טקאטה י"פע רבדה תא .ושע ילםלאש ,רעשל שי .לבא .ירמגל
 . תצקמב םינינעה-בצמ .תא .תונשל םיחילצמ ויה

 -סוניאוב יבשות םידוהיה יב ןעי ,רבדב לפטוש שוא אצמנ אל לבא
 ,הגחגה לש רעו אלו םישאר אל םהל ןיא ',הלהקל ןיירע ורדסנ אל םירייא
 :.ורבעל שיא שיא ונפ , האבו תשמשמה הלודגה הנכסב ושיגרה לכהש העשבו
 .םעז רובעי דע .וכח קרו תוצע-ידבואב ויהו ובובנ לכה

 לע. םירחפמה וזירפה .המכ רעו "םיסור,ה ינפמ דחפה לדג המכ רע
 ירבבנא  דחא -- ןמאנ דע יפמ יל הרסמנש ,וו הרבוע ריעהל הלובי ,הדמה
 .הנש .םורשע הָו הניטנגראב .בשויה ,רועב רשא םירחוסה

 .הלעמל םיראותמה.  המוהמהדימו רחאל .םישדח השמח רובעב הוה הז
 ,ץראל  ץוחמ םיחרוא הברה ינפ .לכקל ומצע .תא ןיכה . יאניטנגראה .םעה לכ
 האמ ואלמשכ ,יאס שרוחכ רקתשא  ךרענש , האמה גח, לא אובל ונמווהש
 .ררפס לש הלועמ .הגיטנגרא הררחתשנש םויה ןמל הנש

 למוהש רוצמה .בצמ ללגב הלשממה לע הפצק רשא , םילעופה תורדתסה
 ברעב זירבהלו וז העשב אקוה ,התמקג הא .הגממ םוקנל הטילחה ,ץראה לע
 , םינולגעה .ןיה. הכאלסה תקפפהל םינושארה .תיללכ התיבש גחה םוי
 העונתה לכ םואתפ הקספ הז ירי לע .םתלבוחו תואשמ תקירפב  םיקסועה
 . רועבו לטנב

 , ויריבחמ  ואנוטנגרא שיא םע הלעמל רכונה "חוסה .ןמרונ סויה ותואב
 טטופירה .רמא ותא ול התיהש החישב ..םירחבנה-תיכב .םיטטופידה דחא אוהש
 ! ומוה יפל

 םויה וקספו .ונמוערהל םיצור םינולגע ףלא םירשעמ .רתוי :יכ יתעמש,
 ''?הו עוצקמב םיקסועש ,'"םיסור,,ה ךכ-לכ .םה םיכורמ םנמואה .םתכאלמ תא תושעל

 סירווא-סוניאובב : םנמא שי .אוה .העוט .יכ .ןרחוסה | ותוא הנע הז .לע
 ,םהפסמ טעמ םיגולגעה ןיב אקוה לבא .,םוסור םילעופ הברה

 /1 םינולגעה םה אופוא ימו --
 . םירוחט םיאגיטנגרא -- םכור) ,םילוינאפש ,םיקלטיא --
 =- .ןוהמתב םימתה :מטופידה לאש -- ? םואניטנגרא םג\ םגטואה --

 תא  ותיבשיו םיעורג .ךכ לכ .םיטוירטפ םיאגיטנגרא ויהי יכ  ,רבדה ריוציה
 - ? ומואלה .ונגח

 רשא ,המבה לעמ םימאונהו םינותעה ירבדל המלש הנומאב ןימאה אוה
 . םיאנקה  םיפורה רי דוחיבו "םירוה,, די התיה תומוהמה לבב יב ,וטילהה

 שי הז לכב לבא  ,הלאכ םימומת רפסמ היה בר אל יכ ,רברה רשפא
 תמועל רעסה .םנמא .טקש | וישכע . ללב תוחורה-בצמ לע .וו הדבועמ שיקרל
 חמנ אל ימיו. םתוא לש םמשוה לבא  .ליגרה םכלהמל ןבש םייחהו היהש
 החגשה ץראה לא םיאבה םישדחה םישנאה לע םיחיגשמ . התע דעו זאמ ןיורע
 םידיקפה יניעב ןח. אצומ ונואש ימו ,תוקידב עבשב | םתוא םיקדוב ,הלועמ
 דחוומ קוח' ןיידע ןיא .אבש תמועלכ וצראל בושל חרכומ ,הקידבה לע םינוממה
 <  .אבוש םָוי לכב ול תוכחל ךירצ לבא ,"םיסור,, םיטנרגימאל עגונב

 רצ לבמ םילכוס םהו םלרוג םיענ אל ,רככמ הו םיבשויה | , הלא םגו
 לבקל תישפח היסיפורפ לעב .ירוהיל ךכ לכ התע לקנ רבדה .ןוא .חורבו רמוחב
 , יכלממ ךסומב ןבש לבמָו .הירקה ןוטלש -תגהנהב םיולתה  תודסומב הרשמ וזיא
 םוריכמש וא .,רסוא אוה םא = , םילוח-תיבל .לבקתהל התע דבבי חלוחל וליפאו
 1 .אוה ידוהיש ןוב

 .העוחויםימי: -+ רוק אובל דיתעש המו

 ..ףסוי-ןב ;: בקעי
 + א"ָעְרְת טבש ,סיריוא-סוניאוב

. -- , 

 .לֶאְרְשידְץְרָאְּב
 ופי תובוחרכ ,תמאב יממע גחל ופיב תאזה הנשב היה סיוופה גח

 ---,תוכסמ  םישובל םיריעצו \ םירלי לש תוצובק ברעה .לכו םויה לכ וכלהתה
 ,תוכסמ ףשנ "רועצה לעופה, י"ע ךרענ םיריפ ןשושב , ורשו תיבל 'תי:מ ובלה
 ,תחא הכסמ' , תובויקה תובשומה ינבמו רועה ינבמ לודג להק וילא ךשמש
 ,"אבָס לארשי, בותכ היה עזגה לע , לודג ץע הראח ., ןושארה םרֶפל חתבזש
 סתפתה :ץעל :יכסמו ,"תונויצ, בותכ היה הילעו הנוי הבשי םופנעה דהא לע
 סרפב ,*וקסורפ, .בותכ ה ה שחנה לעו , הנויה לומ לא ושאר תא םירהש שחנ
 תרוגא ,,לאהשי ץראב ונהרוכעב ררושה שואיה תא הראתש הצובק התכו ינשה
 , רטרצה תא -םיינידמה םינןיצה : "תונורא, םיאשונ  םירוחש םיפוטעה םינרבק
 = = = םילאורה םינווצה "?ץראב םיהלא שיח, וילע בותכש ןורא---םיינחורה םינויצה

 .ןורא-- רועצה \ לעופה . ,סקרמ : לרק .ןורא---ןויצ ילעופ  ,בושיה תדובע .ןור
 / כל / ל ו



 19 < םלועה <

 --+ץראב  םוברעה  ידככנמ רחא אוה ורבחמ ,לארשו ץראב ירבעה בושיה = תנווצמ  ,הגוגחל לכו ללכ המיאתה .אלש , תאזה הצוכקה <, הרובעה שובב

 *למרכה,:יברעה .ןוחעה םפרפ תונויצה ד"ע יקרוטה טנמלרפכ םיחוכוה ילגרל , לארשי ץרא ינבמ םיבר לש ינחורה 'בצמ תא ז"כב איה

 + תוגויצהו םידוהיה לע הנטש םיאלמ םירמאמ = תושרה , םירופ רובכל ונכוהש  תוגיגחה לכ  וערפוה  םולשורוב --

 7 לבקל ךירצ הגוגחו הפסא לכ םרוק תועש ר"כש ,םאתפ העידוה תימוקמה

 : = , +וב וחיגשה אל התע דעש ,ןשי :קוח והז , ןוישר הילע

 ידו .לע "םידוהיל, =: םיילותה םינוהע השלש  ואצי = םירופ רובכל ---

 תכרעמ י"ע "ןפררשחא,ו  תובחר יריעצ ידי לע  "אתזיו,  ,םילשוריב .ןמלוט

 , ,הֶיָּורְּב . םולכב םינוטצס םניא םינושארה םינשו ,ותוסגב ןייטצמ ןורחאה ., "תורח,ה

 5 ל תינולרבה "הרזעה, לש חדוסימ | םילשורוב = םירומל רפסה תובב ---

 , - -רחפמל רפפה תיבב ,םידימלת הרשע םדומל קוח תא תאזה הנשב ורמג

 | הבלממה .תמודכ .הכל מ מה | המודב םידוהיה תלאש םוקמב םינש שמח םירומל רפס תיכב דומלה ןמז ךראי התעמ . םידימלת העבש

 / ןוירטסינימ .תבצק לש .התעש העיגהשכ ,טו'ודבה רברב םיחוכוה התע הז ורמגנ + עברא
 אשנו םירוהיה תלאשב :עוגנל םוקמ בר צי דור .א ,פ טטופידה אצמ ,הלכשהה  תימוקמה תושרה , םוקי:כטה תא תונבל ןיידע םינתונ ןיא הפיחב -

 .< + רפפה"יתב לא םורוהי תלכקב תגהונה תיטנצורפה המרונה ר'ע בהלנ םואנ = .ומצע ןונבב אל לבא ,םינבא תותסב ןוגכ ,ןינבל הנכהב - קר קוסעל התשרה

 0 , רומלל סידוחיה וברי םא---וירבד ךשמהב בו'צידור רמא --- םירמוא, . אטשוקמ  דחוומ ןוישרל וישכע םיכחמ

 | הותב. לא ,םירוהיה ולבוקי םא יכ ,םיבשוח , םיסורה תא הלורג הנכסב הז י"ע ודימעי  .שרקומה  ,"ריאמה, םשב | ןוחרי  איצוהל לחה דניקלב \ לארשו .--

 תבלעמ .וז הבסו --- , תחאה הבסה יהוז אלה .. םיכורה תא םרפסמב ועירכי רפפה |: תונזילג השלש הב שיש  ,הנושארה תרכוחה . הבושיו לארשי ץרא ינינעל
 < "נרפ חמרונו תולבגה עובקל הצירממה -- , םיפור רותב ונכרע תרכה תא אוה תרבוחב בושח רתויה רמאמה , ךוועה תאמ קר םירמאמ הליכמ ,םופד

 רוחיב ,הברה םירוסיפורפ ינא ערוי ..רפסה:תיבב , תומואל הירוק רמולכ , תיטנע ,"לארשי ץראב ינחור זכומ, רמאמ הב שי הז דבלמ |. הררה הבשומה רואת

 תוכלוה ונלש  תוארדהקה  ,ןכ םנמא !  םירמואה ,  ןיעדירצ  םישנא ,םינמו  .הרבעש הגשה לע הפקשה , "רפס תירק, לע רמאמ הלחתה , "םימ ונאצמ, רויצ

 םתאש ,תיתוכאלמה  הריחכה הזב המשא אלה לבא ,םירוהיה ינפל תושבכנו + היפרגוילביבו
 7 + ןונויצש ריעצ אקוד אוה ,ןושארה פרוקה ריִמלְת ,ידוהיה טנדוטסה ןה , םירחזב = דחוימ םוקמ  וצקי = אסידואכ | ץיקב ךרעהש הלודגַה  הכורעתב .--

 = 'י" םוטנדוטסל םולכקמ םתא הליחתכלש םושמ ,דומלה*תועצקמ לכל השמח ויה ןויסנמגב = ..וז הכורעת ומצעב  ךורעל אסורואל עסוה ץש  'פורפה . "לאלצכ, תכורעתל
 + ןוהמתב םיארוקו םיאב םתא ןכ ירחאו ,םהירועצ יריחב תא קר םידוהיה ןיבמ | ג"לב אל םילשוריב "לאלצב, לש תותנשה  הכורעתה םעפה הוהת ךכיפל

 םה :דאמ טושפ אוה רבדה '! םיסורה ןמ רתוי םרומלב םינייטצמ םירוהוה, | הדיעו םג םילשוריב היהת הכורעתה ימיב .הספה גחכ םא יכ ,גוהנכ ,רמועב

 יאיבמ = הבורמה םלמעש  ינפמ ,הרוה לש הלהאב ,שממ ,םמצע תא :םיתיממ , הרועוה . ןויצ ילעופל פג הדיעו היהת חפפה גחב --- , םיאנכטו  םימונורגאל

 רתי לכ תאמ " התוא- ללוש ונלש קותהש ,תוכז---דאמ לודג רכש ופוסב םהל | סרגנוקל סחיה לע ,רמיהנפוא לש ורוסימ תיביטרפואוקה הכבש ומה ינינע לע ןודת

 ,"וסוה חרא, ראות אלא ,רוטקוד וא רטסיגאמ ראות םילבקמ םה ןיא ; םידוהיה . בורקה ריתעב הגלפמה תדובע לעו ירישעה

 "= ףללה םירועצה יבוט לו בשב ערפמל םתונוכהש ,סתאו , םוקמ לכב רודל יאשרה להנמש ,איה הוויבשה תבס . תועובש ינשכ םילעופה ותבש .תרנכב --

 ! |  םהורבחמ רתוו. םתידומלְב לוח םישוע םהש ,כ"חא םיאלפתמ ,הזכש ךכש = , םילעופה לש םהייח ונפא ןוקתל עגונב תושירדה תא אלמ אל ןמרב 'ה הוחה

 ; ולטב ! ינודא : רמוא ינא םידוהיה םירימלתה ינפמ םיאריה הלא לכל :,.!םיפורה | אב ןיפור 'ה ,הוחה תא בוזעי ןמרב 'הש , ושרד םיתבושה , הברה .וחדקש

 . <  המרונה תלכגה רבדב הלאשה * .ןכ  ידיל. םירבדה ועיגי .אלו םיאנתה תא = רורי ןמרב 'ה .ותבשש םילעופה תא םגו ןמרב 'ה תא םג רטפו תרנכל
 סורה טפשמה' תלאש יהוז  הדחוימ .תירוהי הלאש .הניא הלוטבו תתירוחיה | םונורגאה שרי תרנכב ומוקמ תא ., הלופב הדובעה תא להניו .הפוחב וישכעמ

 .' | אנ ואר ,תוסורה 4 הלכשהה תלאש יהוז : םכל רמוא .ינא וזמ הלודגו ,יללכה | . תובורקה תובשומב הדובע ואצמ ורטפנש םילעופה בור ,הרלוג 'ה רועצה

 ">> .תואטיפרביגואה ךותמ | םירוהיה תא םישרגמ םתא : םישוע םחא רשא תא + שרחת להנמה תעצה יפ לע תרנכל ןרזח םהמ םידחא
 'םתא ןיא] , ץראל ץוחבש תואטיסרבינואה לא סנכהל םתוא םיחירכמו תויסורה | ,וב םודומ םניאש םיברה וידגנמ ןיבו רועה דעו ןיב הבירמ הצרפ --

 < ןובשח לע םימייקתמה שרדמ יתכל הינב תא תחלוש היפורש , הזכ םישיבתמ = עגונב דל עמשנ אלש , דחא טחוש תטיחש רפא ריעה רעוב הדומה קוק ברה
 "וכ, זגל םירמוא ,תימואל הואג וגל ןוא ,םייציוישהו םיזנכשאה םיפמה:ימלשמ | תא .ריתהש ,ינשה ברה תמיתחכ תועהומ :איצוה רגנכש רצה . הרוח ןידל
 תא אופא ןשרגת אנ לא , תוארדתקה לכל םירוסיפורפ תקפפמ היסור ןיא | הרכבת, .התשעש השעמ דוע ףסותנ וז הבורמ לע . טחושה לש ותטיהש
 עוצקמב פ'הכל שקבל אופא ולדה . תואטיפרבינואה .ךותמ םירוענה:ינב = קלחלו ,קפסב ןיירע תלטומ התיה ותתימש , שיא. רבקל הרהמ יכ ,*אשודק
 -ולוק יכ ,ינא 'ערוו .םראל םדא תוכז תתל ידכ םייגולואיזופ םינמיס הלכשהה | אשידק הרבחה רבדבו טחושה רבדב ךוירקבש תויללכה תופסאב |, ןשוכר תא

 "ומצע תא רבכמ וניאש ,סג חכ לש ונוחצנ ינפל ונחנא םודמוע . עמשי אל םיסאוקל םגו םילוחל םג אורקל וכרצוהש דע ,תאזכ הגררמל תושגרתהה העיגה
 .ן היפור "יב | הנומאה תא ונבלב אנ רומשנ לבא .םדאה תא אנוש אוהשו| | ןיב רשפל רבדה חולצה התע ,לארשי םש ללחתגו םונושה םילוסגוקה לש

 8 תא ןושכע תננוכמה ,המיסוצ השעמ םדוק הב הכלהש ךודב בוש תאצמנה | הנפתתשת תוריחבבו שדח רעו רחבי , תועודי תונקת ונקתנ .. םיבירמה םירחצה

 ףוס דומעי ,םירחאו בופילוגוב ,הבילפ , בונאיליד , ןיגאיפיס תובקעב הירעצ = ריעב וקבדוהש תלודג תוערומ ., ופיבש תותכהו תוגלפמה לכ הנושארה םעפב

 (םירטפינימה תכשל ופלכ וריב הרומ אוה) וללה םינוראל .תוארהל הל .חחכ ףוס . תוגלפמה לכ ומילשה יכ תחמשמה הרושבה תא תורשבמ

 . ,(לאמש רצמ תורעוס םופכיתואיהמ) , םהל יוארה ,םוקמה תא = דוד 'ה "שנויה, ןותעה לש אריישה םע דחי אב לארשי ץראל --

 1 8 יהרדחו ןורכז תא ההקבו , הפיחב ,ופי םי תרעס ינפמ ,הדרי .אריישה : ןמשירפ
 םותרואה ואב ופיב ,הלודג הבחב ןמשירפ 'ה .ונפ תא ולכק וללה תובשומב
 , םילשוריל וירבחו ןמשירפ 'ה 'עסנ ופימ .. היסנמגה זא הכרעש ףשנח לא

 ,ל ו קי גב יטורה םעה תרוגא תקלחמ .םיקיוזויוספ-יישעמ
 / ' תא םהיריב םירוהוה ושפת וכ , תינוריעה חמורה לא הערוה .השיגה בוי

 = דצולוביר תואצוז\ קר \ םיצופמ םתו , םילאנרו'זו .םיגותע תריכמל םיקסויקה לכ

 - | םתושרל םיקסויקח תא  ורסמי יב , םיקיגזויוסה .םושקבמ / הז .םע , תוונוי
 "< ףתוית רוחמה תא עיצהל חטילחה :הדוגאה : . תובמופ הריכח | העבק המודה
 . .דאלוקינה םיטסיסורגורפה , ריעב םינוהעה . תריכט קסע תא םהיריְב תחקלו לודג

 1 . םיקיגזויופה לש םיקסויקה לע טוקיוב זירכהל ורמגו ונמנ םרצמ םובְוי = ותרוכע תא ליחתה ןיטנוביל 'הש םויה ןמל םינש רשע ואלמנ רדאב ---
 יב תויגאטאלקורפו םינולע = םיקיגזוינסה םיציפכ בונישיקבו 'ה לש וירודיו .ופיב קנבה יריקפ . (לארשי ץראבו  ןודגולב) * ונלש םיקנבב

 - = םידוהיל חינהל אלש יידכב ,םירוהטה םיסוהה ברקמ קר םיררוב רוחבל םירחובה = + ורובכל .םיער .תדועס .ןכרע ןופנובל
 ידגובה / םידהותמה , ל ירכבו ו הכלממההתמיצ לא סנכהל תבוטל רמאמ סיפרה ופיב < . אצויש "אגיתשלפ, יברעה | ..ןוחעה

 תיבב ךרענ ופיב ..אניוומ יקצנמרק 'ה התע ההוש לארשי ץראב --

 ,תומשומלו םילשורול יקצנמרק 'ה עפונ ופימ ..חרואה דובכל ףשנ יטרפ
 הרואה ,ןפוב :ובאילת .רברפה לע הלודג תולעפתהב חרואה  רבד הפסאב
 ,תולמעתהל דחוימ .ןינב תונבל ידכ ן'רפ 3000 היסנמ:ל ברג .דבכנה



 "ורווכה י*ע .ףוירזו אל  רסיקה לש ונוצרו ןוטלשה תא  .םהיריב ושפתי אל

 . עצב תפדורה תונלשרה הימארק
 ונפל תוכדהשה  םיקינזויוכה וררוע  ,בויק ךלפ ,בויראק אמב

 ןושארה םויב קושה-ימי תא לטכיו רחפמה תא רופאי יכ , יבויקה רוטאנרבוגה = =

 םהולרתשהש ינפמ ,וזכ הטלחה ו-כקו ופסאנ הרייעה ירכא םג , םיגחבו עובשל = :

 וכ ,השקבב רוטאנרבוגה לא םעפה רוע םיקיגזויוסה ונפ ,חב רע המייקתנ אל וז

 הנומאה יאנושל םלקלו געלל ויהי אלש ידככ, ,םתלאשמ תא אלמל רהמו

 לש ותעד תוחל תאזה תולדתשהה תא רפמ רוטאנרבוגר ."תיבאלפובארפה

 , תיבלפת הבטסמיזה דעו = <

 ,הכלממה:תצעומבש * תדחוימה היפימקה ,הכלממה-תצעומ ב

 תא התלכ .הדל תדמ  האיציה ד*ע קוחח-העצה תא הרובש

 תהב  םירצונה-תד תא  רימהל רותמה ,קוחה לש ןושארה ףיעסה , התרובע

 הרוקפה יב 7 ואצמ היסימוקה ירבח כור .היסימוקה האמ הח דנ ,תירצונ:הניאש

 לע קר הלה ,  תירצונ:הניאש תדל האוציה תא תרהמה ,תדה שפוה ד"ע

 ,שטיבוחאטס ,א .מ , הופכ ךוהמ תירצונה תדה תא ולבק רשא ,םהה םישנאח |

 התחסונב העצהה לב בקתה יכ ,םתעדב םידמוע זראשנ םירחא - ינאק . ּפ א

 ,הכלממההתמוה לש

 וכ ,שרח ףיעס קוחה:תעצה לע  ףיסוה> תועד בורב טלחוה רועו

 םירועצ ..םלובשב םהירוה ורחבש ,תדה תא םילכקמ םינש ד"ימ םיתוחפ םירלו

 םוצוו םה םא ,םיאשר ,תרחא תד  םהירוה ולבקש , םינש א'ב רע ר"י ינבמ

 . תמהוקה םתדב ראשהל , ךכב = =

 תעב לבקש | ,תועירי = דופי לע :הנקסמ
 חתינימראה  תדב םתד תא

 יריל אב םינפה ןוירטסיגימ
 םוריממש  ,םירוהיה לכ יכ | ,הנווחאה

 תא םישוע ,תינאירוגירגה -

 תרה תלבק י"ע- .תויתד תופקשה םע תוכייש םוש ןהל ןיאש , תורטמ

 רשא םיועה לבב הכישיה תוכז תא םידוהיה םישכור תינאירוגירגה+תינימראה

 הלעמל םינוילעה רפסה:ותב לא םילבקתמ ,  ןילופרטמה:ירעב םגו םןחתל ץוחמ !

 ירוהיל תוכוה * ןיאש , תויכלממ תורשמל םגו הגוהנה תיטנצורפה .המרונה ןמ =

 ינוזדאומ'ציאה רזניסה לא םוירטפינימה הנפ הוה רבדה לא בל םישב ,ןהב שמשל

 תאמ  םולבקתמה , תולדחשהה:יבתכ = לכ תא איצמי ךלואו ןאכמ יכ ,השקבב

 לא , תינאירוגירגה-תינומראה , תדב םתד תא! רי-הל םירמואה ,זק וק ירוהי |

 הנודמה ירע רתיב = רשא :םיהוהי דצמ .הרמה>תויולרתשה דעו , יזקוקה בוצנה |

 . םונפה:רטסינימל תעל תעמ עידו, =

 איצה םירטסונימה רוס לש םופדה-תיב .תומשר תימשיטנא /

 ימשיטנא הווב בותכה ,'האובתה רחסמב ,פידוריה, םשב סרטנוק רכב אל הז .

 םיחוקל םירמאמו תויצנידנופפרוק לש ץובק אלא :וניא םרטנוקה לכ ,רומג |.
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 ילודגל קר ,חלשנ | הזה  ימשרה ץבוקה . םורוחשה | םינוחעה | ךותמ |

 . םיטארקורויבה

 רבעש עונשב  התיהש ,ם"יאשיה הדיעוב .םי"אטיה תדועומ /

 : הלאה תוטלחהה וטלחוה ,בויקב
 ,הלאשה תא הררב הדיעה .תיל לב ה היצרגימ אה רורפרברב .
 לש | הרורס תרונעב התעמ ,לחהל היצרגימאל תידוהיה הדוגאה הכירע םא |

 י"ע ההע תישענה , הדוכעה יכ \א : הנקסמ יריל האבו , תיללכה היצארגימאה <

 :ת:ימורדהו תוימוררה תויאקירימאה תוצראל םידדונה חולשמ : איהז , חדוגאה | |

 ןגוכל .ולכויש ידכ , ם טנרגימאהל עויס תאצמהו ןוטסבלאג למנ ךרד תויברעמ

 תברו הכוב הרונע איה ,םישרחה םהיתובשומ תומוקמב 'דמעמ .םמצעל
 \ הדובעה רבלמ יכ (ב . הדוגאה דצמ תוחכה לכ תוצמאתה תשרודה , תוירחאה |

 ת ללכה היצארגיסאה רודס ןינעב הילע תחקל הדוגאה הלוכי" , חאזה תירקיעה
 התוא רמולכ  ,ל'וחל םיטרופפאפ הלבקו תינויצאמרופניאה הדוכעה תא קר

 ,היצרגימא ינונעל | םיירוהיה תודסומה לכ  התע הב םיקסועש , הרובע ה

 הכירצ היצרגימאל תירוהיה הרוגאה יכ ו .תבשוח /ךכיפל . רבכ םימוקה

 . םשל אלא , תיתד הרכה ךותמ אל רברה

 אי ןוילנ

 עוצקמב = תינויצאמרופניאה = הרובעהל עגונבו = . תאזה .הרובעה תא .ביחרהל
 רז הדוגעב עויסל הכו'צ הרוגאהש | , הויעוה האצמ תיללכה היצארגימאה
 , תומוקמב המצע :ינפב התוא תושעלו םימיקה היצרגימאל 'םייריהיה תודסומהל
 .םיתלצעב תודכוע תודוגאהש ןא ללכ תודוגא הכ רע םהב ןיאש

 עודי רפסמ .רומעהל .ץוחנל .תבשנח היללכה הריעוה .ףפ כ :תובצק
 ינינע תא תעד הרוגאה ישרומ תא רמלל היהת םתכוחש , םירוטקורטסניא .לש
 \ םיטנארגימאה תצובק תא וולי .רשא , םיעוכק = היולהינכ .םגו , היצארגימאה
 עוצקמה הרוגאה ישרוטו תוקלחמה לש םהדובע 'תא ביתרהל .ךירצ הזב אצויכ
 וז הרטמל דפילו  םיטנארגימאה .ליכשב | ץראל .ץוה לש םיטרופסאפ תלבק
 תא גישהל ידכ .הרוגאה ןוטלש לש ותחגשה תחת ודמעיש , םידחוימ םידסומ

 :ץובק .עובקל .הרוגאה ןוטלש. ךירצ וללה םיכרצה לכל םושורדה ףסכה-ימוכס
 ,םתלכי תדמ יפל , רוזעל ובייחתה תיללכה הדיעוח ירבח .ריעו ריע לכב ףסב

 + ףסכה ץובקב

 תוללכה ההיעוה ,הרידנה יגינעל לאנרו'ז האצוה ד'ע

 ינינעל  תירוהיה ןושלב ןוחרי דַסיל זרדזת יכ ,הדוגאה ןוטלש ינפל העיצה
 יפנע לכל עגונב םירמאמ  סיפריש ךירצ = הזה לאנרו'זה . בושיהו הָיצארגימאה
 , תויגויצאמרופנוא | תועידו ,םידוהיה ברקפ תיבושיהו  תונווצארגימאה הדוכעה
 תושמשמה היצארג מאה ןינעב .תועירי , םידוהיה םירדונה ינו :הל תעדל תוצוחנה
 יימאל םיעגונה  םיקוחה .ד*ע תועירי , היצארגימאה 'רודסב .םיקפועהל הארוה
 +רועו תונוש תוצראב הוצארג

 שדקומ \ אהיש , היסור ןושלב ןותע תאצוהב סג תלעוה שיש ינפמ

 תחל הדוגאה ןוטלש יגפל .תוללכה הפסאה .העיצה  ,היצארגימאה תולאשל
 רוי .הפירואב אצויה , 1685 * ןוהעהל ותורשפא תדמ יפל הכומת

 עובשל ישילשהו ינשה םויב .השראווב םינ:ר לש הפסא

 םויה תחונכ ר"ע הלאשב ןנדש ,םינבר לש הפסא השראוזנ התיה רבעש
 םיתבָהיילעבמ ו"טו םינכר השש ,ם"ירומדא הנומש ופחתשה יז הפסאב . ןושארה
 .השראוובש םיבושחה

 םויב .ההוגמה קוחש ,תוערה תואצותה תודוא לע ורבד םיפסאנה
 .ימונוקיאה דצה ןמ םג יתרה דצמ םג היסור ידוהי לכל איבהל לולע ןושארה
 תוירשפאה לבב ץוחנש .,דהא הפ הנקפמ יריל האב הפסאה
 , עיצהש ימ היה .םירוהיה דמעמ תא הזה קוחה  םורהי אל יב ,לדתשהלו

 שמתשהל

 האחט ההמ וןז העצה לע לבא .דחומ דעו וז הרטמל רחבי יכ

 ןגהל רעו יב ,רמא אוה .קסירבמ קישטייוואלאס םייח 'ר ברה תצומנ

 ךירצ ,ירכעה .םעה םשב רבְדְל חכה יופי ול היהיש ,םירוהיה ינינע לע
 יניגעל םה םירוסמש .י"פעא , הפסאה ירכת לבא ,םירוהיה לכ תאמ רחביש

 רעוב רוהבל תושר םהל ןוא ,חכ יופי םוש +:ב ,אליממו ,שיאמ ורחבנ אל ,םעה

 טלחוהו דעו תריחב .רבדב העצהה התחהנ קסירבמ ברה לש וכואנ רהאל .,הוכ

 לע רומשל ולדתשי יכ ,השקבב םוירוכצה םינקסעה ידככגמ םידהאל תונפל

 קוחה לולע המכ רע , להקה:תערל ררבלו םהל תפקשנה הנכסה ןמ םידוהיה

 + תיסור:יחרזא לכל ןתונש , תדה:שפוח תא עירפהלו םידוהיל רספה םורגל

 תא הפס.ה הריכה הז ןינעב םילדתשמה תויהל םיגוגה םישגא רותב
 .לאקזחי 'רו ןופדיוואר שובול 'ר ,רעטסוימגאוו לאוי 'ר : םייאשראווה ללכה ינקסע

 : . בוצווארק

 הלאל תוכוה שי םא |, ךלפה-ירשמ םירחא לצא הלאש הררועתנש םושמ

 בר תרשמל "רחבהל היונמיג לש םלש "סרוק רועישכ םרומל קוח ורמג אלש

 יאמ 28 םוימ טאניסה תטלחה ףקותב יכ ,םינפה רטסינימ התע ררב ,הדעה

 תוקלחמ ע ב'ר א קר רמגש ימל םג סעטמ תונכר לש זניצ שי 1904 תנשל

 .הוזנמיג .לש

 .נרבדלונ ל
 13281085 ₪6. 70 תק

 :,םונאיורד .,א  ךרועה
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 .8הכאו ו

 העיגה --- ,םוחנ םייח 'ר  ,היקרוט ינבר שארו  וקסירפ דוד
 -- תחא המישנב הלאה תומשה :ינש תא ריכזהל העשה = ףוס-ףוס
 ,.לודג "ןוחצנ, וחצנ

 החלשנש ,המרגלטב רטאנ -- ,םינאמותועה םידוהיה ונחנא,
 דימת ונייה םינמאנ -- :החפ:יקאח * ,םיריזוה שארל רי מז אמ
 תא ונל החתפ רשא | ,תינאמותועה תובלמל םליעל היהנ םינמאנו

 ,ונשארו ונגיהנמ- תערל ונמיכסהב .הבחב היתועורז
 ודובכ :תלעמ םורל הרות םיעיבמ ונא .,ידנפא םוחנ םייח
 ונא ףקות לכ בו ,ונילע רבדל  ליאוהרשא תובוטה דעב
 תונהו םינויצה תובשחמ תא ונילעמ םיקיחרמ
 רוגחל ונחנא םינוכנ יכ  ,ונתדבו ונדובכב ונחנא .םיעבשנ .ם ב ל
 ,העונת לכ דננ העש לכבו תע לכב םחלהלו וניתוחכ לכ <תא
 ."הבוהאה ונתדלומ תבוט םע המיא תמ הניאש
 שאר :יולה הדוהי 'ר לש וינב ינב --- מתח תאזה המרגלטה לע

 .הדעה ישארו רימזא ינבר
 םידוהיה לש ידיחיה םבל ןוזח <.

 ,המרגלטב רמאנ -- ,טרפב  ,שפוחה שרע ,יקינולס ידוהי .לשו
 איה -- ,החפייקאח ,םיריוה שארל יקינולס מ החלשנש
 ףא ...השידקה  ונתדלומ ץרא לש התמדקו. הרשא תֶא רצבל
 אבהלו ןאכמ םגהנמי אלו הנמנ אל דחא ידוהי
 בללע הלע אל םלועמ יב לכל יולג ,םינויצה לע
 הל ןיא ללכבש  ,תונויצה לא הפסהל  םידוהיה
 -- ומתח המרגלטה לע ...'םעה יניעב תובישחו ךרע
 בקע י 'ר ,יקינולס ינבר שאר : לאנברבא קחצי ןוד לש וינב נב

 ,הרעה .ישארו
 ןיא לבא .וזכ המרגלמ החלשנ .םרט .דוע המצע \ אטשוקמ

 שיל'גימ התע דע היה אל :הרקמ יייפע העשל  .רוחא אלא הז
 םישנאה ורחבנ םאו ,שיל'גימה .תוריחב ורמגנ רבכ התע  ,אטשוקב
 תישאר היהת יאדו ,"תוריחבה ישוע, וללפתה םהילא רשא , םהה
 רימזאמ הנושאר האצי השא ,תונישלמל םה .םג םדי תתל םהישעמ
 ,םלוע תפדחו ןולק .םהילע םג .איבהלו  ,יקינולסו

 .םוחנ םייח 'רו וקסירפ דוד וחצנ רשא , לודגה "ןוחצנ,ה :והז =<

'. 
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 -,ןיעמה . ךות לא תקרזנה ןבא :םינאוד .ונא תונויצל . אלו
 * .תללוצו תדרוי איהו--המא לע המא םיטה תא עגרל איה העיתרמ
 - אטשוקו יקינולס ,רימזא ייילודגל, םהל ומדק  רבכו .הרכז דבאו
 םג . וקרז . ,ןושארה סרגנוקה ינפל רוע ,םתעשבש ,"האחכה ינבר,
 ץוח םהאחמ םהל האיבה המ +םה ןכיה .תונויצב וזכש 'ןבא םה
 + הפרחו .ןולקמ

 תחא םעפ הפלחש ,הרדהנו הפי היזוליא לע קר ונל רצ
 םניע התאר ,םיררפסה וגיחאב םיגוה ויהשכ ,ונתאמ םיבר ,.לצכ
 - .התיה םתמוקש ,םהה םישנאה תומד תא בשה רבעה ךסמל דעבמ
 ",הממוה הרישל ןיעמ היה .םבל ,ןואגב ואשנ םשאר תא רשא ,הפוקז
 והר אלו ודחפ אל םמעל .רצבו ;הקומע הבשחמל רוקמ---םחמו
 החונמ םהל שקבל םילוג שארב | ואצי םא  יכ ,ךרד ודבא אלו
 -"  םיררה ,םשפנ רפעל .החש וללה , היזוליאה הדבא הנהו ..עוגרמו
 .תבתוכ : םנימיו אוש רבוד םהיפ . ,ףדנ הלע .לוקמ םה םירעורו
 ,רקשו הלבנ ירבד

 . יא . וקסירפ ךוד לע בועת לש שגר ךותמ ונא םיעסופ םלואו
 " הלדנ :"םנאילא,ה--םוחנ םייח 'ר( םע םנ טפשמב םיאב ונא
 יכונח--תודעה ישאר תא ןידל  םידימעמ ונא ןיאו ,ותוא החפטו
 - תא" "סנאילא,ה לע דוקפל םויה אובישכ .םה םנ םנה "סנאילא,ה
 ..הלא םילודנ םג ורכז ,לארשי םעל האטח רשא ,היתואמה לכ

 .-דחאה לע קר .חרומה תוצרא לכב הנש םישמה ךשמב הלדגש
 ,תוכז דמלל םיצור :ונא ןיאו םילוכי ונא ןיא---ריאמ בקעי 'ר לע
 ונעמשש םושמ אלו ,תונויצב | ותוא ונחנא םידשוחש םושמ אלו
 "המואה תיחת לע ,ךכל היואר העשה התיהשכ ,םימואנ םאונ ותוא
 < " ,העידי האב התע .אקודש םושמ אלא .ץראהו הפשה תיחת לעו
 7 אצי רבכו םילשוריב ישב:םכח תרשמ  לבקל  םילחה  ףוס:ףוסש
 0 .םשל

 בשויה םעל גיהנמו רבב תושעהלו תונויצה לע הבד איצוהל

 .םויה .יתלב התוא ונעדי אל ךשא ,השדח אחסונ יהוז --- ןויעב
 "תאזה .החנמ,ב רפכל .רמא .ריאמ בקעי 'רש ,רשפא םלואו

 \ = ,עודיכש :,תוררונשה ירובג ,םילשוריב רשא םיברה וידגנתמ .ינפ תא
 הנכסה תא םה םיאורש םושמ ,תונויצה יאינשמ לע םלוכ .םה םינמנ
 2 , / + הנממ םהל תפקשנה

 התעב  ותחנמ .תא איבה םנמא . ירה ,רברה  אוה ךכ םא
 . / "+. ןותונוע לכ לע רפכל



/ 

 ,יבויקה רוטאנרבוגה = =

 דוהוובה .י*ע .ףוורזי אל | רפיקה לש ונוצרו ןוטלשה תא  םהידיב ושפתו אל | <
 . עצב תפדוהה תינלשרה .היטארק

 ינפל תוכדהשה : םיקינזויוכה .וררוע ,  בזק ךלפ ,בויראק אמב

 ןושארה םויב קושהדימו תא לטביו רחפמוו תא רוסאי יב

 םהולרתשהש ינפמ .ווכ הטלחה ו-כקו ופסאג הרייעה ירכא םג . םיגחבו .עובשל

 יכ ,השקבב רוטאנרבוגה לא םעפה דוע םיקינזויוסה ונפ ,ףכ רע המייקתנ אל רז

 הנומאה יאנושל  סלקלו געלל ויהי אלש  ידכב, ,םתלאשמ תא אלמל רחמו
 לש ותעד תוחל תאיה תולדתשהה תא רפמ רוטאנרבוגר ."תיבאלסובארפה

 + תיכלפת הבטסמיזה דעו

 ,הכלממה:תצעומבש  תדחוימה היפימקה ,הכלממְה-תצעומ ב

 תא התלב .הדל תדמ  האיציה ד* ע קוחה-העצה תא .הרובש

 תדב  םירצונה-תד תא  רימהל רותמה ,קוהה לש ןושארה ףיעסה , התרובע

 הרוקפה יכ , ואצמ הוסומוקה ירבח בור ,היסימוקה האמ ה ח ד ג , תירצונ:הניאש

 לע קר הלח , תירצונ:הניאש תדל האוציה תא תרחמה ,תדה שפוה ר'ע

 ,שטיבוחאטס א  ,ם , הופכ ךותמ תורצונה תדה תא ולבק רשא ,םהה םושנאה
 התחסונב העצהה לכקתה יכ ,םתעדב םידמוע זראשנ םירחא רדועו ינאק .פ .א

 . הכלממההתמוה לש
 "וכ ,שרח ףיעס קוחה:תעצה לע  ףיסוה? תועד בורב טלחוה רועו

 'םירועצ ..םליבשב םהירוה ורחבש , תדה תא םילבקמ םינש ד'ימ םיתוחפ םידלי

 םוצוו םה םא ,םיאשר ,תרחא תד םהירוה ולבקש , םינש א"ב ךע ר"י ינבמ
 + תמדוקה םתרב ראשהל , ךכב < ,/

 תעב לבקש | ,תועירי = דופו לע :הנקסמ
 "חתינימרא ה  תדב םתד תא  םיריממש

 ידול אב םינפה ןוירטסוגימ
 ,םירוהיה לכ יכ | , הנורחאה
 תא םישוע ,תינאירוגירגה
 תדח תלבק ו"ע  .תויתד תופקשה םע תוכייש םוש ןהל ןיאש , תורטמ

 רשא םיועה לבב הנישיה תוכז תא םידוהיה םישכור תינאירוגירגה:תיגומראה

 הלעמל םינוילעה רפסהיותב לא םילבקחמ ,  ןילופרטמה+ירעב .םגו םןחתל ץוחמ .

 ירוהיל תוכוה  ןיאש , תויכלממ תורשמל םגו הגוהנה תיטנצורפה המרונה ןמ =

 יגיזדאומ'ציאה רוניסה לא םוירטסינימה הנפ הוה רבדה לא בל םושב ,ןהב שמשל

 תאמ םולבקתמה , תולדחשהה:יבתכ | לכ תא איצמי ךליאו ןאכמ יב ,השקבב 2

 לא , תינאירוגורגה-תינומראה , תדב 'םתד תא: רי-הל םירמואה ,ז ק ו ק ידוהי

 הנודמה ירע רתיב  רשא .םידוהי דצמ .הרמה:תויולרתשה ד"עו ,וקוקה בוצג

 . םונפה:רטסינימל תעל תעמ עידו

 איצוה םירטסונימה רוס לש םופרה-היב .תימשר תיטשימנא |
 ימשיטנא חורב בותכח ,"האובתה רחסמב ,פידוריה, םשב סרטנוק רבב אל הז
 םיחוקל םירמאמו תויצנידנופפרוק לש ץובק אלא .וניא םרטנוקה לכ ,רומג .

 ילודגל קר ,חלשנ הזה  ימשרה ץבוקה + םירוחשה | םינוחעה | ךותמ -

 , םיטארקורויבה

 רבעש עובנשב התיהש , ם"יאטיה הריעוב .םי"א טיה תדיו עומ

 ! הלאה תוטלחהה וטלחוה ,בויקב-
 ,הלאשה תא הררב הריעיה תיל לב ה היצרגימ אה רודפרברב 0
 לש הרורס תדו:עב התעמ ,לחהל היצרגימאל תידוהיה הרוגאה הכירע םא

 י"ע ההע תישענה , הדובעה יכ (א : הנקסמ יריל האבו , תיללכה היצארגימאה :

 :ת\ימורדהו תוימוררה תויאקירימאה תוצראל םידדונה חולשמ : איתו , חרוגאה |

 ןנוכל ולכויש ידכ , ם טנרגימאהל עויס תאצמהו :ןוטסבלאג למג ךרד תויברעפ |

 תברו הכוכב ס הרונע איה ,םישרחה םהיתובשומ תומוקמב דמעמ 'םמצעל |

 \ הדובעה דבלמ יּכ (ב . הדוגאה דצמ תוחכה לכ תוצמאתה תשרודה , תוירחאה

 ת ללכה היצארגימאה רודס ןינעב הילע תחקל הדוגאה הלוכי , 

 התוא רמולכ

 , היצרגימא 6

 תאזה תירקיעה :
 , ל"וחל םיטרופסאפ הלבקו תינויצאמרופניאה .הרובעח תא קר

 םוירוהיה תורסומה לכ  התע הב  םיקסועש , הרובע
 הכורצ היצרגימאל .תירוהיה הרוגאה  יכ ,הדיעוה תכשוח |ךכיפל ., רבכ- םימוקה |
 רשפאה ופכ פרתשהלו וישכע לש וז התדובעכ קר בורקה | דיתעב קפתסהל |

 < םשל אלא , תיתד הרכה ךותמ אל רבְרה

 עוצקמב + תאזה .הרובעה תא .ביחרהל תיגויצאמרופניאה - הרובעהל עגונבו
 וז הרוכעב עווסל הבו'צ הרוגאהש | , הריעוה האצמ תיללכה היצארגימאה
 , .תומוקמכ המצע :ינפב התוא תושעלו םימוקה היצרגימאל..םיידיהיה תודסומהל
 ,םיתלצעב תודכוע תודוגאהש וא ללכ תודוגא הכ רע םהב ןיאש

 עורי רפפמ רומעהל .ץוחנל .תבשנח .היללכה הריעוה .ףפכ:תובצק
 ינונע תא תעד הדוגאה ישרומ תא .רמלל היהת םתכוחש , םירוטקורטסניא .לש
 \ םיטנארגימאה תצובק תא וולי , םיעובק = היולדינב .םגו , היצארגימאה
 עוצקמה הרוגאה ישרוטו תוקלחמה לש םהדובע תא ביחרהל ךירצ הזב אצויכ
 וז הרטמל דפילו  םוטנארגימאה  ליכשב | ץראל ץוה לש  םיטרופסאפ תלבק
 תא גישהל ידכ .הרוגאה ןוטלש לש ותחגשה תחת ודמעיש ,םידחוימ םידסומ
 :ץובק :עובקל  הדוגאה ןוטלש: ךירצ וללה םיכרצה לכל םושורדה ףסכה:ימוכס

 ,םתלכי תדמ יפל , רוזעל ובייחתה תיללכה הדיעוח ירבח ,רועו ריע לכב ףסב
 +ףסכה .ץוכקב

 רשא

 תיללכה הריעוה .הרידנה יגינעל לאנרו'ז האצוה ד'ע

 ינינעל  תירוהיה ןושלב ןוחרי  דסיל זרדזת יכ ,הדוגאה ןוטלש ינפל העיצה
 יפנע לבל עגוגב םירמאמ םיפריש ךירצ הזה לאנרו'זה , בושיהו היצארגימאה

 , תויגויצאמרופנוא  תועידו ,,םידוהיה ברקב תיבושיהו * תונויצארגימאה הדוכעה
 תושמשמה היצארג מאה ןינעב תועידי , םידוהיה םידדונה ינו :הל תערל תוצזחנה
 יימאל םיעגונה  םיקוחה .ד"ע תועירי , היצארגימאה :רודסב .םיקסועהל  הארוה
 .רועו תונוש תוצראב הוצארג

 שדקומ \ אהיש , היסור ןושלב ןותע תאצוהב םג תלעות שיש ינפמ
 תתל הדוגאה ןוטלש ינפל תוללכה הפסאה העיצה ,היצארגימאה תולאשל
 1 ..הסידואב אצויה , ,,1685* ןוהעהל ותורשפא תדמ יפל  הכומת

 עובשל ישילשהו ינשה םויב .השראווכ םינ:ר לש הפסא

 םויה תחונכ ר'ע הלאשב ןנדש ,םינבר לש  הפסא השראוונ התיה רבעש
 םיתבָה:ילעבמ ו"טו םינבר.השש ,ם"ירומדא הנומש ופחתשה יז הפפאב , ןושארה
 .השראוובש םיבושחה

 םויב .ההונמה קוחש ,תוערה תואצותה תודוא לע ורבד םיפסאנה
 .ימונוקיאה רצה ןמ םג- יתדה דצמ םג היפור ידוהי לכל איבהל לולע ןושארה
 שמתשהל ץוחנש ,,דחא הפ הנקפמ ידריל האב הפסאה

 , עיצהש ימ היה .םירוהיה רמעמ תא הזה קוחה סורהי אל יכ ,לדתשהלו
 האחס החמ וז העצה לע לבא .דחוימ דעו וז הרטמל רחבי יכ

 ןגהל דעו יכ ,רמא אוה .קסירבמ קושטייוואלאס םייח 'ר ברה תצומנ
 ךירצ .,ירכעה .םעה םשב רֶכִדְל חכה ,יופי ול היהיש ,םידוהוה ינינע לע

 יניעעל םה םורוסמש .י"פעא ,הפסאה ירכת לבא ,םירוהיה לכ תאמ רחביש

 העוב רָוהבל תושר םהל ןיא ,חכ יופי םוש +:כ ,אליממו ,שיאמ ורחכנ אל ,םעה

 טלחוהו דעו תריחב .רבדב העצהה התחהנ קסירבמ ברה לש וטואנ רהאל , הזכ
 לע רומשל ולדתשי יכ ,השקבב םוירוכצה םינקסעה ידככגמ םידהאל תוגפל
 קוחה .לולע המכ רע . להקהיתערל ררבלו םהל תפקשנה הנכסה ןמ םודוהיה
 + תופורייחרזא לכל ןתיגש , תדה:שפוח תא עירפהלו םידוהיל רספה םורגל

 תא הפס.ה הריכה הז ןינעב םילדתשמה תויהל םינוגה םישנא רותב
 .לאקזחי 'רו ןופדיוואר שוביל 'ר ,רעטפוימגאוו לאו 'ר : םייאשראווה ללכת ינקסע

 1 בוצווארק

 תוירשפאה לכב

 הלאל תובוה שי םא , ךלפהחורשמ םידחא לצא הלאש הררועתנש םושמ

 בר תרשמל 'רחבהל היזנמיג לש םלש סרוק רועישב םרומל קוח ורמג אלש

 יאמ 28 םוימ טאניסה תטלחה ףקותב יכ ,םינפה רטסינימ התע ררב ,הדעה

 תוקלחמ ע ב'ר א קר רמגש ימל םג סעטמ תונבר לש זניצ שו 1004 תנשל

 .הוזנמוג .לש

 :,םונאיורד ,א  ךרועה
 ק6 גאס 4. [. 17/8080.

 נרבדלונ ל איצומה
705 . .405 



 תישימחה הנש

 ==  .איערת ,  ןסינ 'ז ,הנליו =<

 \צ 11.א 4, 5-6ם אקו 14

 .הָפְצְמַה לע

 .8הכאו 3

 העיגה -- ,םוחנ םייח 'ר- ,היקרוט .ינבר שארו  וקסירפ דוד
 -- תחא המישנב הלאה תומשה "ינש תא ריכזהל העשה  ףוס"ףוס
 ,.לודנ ."ןוחצנ, וחצנ

 החלשנש ,המרגלטב רמאנ.-- ,םינאמותועה םידוהיה ונחנא,
 דימת ונייה םינמאנ -- .החפ:יקאח  ,םירוזוה שארל רי מז אמ
 תא ונל החתפ רשא | ,תינאמותועה תובלמל םלועל היהנ םינמאנו
 ,ונשאהו ונגיהנמ> תעדל ונמיכסהב .הבחב היתועורז
 ודובכ  תלעמ םורל .הדות םיעיבמ ונא ,ידנפא םוחנ םייח
 ונא  ףקות לכ בו ,ונילע רבדל ליאוה רשא תובוטה רעב

 תונהו םינויצה תובשחמ תא ונילעמ םיקיחרמ
 רוגחל ונחנא םינוכנ יכ  ,ונתדבו ונדובכב  ונחנא .םיעבשנ .ם ב ל
 ,העונת לכ דגנ העש לכבו תע לכב םחלהלו וניתוחכ לכ תא
 ,.."הבוהאה ונתדלומ תבומ םע המיא תמ הניאש
 שאר :יולה הדוחי 'ר לש וינב ינב -- ומתח תאזה המרגלטה לע

 .הדעה ישארו רימזא ינבר
 ללכב םינאמותועה | םידוהיה לש יריחיה םבל ןוזח <,

 ,המרגלטב רמאנ -- ,טרפב | ,שפוחה שרע ,יקינולט ידוהי .לשו

 איה -- .החפייקאח ,םיריוה שארל יקינולס מ החלשנש
 ףא ...השידקה  ונהרלומ ץרא לש התמדקו  הרשא תא רצבל
 אבהלו ןאכמ םנ הנמי אלו הנמנ אל דחא ידוהי
 בללע הלע אל םלועמ יב ,5בל יולג ,םינויצה לע
 הל ןיא ללכבש  ,תונויצה לא חפסהל םידוהיה
 -- ומתח המרגלטה לע ...'םעה יניעב תובישחו ךרע
 בקעי 'ר ,יקינולס ינבר שאר : לאנברבא קחצי ןוד לש וינב ינב
 .הרעה ישארו ,ריאמ

 ןיא .לבא .וזכ המרגלמ החלשנ .םרט .דוע המצע \ אטשוקמ
 שול'גימ .התע רע היה אל :הרקמ י"פע העשל | רוחא אלא הז

 םישנאה ורחבנ םאו ,שיל'גימה .תוריחב ורמגנ רבכ התע ,  אטשוקב
 תישאר היהת יאדו ,"תוריחבה ישוע, וללפתה םהילא רשא ,םהה
 רימזאמ הנושאר האצי השא ,תונישלמל םה .םג םדו תתל םהישעמ
 ,םלוע תפרחו ןולק םהילע םג איבהלו ,יקינולסו

 ,םוחנ םייח 'רו וקסירפ דוד וחצנ רשא  ,לודגה "ןוחצנ,ה והז = =
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 ,ןיעמה . ךות .לא תקרזנה ןבא ::םינאוד .ונא תונויצל . אלו
 תללוצו תדרוי איהו--המא לע המא םימח תא עגרל איה העיתרמ
 - אטשוקו יקינולפ  ,רימזא ייילודגל, םהל ומדק- רבכו ..הרכו דבאו
 םג. וקרז = ,ןושארה סרגנוקה ינפל רוע ,םתעשבש ,"האחכה ינבר,
 ץוח םתאחמ םהל האיבה המ +םה ןכיה .תונויצב וזכש 'ןבא םה
 + הפרחו .ןולקמ

 תחא םעפ הפלחש ,הרדהגו הפי .היזוליא לע קר  ונל רצ
 םניע התאר ,םידרפסה וניחאב :םיגוה ויהשכ ,ונתאמ םיבר ,,לצכ
 = /התיה םתמוקש ,םהה םישנאה תומד תא בשה רבעה ךסמל רעבמ

 : ,הממור הרושל ןיעמ היה םבל ,ןואגב ואשנ םשאר תא רשא ,הפוקז

 והר אלו ודחפ אל םמעל .רצבו ;הקומע הבשחמל רוקמ---םחמו
 תחונמ .םהל שקבל םילוג .שארב ואצי םא  יכ ,ךרד ודבא אלו
 םודרח ,םשפנ רפעל החש וללה , היזוליאה הרבא הנהו ..עוגרמו
 תבתוכ  םנימיו = אוש  רבוה םהיפ ,ףרנ הלע :לוקמ .םה םידעורו
 .רקשו הלבנ ירבה

 < ןוא , וקסירפ ךוד לע .בועת לש שגר ךותמ ונא םיעסופ םלואו
 < הלדג :"סנאילא,ה--םוחנ םייח 'ר | םע םג טפשמב םיאב ונא
 יכינח-- תודעה ישאר תא ןורל םידימעמ ונא ןיאו ,ותוא החפטו

 .תא  "םנאילא,ה לע דוקפל םויה אובישכ .םה םנ םנה "סנאילא,ה
 םעל האטח רשא ,היתואטח לכ . הלא םילּודנ םג ּורכְזי ,לארשי

 --דחאה לע קר .חרזמה תוצרא לכב הנש םישמה ךשמב הלדנש

 ,תוכז רמלל םוצור :ונא ןיאו םילוכי ונא ןיא--ריאמ בקעי 'ר לע
 ונעמשש םושמ אלו ,תונויצב  ותוא ונחנא םידשוחש .םושמ אלו
 ." המואה תיחת לע ,ךכל היואר העשה התיהשכ ,םימואנ םאונ ותוא
 < ,העידי האב התע אקורש םושמ אלא .ץיראהו הפשה תיחת לעו
 < אצי רבכו םילשוריב .ישב:םכח תרשמ * לבק5 טילחה = ףוס:ףוסש
 .םשל

 בשויה םעל גיהנמו רֶּבִד תושעהלו תונויצה לע הבד איצוהל

 .,םויה .יתלב התוא ונעדי אל רשא ,השדח אחסונ יהוו --- ןויצב

 י'תאזה .החנמ,ב רפכל .רמא .ריאמ בקעי 'רש ,רשפא םלואו
 ,עודיכש :,תוררונשה ירובג ,םילשוריב רשא םיברה וידננתמ ינפ תא
 הנכפה תאיםה םיאורש םושמ ,תונויצה יאינשמ לע םלוכ .םה םינמנ

 + הנממ םהל תפקשנה

 התעב  ותחנמ .תא איבה םנמא . ירה ,רבדה אוה ךכ םא
 5 , 1 <, ויתונוע לכ לע רפכל
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 ,.תולודגה
 םינושה "םוטנצורפ,ה רבד-לעו תונושה תולבגהה רברדלעו  םינושה םישוריגה

 0 ב יב
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 רברב .תונושה תואפריגה .וקספ- אל .םידחא תועובש ךשמב
 ולה - תואסרוגהו < .םינרטסכאה = תודא לע ןוירטסינימה \ תרוקפ

 .--םייחב דחא םולה םהל ראשנש ,םיריעצה לע דחפו המיא וליפה

 דשה ןיא, .:הלודג הרושב םינותעה ורשב ףוסבלו ., תורגב .תדועת
 המב אלא ,אובל הדיתע םנמא הדוקפה  ;והוראתש ומכ ארונ

 ןוירטפינימ 5ש> ותושרב .םידמועה רפס יתבב :קר + םורומא .םירבד

 הלודגו ."רתוי אלו תורלימלו םישבוחל רפסהיתב ןונכ ,םינפה ינינעל
 לטב אל ןורחאח םולחה --- םיבולעה וניריעצ ברקב החמשה התיה
 ,ןוירע

 הדוקפה הרשאתנ רבעה עובשב ,וכרא אל החמשה ימי לבא

 ץק םשוהו םירעשה ל כ ולעננ םנמא יכ  ,ררבתנו ,תוממורה .תאמ

 םידוהיל  "םהיתויכז,ב םינרטסכאה | וושוה | ,ירמגל .תונרטסכאל

 המרונה הלח םהילע םג :  םינוניבה רפסה-יתב תותלד .לע .םיקפודה

 תויסנמינב ודמל = אל  וללהש ליבשב יכו  ,תמאבו  תיטנצורפה
 ואצמי  ,םלועמ םהילע היורש התיה אל ימשרה : ךונחה תניבשו =

 + תורגבה תדועת םולח תא םולחל תורשפאה ןתנת םהלו םירכשנ
 ררסה .תחת  הריתח ןיעמ הב התיה יאדו וז ."הינליבירפ

 רובעל המכוחמ הלובחת  תונרטסכאה "החיה אל  יכו = ,םייקה
 ,םידוהיה רפסמ תא קוידב עבוק קוחה ?םיעובקה = םיקיחה לע
 םיאולכה ,םינרטסכאה .םיאב  הנהו ,תורגב תורועת .לבקל םיאשרה
 ותוא םימש ,קוחה חכ תא 'םילטבמו ,רצה .םרדחב .הלילו םמוי

 התשענ םינורחאה םימיב םנמא = ,"ןיאדוהי : ןירבוג חרואב, ,לאל = =
 וסנכנ .םינרטסכא תואמ ,ףופ"םי תעירקכ השק .הדועתה  תלבק
 רבכ המצע "הדועתה םנמא ,םולשב ואצי םידוחי .קרו .הנוחבל
 ורעש תא חותפל חכ איה םג דוע הרצע אל יכ ,הכרע הל רבא
 ריואה ןמ תונהיל יאשר אהיש ,םדאה תא רישכהלו תוטיסרבינואה
 ;םיברל םולח שמשלמ הלדח אל תאז לכב לבא .םוקמ לפב
 ןמ וריבעהלו הזה םולחה תא םג לטבל :אופיא :היח  י'ץוחנו
 +וילע אהת המ םייקה .ררסה ,ןכ אל םאש- --ירמגל םלועה

 , תונרטסכאל ץקה .םשוה ןכבו

 הלוכי התיהש  ,קויד רתיב ,וא  ,הליבוהש ,הדיחיה .ךררה
 הדיחיה = ךרדה = - ,הלכשהו הרובע ייחל וניריעצ = תואמ .ליבוהל
 + ונפי ןאל ,אופיא ושעי המ" . םהינפב .הרגסנ .תאזה

 השעָי אל םינרטסכאה לש םמלוע ןברוח :קפס םוש ןיא < .
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 .ףשוחו רוא

 ךנולחל תעקוב שמשה רשא תע = , ביבאה .תליחת ימי = ,הלאה םומיב

 תצנצנמ איהו ., ףל ביבפמ רשא לכ תא הרהז תעפשב הפיצמו רקובה תויהב
 םינותעה תא ךל טישומו דמועה ,  םיבתכמה-אשונ לש תשוחנה-ירותפכב םג
 תויתואה לעו םמצע  םינותעה לע םג ריהב  רוא תכפוש איהו  ,.םושדחה

 רבדהלע  תובוטה תורושבה תא ףל תורשבמה = , םיגוע .תורועמה

 --העשל העשמו םויל םוימ ןטקתמו ךלוה , תחופו ךלוהה ,בשומה-םוחת רבד-לעו

 לגר לע .ארוקו ןולחה דיל התא דמוע רשא שי = , רקובה תויהב , הלאה םימיב
 התאו ,שמש בורמ םהדגו םעפנ התאו , הלאה םינושה םירבדה לכ תא תחא
 םיבלבלמה תונליאה לאו םוריהכהו  םומרה םימשה לא ,  ןיוחל \ גֶועו ףאוש
 רואה רודהי רשא שי ןא--, תשרחתמה המדאה חיר לאו םהינצנ - םיאיצומו

 , לסחו --םירמאמ .השלש-םינש
 ררועתי

 וסיפדי = םינותעה - , תינירמ הלאש
 ימ ., םינרטסכאה לש םטפשמ .אובי אל יאדו .המודה רע
 ?םתומכש םיבולע לש םטפשמ תא שוררל

 ןיאש ,סופיטל ,ונימב ןויצמ סופטל ונכותב :היה ןרטסכאה

 ןבומ וניא הז םופמש אלא דוע אלו . ןושלו המוא לכ לצא ותומכ

 אל תונרטסכאהש ,ןילופ .ידוהול  וליפא ,  תורחא  תוצרא  ידוהיל

 בער ךותמ דימלב קפוע היהש ריעצ ,ללכ  םש היוצמ התיה

 תא .ןיכמ וימי לכ = היהש  ריעצ :ןהמשנו ףוג ייונע ךותמ ,רוקו

 ןלשכהלו בושל ידכ ,וידומל לא בשו םקו לשכנ  ,תוניחבל ומצע

 בורלו ,ותרטמ לא עיגמו חילצמ היה תוקוחר םיתעל קרש ריעצ

 הז .ןרטסכאה לש וסופט אוה הז-- ,ךרדה יצחב דמוע .ראשנ היה

 , וותונורפחו | ויתולעמ לכ םע : ינרדומ  הבישי-רוחב  ןיעמ .אוה

 וררשש תועונתה לכב היחה חורה אוה היה םהה "םיבוטה םימי,ב

 םילאידיאה וסרהנשכו | .תוירטלורפה תועונתהב  דוחיב .ונבוחרב

 רשא שיו ,שואיו םומעש ובל אלמנש ןושארה אוה הוה ,םיירובצה

 ומולח קר .ןרטסבאהל ול ראשנש העשבו  .,תויניצ ידיל םג .עיגה

 ותמחנ םג ינממ הלטונו תדה .הנתינ , תורגבה תדועת םולח ,דחאה

 + הנורחאה ותוקת ,הנורחאה
 ? םהילע אחת המ וללה םיבולעה

 \ הליגהה הבושתה .הבושת הל ןיאש טעמכ וו הלאש
 םהיתונורשכ תאו םהיתוחכ תא ושידקיו םמולח תא םיריעצה וחכשי
 ם .הניא-- תורגבה .תדועתב םייולת םניאש ,תודובעו םישעמל
 םולכ ..שממ םוש טעמכ הב ןיאש ,םנואמ הבושה אלא איה

 ,ןה םג .תויולת .ןניא ,וישכע ונמויק דמוע ןהילעש ,תוסנרפה לכ
 חכה ונרובצל ול שי  יכו +תודועתה תחאב | ,טעמב וא ברב
 ונרובצ  .הסניה + םיהחא | םייח יכרד וניריעצק - תורוהל \ תלכוהו
 ? םירחאה םיכרדה תא ,תוחפה לכל ,שקבל

 ,םיחחא םירפס וארקש םילעופ , תונרטסכאה לע ץקה ץיקה
 ובזעו אל  ,הטיסרבינואו היסנמיג ר"ע דוע :ומלחי אל ,ועגפנו .וציצה
 רוע ונעי אל םיפלאל .םיריעצ ;םחכ קירל ולכי אלו םתדובע תא
 ירפס לכ תא שובכל ידכ םימיכ :תוליק  דוע ומישי אלו םשפנ תא

 ,ומלוע תא הנקש ול המרנ םשבוכה לכש ,םהה יעדמהו .המכחה,
 ומשוה םילבכו ,םהל רצ השעָי םמלועשכ ,םיריעצה םתוא לבא ,ןכ
 םתוא-= ,הזה .רצה .םמלוע ךותמ תאצל ולכוי לבל ,םהילגר לע
 ?םהילע אהת המ םיריעצה

 רשואו הולשו החמש חור , ךילע רובעת השדח חורו ךכל  ךות לא םג ריהבה
 תולבגהלו םישוריגל וגל המ" --- בשומה-םוחתו  תולבגההו םישוריגה .  ץיק-ןיא
 וז האנו רודה הנה , ונינפל אוה-ךורב-שודקה לש ומלוע הנה ?  בשומה"םוחתלו
 -- םיקומעו- םיבחרו םה םימרו ונישארל לעמ םימשה םיחותפ הנה | , םלועה
 ףטושה ,םייחה סומלוב ונתוא :וחאי .אלו הלא לכ הארמל ונבל בחרי אל םנמאה
 =ןבו .אוה קיתעו , עיקרב רסנמ המחה לגלג הנה ? ופוס דעו םלועה ףוסמ רבועו
 אוה שדחו ,םימשו ץרא םיהלא תושע םוימ , םימודק םימימ ואצומו ,  חצנ
 *ינבו םיקיתע אל יכו - - הלגתנו רלונ הליל-ןיב .וליאב = , םויה ףיקתו ריעצו
 + םויה .והומכ ונחנא םיפיקתו םיריעצו םישדח אל יכו , והומכ ונחנא חצנ
 ארממדינולאב ולהא "עקת רשא = , םימודקהרןב .קותעה | ירבעה = ותוא .יכו
 שפנהו :והנקמו .אוה . , עוסנו ךולה , הברעה ינפ לע .עפנו  ררגב  תוראב רפחו
 , רבהמההינב = , םירדונה .תונחמ  םתוא יכו = ? היה וניבא אל -- ,השע רשא
 "רה לע ודמע םהילגו רשא ,  ןואמצו בער ינועמ = , תופעלז-חורו ברש ידומל
 רפוש לוקבו םיקרבו םימערב |, ןנעה ךותמ .םיהלא הלגתנ םהילא רשאו 'יניס
 ילעב ,ףרועה-ישקו םיאגה םדאהדינב םתוא יבו ?  ויה וניתובא אל -- | ,קזח
 המחה םתרלומיץרא תא ובזע'רשא , תוטהולהו .תורוחשה .םיניעהו הפוקזה הפוקה
 , רוע הילא בוש ילבל הצרמנ העובש .ןעבשנו םדובפ תאו םרשע תאו הפיהו
 םהל טלפמ שקבל תונוש תוצראב  ורופתנו , םימיב ןגילפהו  תוינאב ובשיו



 ו הורה

 וישכעו : יביסרגורפ  םינפל .היהש = ,"יארק  ינדיר,  ןותעה
 יפלש םושמ ,םידוהיה לע םרח ליטהל עיצמ ,ימשיטנא .השענ
 ,הניירקוא ינב לש תוימואלה תופיאשהל האנשב םה םיסחיתמ וירבד
 ,היצטיגא םידוהיה ושע  יציבלורקבש ,רבדל[היאר ןוהעה איבמו
 לע .םיחומ * הניירקוא - ינותע , הקני'צביש 7 הגינח ךרעת לבל
 ."יארק ינדיר,ה איצומש ,תאזה הערה הברה

 ונא .ןיאו = ,"דניירפ,הב ונאצמ תאזה הרצקה העיריה תא :
 ,הקני'צביש גח תא גוחל .יציבלורק יבשות וצר תמאב םא ,םיערוי
 רשא ,ריעה התואבש םידוהיה ברקב םינושמ םדא ינב ואצמנו
 הניא םידוהיה 'רצמ היצטיגאה התוא לכש וא ,רבדה לע-+קלח
 ילבמ" םג םלואו  .ימשיטנאה | ןותעה לש "ונוימד ירפ, אלא
 ןיב דחוימה ונבצמ תא ללכ ךרדב קר ונתעדבו ,םיטרפה תעד
 "םיטועמ, .אלא םניא םה םגש ,םימעה ןיב  וליפאו ,םימעה
 אמש ,ששחה ונבלב ררועתי ,בורה אוהש ,טילשה םעה יבול
 רשא  ,ןויזחה ותוא לש ויולג תלחתה אלא יציבלורק  השעמ ןיא
 ידוהי לא םינלופה לש םסחיב ובחרו וכרא לכל וליכ .הלנתנ רבכ
 :אלא "יארק ינדיר,ה ןיא אמש ,ונבל לע הלוע הבשחמו .ןילופ
 .הניירקואב םג אובל "ביבאה, בורק יכ ,רשבל אבה ,ןושארה רורדה

 הנומתב יציבלורק השעמ תא ונמצעל רייצל ונחנא םילוכי ןה
 הרוגאל םיגיהנמ וא םינקסע םתס | ,םירוהי לש  הרובח =. וזכ
 דםיי מואל םה תיטילוש םהיתועדו םהיתופסשה יפ לעש , תיתורפס
 םדגנכו  .הקני'צביש :גח תא גוחל  וררועתנ .,םי אני ירקוא
 ודקפ רשא ,םידוהי- םיימואל םהש ,םירחא םידוהי ואצמנ
 לש ונח תא ותעשב גוחל וררועתנ אל יכ ,םנוע תא םהיחא לע
 הפקתש תוררועתהה לעו םהילע וקלחו ,לשמל  ,ידוהי רפוס
 םילגר .שי םנמאו  .הקני'צביש לש ונח םוי  אובב .אקוד םתוא
 ודננתה המל  ,ללב ןיבהל רשפא:יא  ,ןכ אל םאש ,וז הרעשהל
 וענמ ותוא רשא | ,להקה  אוה ימו וז הנינחל םידוהיה .תמאב
 תנומת ,השדח ארודהמ ונינפל ירהו :הגיגחב ףתתשהלמ םהירבדב
 םידוהי :ןילופב וניניעל ולשב רבכש  ,םיכוסכסה לש ןיפנא .רועז
 ,םיימואל םידוהיו םיללובתמ םידיהי  ,"םיאטיל, םידוהיו .םיאניירקוא
 לכמ םידוהיב םימחולה םיתמא םיאניירקואו  ,ולאב ולא .םימחולה
 , ..םינימה

 . ונתרעשה יציבלורק השעמל עגונבש ,רברה רשפא םנמא
 הוחה בצמה ןיידע .אוה ךכ אל ללכבש ,םג רשפא . איה תעטומ

 םישוריגה ? ונל םדא השעי המ ! לארשי יהלא לא ? ויה וניתובא אל --- , םחורלו
 תונובשח סה הלא לכ .םימלועל ויה רכב .בשומההםוחתו "םיטנצורפ הו תולבגההו *

 ,םהיתופידרו םניע-תורצו םתאנשו םדאההינב תאנק לכ . חצנה .תמועל הטורפ לש
 ךרדמ לכ לע 'םהל םיארמ םהש , םימעונה םהינפו , םישלחה תא םיפדור םהש
 , םימחרהו דסחה , הנינחהו הבחאה תעפש תמועל םה ספאכו ןיאב --- ,  לגר"ףכ
 םינצנ בולבלו שמש רהו] ימיב ,ביבאה ימוב םימש םורממ םיהלא עפוש רשא
 םיצרופ םייחה לכו .תותלדהו תונולחה םיחתפנש תע / הרוחשו החל המדא חירו
 . םכותב ונחנא םגו --- גשגשלו חורפל .הצוחה

 ,המדאכ ,שמשכ ,ונחנא \ חצנההונב
 ,יוה -- .ונישארל לעמ םישורפה ,םיקומעהו
 + .? רקוכת .תויהב , הלאה

 םיבחרהו = םימרה ,וללה .םומשכ
 ביבאה ימיב ונל םדא השעי המ

+ % 

. 

 ריעה ירחאמ תעוג שמשה רשא תע ;םויה תונפכ , ברעב ברע ידמ םלואו
 ,םהיללצב  םילופאט םיתבהו ,םינקורתמו םיכלוה תובוחרהו ,ךישחמו .ךלוה ריואהו
 ---תורצחב המוהו תבשנמ תיוות חורו ,םיכלוהו םיזפחנו םתומד םיטעממ םראדינבו
 * רוגסה ךנולח .לומ תבשיו ,  ךתוב ולתוכ תעברא ךותל סנבתת רשא שי וא

 : כל ךב :לפנו ,םלוע לש .ןללח דלה ה תורדקה 2 תטבהו .רגופסהו 4

 דיתעו אוה לוכי

 םינלופה  :יבגל .טועמ אלא | ונא ןיאש םשכ .יכ ,ךכ  תויהל אוה
 ,הניירקואב םיניירקואה יבגל .םג .טועמ אלא ונא ןיא ךכ ,ןילופב
 ,הוב קר  םה | ונילא עגונב ןילופל  הניירקוא ןיבש = םילדבהה
 יתמא ,"ביבא, .םעט םמצע .םה םג ימעט םרט דוע .םיניירקואהש
 תודוהל .תילרביל היצידרט - םהל ןיא ' םיניירקואהשו ,המודמ וא
 ןושארה .לדבהה  םאו . םירחא לש םהיתויכזב
 ,הניירקואב םיניירקואהו  םידוהיה לש םיסרטניאה .תושננתה תעש
 תֶא לולפל ,תאזה העשה תא -ברקל לגופמ ינשה לדבהה ירה
 + תיביסרגורפ"הניאשו = תיביסרגורפה תומשיטנאה . ינפב ולפמה

 םג ןיריהז ּווָה :ונל .ארוקו רמוע ןושארה רורדה לש ולוקו
 .,. םמצע .ךרוצל אלא םדאל ול ןיברקמ ןיא םה םגש-,םיטועמב

 ל

 , יקסניצשל בקעי

 ,תונוש תוצָרָאּב דמשה

 .וצ

 (.ףוס)
 לארשי םע תודרפתה לע .ונרבד רבכ הז ונרמאמ תישארב

 תערמ = ראמ דע ונחנא םיקוחר םנמא .הזמ הז :ויקלח תוקחרתהו
 המואהש  ,םיטילחמו וז  תוררפתהב םילכתסמה ,םהה םירפוסה
 תומוא, הברה שי וישכעו ,רבעב קר דחא יונ התיה .תילארשיה
 הלדבנ .איהשכ- ,המצעל תמייקתמו היח ןהמ תחא לכש ,"תוילארשי
 ירכ ,הנוכנה ךרדה תא אוצמל הוקת םוש רוע ןיאו ,  ירמגל תורחאה ןמ
 תעמומה העדה ןמ ונחנא םיקוחר ..וללה "תומואה, תא דחאלו בושל
 אוה ארונ וישבע לש בצמהש ,תודוהל ונא םיחרכומ לבא . תאזה
 -הירטסואהו .תינמרגה = תודהיה ברק: יוניניעל השענהו , תמאב
 רפסמש ,ןהה תוצראב בצמה תא תוארל הנפנ םאו . חיכוי תירגנוא
 םידוהיה = ;רתוי דוע ונתדרח לדנת ,אוה רעצמ םש םידוהיה
 ,המואה = ללכמ | םוי םוי = םיקחרתמו םיכלוה תוצראה .ןתואבש

 םינפ לכ: לע .לבא . והונראתש ומכ :,הניירקואב

 "  "הדינבהו ,חרזמה ידוהי םע ללב אשמו עגמב טעמכ םיאב םניא
 . הלדגו .תבלוה םהיהלאבו םמעב םידגוב םהש

 :אמנוד ונל שמשל הלוכישו הז ןבומב תיסופמ רתויה הנידמה
 : 'תוצראב .וישכע הבצמלו הרבעש האמב תודהיה תוחתפתהל יארו

 לא יתולבאה הרדחו , ךדקדק דעו ךלגו ףכמ תולכא ךתוא הפטעו ,םואתפ
 , םמודו םימשמ תייהו ,ךרשבו ךמצע
 לאו ןהצוחה  ךאיצוהו ךתוא וחא רשא , םייחה םומלוב לאו , ןבל םדוק ךפקה
 ; .רקובה .תויהב ,ןכל םדוק .הרהובו שמשב תנמאה רשא .,המתה  הנומאה

 השק .העיגנ עגונ * ,ךירחאמ בגגתמ םירוחש.שובל ער. ךאלמו
 : תורירמו געל ירבד ךנזא לע .שחולו

 .םעדיוזבו םינוא-הפרו התא שלח ירוהי ,התא :ןטק ירוהי יב ,יוה
 רשא ברה בחרמה ןיבו ךניב םידירפבה ,ול םילתב העבראו ,ךשהו רצ
 ווח ךחרכדלע יח התאו ,  םופדורהו םיקזחה די תרגתב וכותב .אולב התאו
 הילא ףאשיו רובה ךותמ ל ,שטשה לא טיבמ התאו ,רובב ריסא
 תא תכפוש שמשה םא ,שמשלו ף* המ . . . םלועל הנגישי אלו םורמל ויפכ שורפיו
 , ןיראה ?םלובל רז התאו---םיתבה תוגנ לע ןתונליאה לע ,םינגה לע ,ץראה לע .הרהז

 :ךסרעב

 < רשא ,.ךחורדזוע לא "האתשמו שירחמ

 2 . .תובוחרב ךמע םיבלהתמ םיבלכה םג :הנה .ךל איה הרז , הב .ךלהתט התא רשא
 תננליאהו = הלאה םינגחו =. םוקיצמה יניעב ךומכ םויוזב  סניא םיבלכה .םלואו
 ךשמשל אלו ,רוכב רוסא , םה - אל -- ,רהווןםיכופשה , םיתבה תוגגו םיבלבלמה
 ךניא וישכעו .,םינש יפלא הז שמשה ןמ הדונמ\ עקרקה ןמ התא .שולת .וארכנ
 , הנונחהו הבהאה = ...הבגגב אלא ךיגיע ןיזמ  ךניאו .רקפהה .ןמ .אלא סגרפתמ
 < וכ עפוש אוח. ךל אל -- , םימש .םורממ .םיהלא עפוש .ףשא  ,םימחרהו רפחה

 3 "תא תוחרל לגוסמ

 >>" ךםלוע
 = ,ביבסמ



 < םלועה <> , 4

 בורל ירמגל אוה רז וז הנירמב .םידוהיה בצמ הָיִנד איה---תובר
 תצק לע םג .דומעל ונמצעל השרנ ךכיפל .םירבעה םיארוקה
 רפסמ רבד לע | ,וננינעל רשי פחי םהל ןיאש ,הלאכ םיטרפ
 הפוקתל  עגונב .תוטרופמו תוקיודמ תועירי ונל שי הינרב 'םידוהיה
 ,1901 תנש דע 1840 תנשמ--הנש םיששמ רתוי לש

 ! הינדב םידוהי ויה .ןכ הנה
 .הנידמבש בושיה לכל סחיב 5,909 שפנ 8889- -1840 תנשב

 2 7 ל 8 |, 0

,0 8946-1880 , ,0.00 ,20 00, 

 שש 1-0

 טעמתנ םידוהיה לש יסחיה רפסמה קר אלש ,אופיא םיאור ונא

 לש יעבטה םיובר .תילעב תולתל היה רשפאש המ ,הנוגה הדמב
 םרפסמ םגש אלא .,םידוהיה לש יעבטה םיובר לע םיבשותח .רתי
 ןיאו .תאזה הפוקתה ךשמב טעמתנ הנידמב םידוהיה לש טלחמה
 היסורמ .הברדא ,  תורחא תוצראל האיצי תבסב האב .וז תוטעמתה
 םירשעב קר הנהו .ןלהל הארנש ומכ ,םידדונ תואמ המכ הינדל ואב
 רפסמה תצק לדג ,הב םידמוע ונאש ,וז הפוקתמ תונושארה םינשה
 תנשמו .יסחיה םרפסמ רהי זא םג לבא ,םידוהיה לש טלחמה
 הדמבו .קספה ילב טלחמה רפסמה םג ךלוהו תחופ  ךליאו 0
 -- ,תומעמתהה קזחת  הדמב הב ,ונא וננמול .םיברקתמ ונאש
 ,הינד ירע לכב ויה הנש םישש ינפל .ער  ריתע אבנמה רבָד
 םירעה ןתואב ואצמנ 1901 תנשבו ,םידוהי 1551 ,ןגהנפוקמ ץוח
 .השש יפמ רתוי .תחפוה רפסמה רמולכ ,םידוהי 945 קר

 לכ לש םיזוחא םיעשתמ רתויש הארנו טעמ דוע
 תא ראתל אלא ףרוצ ונל ןיאש ירה ;ןנהנפוקב םירר הינד ידוהי
 . וז הלהקב םינינעה בצמ

 םידוהי 8080  ןגהנפוקב ויה 1880 תנשב
10 4 
1901 , -, 

 ,ואב .,'תונושארה ו ופסותנש ,םידוהיה .םיתאמ
 ידוהיה  בושיה טעמתנ זאמו = .הנידמה .ירע .רחימ .ןאכל ,הארנב |

 בושיה הברתנ םינשה .ןתוא ךשמבש , ףיסוהל ךירצו ..ןנהנפוקב םג
 ,םינש יפמ רתוי ןנהנפוקב ילל כה

 ,הינד ידוהי . לצא:ןוירפה תדמ לע .דומעל ןאכ  םוקמה ונל רצ 5.
 םינמיסו וכו יתחפשמ הםבצמ ,םהיתונש ,םנימ .יפל םתוקלחתה לע
 תודהיהש םיחיכומהו. רומגה .לודלרה תא םיארמה .,םירחא םיקהבומ
 יאושנ רפסמ לע קר דומעל ונל יד , וניניעל  ת ם וג ' תונדה

" . . 

. 

 רצועמ הנקוו הקמצו השבי רבכ ךשפנו המכ הו  ןימאהל' תלרח רבכ םיהלאב
 . םוידסוי ךילע םיפכותה ,תורצו ןוגיו שואי

 ,.תאזה הקירה הצילמה , יוה ?  םימודק םימימ ךאצומו התא חצנה-ןב
 ,םימודקה-ןב קיתעה ירבעה ותוא יכו | תלובשב זחואה עבוטב ,הב זחוא התאש = =

 , ודיב ךוראה והטמו עוקתה ולהא דיל הברעב דמוע היה רשא ,בשהו ףוקזה
 ךותמ רבדמה  םוהלא = לוקלו הנובשה יולגל ותובחב ,וינפ לע םלועדתולשו <

 שערנה  :ףררנהו הגועמה ,ףופכהו ןטקה ,התאו ? היה ךיבא םולכ -- ,הממדה
 + תיזגרנהו תוריהמה תועונתה לעב ,תודרחהו תומהדגה םיניעה לעב ,רחפנהו
 התא ,ךשפנ-תיחמ שקבל םימי= תוחרא  רכועו = רהונו עלקה-ףכב עלוקמה התא
 ךל וראשנ רשא .,ךדובב ירייש תאו ךנושל תאו ךתרות תאו ךיהלא תא רחסמב חלושה
 -ינב םתואל התא ב םולכ ? התא םימודק-ןב םולכ -- ,תובא-תלחנמ הטולפל
 םתואלו - ,שאה ךותמ הרותה תא לבקל יניסירה לע .ודמע םהילגר .רשא ,רברמה
 רשא ןתוטהולהו תורוחשה םינועהו הפוקוה המוקה .ילעב  ,ףרועה-ושקו םיאגה
 , + ? םלובב ודמעו םפחע ושקהו וסנתנ תונויסנ תלאמ

 =רוכ .ךרודו = .םעה'וזבו םונואדהפרו שלחו התא ןטק ידוהי יכ ,יוח .
 ךשפנו = . "םיטנצורפ ,-לוכאו = תולבגה-ףופכו  תוריזנ-עבש רוד | ,אוה .דמשה
 ךל  בובסמ רשא  ךמע : ינב ייחו . ןולדחהו הממשה ןכשמ איהו הלוכ .חנקורתנ
 לבו ,תשמשטטו תיחטנו  תכלוה .העובקה םקרוצו ,  םנכותמ םינקורתמו םיכלוה =

 בי ןוילג

 דומענו .םידקנ םלואו = ..הז .ונטפשמ תא" תמאל ידכ = ,תובורעתה
 תנומתב .ונל. הלני .ןאב | : הינד ידוהי לש תופנרפה ינימ לע .דוע
 ותוחתפתה ינפאו .ברעמה ידוהי לכ לש ימונוקיאה םבצמ ןיפנא ריעז
 .הז בצמ לש

 רתוי ינפל רמולכ ,1886 תנשב היהש םעה-רקפמ פל
 ןרמע םהמ םיברו ,טועפה רחסמב הינד ידוהי בור וקסע ,הנש םיעבשמ
 ןיב  .םיתרשמו . םילעופ  .,םינמוא ויה .םמועמו ,םמצע | תושרב
 ,ל5כ טעמכ םיוצמ | םידוהי ויה אל תוישפחה \ תופנרפה ילעב
 ,1906 תנשב היהש םעה:רקפמ דופי לע הכורעה ,אלבט הנהו
 םיונשה .הזה ןמזב .םהיתוסנרפו םידוהיה בצמ תא ונל הארמ איהו
 ,רועהל  ךירצו . םיהימתמו םואילפמ הנש .םיעבש ךשמב ווהתנש
 היה םרפסמו ,םמצע תושרב םידמועה םידוהיב תקסוע וז אלבטש
 , ןורחאה .דקפמה תנש | רמולכ ,1906 תנשב | ןנהנפוקב
 ,שיא 6

 מ 1" שיא 383 תוישפח תוסנרפ ילעב
 78 |19, - , 800  םיטנקירבפו םילודג םירחופ ,םיריקנב
 המ )99, , 585 םיתרשמו םיטועפ םירחוס
 2 0% ,. ,  866 הלהקה ןיבשח לע םיסנרפתמו םירייטנר
 55 2 ,| 8 םינוש םילעופו םינמוא

 םיאפור--.םבור  ;תוישפח תוסנרפ ילעב--יששה קלחה טעמכ
 םימעפ רשע לודג םירוהיה םירוגנפהו םיאפורה רפפמ .םירוגנסו
 קסועה ירצונ לכ .לעו = ,םירצונה ולאה .תוסנרפה ילעב רפסממ
 קלחהמ רתוי .םינמאו םירפוס םידוהי העברא- -תונמאב .וא תורפסב
 םולעופו םינמוא . 'וכו םיטנקירבפ ,םיריקנב : היזאוזרוב -= יששה
 ,הלעמל ונרמא רבכ רשא .תא חכשנ אנ לאו ,שוא 98% קר ויה
 ,היסורמ ואבש םידוהי תואמ המכ הינרב וזחאנ תונורחאה םינשבש
 , םיתרשמו םיטועפ םירחוס וא םוי-יריכש ,םילעופ 'םה םבורו

 ןיבש לדבהה לע אוהש לכ .גשומ .פ'הכל. ינל היהיש ידב
 םא ונל יד ,וז ריעב םירצונה לש םבצמו ןגהנפוקב םידוהיה בצמ
 קר .םירדח 8-1 תונכ | תורירב םירג | םידוהיה ןיבמש = ,רמאנ
 : ךפיהלו .48%% ןמ .רתוי ולאכ תורידב םירג םירצונה ןיבמו 1%
 טעמכ .םירוהיה ןיבמ  םירג  רתויו םירדח = הנומש תונב תורידב
 ,םיטנצורפ 5,8 קר םירצונה ןיבמו האמל םיזוחא (19,9) .םירשע
 .העבש יפ תוחפ רמולכ

 תא טילבת רשא ,הנטק תחא אלבט דוע .איבנ םלואו
 ןיב .םגו .,םירזה .םידוהיה ןיבו םיבשותה םידוהיה ןיב םג לרבה
 : םירצונה ןיבו ללכב םידוהיה

 ,גרועו חותפ ךבל- דועבו .םימתו רועצו .ךר ךרועב תמלח רשא , רהוזה.תומולח
 םחילא רשא = ,,ךשפנחייואמו .ךיתופיאש לכו  ,םימשה תחת ןשעב ולכו .ופדנתה
 ךשפנ השבי התע .  םגישהמ .הרצק ךדי = , םירתסמב תללפתה סהולעו תוואתה
 לא םא-יתלב = :תויולת ןניא ךיניעו .  תונוומ אלא תעבות .הניאו הנקזו הקמצו
 הרעהו יתוריזגה עור .תרבעה לאו .תולבגהה לוטב לאו. בשומההםוחת תבחרה
 םיטנרגימאו .םיפוחסו .םייווד "םינרטסכא, תדע איה םירבעה לכמ ךתוא 'הפיקמה
 םייחה + .םייחה לע םיבורמ = םיללחהו . ןולדחהו שואיה יללחו םחלל םירדונ
 החמשה הקלתסגו תובחלתהה הספאו קשחה םהמ לטונ רבב וללה--םיקפועהו
 ןוא + ןשי . לגרה- ךותמ םיקסועו םה םויח . םבלמ .הנומא הקחר = .םהינפ לעמ
 הילע ףטפממ םשגה .ןיאו םיאשרו תונליא חכותמ חימצהל םתמרא לע דרוי לטה
 רשא םילעהו ושמבו םיאשדה ולכנ ךכיפלו  .םעפב םעפכ התויחהלו הבימרהל
 |" :םירשונו םיכלוה , םירשונו םיכלוה תונליאב

 םולתכ .העבראו  ,רצ םלוע .םלועהו ,,בר ץחלהו .,.ביבסמ .לודג  ךשוחהו
 : ..בחהמה .ןיבו נוב .םידורפמה | , ול

 ++ .? ביבאה .ימיב שמשל ףאושו טיבמו  ךיניע םירמ .התא ןיידעו

₪ 
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 2 ו" 0 ל יוד ו ד

 לכמ ויה 1906 תנש לש ןורחאה םעה"רקפמ יפ לע
 ושפנ האמ

 םורגה | םיבשותה ןגהנפוק םידוהיה 7 ללכב .ןגהנפוקב רב םידוהיה ברקב |

 48 | 1 | 1 םיתב-ילעב
 59 20 102 םילהנמו םיתרשמ
 8 0 , 1 םילעיפ
 תוישפח תוסנרפילעב

 לר 211 14/5 , = םירייטנרו

10 ]000 
 םידוהיה = בצמל ךכ לכ :בר> ןויע םישירקמ ונייה אל יאדו

 תילגתמ ןאבש ,ונרמא רבכש אלא ,םרפסמב םימעומה ,ןגהנפוקב
 לדבהה לש ,ללכב ברעמה תוצרא לכב םידוהיה בצמ לש אמגור וניניעל
 םידוהיה ןיב רשא לדבהה לשו ,םירצונה ןיבו ללכב םידוהיה ןיב רשא
 םידוהיה .תומכל םג שי ןבומכ  .םירנה  םירוהיה ןיבו םובשותה
 תוללכל עגונב לבא ,םייחב םילגתמה :תונויזחה *ע הדחוימ העפשה
 ,הינמרגל ,היצנרפל :אמנוד אלא ---ןגהנפוק רמולכ --הינר ןוא רבדה
 וכו הילטיאל

 ונרעצל .םינד ונא וילעש ןינעה  רקיעל םירבוע -ונא וישכע
 לבא ..הינד .ידוהי ברקב | דמשה | רבד:לע  םירפסמ ונל ןיא
 םידמושמה רפסמש ,הדיעמ הינדב .םירוהיה לש תטלחמה םתוטעמתה
 רבכ | ;וחיכוי = תובורעתה-יאושנו ,  ךרעב אוה > לודג וז .הנידמב
 םימואת---תובורעתה-יאושנו דמשה --ולאה תונויזחה ינשש ,ונרמא

 םתאצוהו םינבה "תדמשה, אלא .תמאב םניא תובורעתה-יאושנו ,םה
 .לארשי ללכ ךותמ

 1881 תנשב .1849 תנשב דוע הינדב ןתינ- הנומאה שפוח
 , תוינרטול  ןניאש  תולהקה ןתואל םייחרזא .םיאושנ  תוכז הנתנ
 קוחה  יפ לע ,.!הנירמב תטלשה תרה איה תינרטולה תדה)
 טפשמ יהי .המ ,שארמ עידוהל םיאושנה םיבייח ,הנידמב ררושה
 תונשל תושרה םירוהל .שי .תדל .עגונב םהל ודלוי רשא םינבה
 השורד לבא | .םהינב ליבשב שארמ ועבקש תרה תא ןכ ירחא
 , ותשאו לעבה--םירדצה ינש לש םתמכסה

 --םינש ר"כ ךשמב ןגהנפוקב םידוהיה לש םהיאושנ רפסמ ירה

 :1903 .תנש ךע 1889 תנשמ

 האמ לב לע תובורעת יאושנ םירוהט םיאושנ

 ו 7 ה רפסמה 7 ו רפסמה רפסמה ם יניש ה
 יאושנ ויה [ עצוממה [ ו עצוממה = | שלחמה 0

 תובורעת [ .יתנשה יתנשה

17 56 8 441 
  9ו 76

80 4 

67 9 

50  ]1900 8 

 8 10 .:50- 1 על
6 8 | 0 00 

1 79 
 96 | וז 1 - ל

 65 | 10 [ל ן 5 8
 יאושנ רפסמש ,הנושאר הריקס :ייפע םג :אופיא םיאור ונא

 לבא .םירוהטה  םיאושנה -רפסממ הברה תוחפ וננוא תובורעתה =

 עצוממה יתנשה  הפסמל בל םישנשכ קר :ונל הלני .בצמה .רמוח לכ
 רפסמה הָיַה -- 18580784 --תונושארה םינשה שמחב .םינוש םינמזב

 --תונורחאה םינשה עבראבו ,8%---םירוהט םיאושנ לש יתנשה עצוממה =

 .ךשמב .תקספנ הניאש טעמכ ה דיירי ה .. רשע םינש קר 708
5 

 | 5 ו

 סך;הכל.  |

 5 9 35- םלועה <

 לש עצוממה :יתנשה רפסמב םילכתסמ | ונאשכו ..םינשה ןתוא לכ
 --תונושארה םינשח שמחב . ךפיהה תא םיאור לנא תובורעתה-יאושנ
 = = תונורחאה םינשבו ,8--יתנשה עצוממה רפסמה היה -- 1880 4
 טעמכ .תובורעתה-יאושנ רפסמ עינה תונורחאה םינשב רמולכ ,1
 לכב ללב תקספנ ה י ל ע ה .ןיא הפ . םירוהטה םיאושנה לש םרפסמל
 םצע תא רתוי רוע טילבמ אלבטבש ןורחאה דומעה .םינשה ןתוא
 םירוהט םיאושנ האמ לכ לע ויה תונושארה םינשה שמחב . בצמה
 "  ףפסמה הלע הפוקתה ףוסבלו ,תובורעת יאושנ .העבראו םיעברא
 אופיא .רורב = .םינש .יפ רמולכ ,הששו םינומש דע הוה יסחיה
 | |  םיאושנה לע םרפסמב :תובורעתה-יאושנ ולעיו טעמ רועש ,רבדה
 : ,קויד רתיב ,וא ,תוללובתהה לש רומגה הנוחצנ תעשו םירוהטה
 ,אובל הבורק תינרה תודהיה לש התתימ תעש

 + תובורעתה-יאושנמ : םירלונה  םינבה  םיכנוחמ ד וזיאב
 :הזכ בצמה היה 1906 לש םעה-דקפמ יפל

 :תובורע ה:יאושנ םירוהט םיאושנ

 תדב וכנוח םהמ תרב ומנח םהמ
 . תידוהיה רפסמ [ רפסמ --.,תירוהיה | רפסמ [ רפסמ

 םיזוחא | רפסמה םינבה [ םיגווזה [ םיזוחא רפסמה | םינבה [ םיגווזה
 האמל טלחמה האמל |

 ו | 0 | | 1206

 םיאושנמ םידלונה .םינכה לכ טעמכש ,םיאור  ונא תישאר

 השש קר וכנוח םינב 88 ןמו ,תידוהיה תדב םיכנוחמ םירוהט

 5 ,61 קר וכנוח תובורעתדיאושנ לש םינב 8%0 ןמש ,תינשו .תרחא תדב

 בור ה .רמולכ ,םרתיו ,תידוהיה .תדב ,יששה קלחה רמולכ

 העשב ,תינרטולה ,תטלשה תדב וכנוח ,םידלי 584 ,לודנגה
 ךנחתהל םיכירצ---185---םידליה תיצחמ פ"הכל ויה "רשויה יפל,ש

 / ,לארשי תרב

0 % 

 ,הדובעה 'עצמאב םיקיפפמו הדוקנ םידימעמ ונא ןאכ

 < תורוש :תורוש < ,םידבכנ םיארוק * ,םכינפל .ונרבעה| הנה
 ; תוצרא = עבראב = תובורעתהייאושנו רמשה" רבד = לע = םירפסמ
 "רוע רשפא יא  םלואו .הינדבו : .הינמרגב ,הירגנואב ,,הירטסואב
 ,התע דע :ונאבהש םירפסמה רוסי לע  תוקצומ | תונקפמ .עובקל
 ןהבש ,תוצראה  ןתואב בצמה לע ןיידע ונדמע אל ןכ לע יב
 ליחתה רבכ :ןהב םנשו :,ונמע לש = ונינמ בורו ונינב בור .ןותנ
 " עוצקמל החמומה ,ןשלוצ רידה ,לשמל ,הנה ,ול ןק אצומ רמשה
 םיתאממ רתוי םהר תא ורימה ט"יה האמה ךשמב יכ ,רמוא :.הז
 ,הירגנוא:הירטסואב - 44000  ,היסורב שיא 84000 :  םידוהי ףלא
 , הקורמאב -- 0 ,הינמרגב -- 0 ,הילגנאב -.0

 ונרמאמכ וילע ונרבד רשא , תוללובתהה סצורפש ,םירבדה 7
 םלואו .תוצראה לכב .המואה לש :הפונ ךות לא דרויו .בקונ  ;הז
 תמאה לע .ונדימעהל ידכ אלא םיד םניא \ללה םיללוכה םירפסמה
 ףרוע:תשק  יכ ,רטול :ןיטרמ | :איצוה  רשא * ,טפשמהש  ,הרמה
 * תויהלמ קפופ ,רוצ שימלחמ השק ובלשו רשה 'ןמ רתוי .ידוהיה אוה
 2 ,תוללובתהה 5₪ התוחתפתה יליבש לכ :ונל ולגיש ירב ,קרצ טפשמ
 ידיל .אובלו ריתעה לע  חוהה ןמו  רבעה - ןמ שיקהל .לכונש ירב
 לע = םיקיודמו = םיטרופמ  םירפסמ: ונל = םישורד ,תונוכנ .תונקסמ
 *תוצראב | דוחיבו ,הלוגה תוצרא  לכב תובורעתה-יאושנו רמשה
 :;תוצוחנה תונכהה לכ תא םישוע ונא. , לארשי  יפלכואב תובורמה
 םימייסמ ונא הז ונרמאמ | תאו ..הלאה םירפסמה תא .ףוסאל .ירכ
 ל ן :םתוא 22 ,וחתב 6 לע אלש ,ןוצה יהי .:הרצק .הלפתב
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 בי ןוילג < םלועה <

 ונל :ונָעְי ,רמוחה תא .ונל קיפסהל יולת רבהה םהבש ,םישנאה
 העשה העונה .םתרזע תא .שקבל אובנשכ שקב ונתוא וחדי .אלו
 ונבצמ ונל רבתי .ןעמל .,תולפאה :וניתונפ לכב .ריהב .רוא .הקתנשי
 ..דיתעב ךרדה .הליבומ..ןכיהל .עדנו .הוהה

 ל \

-6% 
 . יקפבוקנימ סחניפ
 ו

 .םע"ירישל םיִטְרְצְנוק
 (תורעה)

 וו. -

 (:ףוס)
 המק הרעסה .םיפכ-תואיחמל וליפאו .,לובגו ץק שי לכל :
 .רנטיקאר ל'ריאמ לש ונב -- עיפוה המבה לעו ,הממרל =

 ימי הנה ,ויח  ימיב .לודג קרפ והז --- "רנטיקאר .ליריאמ,
 'ה ךרב  ,ל'ריאמ תאו יתוא ,ונינש תא  ,בהז םיפטונה  ,תודליה
 ,רולָּב יסינו ןטקה םחורי לש םהיתוריש תא םירש ונינש ב

 ,בויק .ךלפב .רשא ןבל-הדשב םייצשל וננה  םיררושמ . ונינש
 רו ,לודגה שרדמהלתיבב :םידוג  ליטומ יבאל -- נא
 ינממ לודג ל'ריאמו ..אנלט ידיסח לש זיולקב ץ'שה .קילאומשלי
 ךסמ ןיעכ .תושענ ןה רשא שי וללה םינשה יתשו ,םינש יתשבי

 הפר .ינא .ילוק ,ריעב םיטלאה ריחב אוה ל'ריאמשכ . ונינוב  לידבמו
 5עמ .דרוי ל'ריאמ --ותגספ םורמל עינמ ילש טלאהשב .ןיידע אוהו -

 םלאנ ונאו -- תולגחל ליחתמ ינשה ולוק .קספנ ולוק יכ ,המבהי
 ץיימה םייח 'ר . לערו בהז םיפטונה ,תורחשה ימי הנהו . . .הימוד
 תויהל בש ל'ריאמו  ,וריע .אנטיקארמ ונב ל'ריאמל השא אישמי
 לכב ול אצוי םשו םסרפתמו רזוח ולוק .,ץיישל ןוטיראב ררושמ|
 םיתנש תורבוע .ידוהי םעט אלמ וחסונש "הלפת-לעב,ב הביבסה
 -הרש תא בזוע ל'ריאמו ,ינשה ילוק .תולגהל ליחתמ יב םג ,םימי <
 ידב .עסי ןכיהל  ,ויפמ הצע  לטונו  אנלמל ל'דוד 'רל עונו ןבל <
 םימש ארי : בונישיקל רזלב :יסינל .וחלוש ל'דור 'ר ,,ןוגנב םלתשהל =
 ! םימחלנ .םימשה .ןמ .םלואו . ל'ריאמ ץמחתי .אל .ותיבבו יסינ אוה <
 אוה .ןץמחתנ  ליריאמ --- תמויקתמ - הניא .ל'דוד- יר לש .ותאובנ <

 הלשממה לש רפסה תיבל םנכנו בויקל עסונו יסונ תא בזוע- =
 'רל .אנלטל עסונו ,ןבל-הרש תא יכנא םג  בזוע .זאו .הקיסומל |

 , . . םיחרי .הנומשו הנש .ותלהקמב .רשו יפינל -- םשמו | ,ל'דוד
 םשה יונשל בויקב  הכז .ל'ריאמ :.הביבסה לכב = תאצוי .העומשו < =

 ,רוניט .םא .יכ .,אוה .ןוטיראב .אלו  ,אבהלו  ןאכמ .ומש  בוידְבדמו =
 ונב תאו .ותשא תא םגו ,רומשי אל .ותרות תאו .בזע ויבא תאו

 אוה + ונינש  ונררפנ זאמו .הער : תוברתל .אציו -- חבש ןמקח =
 , תורחא .םינש .דוע תורבוע  ,שרקמל --- .ינאו .ןורטאיתל שֶריפ = <>

 שלשל חכווו .אסידואב ןורטאיתהב. רונימאמירפ -- בוידברמ-ל'ריאמ <
 ונישיקב ללמיא ץ"ש -- ינאו . הבהאו : רשועו רובכל--תורטע

 תואנקתמו תורחתמו .תובירמה ,םידיסח לש תונוש .תותכ ךותב ןותנ
 יפנכ תחת לא אקוד ינסינכהל הצור .ןהמ  תחא .לכו = ,וזב וז
 תוררממו יתוא תומטוש :,יתוא תופדור  רחי .ןלוכו ,הלש הנובשה
 .אסידואב ,.ל'ריאמו ינא  ,ונינש - ונשגפנ רחא םעפ דועו .,ייח תא
 ונקתש- ונינש =
 . ...לימהו רודה. למסכ וניניעב .היהנו <

 םיערהו .םיבוטה תונורכזה לכ יבל .ךותב .וצרפ- .םומ .ץרפכ ==
 המוע .יניע .ואר  םינפלמ ירבח . .ל'ריאמ לש ונב תא | יכ .,וללה
 לורגה = רמזמה .ויבאש ,ינשה - בוידברמ אוה-- המכה . לע: ידגנל

0 

 2 על שיא- םירז ונאשכ ,והער :ינפב שיא .ונמבהו

 עימשמ = רתנספה :.הנוגה - תילאקיסומ השוריב ותוא הכיז יאדו
 הממד לוקב ליחתמ בוירבדמו ,םידחא םידרוקא לש היצקורורטניא
 ,"הבר הבהא חסונ, לש .םלוסה י"פע ,הקותמ תי נז ח החנאבו הקר
 םמחתמו = ,"ינתבזע המל ילא ,ילא, --"יממ ע ה  רישה, תא
 עמש, קוספה תא םייפמ אוהו .תבהלש ולכ אלמתמ אוהו , רמזמה
 דע  עיגמו הלוע -אוהשכ ,ואולמב "דהא 'ד וניהלא 'ד לארשי
 .תועדה לכל הבוח ידי בוירברמ אצי רמזמ רותב ..הנוילעה הלעמה
 תמעטה ,וברקב חקלתמ םח שנרו ,םיענו לולצ ,ךר :רוניט ולוק
 ינא הנהו ,יל המדנ העש התוא .הפי ולע כ"ג "הקימאנידה ו הזארפה
 ךרבא אוהשכ ,ירבח ל'ריאמ תא ,באה בוידבדמ תא ינפל האור
 ףוטעו ישמ טנבא רוגחו ישמ | המופק שובל ,הרשע עבש ןב
 ,הביתה .ינפל רבוע אוהו ,ושאר תא הסכמה הפכל לעממ תילט
 זיולקב הכשח םע תבש ברע ,ץישה קילאומש לש ידּובּכ , יפ לע
 ,"ןמחרה בא שפנ רירי, לע עיזבו תתרב עגענתמו .אנלט ידיסח לש
 ... םיפוצ תפונו שבד תופטונ ויתפשו

 לאו הה יממעה  רישה ףונ לא  ןנובתהל אנ הסננ םלוא
 המל  ,ילא ילא, :קוספה -- + תרוקבה ינפב | ודמעיה | ,ותניגנמ
 ךופשי ובו ,ישי ןב לש .תולהתה .תשודקב שדקתנש ,"ינתבזע
 תרצ  תעשב--רתוי .דועו ,ריחי תרצ .תעשב--וחיש תא ידוהיה
 םושמ ,תירצונה היסנכל םג הריתי  השודק אוה שודק ,םיבר
 :תצק ןושל יונשב יכ םא ,וותרצ תעב ושי םג ורמא הרוסמה י'פעש
 :לעמשי עמש,--הזה "יממעה, .רישה לש ופוס ."ינתקבש המל.
 לוע  תלבק יהו ןה .ונל אוה םישדקה שדוק יאדו--ואולמב
 ידוהיח דליה .עמשי  רשא ,דוחיה תנומא תרכהו םימש תוכלמ
 >-הרצקב .ןורחאה וייח .עגרב ארקי ותואו ,ודלוהל ינימשה םויב
 , ונתווקתו . ונמויק ,וניתורצ  ,ונתוימואל ,ונתד דופי אוה הז קוספ
 שיש ,הזכש ריש םא !יממע רישל תרגסמ השענ הזכש קוספו
 ותניגנמ םגו השודקה .תירבעה הפשב רבוחש ,הזכ שודק ןכות ול
 וריאשה המ ,יממע רישל הליל ןיב ךפהנ ,תישדקמ הלוכ איה
 םע האר .םאה + םהיתוניגנמו שדקמה ירישל םירדסמה אופיא ונק
 םיטויפ רמזל  ידכ +וזכש הכופהת ,תוברה לעבו סמונמ ,רחא
 םינומזפ םשל ,קד רנ שב תא לע םידסוימה ,םיצוצרו םיקסורמ
 ,םימש ארי ץיש ירחא = םירזוח ץצוק ןב ץצוק ץא לש וניממ
 ליחתמה | ,רישה ותואו. ,יוכו = 'וכו "לדונמ = ונקזו האנ וקרפ,ש
 ןיעמ השענ ,"לארשי  עמש.ב םייסמו * "ינתבזע המל ,ילא ,ילא,ב
 רומג םעט רסוח הז ןיאה .! ןורטאיתל = רמז ,"םע:ריש, ,עוצעצ
 רבלבו ,השודקה לע "הודח תעשב, לוחמל ןוכנה ,ןומהה דצמ
 ? ודנה "אווארב,ה תא וילע אורקל רשפאש  רבד ול .שגויש
 :ריש, םהל השענ הזכש רישש ,םירדסמה רצמ םונפ .םעט הז ןיאהו
 ,"הבר הבהא חסונ, לע הרסונה ,.הזה רישה לש .הניגנמה -- %"םע
 שלש,ל םינזחה וב םישמתשמש ,ישדקמה חפונה ימצעמ םצע איה
 ,םירופכה םוי לש "תוכלמ יגורה .הרשע>ל ,הליענ לש "תודמ הרשע
 ולכי הכיאו .ולא ומכ רועו באב העשת לש "רבגה ינא,ל
 ,הדובעה + םנולקצב תאזה הניגנמה תא םישל םיררסמהו םיפסאמה

 עצמאב חרבש ,יתממותשנ "רחא 'ה, בוירברמ ה .םייסש העשבש
 לוק עמשנ אלו  םיאבגה תיולב .הרותב .המיבח תא ףיקה "אלו
 !"ןהכ ... דומעי, : ארוקה

 וסרה :ןחלש תא ושעו תושעורה םיפכה-תואיחמ ואב :בושו
 םא יכ  ,דמוע יכנא .שדקמב אל :יכ ,יל .וריכזהו - היזוליאה תא
 וררב אל רשא - ,םישנא וכרעש ,דאמ .עורנ .טרצנוקב ,ןורטאיתב
 =  ;םתבוח איה = המו  םנוצר אוה = המ ,םמצעל

 ,.55כ .לפטל .ץפח ינא ןיא םירחאה םירמזמהו םירחאה םיהישב
 תוניגנמב ,םירישב רבכמ הז רישע ירוחיה ןורטאיתה כי , רמוא םא ,5 יד
 ,םליבשב .םלועה תא שיערהל יארב = אלו .,ולאכ .םירמומבו



 וא .תואמ םיבשויה ,םימעה לכל ראמ רע .רבדה השק םא
 לע :,םיירוקמה םיממעה םהיריש תא .אוצמל  ,םצראב הנש .יפלא
 ,ונילע .תאזה הדובעה רבכת המכו המכ .תחא

 יד .הדובעה דבכת ןליבשבש ,תובסה לכ הא הנמא .אל םלואו
 .םידחא םירקיעב קר הזב קפתסא םא ,יל

 הולשה ימיב וליפאו ,ונצראב םג אלא ,הלוגב קר אל (א
 ,םימוצעו םיבר םיוג לש .םתעפשהמ םישפח ונייה .אל ,,םיטעומה
 ןושארה תיבה | ימיב וניכלמ תורצחב ,וגילע ותש ביבס רשא
 . ירוסו יינוי רמז, -- .ינשה תיבבו .ןענכו- םירצמ יריש ולצלצ
 הרמז | ,רדריה  ירבדכ  .תואלמ | ונתולהתש יפדלע-ףא  :תואהו
 ,הזה םויה דע ערנ אל םוקמ לכמ ,(יגנאלק דנוא גנאז,) לוצלצו
 :סיהה .ירקוח .לוצלצה . היה םלוס הזיא לשמו הרמזה התיה המ
 תומלופה רשע-םינש לע ונל רפסל םיעדוי הקיסומה לש הירוט
 ןםדק ימיב  םיניפה | ןהב ושמתשה רשא תולעמה שמחו וו"

 שלשו | ,.[!גָשַאי .תובאה , םיירקעה | תומלוסה תשמח לע
 םידוהה לש -- טגותהפץהזה  \[גנזגבצהעג - /[\השזוומ -- םה"תודלות
 רפסמ %ע ;םוירצמה תומלופ לש תולעמה עברא לע ;םינומדקה
 ,םהיתימלוסב תולעמה ןינכ ינפאב .םילדבההו םינויה לש = 1001:ה
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 רשא ,לארשי .ידלי לכ יפב םנ התיה הרוגש תאזה הניגמה
 ,םהיתבל םהירדחמ םיכשחה תולילב םיבש ויהשכ התיא וררוש
 תוצוחבש טיטהו שפרה תא תושחוב םהילגרו םהידיב םהיפנפ
 ,רנלש .הלוכ איה וז הניגנמש ,רומג ןוחטב חוטב יתייה יאדו . םהירע

 ,יתוממותשה התיה הלודג  המכו ,"יהשודקב .התדילו  התרוהש,
 הביני'גב .רשא אניזאקה לכיה לא הנש הרשע םיתש ינפל יתאבשכ
 תוטנוסנאש | עברא יפמ תאצוי תאזה הניגמה תא םואתפ יתעמשו
 אל רישה תא הֶולָש ןרוקרו :,ילוה- ריש הויא ורשש ,תויתפרצ
 לוגלגל .יברקב : קחוצו בשוי ינא ..הריתי תועינצב אוה םג ןייטצה
 הנופ ,ילגנא רייס ,ידי לע בשי רשא ינכש הנהו | ,הוה הנושמה
 .ייתפרצ םוח איה האלמ ,תמאב הפי הניגנמ יהוז םנמא, : רמואו ילא
 םתוללוה =- .אוה 'המ וז .הניגנמ לש הרוקמ עדוי יניא התע דעו
 לש תהקלתמה םתובהלתה וא םיאזירפה .םיתפרצה לש הבבושה
 . ןבל-הרשב םיריסחה

 הניגנמ םלועבש גהונב .יוג לכמ ונשוב ,םע לכמ ונילפנ (ב
 התלעתנו | םיבורמה * םילוגלגה .ךרד תא הרבעש ןויבמ  ,תיממע
 יכ ,ןומחה לא קושל תרזוח הגיא בוש  ,תישדקמ :הניגנמ תלעמל
 הרמזה ןיבו תיגומהה הרמזה ;ןיב לזרב ריק לידבמ םימעה לכ .לצא
 דוע ללחתת לבל םיניע עבשב םיחיגשמ | םינחכהו | ,תישדקמה
 לכ .לצא : רמולכ . םיהלאה תדובעל לבקתהל .התכז רשא , הניגנמה
 ןכ וניאשש המ .הילע קר אלא | ,הניגנמל הרירי ןיא םימעה
 הגפס דחא דצמ .םלועמ .םימוחת הערי אל  רשא  ,ונלש הקיסומב
 יכ ,תוידוהי  תויממע תוניגנמ קר אל הכות! לא .שרקמה תרמז
 ימיב םינואגה  וחימש :תואחמה = לכו = ,םירחא םימע לש םג םא
 ינש רצמו ..הזה' תובורעתה סצורפ תא קיספהל וליעוה אל םיניבה
 ושרקתנו ולעתנ רבכש ,.תוניגנמה לע רומשל :וניריב :םלועמ .הלע אל

 ל םלועה <
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 רפסמ < לע
 םימרפ דועו דועו ,םיברעה לש \הצג(:הו 1הנההו>ה + \1ההזחה(:ה

 ! עט וא  'יפורטרפיהה, םע  "םידראכארטט,ה

 .היתוצראלו . הייוגל = הקיתעה םעה תרמו = רברב | םיקדו  םירורב
 תוחנהו םייחמש  םיליפלפב  ונלש הרמול עגונב םיקפתסמ ונאו
 ןרוקמ .רשא , תוניגנמ םיטקלמ , קושה .ןמ  תורימז םיפסאמ  .תויללכ
 + תידוהי .הרמז ונאצמ יכ ,םיחבתשמו , ירמגל ונתאמ .םלענ

 רבדב הכלה תורוהל אבה = ,ירוטסיה רפוס .: תחאב יכנא
 ---םיטרפה לכ תא טורפל וילע ,םינמזה ןמ  ןמזב םע לש ותרמז
 תולעמ המכב--,וימלופ וא  ומלוס היה המ ,ותרמז .התיה המ
 ,הנוילעה- --וזיאו הנותחתה ול התיה הלעמ וזיא ,ותרמזב שמתשה
 ,םיקיתעה .םינויהכ הטמל הלעמלמ ומלוסב ד ר ו י ו םפטמ היה םא
 ּוראבי אלש רעו ,םימעה רתיכ הלעמל הטממ ה ל ו ע ו םפטמ וא

 אלו הלאה םירבדה לכ תא םהינררסו ונלש םעההיריש . יפפאמ

 ,םהל עמשנ אל וללה הולאשה לכ לע תוקיפסמ תיבושת ובישי
 אשי ,יטיקאס לש "יותרות, לע תודפוימה ,"םהיתואצרה, לכ תאו
 הצור .ינולפ ןב ינולפש םושמ .תארבנ ת ימ מ ע הרמז ןיא .חור
 ןרקיע לכשו  ,שממ ןהב ןיאש | ,תויחמש תוחנה חינמ אוהו ךכב
 .םירחא תאמ וחקולש תופקה אלא ןניא

 לילב םידיפתה םע שררמה-תיבב > יתררוש ירוענ  ימיב
 :וז הניגנמ הרות תחמש

 ---הדח

 תוניגנמ שמשלו ןומהה לא  תררל הנבושת לבל ,שדקמה תדובעל
 ררזוע  ריפע ויה  םינושארה - םיממעה' ונירמזמ ,  ינולוח" :ןכותל
 תא וררושש ירחאו ,הכאלמ ילעב ,םעה תלד ינבמ | םינזחה
 ןןוציפיו לוח ירושל שובל ןתוא ושע שדקמב  ןזחה םע תוניגנמה
 ירניגרוה  ןורטאיתהב םינושארה םיטסיטראה ויה ימ- .ןומהה" ברקב
 םהיתוניגנמ ויה המו ,םינזחה ירזוע אל םא ,ןדפדלוג לש ןושארה
 .גדועו רוש-ךורב ,רֶזלּב יסינ ,לפוטסיש םימסרופמה םינזחה ינוגנ אל םא
 ןומהה לע בבחתהל םיצורה  ,םינזחה םיחרכומ הזה םויה דעו
 םימילו דעומ לכל ןיכהל ,תונטקה תורייעהב םלהקל םיצורמ תויהלו
 בל לע לבקתהל | תוחונה ,תולקו תומיענ = תוניגנמ וזוא םיארונה
 הבוחה-שראמו ."יל ריקי ןבה, = ,"תרקבכ,הו > ;םילעופהו םינמואה
 ". םיינומה םירישל  םישובל ךכ .רחא םישמשמ 'ןוילע ךלמ, לש
 "> הלועו איה תדרוי ,םימוחתב הרומ הניא ונלש הקיסומה : הרצקב
 .תרזוחו ., לוחה לא שדוקה ןמ ,תדרויו הלוע ,שדוקה לא .לוחה ןמ
 : : .הלילח

 תונורחאה םינשב דוע .הלדג ליחו שדוק לש וז .איבוברע
 ,שרקמה ירמזמ ,םינזחה . םיכרועש םיטרצנוקהו םינפומארגה ייע
 יוכב ובל תא סיגה .רבכ להקהו . בולקו ןורטאית לכב ,םוקמ לכב
 שוחה ירמגל ול דבא יכ דע ,ךכ לכ הלודנ הדמב הז ילאקיסומ
 אוה בל תוחיחז ךותמו עורפ שארבו ,לוחל שדוק ןיב .לירבהל
 עמש,ל הידורפ דחא רורצב ול םישוגמו וידחי ןיכרוכשכ ףכ אחומ
 :היחמ,ה ,"אישק עטלַא,ה לש הנוננו "דחא 'ה וניהלא 'ה ,לארשי

 2 .ותומיענב םגו ונכתב םג שממ-"תושפנ
 םש ,םירחאה םימעה ייחל לארשי ייח  םימוד םניא (ג

 - ולאל ולא םה .םידננתמש טעמכו ,שרוקה ייחמ לוחה ייח םילרכנ
 "7 7 לכ ןיא הפו .שדוקה ירישמ .לוחה .יריש םג םש םילדבנ וז הרמבו



 ןיא םא וצְרִי אל םה לוגפ לוחה ייח םג כ ןעי .,םהינש .ןיב טעמכ לרבח
 לש ונחלוש .םהילע תפפוה רסומהו

 תורמז  ,וילע רמוי .רשא  .ויתורמזו יהל אוה .חבזמ לארשימ .םדא
 הלא לכ ירחאו . םיחלא .תדובע --רמולכ .,ןה. 'הל .הלפתו .הדוה
 .. שרקמה יריש ןיבו קושה .יריש ןיב ארק יסה .טוח רבעהו אצ

 תועינצה ,השורקה חור

 =-וז הכובס הכלה לש הירקע ל כ לע ןאכ רומעל .יתנוכ :ןיא
 םייסל ינא הצורו ,תו רעה אלא בתוכ ינא ןיא- .םע-יריש .תכלה

 הרבחה הב תקסועש .,וז הדובע םא : הלא םירבדב יתורעה תא =
 הל םיעושעש הניא  ,תיממעה תידיהיה הקיסומל = תיגרוברטפה
 וננומה יריש ץובק ירי לע תמאב תולגל חרמוא איה אלא .,אמלעב

 ינשב פ"הבל קרקרל הילע ירה ,ונלש הריציה דוס תא םהיתוניגנמו 7

 ..ןונגסבו םלוסב-- םידוסיה םירבדה = 7
 ,וז הכודמ לע .בשוי ינא רתויו הנש םירשע הז ,םלוסה ל

 יתנחב = ,ונלש לודגה "וב:לכ,ה לש | תואחפונה לכ תא .יתקרב
 תאירק לש תואחפונה לכל םג יתננובתה  ,וניתוניגנמ לכ תא יתחתנו
 יתלכתפה  ,םיארונ םימֶולו םידעומל ,תותבשל םיאיבנהו ..הרוחה
 םלוכ תא ליל יריב הלע ףופבלו  ,רומלתהו הרותה ידמולי ינוגנב
 5כל דופי םישמשמה = ,םיילאקיסומ תומקוס .העבראל  םרדסלו

 םוש ןיא ימצעל ינאשכו *(  , ללכה ןמ  אצוי םוש ילב .וניתוניגנמ
 תרוצל ןנינבב תומיאתמ ונלש תויממעה תוניננמה םאש ,יניעב קפס
 יכ .יניעב ןה = תודושח---ואל םאו ,ןה  תוירוהי הלאה \תומלופה

 רודה = .לודג -קפסב = תלטומ | ןתורהיו  ,ןה ץוח = תופוסא =
 תפוקת דע םימעה לכ טעמכ יכ ןעי ,םולכ םיחיכומ .םניא .לומהו
 רבכנה | רמצהב ושמתשה :אל אנירטסילאפ תפוקתו  היחתפ |

 .ללכ .תוה
 ןונגפה ,ןונגסח

 : הלא השלשמ רחא :אוה
 וילע רזח .םעהו = ,עודי ביטומ |: (0]60) ולוס רש דחא (א |

 תריש השמ .רש .ךכ .הינומרה . םוש  ילכ ."ןופינוא, .ךותמ ףכית
 להק םע םירמ םג הרש ןכו ,וניזאה .תרישו ראכה .תריש * ,םיה
 וא) ילהקו .ןזח, תריש הדסונ הז  ןוגגפ לע .םיה תריש  םישנה
 .תיהטוגה .הינומרהה  וכות .לא הרדח םרטב | ונשדקמב (הלהקמה |
 ותוא .םג והזו .,תוסוינהו םילייחה ברקב הוה ןונגסה .םייק םויה דע" <

 -לוט ףרגה תא ךכ לכ שיערה רשא ,תוירפכה םישנה לש ןוננפה = =
 תא םש ועמש ירחא ,הבקפוממ הנאילופדהנסאיל ובושב .יוטס =

 . םיניוצמ  םינהתנספ תועבצא .תחתמ תואצוי ןובוהמוב ,תוניננמ
 (קעוזופ) אמירפ לש טיאוד ,תולוק ינש לש הינומרה (ב

 .םעוניבא ןב  קרבו הרובד והש ךכ = .(א6גו\(טפ)  סוטנאקסירו
 וז .התיה ,לארשי ינב הילא ועיגה רשא ,הנושארה הינומרהה ,ללכב
 וא .הָיִצְרַמ . קחרמב  תולוק .ינש 'לש | אתווצ = ,םוטנאקסיד , לש
  הָיטסקמ <

 יתש = ןיב  תקלוחמ | הניגנמה . \וגעוגסווט ןפואה - אוה
 הינשהו ,ביטימה .יצח ,\ 68001! הרש * הנושארה .,תולהקמ
 הינשהו ,תחא הצילמל ביטומה לכ הרש הנושארה וא ל
 רשא ידומלספה ןונגפה והז .תרחא הצילמל ותוא הנושו תרזוח =

 ' +ונשדקמב וב ושמהשה
 תויממעה וניתוניגנמ הנלבקת  ןונגפבו םלוסב .קוידנ םא קר

 אבה לכ,מ תוניננמו םיריש ףופאנ םא לבא .קיתעו דחוימ ןויבצ =

 תידוהיה תיממעה הניננמה לש קיתעה

 ד

 1[ץ81א8ה58ו1 0108805 ילאקיסומה ןוקיסקילהב תיסור וספדנ (*
 --תירבעו , 3006888 אצפתא8" ךרע 1512 'םע קס. מגמה '

 ד 2 רמ ידו 7 קרויונב .אצויה שדחה "לארשי = רצוא, לש יעיברה = ךרכב
 : כ 290 מע ו 5 ו =

 לע .קר :ךומסנ יכ  ,םיעובק םירקעו - תמדוק .הניחב םוש :ילב ."דיב
 ,הלאכ םיטרצנוק ךורענ ךכ רחאו  ,םהילע תפפוחש .הגותה תמיענ
 השרחה הינומרהה תוולב המלש = הניגנמ | רישו = דחא  רמזמש
 אל רשא ,רתנפפה לע  םיטננוסירי = םייטנניסנוק םידרוקא . לש
 תוניגנמה תא :איצונ ירה .,םלועמ וניתובא * תובאו וניתובא םועדי
 , ןאיבנ אל ,תויתונמא . ,תויליצא . תיניגנמ . לכלו תויממע  ללכמ
 המ ,ואר :: המאל :ונודגמו וניאנושל הפ ההפנש אלא דוע אלו
 5א | םינתונו  ץראה = .תרמזמ .םיבניג .,,םיש'ע .םיללמואה . םידוהיה
 ,.. םהילכ

 ?יסלטיוו הנוי-םייח היה ימ --

 ! רבד םש
 .הביתה .ינפל ונלש ןקוה לצא רבוע היהש ,ריכוהל יד
 ? יתמיאו
 ! םיארונה םימיב
 ,ראופמ ןדמל :אלטצא התואל סלטיוו .הנוידםייח היה יוארו

 ! תמאה רצ לע אטח אריו ,םימש אריו ;רתסנב ןהו הלגנב ןה
 םיפונס ,םיתינעת :היוטנ .התיה ודי  רבכו  ךרבא ונדוע

 , שממ ליגרו .ןקזכ .., דועו
 .,,| הצרמ היה ."ירבע,ו
 ,שממ  "ירבע, אלא | ,"קודקד, אלו קרס אלו לחכ אל

 ,רוברה ךותחו ;תוילגרמ קיפמ הפהו , תוטשפה תילכתב ייירבע,
 ..,רנמיה הלעמל ןיאש

 . םיקמעממ לוק 1 בקעי  לוק-לוקהו
 חתופ = ,עיקר ...תונולח .עקוב לוקה .הזש
 ...הלועו

 .איבלכ הנוידםויחל ול .הגאשו
 תוחפה לכל םיללפתמ ,ןל אמייק .,ןקזה לש ושרדמ תיבב

 ןמזב ..רצחב . ,אשיב : אניע = ילב ,םילפכו ,וברי :ןכ .,תואמ 'דכ
 --"אצֶמי לבו הָאְבי לב,ב לספסו | הלאכ תורצח .דוע ןו א הזה
 -םייח לש ולוקו .םישנה תרועב הזמ תוחפ אלו .םיפופצ .םידמוע
 .ןזואו ןזוא לכב לצלצמ הנוי

 לבא ןהגאש ילעב .םינוח .םנשי :לארשי ןמלא אל .,אלימ
 !לכ ש ה ןמ .םג הלעמלו תונמואה ןמ ה לע מ ל. אוה---ולש שחלה

 אטחתמ הנוידםויח ן דרי הנותחתה .אטוידה. רע. ,לוקה .לפש
 ךכהלכ ,הפר .ךכדלכ . -,ךומנ ךכדלכ = ולוקו .!-םימשבש .ויבא ינפל
 ןנחתמו הסירעב לטומ הלוח  קונית ,.ךל המורמש רע ,תועמר-בוטר
 לוכי .וניא .,אמָא = ,ךורצ ינא . םימחר .,אמא :: ומא . ,ינפל :חפיתמו
 2 ... רוע לובסל

 ....םישנה = תרזעב = ,ךצחב  ,שרדמה :היבב .! םיעמוש  לכהו
 :..ריקמ ןבא שממ !םלוע-לשהונובר + ולש :*תולעי,הו
 --רדה ףטעתמ  ,רדה שובל .הרוצ :%ש םדא--הזמ :ץוחו

 ;ףסכ :יפוכר ::,ישמ .לש  ןטפק = .הנוי"םייח לש :וכרר איה ףכ
 ררוי : ןבלה ןקזהו םימעפ המכ .בבוס גוצפיילמ טנבאו  ,ףסכ ינו

 עמוש התאו

 תורונצה תא

 ,שיגרמו

 אשנתמו



 בי ןוילג

 ...תולסלוסמ תואפהו ,טנבאב תיבבתסמ ויתוצקו
 ,..שממ תושחול םילחנ---הנוי

 ,ולוקב ףוצרש ,הרובגבש דוהה :ותואש ,תוירבה  תורמואו
 -םייח : םירמואו ,ןקזה ינפל וחבשב םירפסמו .וינפ לע םג חותמ
 ,וילע ,הרוש הניכשה--םלטיוו הנוו

 . : חנאנו ןקוה עמש תחא םעפו
 אניעמ רהזהל אוה  ךירצ  לבא--,רמא--,ךכ | ;ךכ --

 ,..אשוב

 ... אמלעב םירבד ויפמ .איצומ  ןקוה  ןיאש ,םיעדוי  לכהו
 רםייח לש | וינזאל םירבדה | ועיגהו | ...וגב  םירברש ,םישיגרמ
 ... רתויב רהזחל ליחתהו ,הנוי

 . הנכס לש םימי ויה םהה םימיהש ,תעדל םתא  םיכירצ
 תורובג וארהו .ץראל ץוחל המחלמל ואצי םהלש םינודאה

 םש םהל לשנו  ,תולודג םירעל .ועיקבהו  ,תודוצמ ודכלו ,תואלפנ
 ןיי = ,ןיטישכת ,ןוממ :םכרדכ  ,םרכש לע ואבו ,םימיענב לבח
 .., םש והמהמתהו , םישנו

 יריל .אתינורטמה תא האיבמ הלטבה ,ותיבב שיאה ןיאשכו

 יוזבה ,רכאה תא בבוסת אל אתינורטמהש ,ןבומ ומצעמ ...םומעש
 : +... היניעב

 % תושוע ןה המו
 תובבוס ,םהידיא ימיב טרפב ,קושה ימיב

 םירעב רצחה לש ךעלקאזֶאקה . תיולבו תורדוהמ = תורכרכב

 ההפיו ראת-הפי .ידוהי  תואור .ןהשכו  ,תוטטושמ ןהיניעו , תורועו

 ,חרוב ,ןילאמ. ןבומ ,ידוהיה--, ךעלקַאזאקהל  ןה תוצרוק  ,הארמ

 .הרכרכה ךותל . ןיקרוזו .ןיתפוכו . ותוא .ןישפות :,וירחא םיצר .םהו
 ,תסנואו .ותוא התיסמו , הנו מ ראה ותוא  האיבמ אתינורטמהו

 , .ןלציל אנמחר ,אטח-ידיל האיבמ בור ייפעו

 ? הנוי-םייח השוע המו
 בשוי ..רקיעדלכ קושל אצוי וניא .םהיריא ימיבו קושה .ימיב

 יי תודיחיב דמולו תודיחיב ללפתמו אוה
 ..ןקזה חנאנ ידכב אל--הלא לכ רחאו
 ...הרצ אלא "יהיו, ןיאו ,םויה יהיו
 םדוק םימי הרשעכ וא הנומשכ אובל סלטיוו הנוי-םייח לינר

 רעי טעמ אלא ,איה ךלמה ךרד אלו לזרב תלפמ אל ךרדה--, חה

 רכש םשל  ,ילגר .ךלוה | אוהו ,רֶמַחַּב תועקבו םיסכר ראשהו

 . הכילה
 אוה גחה םדוק םימי הויאו .ךרדה למעמ שפנהל ךירצ

 רקובב . .עלובו םויה לכ קתוש ,יאשחב לכפתמ = ,ונורנב קוסע
 סינטסיא ..רצחה ןמ לבקמ אוהש ,ןמוי תונב תויח םיציב רקובב

 ... וועמב שח ףכיתו ,אלפומה ןמ אלש םעט | ןאוה
 הכורכ וראוצלו ןיאלדרע ילב | וררח חתפמ אצוי וניאו

 + תחפטמ
 םימי העבש--רקוב יהיו ,גחה םדוק םימי הנומש---ברע יהיו

 ,+ ינניא הנוידםייחו ,םוי רחא םוי רבועו ,גחה םדוק
 ? תאז המ : םמותשמ "םלוע,הו
 .'ןיקוזינ- ןניא הוצמ יחילש,  ,רוחפל םיליחתמ | ךכ-רחא

 . <. םייוצמ םיטסילהו םיקחחמב םינודאה ...הזה ןמזב לבא

 הזיא ןאכל אב | הנוי"םויח לש 'וריעמש ,לוקה אצי םותניב

 -םייחל םיניעו

 ..דיפח

 תצק ,דומא תיבדלעב היה הז שנ"רב . .אקוד ואל---"דיפח,
 :רמאו ,ונלש .ןקוה תודוא לע עמש העומשו . דבוכמ תצקו ןרמל

 , תוארהל יאנפ ול: שיו ,אָבּו . ;, ילואו אמש , ונקנק לע ההתאו ךלא

 ...ןולמב אוה ןשי

 תוטשוקמ .ןה

 כה ו 3% םלועה 4%

 ונדועו ונולמ תיבל .ונמולש ישנאמ םיריעצה םיכלוה
 ,ותטמ לע  חורס ,בכוש
 % ותוא

 + םלטיוו הנוי-םייח היא --
 אצי ?סלטיוו הנוי-םויח --

 הזוה

 / יריעמו .םימ רכ םיחקול ,.. ןשיו

 רפסמו--!רבכ ה]  ריעה תא
 וולש :.. םכותב היה .אוה םגש ,ותולל םיבר ואציש ,שנדרבה
 וכפה ךכ-רחא | ..."םייחל, ותשו ודמע םש ,רעיה הצק רע ותוא
 סנכנו\ וכרדק ךלה סלטיוו הנוי"םייחו ,הריעה םהינפ תא םיולמה
 ... עדוי ונניא רתוי .... רעיה לא

 +, .עירוהל ךירצ : תרחא הלובחת ןיאו הצע ןיא
 תורוהטה ויניע .הערומל ךירצ ,םולשו סח ,ןקוהש ינפמ אלו

 אהיש ,אוה הצור ,ונהנמ אוה .ךכ . . , אלא .., , תואורו תוטטושמ
 .עבטה ךרר יפ לע לכה

 ? ול דיגיו ךלי ימ לבא
 קתוש ונלש 'ןקוה ,ללכב דעו ,אבה אנעשוה דע ,גחה םדוק

 םולש ןתונ ,תושרח םינפ 5בק מ .. .רקיע לכ ריחיל הנענ וניאו
 תושקבו תולאש ,לבקמ וניא תואקתפ לבא .םולש :רמואו
 ...עמוש וניא

 ., .ללכה לא זא ובל
 -ושפנ םישיש ,ותוא ןיפוכו םיברוקמבש לודגה תא: ןיררוב

 + + . פכב
 .ףחא ,תלדה תא חתופ אוה ,..ךלוה ברוקמה הרירב .ןיאבו

 \..עומשלו תוארל  םיצור קדס ראשנו לגר :גיצמ  ונלשמ

 ,ןשקנ ארל אר שממ ויניש  ,תתרב ברוקמהש ךיא :,םיאורו
 תמחמ ---.ןירבוס * ,וילא .הנופ וניא לבא. ....ןקזה .וב - שיגרהשו
 + . .תושלוח

 ! אנשילב םגמגמ .אוהש םיעמושו
 : תועוטק ןילמ .ךכ רחאו
 לשמ ,.,5ארשי לכ > ..נורטק  ,.,שפנה .ןובשח | ..,דוחו --

 \..רבעל- לשמ ...ךלמל
 1 לאשו ברוקמה לא הנפו קיספה .ךכ רחאו
 הצור התא המ ,ןכבו --
 ונניא :הנוי"םייחש = ךיא ,ומיחרו וליחדב  רפסמ ברוקמהו
 ,..היסח-יצחה .רמאש המו .,תועובש ינש הז אצישו

 ,שרח .רבד עמוש ןקוה ןיאש ,שוחב םיאורו
 .ייהזמ חור תרוק ול ןיאש ,היל אחינ

 :תועמדב םייסמ .בריקמהו
 ,.םינבו השא לעב .אוה הנוידםויחו ---
 5 עמשמ .אק .יאמ | :.לאוש- וליאכ = ,ןקזה וב לכתסמו
 -- םידליו השא : ידוהיל .שי
 ו לאושו ףיסומ ברוקמהו
 + הבותה ינפל רובעי .ימ ,יבר ,רקיעהו -
 : הימתב הנוע. ןקזהו
 %-רקיע לב אובי אלש ,חטבומ התאו --
 = ץפקמו  אוה גלרמ ,אב .הנוידםייחו  ונושל לע .ותלמ רוע

 ,קרוז .. ,עורזב ונמולש ישנא ןיב בותנ ול סלפמ ,הלהצבו החמשב
 + ןוחצנ תעורתב ןקוה לש וררח ךותל לפונו ,לאמשל קרוזו ןימיל

 ,יל השענ-סנ ,יבה --
 ..יליהבמו ארונ רבד הרק עגרה ותואבו

 ג,.םכבירו םכאשמו םכחרט,

 ,דוע

 יאדוב

 | וואסכמ רזע ילב םק אלו םיבר .םימי הלוח היהש ,ןקזה

 תניתנ ילב ,ןתנו ,ותמוק .אלמ אשנתה ,םואתפ עתפל .םמורתה

 -םילקבש < לק לע -- ,הנוי-םייח ינפב .תרדוחו הרק  ןיע ,םולש
 , :ול ארקו -- ,ךכ ןיטיבמ ןיא

 ! ףאונ --

 . אלש אלא

 ! =, . ,ירזועב היה 'ה ! םימשה ןמ םנ

- 



 :רמא ,הצרא ותמוקדאלמ םלטיוו  הנוי"םייח לפנשכו
 ..,הדותי ,הצרי םאו .שרדמה-תיב לא והואיצוה -- +

 ,ומוקמ לע ץוכתהו בשו
 לע .שרדמה:תיבב לטומ הנוי-םייח .םידחא םיעגר ירחא

 תוטהול ויניע = ,רפעכ וריחשה = .דוע ול ויה אל וינפו ,לספסה
 ,"קובר, ,..ףצק הזמ ויפ ,רפרפמ ופוג ,תחדק לש השאאב ןהירוחב
 וחיטהל אוה הצור | ,ושאר תא יךומתל ךירצ ,  ןלציל- אנמחר
 : .+. לתוכב

 !יתאטח אל ,יתאטח אל : תחאב אוהו
 ןורא לא תולעל הצורו . ,ומוקממ .אוה ץפוקו

 +... םלועמ םירבה ויה אלש .,ץפח תטיקנב
 115 םירמוא . ..15 ..םינתונ ןיאש ,וילאמ ןבומ
 ,.:!רקשל עבשת לא ךא ,הרותה ,התא הצור םא --
 .+.,.הנוידםייח לש ולוק אל לוקהו ,רפפל ליחתמ .אוהו

 ותוא רמאש = ,םויה ותואב .סלטיוו .הנויחםייח םנמא אצי
 תילט .חקל :.שרוקה לע .לוחמ ףיסוהל :,ונהנמכ = ,שקב ,., הוסז

 ריסחה ותואו ,ונמולש .ישנא :,.ול -ךלהו ,ךרדל הדיצ טעמו .|ילופתו
 לא ודבל םנכנ אורו ,"םייחל, ותש . רעיה  הצק רע והוול ,םכותב =

 .םהירוחאל ובש :היולה ישנא :. רעיה <
 תלפת .ןמז- עינהש דע = ,יצחו העשכ רעיב < וריחי  ךלהו

 ;. ;רבדב םעט הזיא ול שי .הרשב ללפתהל אקורד הצרו  ,.החנמ
 .. תעקוש המחהו : ,הדשה רצל הטונו ,רעיה תא בטיה  :עדוי .אוהו

 ויניע תא אשנ | ,הדשהו רעיה ןיב הלירבמה ,ךרהה לא אבשכו =
 ,דרוי :שֶא .רודכו ברעמה = דקוי.הנהו = ,המחה :תעיקשב .ןנובתהו

 ;שפנה ןובשחו הבושת :רוהרה .ידיל -אבו ,םנהינ לש שאב :רכזנו >>
 תבשוי אהינורטמש ,האר אלו ,הדקרמ הבכרמש ,עמש אלו
 םיבלכו  :,הירחא םירהוד .ךעלקַאזֶאְקו = .הינפל . ןולגע  ,הבכרמב
 = <>. םוקלוד

 !:הפו :ידוהי | ,ווה : עמש" םואתפו
 ...ושפנ לע טלמהל תשקמ ץחכ ץר .רעיה לא הרזחב סנ אוה

 ! והושפת = : וירוחאמ אתינורטמה לוק תא  אוה עמושו /
 !והושפת ,אוה םבשפנב <

 , .. תונליאה דחא תחת אכחתהל וחכ תיראשב ץיר אוהו
 תצק םילוע םיפנעה . טיאלפנ :םינולא רעיה  הצקב םשו

 עבשהלו ,שדוקה

 הזכ ץע תכופב .רפע דע םיעיגמו = ,םוררויו = ,םילגעתמ ךכ-רחאו
 ויבא לא ללפתהו .הטתשהו  ,הצרא ותמוק אלמ לפנ םשו ,אבחנ +

 ... ןויסנ וול נאיבי אלש ,םימשב
 תריקסב הארש ,אתינורטמהש יפל =-- ליחו .דחפ .אלמ ולוכו -

 דאמ תטשוקמו ,ררה תשבולמו ,ראמ  הלודג היפהפי התוה >,ןיע
 רשב איהש ןיב ,םלוע לש ונובר :ללפתמו הכוב אוהו .... ראמ
 .*. הדימ ינליצה ,רש איהש ןיב .,םדו

 ומכ | ,והערל שיא םיארוקו  ,הכו הכ םיצר  ךעלקַאזאקהו =
 ,ךררה ןמ םב תרעונ אתינורטמהו ! פאה !פָאה : תורעיב םיגהונש
 םא ,םכילעמ טישפא םכרוע תא ,םיבלכ ,םירבכע :הבכרמה ןמ"
 ,םכבישוא ץע לש תואסנולכ לע . , ,ישפנ הבהאש תא ואצמת אל
 *.+1 ועקבתתש 5

 הז ןיא ילואש ,בשוח אוה םיתניבו ,שחלב ללפתמ אוהו "
 וול הצורו .לארשי תאנושו איה תעשרמ ךא .ילואש ,אמח םשל

 ,ךל .אחינ םא ,םלוע לש ונובר ! ללפתהל ףיסומ .אוהו ,םיטבשב =

 תא ..,אטח ידיל ינאיבת לא לבא ,םיטפש יב השעת ,ינאצמתש
 !הבהאב וילע .לבקי א ,אטחה ןמ ץוח .לכה 7

 תא ןיאצומ ןיאש ,התוארכו , אתינורטמה קיחב היה בלכו
 ' ,בלכלו = .רעיה | לא \ ונחלשתו .בלכל הקרש ,ןפוא םושב ידוהיה

 הנוצר ישועו ... . רמעו ,וב .ריכה ףכיתו ,אלפנ חירה שוח ,עוריכ
 םהירוזאב < והותפכו  והואצמו בלכה | רחא וצר אתינורטמה לש
 ,, .-חלומל והובישוהו ,הבכרמה לא והואיבהו

 +., ןויסנה ליחתהו
 ,.. תינרוחא םיבש םה
 הרובכב אתינורטמהו ,םירהוד םיפוסה ., תדקרמ .הבכרמה

 ;וינזאב תשחולו .,.םירוזאה תא הריתמ | המצעבו
 תומוקמה לכ תא קשנא ינא ,הפי .ידוהי ,סעכת לא --

 לופא םש .:,הנומראה אובג | ךא ...רועה םהב :עגנש ,ךפוגבש
 .,.חקפ ךיניע תא ךא .., םימיענב םילבח ךל

 ! הפי ידוהי .,..חקפ ךיניע תא ךא
 ... לבנה . לוקכ הלוקו ,התפמו התפמ איה הכו
 4, היתועבצאב ויניע .הא תוקפל הצור איה ךכ .רחאו
 םצוע ... אוה - סלטיוו הנוי"םייח .םלטיוו הנוידםייח ב לבא

 ,אתינורטמה ילגרל ותמוק-אלמ לפנתמו וחכ לכב יויניע תא .אוה
 : םילגרו םידי טושפב הינפל ןנחהמו

 ירוהי ךל המל ,הבושה אתינורטמ ,הלודג  אתינורטמ --
 ב התיה אל הלק תחא תרהב ףא ;רבדה רקשוו ..,% ערוצמ
 ךנאצ יעורב ה עורגה ןיאה (ךכ רמא הילע םָאָמַהְל אלא
 ,.( ינממ םיבומ  ,ינמכ םיפי ,ךיבלכ .ירמושבו

 ! תרמוא איהו
 התא  ביבח ,םיכלמ ינבמ התא הפי ! יביבח  ,אל --

 תופיה ךיניע תא ךא ול !רומה  רורצכ  ךפא תמשנו  ,םיענו
 ,.. הקפת

 : ןנחתהל ףיפומ אוהו
 ,ינא ידוהי !ילע  יפוח = ,הינמהרו הבוט  אתינורטמ --

 תדרטמ ,אוה ישפנב .הלאכ םירבד ילע תרסוא השודקה ונתרותו
 הערה תא יל ישעת ךיאו ...אבה םלועמו הזה  םלועמ -יתוא תַא
 ,..+ תאזה הלודגה

 יישמ ,תומלוע .ינשמ  רתוי = ול - ןתתש ,תרמוא איה לבא
 .. תברוצו ,וינפ תא הברוצ הפא תמשנו .., תומלוע

 :ושפנ לע שקבל ףיסוהו

 םאה .םירבע םידליו הירבע = השא ילו ,וכנא ירבע --
 תא הינע הירבעמ לוזגל ךתומכ הבושחו הלודג אתינורטמ הכירצ
 .,.+ םהיבא תא .הירלימו הלעב

 : הלָשְּב איה
 ,,, יב הזחו ,הפי ידוהי ,ךיניע חקפ ,ילא אנ טבה ךא -

 !רחבת זאו
 ,ןה םיעסונו

 ! וצ תנתונו עצמאב
 !רשנכ לק ,ריעה ךרר --

 ינבאב  םינפואה  םישיקמ רבכו
 :רפסמו חור

 םואתפ הקיספמ אתינורטמהו ,הרזחב ,לינב

 בישמ | הנוי"םייחו --ץוחה

 הנהו ,רבדה ןוכנ תמא ,יניע תא יתחקפו ,יתררועתהו --
 היה 'הו .הבכרמה ןמ יתצפקו םואהפ עתפל יתמקו !קושה
 וסנו ,הרצה .וטנו ,םילקה םיסוסה ודחפנ יתלפמ | לוקל , ,ירזעב
 ... קושה ךוהמ

 ,יתייה יתיב .תברקב ינאו
 ,ושפנ תא בישהל םימ רוע התשו
 ! םיהלאל יתאטח אל ינא --
 ..יהבכרמה -ןמ \ יתצפקו תוקלודה היניע הא יתיאר הכשחב

 .,.התיבה יתצרו .יתמק תשקמ ץחכו = ,יתלפנ ..,יתלפנ שפג תוריסמב
 ו +. ןיסירתה תא יתרגסו

 ,.. יתטלמנו
 : ! רמאו



 ,ומויק ימי לכב ,תאזה הלמה לש בחרה ןבומב ₪

 0 ןוילג : ה :

 1 ןכ .ירחא היה 'המו --
 ותש ביבסש הרובחה | ינב ירוחאמ = ןקזה לוק םואתפ .עמשנ

 ,הדותמה לע

 דמוע  ןקזהו  ,לאטשלו ןימיל הרובחה :העקבנ דימו ףכית
 : ארוקו סלטיוו הנוי"םייח רגנכ

 !רָפִפ + תקספה המל --

 הפשכמ---.סלטיוו הנוי:םייח חנאנ --- 4 דוע רפסל יל המ - -
 ,תמא ,לבא ...יתלצנ םיהלא דסחבו . . .רש יא ,אתינורטמה התיה
 דהנח ...הדבל איה ךא . . .תיבב ויה אל םידליה ... יב הקשנ שא
 : לוקב הקעצ ,יתוא התארשכו .. ,ילש לטינ

 +הפ התא המל + ןכיהמ + הז המ --
 ...קיתשל הל יתיוצ ינאו
 ...רעור ...רעור .ינאו הכשחב יתבשיו ..ןיסירתה תא יתרנסו

 תלכתסמו .יניע ךותל תטבמו --- יב  תזחואו ,תלחלחתמ איהו
 ,טיטב וכלכולשו ,רעיב ןליאה תחת  יתערקש  ,ישובלמבו יב
 םתוסו ,הב זחוא ינאו ,תינש קועצל איה הצור ..,קושב  ילפנב
 ןיפירתהו ....ךשוחב ... םידיחי . ..םידמוע ונא  ךכו ,היפ תא
 -- = םירוגס

 ..4 ךכ .רחא היה המ -- .ןקזח לאוש % ךכ רחאו --
 ...עדוי התאש ,ינא האור אלה +יבר ,רפסל יל המ --

 ... הרשכה יתגוז ,יתגוז איה אלה %יעשפ המו יאטח המ
 + <. ןיפירתהו

 םירוגפ ווה ןיסירתה -- , קחצו .ןקזה וקיספה -- ,ןכ --
 ויה םירוהרה הזיא | %זֶא תבשח המ לבא ! תמצע ךיניע תא םגו
 תא %זא תיאר ימ תא + תומוצע םיניעב 3 קושנו קובח תעשב ךל
 , : + ןכ אלה ! אתינורטמה

 ! הריבעמ םישק -- .ןקזה רמג = -- הרובע . ירוהרהו =
 .ןקזה ילגרל לספסה ןמ לפנו  הנוידםייח לחלחתהו
 !יבר  ,הבושת יל ןת .-- ןנחתה --- ,.יבר --
 2 : הבחּכ הנעו ונתשה ןקוה ינפו
 ןכ לע .אלה .! ךתבושת התיה תאו אלה ,הטוש ,םוק --

 . ..םיברב .ךיתשייב
 ! רעשל םתא םילוכי -- הנש התואב הנוידםייח קלפתה ךיא

 .רלפנרב ןועמש ריר

 , בֶרְטַמְּב תיעָדּמַה .תורפפה
 ,חי

 יכ .,ילארשי יזעול ןוחריב יתונעמ יתיצרה םינש :המכ ינפל

 שי" .רפסה ןמ- רסח .רקועהו -,המלש תילארשי .הירוטסה ּונל :ןיא <
 ,תילארשיה המואה לש תינירדמ הירומסה ,התע .תעל ,ונל
 תוליצאב :יכ ,ןבומ) תויליצאה תותכה לש הי רו ט לו ק .הירוטסה
 תורפס לשו לארשי :ימכח לש הירוטסה ,ונמעב (רבדמ ינא תינחור
 תיטמע-תימואל  הירוטפה לבא | .היתועוצקמ לכל לארשי
 ,םינוש םינמוב ונמעל םירחא ושע המ ,םיעדוי .ונא .דוע ונל ןיא
 ;םימיה \ םתוא לכ וחרב ונמע לעפ המ ,ונא םיעדוי .ןכ ומכו
 םעה ,םעה השע . המ :,שורדלו . רוקחל- ונבל לע הלע אל לבא

 . - 0 4 םלוע

 םייחה לע םמות יפל םיחיסמכ םימעפל :ונל ורפס םינושארה
 ימשר = ונל  ורמתשנ הנממ רשא ,איהה הפוקתה לבא .,םייממעה
 ואצמ אל םירחואמ תורודבו .,ונממ ךכ-לכ הקוחר ,םייממעה םייחה
 . התיה תילארשיה הירוטסההו .הלאכ "םיטועפ, םינינעב .ץפח רוע
 -- ןנמע תא .ועריא רשא  תוערואמה :ירופפ םא םימיה תירחאב
 תורודב = ונימכח ולעהו .ושדחש םישודח וא ,"תועמד לש דאג,
 ,'םתודיחו םימכח ירבד, --- םחורב םינוש

 ,ונמע לש הורה תלועפ ךרע ,הלילח ,ןיטקמ ינא ןיא
 תדמוע תירוטסיהה הלועפה יכ ,אנקפמ ידיל אב ינא ,הברדא
 ְּר םייחה ןיא יכ ,ינא .רבופ לבא ,חורה תעפשה לע קר הרקיעב
 ְּ םתתמא לע םינבומ ,םתעפשהו םתווהתה ,םיינחורה , םייתוברתה
 לא .ןיבהלו .תערל ידכ .םהיטרפ. לכל םייממעה םייחה תנבה ילב
 יח .ךיא ,הלחת ריכהל ונילע ,וחורב םעה ל ע פ ךיאו המ ,ןוכנ
 ,ורצונ ךיא ,םעה לש תוכומנה ויתוגלפמ ויח ךיא ;םנרפתה המבו םעה
 ךיא ;ןהיתוחפשמ ברקבו ןהיתובפמב ויח ךיא ;םינב וכנחו ולדנ
 ומילשהו .ולאב ולא ובר ,וכבו ורש ,ולבאתהו וחמש  ,ונתנו ואשנ
 תירב ינב םניאשו תירב ינב םהינכש לא ופחיתר ךיא ;ולא םע ולא
 ל השא אל) הטושפ הש א התיה ךיא ,תערל ךירצ ,יוכו 'וכו
 'םע  תרפסמ (תווצמב קופעל םישנה םע תדמלמ התיהש .,תדמולמ
 5בא ,םימכח ירבד םיעדוי ונא = ,היתונכש םעו הינב םַעו הלעב
 ,תונרק יבשויו תוצראה ימע לש ןילוח תוחיש תעירי .ונל הצוחנ
 ,תצק הרעוכמ וליפאו ,םעה לש הסג החיש תערל ונחנא םיצור
 ,םעבטו םטושפ לע םייממעה םייחה תא  ריכהל ּונא  םיואתמ

 םיטושפה םייממעה | םייחה יכ  ינפמ  ,הזל םיואתמ ונאו
 רשא .םירקיה םיחמצה םתוא ונל לדגש ,עקרקה ם ה םייעבטהו
 תורודה לא :ירוטסהה רופסב  ברקתנ רשאכ ,םהב םיאגחמ ונא
 :לבא  ,הלעמה ימרו םילודנ םישנא ונינפל םיבציתמ  םינורחאה
 םישנאה ונל :םירז- .תילארשיה הירוטפהב הרוגשה הנבהה יפ לע
 הדוהי- ,לוריבג ןב .המלש :םיקנע ונינפל  םידמוע הנה ,הלאה
 -לכ רצ וילע .םורמוע .םהש םיסבה לבא .,ןומימ -. ןב השמ . ,יולה
 רימעהל ונא םיואהמ ..םירפוסו .םימכח .תבפמו  שרדמה-תיב --ךכ
 ..וללכב .םעה .ייח לע -- בחר :רתוי םיסב לע הלאה. םוקנעה .תא
 ןמ םג אלא .,הלאה םישנאה ואצי שרדמה תיבמ קר אל
 :תיב ןיא .,םיינומהו  םיסג םייח. אלא בוחרב ןיא םא .בו חרה
 םמעושמ שרדמה-תיב .השענ זא :.הלאכ : חורהיקנע  איצומ שרהמה
 לש | םוינחורה תוחכה ;שרהמה .תיבב םיככדומ םעה ..ייח .םמעשמו
 .הילודגו הימכחב םיזכרתמ .המואה

 אלא אצומ "ינא ןיא ונידיב .היוצמה תילארשיה הירוטסהב
 < םימיב המואה ייח לש  ףייוזמ  רויצ ונל האיצממ איה  ..הפווז
 תאצרהב .,םלש ונניאש ינפמ ,"ףויז, הז רויצל ארוק ינא  .םינושארה

 'המ :;רקש אוה .תמא ונניאש המ ,ןיאצחל תמא ןיא הירוטסהה
 רשפא תועידיה ראשב ..הע ט מ .אוה , תצקמב וליפא תו ע ט אוהש
 :סיהה .תרכה לבא .;אוהש לכ העידי  ,המלש יתלכ :העידי .היהתש
 .העטמ וא המלש וא איה הירומ

 תחא תירוטסה הפוקת תנבה לע יתדמע רפסמ ןיא םימעפ
 ; .תירישעה האמה תונש :ראמ הבושח תירוטפה הפוקת ,ונמעב
 בייה .האמה .תונש עצמאמ וא  ,םינומ ונאש ןינמל ישימחה ףלאל
 תפוקת -- ,גוחנה ךיראתה יפל  גייה האמה תונש עצמא דע

 7% ,ותומ ירחאו וייח ימי ףוסב .היתואצותו תיקנעה .ותלועפ - ,ם"במרה
 .הקובא ,ונשרדמ תיבב הקובא הלעהו הזה לודגה .םדאה אב
 " אדרי א%-דוע . לודגה הרואמב םיניעה הא .הצק תֶאמסמו תקרבמ
 המ לע "ורמע םירקוחה : ;ונרורב .וליפא ןומימ ןב לש ותער ףוסל
 !היפוסוליפב שדחש המ וא = ,ונתרות יפוגב ןומימ-ןב הלעהש



 ,תיללכה תואיצמה .עבט ;ועבט
 תא וניבה אל דוע לבא , הטודכו הרותה - תנבה = ,תודהיה תוהמ

 לש םיירסומה םייחב :הזה קנעה איבהש ,תינחורה הכפהמה קמוע <

 ,ותודחא ,ויראת ,םשה תואיצמ

 וירבדב ..רוצאה עינמהו .ססותה דוסיה תא וריכה אל רוע ;ונמע
 אלש ידכ .,הזכ .רמול ינא םידקמ .ונרוד ינב  ליבשב :וליפא
 .יתאב .וכרע תא תיחפהל יכ ,םדא ינרשחי

 5ש ויתוערואמ ירופס תא ארוק ינאש העשב ,הז לכ םעו
 וצירעה יכ -- םילודגה וירפסל עריאש המו הזה לודגה םדאה

 ינאשכ ;םיפירח םינרטקמ םָיִמעּפ וילע ומק םתמועלו ,םיבר םתוא
 קר האלמ תילארשיה הירוטסהב הנש תאמ לש הפוקת יכ ,האור
 ול הלעש המב קר הקופע הירומסההו ,ןומימ ןב השמ תלודנ
 לכ השע המ לארשי םעו :לאוש ינא ,הז האור ינאשכ---, וירפסלו
 קח קוסע היה וללכב םעה יכ ,תערה לע הלעיה +םימיה םתוא
 יהוז יכ ,תעדה לע הלעיה + ןומימ ןכ השמ רבד לע תקולחמב
 ,ןיטקמ ינא ןיא .+הנש תאמ תב המלש הפוקת לש הירוטסה
 הזיא .היהי םימעפל ,ןומימ ןב השמ לש ורפספ ךרע תא ,הלילח
 ןבוי הזה לורגה רפפה םג לבא ,ורודב לודג רתויה לעפמה רפס
 .םייחה לא וסחי ךותמ קר ותתמא לע ונל

 רשא ; ,לארשיב .הבושח .תירוטסה הפוקת ינא אצומ בושו \

 יהוז -- רפוסו .לודג שיא .םש לע : הוסחיו הצילמה ישנא ואב

 םג לבא :,ונל .תאזה הפוקתה איה הבורק ..םחנמ:ןב השמ תפוקת

 ןפוא .תא ונל ורייצ רודה .ותוא .ינב  .הוניבה אל הל .ךומסה רודב
 ,רודל - רודמ לפואב םירורצ תדו טשוק, ויה -יכ ,םירבדה .תווחתה
 םדא היה  ןוסלהנמ ,"רוא יהיו !השמ יהי .: םיהלא .רמא יכ רע

 םגו -- ןומימ .ןב .השמכ וא  לוריבג ןב .המלשכ קנע אל -- לודנ \
 ,םייחה לא יתמאו ישממ סחי ךותמ יניבה אל ותלועפ תאו ותוא
 . תונוימדו תונויזח בור ךותמ אלא

 יפ לע םירבדה תא ריבפהל יתיסנ םינש המכ נפל דוע

 םהה  םימיב .טויפה תאו הצילמה .תא םהילעמ טישפהלו  םטושפ
 חייח האמה תונש עצמאמ יכ , תודבועה .תצק קר ונל :תועורי ויה <

 .הינמרגב םידוהיה לש םיימונוקיאה םהייחב לודנ יונש אב ליאו <>
 םיימונוקיאה םייחה תנבהל םירחא תורוקמ ולגתנ םינורחאה םימיב |
 הלע רשא ירחא .ח"יה האמה | תונשב הינמרגב םידוהיה לש
 רבד לע הנש שלשו םירשע םחלנ אסכל ינשה  ךירדירפ ךלמה"

 םיקיפסמ ויהש ,םידוהיה ורישעה הלאה תומחלמבו ,האיזילש תנידמ
 , תועבטמה ףויזב -- םנ יפורפה ךלמל ועייס םתצקו ,םיליחה יכרצ =

 ,.ותלכשה הלדגו םיינחורה ויכרצ םג ורבג םעה רשוע בורכו
 רצוקמ, .ירמח עקרקל הכירצ חורה תיחת :אוה דח אעראד אנדס
 האמח תינשב ..תלבקתמ הלואגה תרושב ןיא "השק הדובעמו חוה
 ושע .זאו = ,ימונוקיאה םבצמב דאמ הפוריאב  םידוהיה ודרי "יה
 - םימכח .ןישל,) 'םיכנגה ןושל, .הרלונ זאו ,םיבוגג םיצפחב הרוחס
 ורשעתנו <-- ירמחה םבצמ בטוה ח/יה האמה תונשב ,(םיבנגה ןושלב
 יביטימו : םינטייפו - םימכח  םהל ודלונ  זא , םייתוברתה םהייח

 םאתפ הלגתנש קנע  ,"ומעב .ריחי, חיה אל ןוסלדנמ השמ .ןוינה = =
 דילו היה אוה | ."םילשומה, תצילמכ ,םיכשחמב הקוכא הלעהו
 תררועמה = ,ונמע לש | האלפנה הלוגפה | .ורוד :ירפ םגו ורוד
 ףכית אובל תורהממ ותומדקתהו ותילע יכ ,הזב איה ,ןוהמת
 דע דרוי .אוה דרוי אוהשכ : ךטיהלו ,ךכל .םייחה .יאנת .ומיאתישכ

 ןיב = .ןיא  םימעפלו = ,םיבכוכל = דע ' הלוע = אוהשכו ,רפעל'
 האלפנה | הלוגפה = תאו .דחא < רוח ימי אלא ,הילעו | הרירו <

 םילעופה | תוחכה תעד ידי לע קר  .ןיבהל . ונילע תווח
 .ולכ םעב

 הירוטסהה בחבת קוחר אל ריתעב יכ- ,יניעב רומג .לארו .והז

 םייחב |

 בי ןוולנ

 ורייציש העשב . תורומאה .תויתמאה דופי .לע המלשה תולארשיה
 המ ,ןכ .םג ונל ורפפי .לוריבג ןכ המלש לש הלענה תוישיאה ונל
 ךלהשכ ,הנב .תא הליכאה המו וימיב התרדקב תלשבמ השא התיה
 , רפסה:תיב לא

 םיחנומ .,רתוו-וא תוחפ תוחלצומ תולחתה המכ הזב וארנ רבכו
 השירדהו הריקחה רקיעב אוה םנכת רשא ,םירפס ינש תעכ ינפל

 שי םהינשל | .םימורק םימיב םידוהיה | לש םיימונוקיאה
 ררבלו םתיצמת תא תוצרהל ינא ץפה ,עורי רצמ הבורמ תובישח
 .רוריב םיכירצה םהבש םיטרפ וזיא

 -יקסע, .רבד לע רפס בורקמ הז םסרפ ]אמ פוה הש מ
 ,(*/1850 תנש . דע .םיניבה | ימיב .הינמרגב םידוהיה לש ןוממ
 ירפסב יקבה ,ידוהי .רבחמ שמתשה רשא ,הנושארה םעפה יהוז
 תנבהל הלאה םירפסב רוצאה ברה רמוחב ,"תובושתו תולאש,
 שמתשה הז .רבלמ .םיניבה ימיב םידוהיה- לש םיימונוקיאה .םייחה
 . םיינוציחה תורוקמב םג קיפסמ שומש

 בושי. תריצי תעשמ -- םיאצומ ונא הינמרגב םידוהיה .תא
 (860800) דחא .רקוח ..רחפמב םיקסוע -- הלאה תונידמב םידוהיה

 דגנ .הנירמה תמחלמו האולהה יקסע תוחתפתה ד'ע ורפסב רמא
 םיפאוש םידוהיה תא םיאצומ ונא םוקמ לכב יכ ,ךשנ יקסע
 תמאתמ המכ רע ,ררבל םוקמה ןאכ ןיא .הלק הפנרפל
 רמ55 למעו רבדב ךוכנ ןנר רבחמה םנ) תואיצמה לא וז הטלחה
 תדובעל רכז ןיא יכ  ,םינעוטש המ לבא .(םידוהיה לע .תוכז
 םהילע ורסאש םרט | דוע םג) הינמרגב םידוהיה ברקב המדאה
 א5 . וז איה תעטומ הנעט יכ ,רבדה רָורְב הנה ,(תועקרק תינק
 םימרוגב יולת היה הזו ,םידוהיה ידיב המדאה תדובע המי יקתנ
 םלוכ םיקסוע הינמרגב םידוהיה  ויהש ,ןמזב * וב :ירהש ,םיימוקמ
 תויברעמה תונידמב םהיחא תא םיאצומ ונא ,תיבר יקסעב וא רחסמב
 ריעה תברקב ,לשמל ,היה ךכ .המדאה תרובעב הברה םיקסוע
 רתול תנידמב וליפא .תיעושתהו תינימשה האמה תונשב הנוברנ
 האמה תונש ףוסב דוע םיאצומ ונא הינמרגל הכומסה (ןגנירטול)
 תובושתב תומוקמ המכמ .םרכו הדש תוזוחא ילעב םידיהי תירישעה
 הינמרג .ברעמ יוהי = ויה וימיב יכ  ,םידמול = ונא םושרג וניבר
 תונשב םג ךלוהו ךשמנ היה הזה רבדה .םימרכ תעיטנב םיקפוע
 ,אינודנל עקרק ןהילעבל םימעפל תוסינכמ ויה םישנה ,ב'יה האמה
 . םידוהיה ןיב הברה חיכש המרא ןינק היה האיזילש תנירמב םג
 -וקפעל םהינפ תא ומשו המראה תא רחואמ ןמזב םידוהיה ובזע יכ
 זא טשפ רבדה  רקיעב  ;תונוש .תובס רכחמה אצמי הול ,ןוממ
 תובג ידי לע םידוהיה תא .לצנל הינמרגב םילשומה .ברקב גהנמה
 םשוכרבו- םידוהיב הרצ התיה םעה ןיע םג ,תוינונראו םיסמ
 תא רותפהל :םיסונא ויה םידוהיה * , תופוכתה תופידרה  ולוחתהו
 וליחתה ןמזב ובו  .יעקרק שוכרב רשפא יאש המ ,םרשעו םשוכר
 עקתשהל םהל רשפא יא יכ ,הדבועה .םע  דימת .בשחתהל רבכ
 2 אל .בושו ,םידוחיה ברקב הרידנה הרבג זא ,םבשומ ץראב
 םיפוחס ,םידנו םיענ לש םשוכר .תועקרקב םשוכר תא עיקשהל
 שוכרלו .,לטלוטמו דנו ענ .אוה יםג היהיש ךירצ  ,םילטלוטמו
 , .לטלוטמה  םעה ,תוברה .קסע -- ונממ .בוטו ,רחסמה םיאתמ הזכ
 תחא תכב אל םנמאו ,לטלוטמה שוכרה תא חרכה ב איצמה
 הנורחאה הפוקתב םיינוציחה םימרוגה אלא ,עקרקה ןמ םידוהיה וקתנ
 ,ךכ .ידיל הז רחא הז םתוא .ואיבה םיניבה "ימי לש

 םייתרבחהו םיינירמה םייחה תנבהל תוריקחה ץיבוקב אצי הזה רפסה (*
 סעזאמ, :אוה ומש ,גנירוהיוו ול ו מ ש םימסרופמה םידומלמה לש םדוסימ

 :לעטטומ סעד 'ַרְנערהאוו  ןעדוי ןעשטייד רעד ; לעדנאהדלעג רעד , ןנאמפפאה
 + 1910 גייל \ 0 ו םוצ סיב סרעטלא |



 םושמ ,ירסימ חכב אלא ירמח חכב-

 ' בי ןורלג

 םינוציחה םימרונה . וכ | ,וז ארבפל תצקמב .הטונ .ינא .םג
 תובסה תחא- קר .יהוז - לבא = .עקרקה ןמ- םידוהיה ..תא .וקיחרה
 אב .ינמרגה- םעה לש :םיימוניקיאה : םייחב-=;הדיחיה .הבסה אלו
 החדנ ,םילעב :רותב :ותמרא. תא רבועה ,ישפחה רכאה .לודג יונש
 תא ש בכ  רשא  ,המדאה :ןודא ,ליצאה  ינפמ  'אעמיק  אעמיק
 הברה  המרג ..רכאה לש" ותורבע ;  רכאה = ףוג םע" דחי = המדאה
 ירוהיה היה אל" לשומ ליצא ", עקרקה 'לעמ ידוהיה \ תא קיחרהל
 וב רמעתמה ונודא לאו ותמדא = לא .דבעושמ רכאו ,תויחל לוכי
 המכ דע ,םינוציתה םימרוגה לכ ,תויהל ידוחיה = לוכי אל .כ"נ
 . ידוהיה לש ועבמ ינפב ודמע אל ,ראמ דע םישק םימעפל :ויהש
 . ותורבעב דמע אל םלועמו .תודבעב תויחל לגוסמ ידוהיה ןוא

 רצמ םישובכ .ירחא .םישובכ י"אב > ויה : ךליאו  סויפמופ .תומימ
 ,לודג רפסמב תוחפשלו .םידבעל תוידוהיו םידוהי. ורכמנו םיאמורה
 ר:כגה .ינ במ .םירפוסה : ,.ותומכ-= תא.:'רעשל -רשפא יא טעמבש
 םירופס :ונ5 ורסמ (הלאה םינינעב תואמזוג לע םידושח  םניאשנ
 ,ברעמהו .חרזמה ירעב .תוחפשהו .םידבעה  יקוש .רבד לע םוליהבמ
 קוש .םיפלא תואמ>ל תוידוהיו  םידוהי" םהב = םירכמנ ויהש
 רבשמ דע לארשי ינבמ  םידבעה | יובר ירי לע אב םירבעה
 לכ םעו ,(פוניירדה ימיבו סוטימ ימיב = דוחיב) :תועודי 'תופוקתב
 ,חיכש יתלב רבד היה ידוהי רבע ,םתודבעב םידוהי ודמע אל הז
 ,"םייובש ןוידפ, .הוצמה לדונב רברה  תבפ .תולתל רשפא' םנמא
 הז םעט לבא .םינמזה לכב  המויק לע * םיריפקמ םידוהיה ויהש
 ייובש לכ תא תודפל ידכ םישורהה ףסכה-ימוכס ,קיפסמ וננוא רבלב
 אל ,םמצע חכב םידוהיה ודפנ בורל .םלועב ויה אל םידוהיה

 ידוהיל היה רשפא יאש

 ןיב .םיכומס .הֶז .יפל  אצומ .ינא ,תורבעב רומעל ועבט י"פַע
 --חפוריא תוצרא לכבו | הינמרגב  םישפחה םירכאה בצמ לוקלק
 -יאה יונשה ןיבו--רתוי דוע הז :בצמ לקלקתנ הינמרגב יב אלא
 -ילש .תנידמב . בצמה .םג היה ..הזל המוד ..םידוהיה  ייחב ימונוק
 בייה .האמה תונש דע כ .,םינוש .תורוקמ . .יפ .לע-ונל .עודי .:האיז
 ,םירכאה .לע תיתרבחה םתגרדמב םילוע :וז -הנירמב  םידוהיה ויה
 דהמ :,םיהוהיב ןתחתהל - םי רד המ ויה  םייוגה ןמ ץראה יבשותו
 םירכאהו  ,םינינעה .ןכ :ירחא ונתשנ .רשאכו .;רידת חיכש יזא  היחש
 אל םיליצאל .םידוהיה בצמ םג .הנתשנ ,םיליצאהל :םידבע ושענ
 םירכאלו +, עורזהו : ףייסה חכ ,.ירמחה חכה םהל 'רסח יכ "ויה

 5ש לבסה תכ  ,םתחלצהל ,םהל רסח יכ ,ויה אל םידבעושמ

 . .םירבע

 לע םייתרבחה סירמעמה | לכמ םידוהיה :וקחרתנ :יכ : תויהבו
 דמעמל תו ל ע ? ; תיברב .יולמלו םירחופל ויהנ .,תיבסה חרכה יפ
 ,ולכי אל םירבעה םירכאה | דמעמל תדר לו םינהכהו \ םיליצאה
 םהל ה ש ק היה" םינוריעה  ברקב םג :. םינוריעל ויה 'ןכל  ,רומאכ
 ,ענמנ ה רדגב היה אל הז לבא ; רצבתהל

 תורודהו םיניבה .ימי  תוערואמ -לכ ונל :ונבוי וז הפקשה ךותמ
 רמגנ .םיניבה ימי תפוקת 'עצמאב : .ונימיל בורק .רע .םירחואמה
 החתפתה אלש תינירמה הרבחה .התוא לש ;תינידמה .הרבחה :ןינב
 הקיטסלוכסא | ןימ הלוכ התיה אלא = ,יעבט :ןפואב = המדקתהו
 הרבחב דומעל  ,תישארב השעמ םוריס ןימ  ,תלקועמו .תמקועמ
 ןכשדלכו ; םינינעה עבט רצמ השק היה תאזכ תפרוטמ- תינירמ
 ימיב .ךכ-לכ \ הנוש היה .ץראה:םע לא םפחי = רשא | ,םידוהיל
 התיה םהה םימיה לש תינידמה .הרבחה , יתרה ןטלשה תרובגת
 תובוחר אל : איהה הפוקתב  ןהינינבו  םירעה תינבת לא המוד
 ,תומוקע תוצח אלא  ,םירדופמו םימלש םונינב אלו  םיבחרו םירשי
 ,םינושמו..םיסרוסמ םינינב | םוליבש ךותב .םיליבשו .םירצ. םיליבש
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 15% 3 םלועה <

 = "= תאוה תינידמה הרבחב . יאלט יבג .לע .יאלט ,הילע .יבג לע .הילע
 םהל התיה בוט רתויה ןפואב אלא ,םידוהיל .עובק םוקמ היה אל
 ימונוקיאה = םבצמ - לע -.םג הברה עיפשה הז רבד >..יערא .תריד הב
 ..םתסנרפ ןפואו

 (יאובי ףוס)

 6 + הָיְנִמְרִִמ םיִבתכמ
 0 לן

 : תובושח תוידוהו תוירדתסה יתשל תודיעו תיגמרגב ויה םדוקה עובשב

 הדיעוהו = , ןילרבב  ("ןויארעפספליח,)  *הרזעה, תרבח לש תיתנשה הפסאה

 / אל "הרזעה, .תפסא . רבונהב "םורוהיה םיריעצה תירב, לש הנושארה תוללבה

 '  שחוכול ,הנשה ךשמב הרובעה לע ןוכשחו ןיד םירבחהל תתל אלא הנוב

 רשעב הו תמויק "הרזעה, .ןז הפסאב םוקמ היה אל תוירקע תולאש ריע

 . ,התרובעב המצעל העבק רשא שדחה חסונהו המיוסמו העובק התינכת ,םונש

 < תורחאה תוידוהיה תורוגאה לכמ רתוי תירבעה תוימואלה ךרד לא הברקתנ יב

 רצמ םג הכחו המכסהל הכזו םובוומה םירבחה לע רבכ בבחתנ ,  הינמרגב

 6 + הינמרג ידוהו לש תובחרה תוררשה

 | ךונחה : הרזעה, תרבח הקוסע םהבש ,םיירקעה תועוצקמה םה השלש

 " תצקב תוברתו היפורטנליפ תדובע , לארשי ץראב דוחיבו ,  חרזמב ירבעה

 ךלהמ .לעו , הפוריא תרזממ םיאבה םירוהיה םידדונהל הרזעו הלוגה תוצראמ

 =- .ףרכחה יאושנ תיתנשה הפסאב וצרח הלאה תועוצקמה תשלשב הרוכעה

 ןומיס סמזד .ןהכ ררהנרב ר"רה ריכזמהו---ןתנ לואפ ר"רהו ןומיס סמזד ר"ד

 ץחלה רבגתמ | הינמורב , הפוריא חרזמב | םידוהיה לש םכצמ עור תא ראת

 לולשלו םורוהיב ללעתהלמ הנידמב םיקסופ ןיאו , הנשל הנשמ יטי לו פ ה

 . םצמה דאמ אוה ער .  תויחרזאהו תוינידמה | םהיתויכ תא םתאמ

 -> ףואשל םיאצילגה וניחא םיכייוצ ךכיפל . היצילגב םידוהיה לש ימונוקיאה

 , , םיורובצהו םי)לכלכה םהיתוחכ תא םייגלו ררסל , תו רז ע ת ה ל לב תישאר

 'דידלע היציל ג ד ע ב, ווכש הרוכעב .'וכו ןובפחלו הולמל תופוק דסול

 םירבדבו .םירוחש םועבצב 4. התלכי לכב "הרזעה, םג .תפתתשמ "היצילג

 | םישורגה תא ;  היפורב םודוהוה לש םבצמ תא תוטרפכ הצרמה ראתמ םישק

 " הגוהנה הדמה יפל ולופא םתוירזכאב םינוימצמה ,  םוחתל /ץ ו ח מ  םיפוכתה

 תולכגהה תא | םוחתה ךות ב םיררושה רופחמהו ינועה תא ; המצע היסורב

 = .ףלגרל + 'ןכו "וכו 'םייטרפה רפסה יתכב םגו הנירמה לש .רפסה יתבב תועוכקה

 םינומש כ 1910  תנשב ובוע יטילופה ץחלהו | ימונוקיאה .רבשמה

 ןומה לכ לש | םישילש ינשכ רמולב | ,היסור תא םידוהי ףלא

 חרזממ ןובשחה תנשב ואציש ,(שיא 120000 ךרע) םידוהיה  םירדונה

 לרבע | הינמרג ךרד .םה | היסוו ידוהי  ,םיה | תונודמל | הפורוא

 = "הרזע,ה זכרמ לא ונפ םהמ םיבר) ,ש 5נ ףל א םי ש ש כ היסור ירדונמ

 .ורעב 'ןל שוש , תודחוימה תוכשלהו םידעוה תששו םישלש לאו ןילרבב

 = *הרזע,ה תרבח האיצוה ללכב ,ץראה םיגפב םונוש תומוקמבו  םילובגה

 = ,קרמ  ןוילימ עבר ךרע .היסור ידוהי תבוטל 1910  תנשב א'קיה 4 .תופתתשהב

 לש היתוסנכה .(.היצרגימאה  ינינעל תואצוהה לכ םג הו םוכסב תולולכ)
 ---תויטרפ תובדנמו ,.קרמ 154000 ןובשחה תנשב ולע םירבח תומורתמ הרבחה

 םינש | םירש ע התע הלוע אוהו ,הברתנ ם'ובחה רפסמ ,קרמ 0

 5 ,שיא ףל א

 .,היצילגב הרכתה לש ךונחה תרוכע .רכד לע ךכ:רחא הצרח ןחנ ר"דה

 "  ,רפסחותב םישמחכ "הרזעה,ל הל שי . היקרוטב | רוחבו .הינמור , הירגלזב

 ,ותב בה | הדי  לַע | םיכמתנ םתצקו הנובשח לע | םימייק םתצק

  הלש רפסה יתב לכ לע , לארשי ץראב סה---רפפמב םישלשכ---הלש .רפסה

 ' הדוגעה ,קרמ ףלא םינומשו האמכ ןובשחה תנש ךשמב הרבחה האיצוה

 ' דוע תושעל הרבחה תרטוא התע .הנשה ךשמב הרבגו המדקתה הז עוצקמב

 "םש הסולו לארשי ץראב "הרותדדומלתה, יתב תא ןקתל - - בושח רבד

 = לארשי ץראב שגרמ אלטציא החואל םיוארה םינבר .ןורסח .. םינכרל שרדמ:תוב
 הלשממה .ןיב םיבוותמח םה ,  ץראב ריקפת סהל שי םינברה .הכורמ  הדמב

- 
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 אוהש |, ברל תוצוחנה , תויללכה תועיריה- -סחל תורפח לבא , תולהקה ןיבו
 , הנויגיהה יקוחו תוינררומ תופש תעידי םהל  הרסח דוחיב , הלהקה שאר
 דסול "הרועה, תרבח הטילחה ,םינוגה םינכר לארשי  ץראל דימעהל  ודכו
 ןמזה יכרצ י'פע לכב | ךורעו ןקותמ םינברל שרדמ-תיב םילשוריב בורקב =
 , םיעטה תצרמה , הפוחב םוקינכטה רוסו רבר אוה תוטב הזב אצויכ ,םוקמהו =

 םואנתה לא ךונחה תדובע תא םיאתהל דפומ רוסיל הל העבק "הרזעה, יב
 תוצראב  םיכשויה םידוהיה לש תניתרה תופקשהה לאו םודחוימה םיכרצהו
 התובישח לע הצרמה הארה ומואנ ףוסב .וז הדובעב הקופע איה ןהבש , ןהה
 םידוחיה יכ ,ותוקת תא עיבהו ה מ ו א ה ללכל תיתרזמה תודהיה לש הלודגה

 תודהיה לש  הלולכשו הנוקת ךרוצל םהיתוחכמ דחשל | ופיסוו םינמרגה <
 + תרזמה תוצראב |

 תנשב הרבגש , תידיהיה היצרגימאה ךלהמ תא ןהכ ר"רה .ראת וורחא
 ןיד רבזגה הצרה ףוסבלו ,  תמרוקה  הנשה תמועל 'צורפ םישלשב 0
 ולע ,תואצוהה לכ יכ  ,עידוהו הרבחה לש יסנניפה הבצמ רבד לע * ןובשחו

 ידוהי  תבוטל | ןוילומ  עברכ .אצו הזמ .  קרמ ןוילימ יצחל ןובשחה תנשב
 םישמחכ ,לארשי ץראב הדובעה ךרוצל--- קרמ םיפלא השמחו םירשעו האמכ , היסור

 * היצילג ירוהו תבומל --- רתונהו ,ןקלבה תוצראב םידוהיה תבוטל --- קרמ ףלא
 םיכלוה "הרזעה, תרבח לש התעפשהו הישעמ יכ , םיחיכומ הלאה םורפסמה
 הרשיה ותדוכע לע התרות תא רעוהל העיבה הפסאה , הנןגה הדמב םוברתמו
 הזבו- -האבה הנשל םג דעול םמצע םיובחה םהואב דחא הפ הרחבו הירופהו
 . הפסאה המח

 "םידוהיה | םיריעצה \.תירב, לש הדיעול התיה ירמגל תרחא תומד
 תאמ | ורחבנש ,םוריצ הילא יאב רשא ,הנ ו ש ארה איה וז הדיעו ,רבונהב ,

 םג .תודוגאה לכ ליבשב הדובע תינכת עובקל התיה התרועתו ,תודוגאה
 !ש תורוגאה ךותב וראשנ ןיידע , הדחוימ "תירבל, *םילרבילה, ררפה ירחא
 :ךלהו םהיתופקשה י"פע ולאמ ולא םילדבנה ,םינוש םיטנמלא תוללכה "תירבה,
 םה םיכלוה םנמאש  ,"הצחמל :םוימואל, שיו = , םירומג  םינויצ שי .םשפנ
 עצמאב םה םידמוע ןוידע העש יפלש אלא ,  תירבעה זווימואלה לא םיברקתמו
 םילדבהה לכ .תדה לא סחיהל עגונש המכ םג תוערה לדבה שי ,ךודה
 םובחלנ םג םומעפלו , םימח םיחוכו ךותמ הדיעוה תעשב יולג ידול ואב הלאה |

 , תאזה הריעוה לע הכופש הננער "תורועצ,ו םויח חור החיה .ללכב ., םירעוסו
 םוי הכואש | ,תדיעוב רוש ןיוצמ רדס םג לבא . ןונע האלמ התיה ךכופלו
 דחאה | ןוצרה  ךרד ול עוקבה תופקשההו תוערה ילרבה לכל דעבמו ,דחא
 לע  םיריעצה םידוהה לש םהיתוהכ תא רדפל -- לכל ףתושמה
 הירופ התיה ךכיפלו .םידרדצה לכל הוש ה ילרטי ינ רוסו

 הנוא ,המצעל | איהשכ ,"תירב,הש ,טלחה | .הדיעוה לש / התרוכע '
 הדוגא לכו = ,"םייטילופ, וא םייהד | םירקע | םוש התינכתב | תעבוק
 תונויזחה לכ לעו תוימואלהו תויתדה תומולבורפה לכ לע ןודל .תיאשר
 תעבונ וז  הטלחה ,תודהיו םידוהיל .סחי םהל שיש  ,םייתרבחהו .םויתוברתה
 ,תרחא וא וז הגלפמל רוזעל "תורבֶה, לש התרטמ וז ןיאש ,הרכהה ךוחמ
 ,םורוהי םתושעל ,ימצע ךונח םיריעצה תא ךנחל --- התרטמ איח וזש אלא =

 + דיתעב םמע תרובעל סניכה'ו
 הל שיו , שיא םיפלא תרשעל טעמכ עיגמ "תירב,ה לש הירבח רפסמ

 תולודגה תוידוהיה תוירדתסהה ,הנידמה יבחר לכב תודוגא םועבש ךרע
 לש תיזכומה הרוגאה, ,  "םינמרגה םידוהיה תדוגא,  ןוגכ ,  הינמרגבש
 -ונכ , תוכשלו "םידוהיה  םירומה תרוגא, ,"השמ תד ינב םינמרגה םוחרזאה

 לא םידחוימ םיריצ וחלש םגו םירועצה לש "הירבה, תא > תוכמות *תורב =
 ויבא) רבונהמ ןמינורג ר'דה ברה לש וורבד קומע םשור ושע רוחיב , הדועוה
 .תדוגא, חכ-אב רותב הדיעוהב ףתתשהש , (ינילרכה ןמונורג ינויצה .לש
 חכ הפיסומ---שישיה ברח  רמא---םיריעצה  םידוהיה .ברקב .העונתה, , 'םונברה
 ריעצה רודה קחרתה תמדוקה םינשה תאמ  ךשמב . תודהוה םויקב ונתנומאל
 !םיתעה הנשמ ךורב םלואו = . רומג  שפנ:ןויושב הילא סחיתהו תורהיה ןמ
 תוירדחסהה םנמא .וגתוקת תא קזחמו ןגחור תא רדדועמ ריעצה " ונרוד

 ןמצע ןהה :תוירדתסהה לבא .  "םיריעצהרתירב , תריציל ורוע :תולורגה :תוידוהיה <
 תעונתש .רועב  ,םידוהיה תא םיצחולש ינוצחה ץח לה יופ אלא ןניא

 ךלהמ סנמאו , "תורהיח םצע ךותמ | ,ישפנו ימינפ ךרוצ ךותמ האצו םיריעצה
 שרח עינמ:חכ םקרתמו ךלוה  םיריעצה םורוהיה .ךותב | יכ ,חוכוה .הריעוה <

 + הינמרגב  תודחיה קוזתל

 בי ןוי לג .

 ,הינמרגכ םינורחאה םימיב .ואצי .תורהיה ינינע ריע םיבושח םירפס ינש

 לודג ופס התע הז איצוה טרבמוז רגרוו רוסיפורפה .עודיה גולואיצופה

 ךותמ ראתמ רנהמה ."הלכלכהיויחו םירוהיה, ד"ע םידומע תואמ שמח ןב

 תריצי לע םידזהיה לש הלודגה העפשהה תא תיביטקיכוא תועדמ הנכה

 יכ ,חיכומ טרבמוז . ךליאו ו"טר האמה ףוסמ ותוחתפתהו ינרדומה שוכרה

 עינמח איהש ,"תישפחה תויחההה, תא הלכלכהיויח ךות לא וכינכה םידוהיה

 םג יכ ,רבוס רבחמה .החתופמה תימונוקיאה הלועפה תועוצקמ לכב ישארח

 הרישכה ךכיפלו , "םויחה:לש:תוילנויצרה, לע הדסוומ תי לאר שי ה תר ה

 לש ורפפ .הריככ ילכלכה עוצקמב םתעפשה השעתש ,םודוהיה תא איה םג

 הברהו וב םיללממ תויפ הביהו ,תובשחמו םינויע הברה ררועמ טרבמוז

 תלאשל התיה בוש םידוהיה תעפשהו ,וילע םיבתוכו םירזוחו םיבתוכ םיטע

 (* . םויח

 לש שדחה  ורפסל םג הלודג תובושח ול שי ינויעה עדמה ןבומב
 הלעש ,הזה לודגה רפסה .רומלתבו השמ תרותב האופרה ר"ע םיורפ ר"דה

 םירפפה לכ שארב םוקמ ספות , הדובע תונש םירשעו שמחב רבחמהל ול

 םיסכודותרואה םידוהיה לע הנמנ רבחמה .הז עוצקמב ההע דע ובתכנש

 .הקיתעה לאיושי :תויופפב יקבו החמומ אפורו עונצ םרא :אוהו , ןולרבב

 "הרזעה , איצות ,יל ורסמש יפכ ,הנימב הדחוימ תיתורפס השרח דועו
 לובשב רוחוב ,םירכעה .רפס"יתב 'יבשב תוניגנמ םע םירוש רפס בורקב

 ןוסלדיא 'ה י"ע  ופסאנ .תוניגנמהו םירישה .לארשי ץראב רפסה יתב

 ינג ליבשב םג םוריש ליכי רפסח ,םיחמומ רכח י"ע והגוהו ורדסנו , םילשוריב
 . םירבע םידלי

 .ן-ל
 . ןילרב
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 "| + הָיצילגמ םיבתכמ
 א

 .אניוומ ןיעב תויסצנוק האיכה אל םידוהיה םיגזומה לש היצטופרה
 םיגזומל תושדח תויפצנוק תודחא תואמ הנתנת בורק ןמזבש | , החטבהה םג
 , תורחא תובושח  תודבוע לע ד ומעל יואר לבא .  ןיידע המייקתנ אל ,םידוהי

 ,אניוול היצטופרה תילע י"ע וטלכנש
 קלחהב ואצמ :םינוגה  לכמו תועופח  לכמ םייולגה וניררוצש העשב

 אל ,יול גב םירוהיה דגנ תאצל היוצר תונמרוה .תויצניפורפה לוטב רע

 תא ךופהל רשפא רציב ,תומ ומ ש ור ח ל םירחסנה וניאגוש םג וענמנ
 ואצמ ,הסומכה םתנוכל אלתמא וללה ושקבשכו .םורוהיל ץעורל | רזה קוחה
 תאמ ולטנ וז "הוצמ:תמתלמ, םשבו ,"לוהוכלאה ךגנ המחלמ,ה -- תא

 תאבה הוצמ, יהוז , סנמא .הלדה םתסנופ תא לארשי תושפנ יפלא תורשע
 , חארנכו ,ןניקסע *תירבהונב ,ב .אל ירה לבא  ,"תונוזמל ןוקדוב .ןיא,ו "הרבעב
 ...הלאכ םורכד לע םיזוצמ םנוא ,"הבהא,ב םופוטשה , ולה

 קועצל אניוול טעמכ שוא םיפלא תשלש לש היצטופר הפלה הנהו
 ןיירעש , םישנא אניווב אוצמל ווק היחלושו היצטופרה , טפשמ שורדלו סמח
 הריבה רוע יבשות :ןאצמ םנמאו = , תושונאהו רשויה שגר םבלמ החמנ אל
 תא וליפא ךכרל היצטופידה ידיב הלע . םיבולעה םיגזומה תרצב ופתתשה
 אל רחא בל לבא . םילודגה םינותעה תוכרעמב םיבשויה  ,םיאנותעה תובל

 ,אגיווב םידוהיה תלהק ש אר לש וב ל :הזה הארמל עז אלו עג
 תא שקבל רכיורטשו דגאטש םירחבנה וכלהשכ .ןוטש דרפלא ר'דה
 תובורמה .תואצוההב .ףתתשת אניווב םיהוהית תלהקש , דעוה םשב ןרטש ר"דה
 הגע  ,הנוווב םתוהש ךשמב םידוהיה םיגזומהל  הרידו .ןוזמ .תאצמה ליבשב
 :רמולכ '+ןניקפע םירלדגפב וא םיטייתב וטא, :ןלה םהל
 ןאכמ ויהי ;בערב ,םמחל םהמ לטינש , םודוהיה םיגזומה ןומה לב ועוגי
 , תויסצנוקה ונתינ םחלש , ץראה יסחוומ , םינלופ םוליצאו םופרג םיגזומה אבהל'
 השקבהו  םיותפה ירכד לכ וליעוה אלו . הגיזמת תפרח ונילעמ החמתש דכלבו
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 ; טרבמוז לש הז ורפס ד"ע דחוומ רמאמ "םלועה,ב ספרוי בורקב (*
 ו תכרעמה : 3



 בי ן\ילג =

 , הטורפ וליפא ןתנ אלו ותעד לע רמע הלהקה:שאר :םורומאה םירחבנה דצמ
 דליש טור יש רוי תאמ םוי ותואב הלבק אניווב םידוהיה תלהקש יפ:לע-ףא

 + +. םוינעה ןיב םקלחל םירתכ ףל א חאמ
 אוה-אלה , הזל המודה ןפואב היצטופדהל פחיתה רחא אישנ רועו

 תא .יקפרזל "דה ,טנמלרפהב ינלופה בולקה .אישנ
 יפלכ ברח תורקרמכ םיטוב םירבד האלמ התיהש ,היצטופדהל ותבושת תיצמח
 "םלועה, 'יע) םדוקה יבחכמב רבכ יתרפמ ,טרפב םוגזומהו ללכב םירוהיה

 הנתה ותבושת ךותב .דחא טרפ דוע קר ןייצל ינא הצוו הזב .(7 רמונ
 בולקה דצל םתא ודמעהת םא, :יאנת היצילג ירוהי םע יקסרזל ר"דה

 והמאג םנמאש ,ולאה םירברב ."םכנימיל אוה דומעי ,ינלופה
 ,הקותשב םהילע הרבע "ץנעדנאפפעראק עשינלאפה,ש י"פעא , יקסרזל ר"דה יפמ
 תקולח י'ע , לעופב םינלופה ואיה הנהו  ,ינלופה בולקה לש ווטש הלולב
 םיפלא תוהשע המכ לש םהיוחש םוקמב ולופאז , םידוחיה ינונעש ,"תויסצגוקה
 בל .הוצילג .ירזתו אופוא ומישוה ,םבלמ  םיקוחר  ,רבדב םיולת שממ שפנ
 ,הנורה א ה םעפה יהווש ,יורגל ר"דה לש ותאובנ תמאב םווקתו ,הזל
 + ינלופה בולקה לא .הרזעל םינופ םירוהיהש

 םהינפ םג ולגתנ םיגזומה ןינע ךותמש ,תמאה לע -תודוהל ךירצ םלואו

 תודחא תויאר יתאבה םומדוקה .יבתכממ דחאב , םיגיתורה לש .םויתמאה
 המכ רעו םיניתורה לע הקיטילופב .ךומסל רשפא-יא המכ דע | , תוחיכומה

 איבהל ונלוכי הכ דעש העשב לבא , לארשיל הבחמ םיניתורה םג םה םיקוחר

 םיניתורה ןגיגה א ל רחא וא הז ןינעבש רמולכ , תו י לי ל ש תויאר קר
 . םידוהיה דגנ יולגב םוניתורה ואצי םיגזומה ןינעב הנה , םידוהיה יסרטניא לע
 ,תולולשה הבושתב קפתסה אל ,יקסביגוקוא ר"דה | ,יניתורהה בולקה שארו

 לש תונורחאה תובישיה ןמ תחאבש אלא |, םיגזוומה לש היצטופרהל בישהש

 תא עיבהו ,היצטופרהו םיגזומה דגנ ףירח םואנ אשנ ביצקתל טנמלרפה תדיעו
 אלמלו םידוהיה םיגזומהל תוחנה תושעל וישכע םירמואש  ,הזל ותודגגתה
 תוארל רשפא םיטוכו םיפירח יקסבינוקוא ירבד ויה המכ דע . םהיתושירדמ תצק
 . + םינותעב הז .ומואנ רכזי לבל כ"חא לדתשהש , הזמ

 םונורחאה םימיב וניאר הז רבר * ,םינותעה תא אוריל םנמא שי יכו
 תחיקלב ןלשכנ ינלופה בולקה ירבהמ המכו ,השעמ היה ,ומצע הז ןינעב
 וחלשנש ,םיבתכמה .הגיזמל תויסצנוק םהל איצמהל תנמ"לע םידוהי תאמ .רחוש
 הגלפמ,ה שאר ידיל כ"חא ולפנ ,םידוהיח לא םינלופה םירחבנה י'ע הז ןינעב
 , הגלפמב ורבהל וללה םיבתכמה תא רסמ אוהו ,יקסניפטס | ,"תיממעה
 ,םיזנכשאה דוחוב ,םינותעה .,םינותעב םהוא םסרפ רשא ,קי רג ק י דו היהל
 , ינלופה בולקה לכ לש וגולק םיברב תולגל ולרתשהו תאזה האיצמה לע וחמש
 המוצע הכוכמ , ןבומכ ,המק , הזה לדנקסה םוסרפ ילגרל , ורשיו ןתקדצב ראפתמה
 .בולקה ןמ ואיצוה ,ותאטה לע הדוהש , קודאפ תא ,  םינלופה תוריפסב
 אושניןגפ | , ומצעבו ודובכב יקסניפטפ םגש ירתא < ,ז"ע רמרמתה .אוה לבא
 ,ולאמ דוע תורומחה :תוריבעמו .הלאכ םישעממ :יקנ = וננוא ,  ינלופה .בולקה
 ירוהיה לע הלפנתהו רבדה לש וצקוע תא לוטיל התטנ  תינלופה * תונותעה

 +. .קירנק
 האנואב ירוהיה תא םימישאמה ,םמצע םינודאה םתוא .:ןכ הנה

 - -"לוהובלאה .דגג המחלמ,ה םשב םתסנרפ תא םידוהיה תאמ םילזוג ,תואמר-1
 הנוגמ תואמר :י"ע איצוהלו תויסצנוקב .הרוחס הושעל םיעגמנ םניא םמצע םה
 *רונוה,ה והזו ורפומ והז |, ינלופה בולקח הז .,םיינעה םירוהיה תאמ ףסכ ןזכ
 ..יולש ינפחוה

 תואצותש י"פעא ..בובל ריעה תצעומל תוריחב = ויה תועובש וזיא ינפל
 םודוהיהש ,עדונ .רבכ םוקמ לכמ | , ןהיטרפ לכל ןיידע תועודי ןנוא תוריחבה
 םוי לכבש ,םיעודד י םוללובתמ וליפא .םשאר לע םריו תוריחכה ןמ ואצו
 לע םשפנ תא רופמל / םונוכנו םונלופה יפלב הריק = םיוחמ םה .העש לכבו
 .הגלפמ לדבה ילבמ , םיגלופה םירחוכה לכ י"ע המישרה ןמ .וקחמנ , סתוונלופ
 תאמ אלמ ףסכב ונקש תויצמטוגלה לכ םידוהיה םיטדידנקהל םהל לועוה אל

 לכל םה םירומג .םינלופש תועובשהו תוחטבהה לכ םהל וליעוה אל | , םידוהיה
 ,םוקחמו ורוח םירחו בה לבא ,וסנכנ םנמא םי ט רי ד גק ה תומישר לא ..רבד
 םג ןלטו , לוטול םיכירצ םידוהיה ויהש םופדנמה תרשע םוקמב םא , אוה קפס
 ,טרגמ ול תתל דימת םיגהונ םיגלופה ויהש ,ור א ק ר"דה ףיטמה םג , השש

 2 ,םעפה רחכנ אל

 3% םלועה <

 ועדי יכ , וישכע לש תוריהבה תמחלמב ללכ ופתתשה אל םיגויצה
 | המיר ב םנמלרפה רחכנ םג טרידנקל דמעה .והתב הלעו למעה לבש , שארמ
 לטומ רבדה ןיידע .תאז לכבו  ,םהיתועד תא ול ונתנ םירוהיה לכ טעמכו
 לארשיכ אוה יוה לארשי בהוא םינלופה תרות יפל :רחבהל הכו םא , קפפב
 ְּ ,..המישרה ךותמ קחמהל ןתד תחאו

 ערואמ,ה רע וגר . יןקארקב תידוהיה הלהקה תגהגה לש תובישיה תחאב
 + "רציפש

 יוקארקב  םינוכיתה = םיהיתבב  .לארשי .תד הרומ --- רציפש המלש
 םיגרתו דומל  ירפפ לש רבחמ .רותב םג עודי אוה ,  םידוהיל פ"יב להנמ
 ערוי וניאש הז רציפש לע ושחלתה רבכ הז .תינלופה הפשכ הלפת .רורפל
 ,ויתורימלחל הרוח יכ ,וילע ורפס דועו . ונהרות ירקע .םג ול םורזשו ללכ תירבע
 לע ומש תא ארקש , ררבוהו "ורודפ,ב וקדב .הבשה תא .ללחל רתומש
 ונא םיליגרש ירחא | ,בל וילא ומש אל ז"כבו , םלקלקש אלא ,םירחא ישעמ
 , +ולאכ תרדירזמל היצילגב

 ,רבדה 'עדונ וישבע
 םימסרופמ

 יאנושל אוה רבח רציפש המלשש
 םג---םורמוא שי) "אדווארפ, ימשיטנאה = ןותעה תכרעמב | רזועו

 רפסה רבחמ םג אוהש הלהקה ישאר ינפל הדוה רציפש , ("ןדאראנ סאלג,הב
 תמכסהבו | "אדווארפ, ןותעה תאצוהב םפדנש , ,,0 07086 820/080ו8*
 תאמ םולכ ונקי לבל םירכאה תא ריהזהל ,אוה ותילכתשו ,  םיומשיטנאה ילורג
 ,"וכו יוהי גזומ תיבל ופנכו אלו םידוהיה

 םירבד רוע ועדויש רשפא ;הרמגנ אל רוע הז ןינעב השירדו הריקחה

 בצמ לע רוא ץיפהל ליבשב ןוד ,רבכ עדונש המ לכ לבא ,ולאמ םיפי
 םואבשכו |. היצולגנ םייללכה ם"היתכב %ארשי ידלי לש ירסומהו יתדה ךונחה
 ןולופ, :העוז" לוק םיללובתמה םימיקמ  ,הזה ךונחהב םינוקת םישרורו םינויצה

 יי ,הנבסב

 םוגשה יתשב ., היצילג ינברבש םילועמה םירטפנו םיכלוה דחא דחא
 ןיטהור לוביפ אגרש 'רו יולסונטזמ ץיכרוה שיא יולה הירא 'ר ותמ תונורחאה

 = -תרובחבש יראה םג וויח ימול עבראהו םיעבשה תנשכ רטפנ חתע ., בושטולזמ
 4 ,יגו'זרב ק"דבא ןארררווש ןהכה יכדרמ םולש 'ר ברה

 ץוחמ םג עדונ .ומשו ונימיבש םילודגה םיגואגה ןמ רחא היה רטפנה
 ,"תער יוליג, , "הרות תער, ומכ , ת"וש ירפס המכ רבח אוה . היצולג תולובגל
 .- ,תובושת םיפלאמ רתוי םוליכמה םיקלח 'גב ם"שרהמ ת"וש ,"םולש טפשמ,

 2 . הארוה :ונינעל בר ךרע ןהל שיש
 רתכב שמש וווח ימיל ך"כה תנשמו םיטושפ םישנאל ןב היה חונמה

 היה חונמה .הגש ט"ל תונברב שמש ינז'זרכב , היצילג .ירע המכב תונברה

 :ללוכ,ב/ םוגוקת ונקתנ ותעפשה י'פעו , ללכה ינינעב םג םימעפל ברעתמ
 ישרדו ארוק-לוק איצוהש לע ותוא וניע זלי ב ב ,"היצילג = 'ןונעב  םונוקת

 תודחא םינש ינפל התיהש ,םינברה תפפא שארל אוה רחבנ ז"כב ,"הקולח,ה

 ערוש ,הזב םג ןשיה רוד  ינכמ םינכרהמ לרכנ חונמה . הינשיו:ה:ודנוסב
 ! ורפעל םולש .ןירוב לע הנירמה תופש

 *ןויצ ירועצ , הוצולגב םיהובגהז .םינו ביתה פ"היתב ירימלת .תורדתפה
 % ?תינונפ, .םשב "עדמו תורפסל , םייחה ינינעל, ירבע ןוחרי איצוהל הלחה
 - תובלב רוחב ,  ריעצה רודה בלב תעטל איה התדועתש ,תאזה תוודתפהה

 ;םינש רשע הז .תמייק , הינינקלו תורהיהל רובכו הנהא ישגר ,ם"הותב ידימלת
 יגב ליבשב "הירומ, ,ינלופה ןוהריה תא האיצומ איה םינש המכ הז

 ונשו ,'רחשה ,  םודליל ינלופ ןוחרו םג הרפי םינש יתש ינפלו , םירוענה

 תורדתפהה השגנ .וישכע . בוט רתווה .ןפואב םתדועת תא םיאלממ םינוחריה

 ,הוה השעמה לע הלהתל איה היואר יאדובו "תינונפ,ה תאצוהל םג

 בומ .םשור השוע  ןוחריה . תורבוח יתש חתע דע | ואצי  "תינונס,ה
 ! םימי .ךיראיו .םויקתיש ןוצר יהי = , ותוימינפב םגו ותויגוצהב

 ,שינעה ריאמ

 םג

 < לארשי

 .ןמ



 .תונויצב

 דעוה תאמ וז העדיה הספרנ יטלעוו,ה לש ןורחאה רמונב
 : םצמוצמה לעופה <

 א'ערת באב איכ--ו'טב : היהי יריש ע ה םרגנוקה
 לכיהב ץייוושב רשא ליזאבב (ברעמה יינב ןינמל טסוגואב 9 --18)
 : . תינוריעה .הניזאקה

 זומתב :בייל יז ןיבש םימוב תויהל תוכירצ תור יח ב חי
 תוריחבה ילוקוטורפ  .(ברעמה ינב ןינמל ילווב ':8--8)
 הנולאראק) .ןלקב םצמוצמה לעופה דעוה תכשלב לבקתהל םיכירצ

 תואחמ -- .(ילויב 15) זומתב טייבמ רחואי אל (81
 חלשהל תוכירצ  ,םיקומנהו םימעמה ןהב םיטרופמש , תוריחבה" לע

 לעופה דעוה תכשללו ימוקמה זכרמל  תוריחבה | ירחא  ףכית
 םשוי אל (ילויב 15) זומתב ט"י ירחא הניבקתתש תואחמל . ןלקב

 הורפל .םוספומ ,  קוחכ ךורעל  ךירצ תוריחבה ילוקוטורפ תא | .בל <
 םירלפמסכאה רפסמב .לעופה דעוה תכשל תאמ לבקל רשפא םילוקוט =

 7 + שורדה |

 , ה

 1910 תגשל הניתשלפ-הילגנא תרבח לש ןובשחהו ןידה  םסרפתג
 8 ןובשהה תנשב לארשי ץראב הפי השענ אל לוביהש םושמ

 בצמ בטוה םנמא הינשה תיצחמב . הנושארה הנשה תיצומב וניקסע וטעמתנ

 :תיצחמ לש הנורפח תא .םג אלמל ידכ רע וכ הכורמ הדמב אל לבא , םיקפעה
 תערה תא תוחינמ הנשל םיקסעה תואצות ירה תאו לכבו .תמדוקה הנשה
 . ןבומה .אולמנ

 לש תישארה הקלחמה לצא  תימואלה ןרקה .הדיקפהש , םימוכסה רתומ
 ןינבל .תוחוגאל ןובשחה תנשב ורסמנ , םיכורא םינמול תואולה םשל ופיב קנבה
 האולה רותב םירכאל רפמג ל"הקה : ונידיב הריקפהש שדחה ןודקפה םגו . םיתב
 תמועל) 'טש ?טיל 21148 .דע וללה תונודקפה ןוה הלע ללכב .הנש רשעל
 + ולדגו וכלה הולמל תודוגאה  יקסע = . (1100- תנשב ' "ששי: "טיל 10069
 ן םירבח 1200  ןמ יתוי ןהל שיש , תודוגא םישלש  תומייק ויה הנשה = פוסב

 "טיל 12861 תמועל) 'טע \'טיל 14795 דע רבמצדב א"לל הלע ןבוח םוכסו
 ! הנוגה הדטב םה םג ולדג םיק'צהו תונודקפה יקסע .(1009 -תנשב 'מש ' 8

 יטש טול. 18800 .תמזעל) = 'טש/ "טיל 20802 ) דע הנשה .ףוכב ולע גולה
 .(1908 תנשב

 םורוב ב ,תמדוקה ותדמע לע, דמוע קסעה ראשנ םיל שוריב
 דיתעל םלואו ; ףולחה עוצקמב רוחיב , הלודגה .תורחתהה ילגרל חויוה דרי =

 הפיח ב ףיגסה לש = ווקסע תואצותו. ותומדקתה . תובוט .רתוי תואצות תופקש
 אלא  ,ויהשכ םיבושחהאל וראשנ ןורב ח  ףינפ" לש .ויקסע . דאמ תובוט
 הרסונ ץיקה ףופב .טעומ ףדוע .ףידעהלו תואצוהה תא לכלבל וקיפסהש
 ..ת פ צ ב  תונכוס <

 /'טש 'טול 3653,18,5 הלוע , םיוכנהו תואצוהה לכ רחאל , יקנה .חוירה
 דנדיבידל וראשנש ירה .תרמשמל 'טש טיל 1000 ןוירומקרידה חינה .הזמו
 1909 תנשמ םירומשה 'טש טיל .976,9,8 םובסה 'טש 'טיל 208818,6
 ,!טש 'מיל 3620,16,1 דע דנדיבידה םוכס הלעו =

 לירפא ףופב -היהת רשא ,  תיללכה .הפסאל עיצהל  .מילחה .ןוירוטקרידה
 הנשבכ תוסניפ 10. .רמולב > , דנדיביד 41|: ₪ תתל ,.(דוע ועבקי םוקמהו  םויה)

 ןובשחל וראשי אליממו ,'טש 'טיל 3035 לש םוכס קר ךרטצי הול ,הרבעה -
 ,'טש "טיל 594,16,1 .האבה הנו

 < ןוספלוו רוד ןוירוטקרידה אישנ םותח ןובשחהו ןידח לע

 םעו

 ,הלוע .ןורחאה עובשה ךשמב תימואלה ןרקה חהלבקש  תוברנה םוכס :
 הפוקה תבוטלו , קרמ 8861,90 ,ג"י רמונ "טלעוו,הב ומסרפתנש תומישרח י"פע
 ,8862 איה .בהזה רפסב הנווחאה המישרה .קרמ 250,58 תיביטרפואוקה

 ..קרמ 120898,08 התע הלוע תיביטרפואוקה הפוקה לש יללכה הנ

 הי םורב ל

 םיאשר םא  ,שודקה  רוניסהל הלאשב .טאניסה  הנפ הנווחאה תעב
 ,:ההחוימ היסימוקל וז הלאש. \ רסמ .דונוסה :, םירצונ לש תומשב :ארקהל .םידוהי
 עיצהל תוגושה תועדה .ילעב י ,י תא .אלמל טלחוה = . תועדה וקלהנ  היסימוקב
 יתש היסימוקה | לא .וסנכוה = . תורחוומ . תואצרהב .םהיקומינו םהימעט | תא
 . יקציאורטו יקסבוקובולג תדה  תרותל הימדאקאה לש םירוסיפורפה תאמ. תיאצרה
 טנמטרפידה ד לעש תינברה היסימוקה ירבח תעדב ומצע תא הלת ןושארה

 םיארקנ םידוהיה ויהי אלש , תדפקמ םידוהיה תד יכ הטילחהש ,רכנה תונומאל
 םישודקל למס םירצוגה תומשה לכ טעמב םישמשמ ה דבלמ . םירצונ .לש תומשב
 םשב ארקהל םג יאשר וגיא  הורצנכ ןימאכ ןניאש ידוהיה ךביפל ..םירצונ

 .ירצונ לש

 ארקהל םירוחיה לע רוסאל .ןוא יכ * , ךפיהל  ,אצמ יקציאורט רופיפורפה
 קר שי ן ללב תואיצמב םירצונ לש תומש ןוא וחעד יפל ,םירצונ לש .תומשב

 ריעה דועו , שרקה-יבתכמ וחקולש .תומש וא םילילא:ידבוע לש חומש וא

 .םירוהיה תא 'ברקל לולע םידוהיל םירצונ תומש תאירק יכ ,יקציאורט רוסיפורפה
 + םירצונה ץראה יבשות לא

 הרתפנ תועד בור י"פעו ,ללב וז תוברקתהב םיצוה ןוא הארנב לבא
 לש  תומשב ארקל םיאשר םידוהיה .ןיאש ,רמולכ , ה ל יל ש ב הלאשה
 + םירצוג

 , םירימחמה תעדל הלחתכל הנווכ ת יב ו גי ש י ק ה היצארטפינומדאהו
 ץיביאו סואומ בואול, וילע .בותבו חול אתמד ברה לש וחיב תלד לע האצמבו
 ,ירצונ םשכ ומצעל ארק רשא ללגב ןודל ותוא הרפמ "ןוסלרוצ

 הניר ןוראכה רתכנ .םתרועבש ,ה ס יד ו א ב םירוחשה םודוהיה
 ת ר ש ןא מ ה דו ג א תושעהלו דחאתהל וטילחה ,הכלממה:תמודב טאטופודל
 .תונק תי לש" ר פפ י'פע

 הלשממה האיצוה רשא ,ברעמה"יכלפב הבטפמיז תגהנה ר"ע קוחב
 רחאה ףיעסה \ קר םידוהיל עגונב .אצמנ , םירָוסיה םיקוחה לש 87 ןמיסה. חכב
 : הוה

 םירוהיל ןיא היסורב םידוהיה תלאש  ןיידע הרתפנ .אלש ןמז לכ,
 רותב רחבהל | םיאשר םניא םגו , תו:טסמיזה לא תוריחבכ ףתהשהל תושרה
 ,"תובטסמיזה ינפאלג

 .++ והילא אבוש דע --- ,ןבומכ , ושורופ "ןמז -לכ,

 ה

 תבשה םןיב ,יבכרה  א*א ר"דה לש םישמחה לבויל

 לא ,יבכרה והילא םהרבא  ר'דה לש םושמחה לבי גרוברטפב גתוה רבעש
 אשנ טראטשניזייא .מ ר"ד הרעה שאר ..תורחא םירעמ םג םירוצ ואב הגיגחה
 + תיגרוברטפה תילארשיה הלהקה םשב לבויה ןתח תא ךרכו םויה דובכל םואנ
 הפסא תסנכהרתוב רי לע''רשא | לודגה םלואב .התיה - ברעב .תונימשה העשב
 + לבויה לעב דובכל .םעה:תברו הלודג

 לש - רובכל תיללכ הפסאל הפפאתה תירוהיה  תיתורפסה הדוגאה

 ןאקראמ רמ .  הרוגאה לש הבכנ  רבח רותב רחכג  לתויה-ןתח .יבכיה ידה
 ,ירבעה עדמה עוצקמב יבכרה לש ותרובע ר"ע האצרה ארק

 , לבויח לעבל .הכרב לש המרגלט הח<ש "םלועה,, תכרעמ

 המ
 1ו8ת2870ה5 ₪. ה. [0ת5055קז1.

 ,םונאיורד ,א ךרועה איצומה

 6081005 4... תק

 הקמ דס \5 חקתתהזהוטדסה תה חט םחווסיוווטפמ פד

 00018 חק00ח0וד5 ו ה 008075 תת 80306-

 ווסמתסווזה ה
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 ,איעלת .,ןסינ דל ,.הנליו ==

 ו הוכוד ה 80-0181911 . 5 ₪ ₪ א 19-66 עו, 1

 .יםלועה- לע..ומתחש .םימתוחה-..לכו .ןושארה .עבהל ןורחאה .אוה הזה .רמונה

 7 .םדקה ב םתמיתח תא שרחל םישקבתמ לירפאב ןושארה דע

 ₪ תועדומ ריחמ

 יטפ הרוש לכ דעב
 לע -- :םיתעברא .תקלוח ג

 ימלועת,:לע.המיתחהתלבקתמ ₪ יי"פל
 .||לבור 5 הנשל היפודב |

 (לירפאמ) ינשה עבר5ל 0
 :1911 ..תנש

 ליש 1 . הילגנאב

 יקלח לכ  וללכתשנו .ובחרהנוז"'הנשב

 קנרפ 3 , ארשי ץראב

 קראמ 1 , - תינמרגב

 ןארק 13 הירגנוא:הירטסואב

 קנהפ 13  תוצראה ! ראשבו
 הנש | יִצחְל הז ןיבשהכו

 ,הנש  עברלו

 'ק 30 הפירדאה יו ש דעב

 תכרעמה תסירדא
 : הנליוב .הרוטנוקהו
 קסתהאמ|ה ,,[80הג00"

 ו םיאולמו- תופסוה וילע ופסותנו .ןועובשה
 400801100 ]1180  זמ

 118 י'פוק 12 ןוילג ריחמ

 191 "תנשל" םלועה, ימתוחל סרפ

 ,(הנליווב "ברעמו חרזמ, תאצוה) תיבבעב יוטסלומ -- 2 יפחפ

 ינש לכב תונוילג הרשע ןב רחא ךרכ ,םיכרכ הששל וקלוחיו ,לודנ טמרופב ,םופד תונוילג םישש וליכי םיבתכה
 לא רזעילא-ןב ,מו ץיבוקרב .ד .י ,בונאיורד ,א ,יקצינבר .ח .י :ןאמשירפ ,ד + ייע ומגרותי םיבתכה .םישדח

 !ןמאה יוטפלוט .(ב ;הטרופמ .היפרגויב (א :יוטסלוט לש ותומד תא וראתי רשא ,םירמאמ השמח ורבוחי םירפסה
 ותנומת .ףרוצת םירפסה לא' ,תודהיה לא וסחיו ו 4 ;הדותיגה .י.טסלוט \ד :ףוסוליפה יוטפלוט ג

 ,יוטסלומ לש

 .לבור 5 חלשמה ,םע רוחמה
 ;םריחמ יצחב :םירפסה:תשש לפ::תא-.ולפקי ."םלועה.:.ימתוח

 ;יטנס 40 :רלוד 1 חקירימאב ;.רתב 6, הירגנוא-הירטסואב ?קהמ 6 הינמרגב .;!בור 2,50 .היסורב |: ונויה

 :קגרפ .7.-תוצראה .רתיבו .הוצנרפב ,לארשיקץראב ; גנוליש .6 הילגנאב

 לכב הז ןובשחבו) "בור :1.85  ריחמב ולבקיו- ,הנש .יצחל 'םלועה, לע .םימתוחל .םג :ןתנה יוטסלוט, ירפס: לע החנהה
 .וז החנה ןתנת אל הנש עבר לע קר םימתוהל ,םירפס השלש :(תוצראה

 יוטסלוט. (ב ;ץיבוקרב ,ד ,י םוגרת ,יוטסלוט ,נ .ל"*תודלי, (א .: ליכיו לירפא שדחב .אצי ןושארה רפסה

 = ,ווטסלוט תנומת ₪  ;תובשחמ:לעב תאמ רמאמ .'ןמאה
 ":תכרעמהל :ףסכה תא. םחלשב- .הז.רבד תושעל ..התע..םג םילוכי .,יוטסלומ .ירפס לע... ומתח אל ןיידע רשא ,הלא
 \ "< רלשההמיתחה ""רמונ :תא::עידוהל- םתוחה :ךירצ >;יוטסלוט :יהפס. רעב ףפכה חולשמ .םע-:החי  .םינכופהל וא הנליווב
 "לע םא חולשל .ךירצ יוטסלוט ירפס לע המיתחה ימד תא .'םלועה, ירמונ םילבקתמ ןהבש תופטעמה יבג לע תספדנה

 ; : תכתכה -- ,םימ ע 5 ותש ב -- םירפסה תשש .לכ לע 'םאו תח א ם ע פ ב == םירפס השלש
 סה וטדוה 0011775" םעהמהה, 000 הההסתהה 83/15. 660% סת 1 801 ו" 0/1ןםס ([%5818מ60)

 < < לכו ,םהיתוצהאל "םלועה, ינכוס י"עו ( היס שש 91. ןייהר ג'ע .ןלעקב "טלעוו יד, .תברעמ י"ע "םלועה, לע םותחל רשפא .ל"וחב

 7 /- = + תוקיודמה .םהיתופירדא תא  הגליוב תכרעמהל כ"ג .עירוהל םישקבתמ הלאה .םימתוחה 5 ,
 .םישרח  השלשמ תוחפ אל ןמזלו עבר לכ תישארמ תלבקתמ המיתחה -=

 . 2 / יל 0 וי "בש 1 / ו . 2 ישוב *
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 הבעה .הנהו .רבעה ימורמל וניניע תא םימירמ נא  בושו
 םירע \ םונוב .,םירצמ תודבעב :םיעוקש :ונינפל יח .ומכ ךמוע

 םיֶנעמ םיסמה ירשו"ןָפִג ןבת .ןיא  ,הרואיה םיכלשומ םינב ,העהפל =
 ,+> םינבל ,םינבל ל םירהצו .רקובו ברע .םישרודו םיקיצמו

 ,תורובש תושפנ  ,תודבעב ושרתשנש םידבע :: םינפבמו 1
 תוחורו- תולשוכ :םיכרב ,ןהינודא די לא-תואושנה .םינוע ,תוצוצר =
 ןמוזמו ןכומ םהל דמוע םפראש םישנאו םרובאו ןתד * ,תוכומנ +

 ו םנושלב

 .טלפמ ןיאו אצומ ןיא .רוא ביבש ןיא ,םעה לע ךשוחה רנפ
 םירצמ 6 לש הפוקתה תא לוח םינש יפלא לש לפרע

 ,לפרעל רעבמ תררוח םעה ןיע םלואו .וניניעמ התוא \ ריתפמ]
 .םויה דע וקספ אל וליאכ ,הפוקת התוא לש הירופיב םעה .אּוה :שחו

 רבש :רשא: ;;זא ול םקי רשא .,לודגה  לאוגה תא םעה רכוזו
 , םעל והשעיו וירופא ריתה ,וילבכ תא

 .לאוג םג םא יכ ,השמ היה דבלב :איבנ אל - 6

 איבה .םלוכלו םעה לכ לא םא יכ ,לאוגה .רבד םעבש םידיחוה'
 . הלואגה תא

 לא אל

/ 
 ,הלואנ בושו , תולג התיח בוש השמ איבהש הלואגה רחאלו =

 : . תולג --- בושו
 +אוה .ןכיה ,לאוגה ,השמו >

 םידדוב םישנָאש ,םימיה םהוא דוע בוש ילבל ורבע רבב

 ןיא וישכע .םררחשלו  םומע דבעשל ,םימלש תומלוע ךופהל לבי
 םידיחיה םתואו ,םלועב םיטלוש םימלש םימע אלא םידיחי םישנא .

 םה .םימע- חפבו .םיבמסנ .םה םימע חכ לע -- םה .םיטילשש
 . םיטלוש

 . תובשחמ-לעב |

 , םיִמשרו תוריקס
 ,ד

 .ןירבוק ..ל
 לע 'הנמנ :אוח ..ךרעב הנש :הרשעהעבש יגפל בותכל ליחתה ןירבוק ל

 =ירטלב תירוהי תורפס תריציב .םיפתוש ושענש , םיטעומה  םידוהיה םירפופה
 ישאר םה םה ןירבוק .לו= ןיביל | .ז :;ןיררוג בקעי : הקירמאב  תיטמרדו תימפ

 םימסרופמ סניא .םינורחאה םינש ; ונלצא אוה םסרופמ ןושארה . תאזה תורפפה >>
 ןירבוק לש  ויתומרדמ :היסורב ידוהיה ןורטאיתב .םיברועש  יפ-לעדףא ,ותומב =
 ,וירופס--ךרכ . ונלש .םיהפסה ירכומ דוב חנומ םינש רשע הזש | יפדלע"ףא =

 םיטנרגימאה ייחמ הבע ןמורב ונתוא הפו םינש יתש | ינפלש  יפ-לעדףא
 ןירבוק לש ויתוריצי ,ונלצא  םפרופמ  ןירבוק .ל ' ןיא תאו לבב -- םירוחוה =

 ,רפסמ רותב .וכרע תא ..תינקירמאה תידוהיה תונותעב ןה .תודרופמו תורזופמ
 תולובונהש העשב קר :יוארב ךורעהל - רשפא ,/רצקה רופסה לש :ןקינכט רותב =

 ינקירטאה ןוחרוה .ןתג יב , התע  השענ הזה ' רבחהו .. דחא .ררסל .תופרטצמ ולש
 974 -ןב רודה .ךרב  ,ןירבוק : .ל .יבתב .תא ..וימתוחל  הרושת  רותב "טפנוקוצ,
 . תורחבג תוליבונ םיעבש וב שיש  ,םירומע

 תוציקסה תא ףסאש המ ידי לע  וניניעב ןינבוק םש לדגו םאה
 תורפסל הזה רפסה  יִדידלע הפסותנ םאה ?רחא רפסב ולש תויטסירטלבה
 ? השדח תותונמא תוישיא . תידוהיה |

1 

 " תורפס לש  ההכה  הריפסומטאה - וכ = , תורוהל ונילע - ןגנובארל

 ; םימעל .םיריחי : םילאוגי :ןיא- וישבע

 . םמצעְל
 ..לאְשו .ךגנב לוקש \השמ היה הנש ופלא ינפל
 ,/השמ דגנב .לארשו-לכ/ לוקש .וישכע

 ,היחיה :םינש יפלא  ינפל השעש המ
 . ודי /לעו ופותמ-אובתש הדיתע הלואגה

 / ןיא.תרחא ךרד

 םילאוג םישענ  םימע

 + םעַה :תושעל דיתע

 ו ₪ גוב גו

 :יטסנוקל רשא  םיידוסיה םיקוחה לש .ד"יה .ףיעסה .ףקותב
 ל אוה -- ,ונמז םדוק .טנמלרפה רטפנ תירטסואה היצוט
 .תיללכה הריחבה 'יקוח י"פע רחבנ/פשא ,ןושארה

 :רפל רכוו םש ונבלב ריאשהל םידוהיה ונחנא םג םיבייחו

 הקיטילופה-' תודלותב 'ראמ/ 'בושחו הפי קרפ ףסותנ-וימיב
 םיטטופה- הנושאה והחבג-הזה ו לא -,תימואלה.-תודוהיה
 בולק, םשה ..הנושאר .עמשנ . הז טנמלרפב ,םידוהי רותב םידוהי
 :ופה .לש הלוק טנמלרפ תמב לעמ הנושאר עמשנ---רמולכ ,"ידוהי
 ; תידוהיה הקוטיל

 קרפה תא ובתכ רשא ,םודוהיה םיטמופרה רפסמ :אוה .טעמ
 אלש ,לודגה אשמה :ףא תאשל םמכש:תא וטנ רשא ,הזה הפיה
 םרפסמב םה ה ע ב ר א .תידוהיה הקיטילופה התע רע ותוא העדי
 -םינש תושעל וביהרה אל רשא ,רכדה תא הלועפל:ואיצוה:םחו

 .היפורב הנושארה הכלממה :תמוה לש: םירוהיה..םוטטופדה .ר.ש ע
 ףלודא 'ה ,רילהאמ .,א ר"דה ,ליבאג -ךירנה ר"רה -- םה .העברא
 רובכב םמש רכזיש ,םה םיוארו -- .רכיורטש הניב ר"דהו דנאטש
 , הדותו

 םלעפמל הער ואבנ רשא ,בבלה יכר לש תושקה תואובנהו

 לבתסמהו  :רקבמה = בלְב- ןורבוק ל רוע םויהו .עגרה
 ..ןתמוק . אולמ.. לכב .וגונפל .עיפוהש העשב

 חורה=ןוזח . ותוא . ול .רסחי ךסח ךא , תומיטב . ןירבוק .ל אוה רושע
 ; תיתונמא תוישיאל ,תוישעמה .רבחמ | ,יוצמה ןרפסה השענ ודי לעש , ידיחיה
 + ילקיסומ ידופי ביטומכ הציקסו הציקס לכב רבועה ,חורה-ןוזח ותוא 15 ןיא
 + חער ןחאצרה ןיאש תוטודקינא לש הז .אוה ןירבוק תוליבוג לש ירקעה סמעט
 ידו לע רשאמ רתוי השעמה רופס ףוג ידידלע ארוקה בלב ןינע  ןה תוררועמ
 תודוזיפאו ,םדאה  ינב לש םלרוג תא האנר\ רפופהש ,תימצעהו :תירוקמה :היארה
 : + םדאה יח ךותמ  תורחוימ

 י"פע אל תורדוסמ תוליבונה . םיקלח השש םהב שי "ןירבוק .,ל יבתכ
 ונא קלחו קלח לכבש יפ-לע-ףאו .ןנכה .יפ לע םא יב" , יגולונורכה .ןרדס
 ןיבו תונושארה ןיב = לידבמ  םינש - רשעמ \ רתוי = לש" ןמזש  ;תוליבונ .םיאצומ
 ימיב ובתכנש ,ויבתכ ןיב ימינפ לדרכה .לכ 'םיאור ונא .ןיא תאז- לכב ,  תונורחאה
 רתוי םיבומ  ונל וארג םינושארה וובתב .םגש שיו) םהבש םירחואמה ןיבו וירועג
 , דאמ וב הטעמ תוימצעהש , רואתה ןונגפ ותוא , ןושלה התוא ..(םירחואמה ןמ
 וכ , םירבְדֶה םיארנ .-לאב םגו הלאב םג המיטה רובעב  תונווסחה םתוא
 קר ותוא ורישעה | םייחה . דאמ טעמ  ןירבוק ,ל חתפתה יתונמאה -ןכומב
 הביטימ רש ול  ונתנ " אלו - ולש . תונמאה "תא  וקימעה אל  ךא | , תומוטב
 ..תוארל

 ,ולש תולוכוגה . ההשע-שלש
 .ןתלעמב | ןה :תוינוניב רתויה

 , התעמ רתוי"'בר ןינע

 לבל ,ןהילע ארקנ "הבהאא, יללכה-םשהש
 המיטה איה השרח םנמא תידוהיה . .תורפסב

 םנמא ידוהיה יסורה .ארוקה ליבשב , (םידוהיה םיגיידה ייחמ) "עליוב לעקנאי ,
 --דודרחאלכ \ ורפופש , םינקירמאה םירוהיה ייחמ םיטרפ המכ ןינע םה םואלמ
 רוקח לש" ונורכוב רכנ שור לב םיריאשמ םה ןיא האירקה ירחא םלואז
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 8 <> םלועה < : ּי גי. ןוילג

 הרוצ הל תתלו ,השמ"תרדינב םיסורה ,םינלופה ,םינמרגה לכ . תריצי . ןטועמב ףא .ומייקתנ אל . ,הלאה, םיטטופרה .תעברא לש
 "= .םירברב המואה ינינע לע .תניגמה ,תימואל הקומולופ לש .השדח .. הער ומרג אלש .קר .אל.םינש עברא ךשמב ,ומויקו יךוהיה..בולקה
 : .המצעל רובכה שגר ךותמו םירורב = אלש . קר .אל...,ימונוקואהו. .יטילופה -ןבומב ..תורטסְואה .תֶוְַהיִהל
 בולקה :ורסימ לש .םהישעמ תא ךירעהל -םיאב . ונאשכו םיקוחה,.יכ .;םהיחלושו .וללָה.- םיטסופהב -.דשח ליטהל ;דוסו- ושמש
 :רמאנ םא;:ונל יד ,ול .יוארה .וכרעב .ןושארה ;ידוהיה.. תריצי ,ךפיהל :,אלא. :;םיללכה ::הניחמה :ינינעמ םתעדו םבל
 -לבל;= לוד יכונח ךרע.:ול :חיה: ןושארה יהוהיה  בולקה ,תילארשיַה :המואה לש .ההובכ:תא: תחא''םעפ ּוטְורֶה ומויקו בולקה<"

 < ונתולג::תוצחא לכבש .ונירובצ = :רפב  ןושארה//ידוהיה' -בולקה ::תומואבש 'הקותעה:לש. הרובכ תא
 דסונש .העשמ :,םינשה ןתוא לכ ,ךרדה| תא-שבפ ירטסואה 'טנמל
 םע  םירבדב :אובל \ הכירצ \הלשממה- התיהשפ ;ירוהיה  בולקה
 םימטופדה תר שיע לא הנופ התיה אל ,הנירמבש ירוהיה רובצה
 אל םידוהי םיטטופד" םשו - טנמלרפב 'םיבשויה ; םירחאה  םידוהיה
 וזובת .לא = ,הזה רודה ינב םתא , םכבבלב המא שי םאו ,םינלופהו םינמרגה לש םיבולקה לע םה .םינמנ יכ ,םהילע ארקנ
 וללקת לאו , רמש תבשחמ םיבשוחו םיפיעשה יתש "לע םיחסופהל = הופ התיה הלשממה  ,םיטרקומד-לאיצופה .לש םתגלפמ לע וא
 < םכותל םיקחדנ םהו ,םייחה םהילע ורגסש םיללמואה םיריעצה תא * בולקה לש  םיטמופדה .ת ע ב ר א . לא ,ירוהיה - רובצה .יגינעב

 = .ןנוקל םכשפנב רקש "ושעת = לא ".דגסמה .יתב/ לש  םיחתפה  ךרד
 םעה = רוככו " תודהיה  םש תא ואשת | לאו םירמומה יובר לע

 9 ו

 םיטעומש .ו"פעא ,ירוהי. םולק לש . ומויק .םצעש םושמ ,ידוהיה
 .ירוהיח רובצה לש ןמאנהו יתמאה וחכ-אבל ותוא השע ,וירבח ויה

 . רימיוז ךלי .רימהל הצורה לכו ,העוצרה יש רשא ,םישעמה תא: רחא דחא :ןאכ טוחפל םיצור .ונא ןיא
 = לע רמוא היה = ןופלווח - רוסיפורפהש , תרפסמ החירבה תאו ,ומויק תונש עברא ךשמב ןושארה ידוהיה בולקה השע
 < םראל ול תוגש = | ריכה  ."הרכה, ךותמ ותד תא רימהש ,ומצע = ,םתוא םיטרופ ונייה ילמלא ,וללה םישעמה לש תוישחומה תואצותה
 -- ו תיבלסוברפה" הנומאל = הימדקאב = רופיפורפ ' היהיש = ונייה יאדו ,הפי ולע אלש םישעמ םהב םיאצומ ונייה יאדו
 , אנליווב הבישי שאר "תויהלמ = .םישעמ .תומרב ולגי אלש םהל םרג םלומש ,תונוצרב םג םילשכנ
 < ללכמ  תאצל  םירמושמה ךרדמ "היה ןופלווח לש "ורודב םישעמ תרוצ םישבול תונוצרה לכ אל + אוח ךכ םלוע לש וגהנמ
 < קמ ללכבש ,הרנה ךותמ  דמש 'רנלב ןיע .תיארמל .אל .לארשי / םיחולצמ םישעמה לכ אלו

 0-6 לבקתנ םרט "רוע ,ידוהי .היהישמ  ירוהי  וניא היהיש םדאל ול
 תוניזל -- םישנא 1 1 לש ןתריצי םצע לע 'קר םעפה  דומעל  םיכירצ ונא .תימואלה

 םה םגו " ,האנשב 'הכותמ  םתוא  הטלפ תידוהיה הביבפה = ,הער 5 ל 05
 :תמפ ""בשחנ "היה." רטושמה .  םידוהיהו - תודהיה = יאנושל | ויה | ה'גמורכ ,הקירטאב ,היסורב םילודגה ונירובצ לכ .,ירבעה .בולקה
 ורבעש .םינכ לע :תולבא .םיגהונ .ויה תובאהו , ומע .לכלו ריבורקל = ,הירטפואב םידוהיה .םיטטופדה תעברא לש  םהישעמב ולכתפה

 ית הדס פובגה תא :  ךרד תידוהיה הקיטילופהל .תוותהל םהל רמע םחור ץמוא רשא
 - קר .רימהש ,היסור יריהי .ןיכמ .ןושארה היה ןופלווחש  רשפא לע הביבחה ,תולפשהו הענכהה תרוצ תא הילעמ ריסהל ,השדח

 תידוהיה הקיטילופח .לש הדיתע לע .הפקשה ךותמ םלואו

 א ב - . 8 2

 םירוהיה ויח תא יתראתש העשב(, . הקירמא ייחמ םיחוקלה םירויצה לע םילוע = ,תונטק . תונומת ןה ,"החפשמה יח, ןהל . ארק  ךכחמהש  ,תוליבונה
 ' םע .עובק 'םלש סופמ יניע  ינפל רמע--ומצע לע ןירבוק - דיעמ -- ,היסווב | ,החפשמה ייחמ םיטרפ המכב ןירבוק לש | וגיע תספות םנמֶא יב ., תוחיכומה
 , תא יתראתש העשב םלואו . ודל רורמ תרבועה , המיוסמו העורי םלוע-תפקשה = ורואתבש תוברה ..תומזגהח :ידי-לע .םתוא  לקלקמ = אוה . תובורק - םיתעל ,לבא
 , ןתרוצ הרמננ אל ןיידעש , תועוה תומשנ קר ינפל יתיאר ,הפ םידוהיה ייח | וב שמתשמ אוהש ,שרופמהו יטקודונאה  ןונגסה ידו לעו ("ךא] עטרעשעב א,)
 5 "תונומתו = םייח אורבל רבדה | אוה  לקנ אלו ... והבו והת לש םייח . הבהאה תוזחמ .ךואתל

 ."והבהו וחתה | .םידוהיה םינמאה ייח | ירואת םה םיילנב םג  העורי ההמבו דאמ םיפר
 5% +"והבהו והתה ךותמ תומלש תוריצי רצויה אוה יהל קר -עדוי)\ ןקזה ןדפרלונ , הארנה יפכ ,םיראותמ הבש --- ,"איהו .אוה , .הליבונה
 אוה .ןיא ללכב .. והבהו והתה ךותמ ארובה ,ןוילע דפחב ןמאה ונניא ןירבוק .ל | ןימ אלא  הניא -- ,רנייטאל לש "ורדחמ, ינקירמא | ריעצ ,"ןרעטשפאלק על
 .הטצע תושרב תדמועה תישפח תוישיא םהב תולגתמש ,םיהפוסה לע הנמנ | תויעבטהייא ידי-לע ארוקב קוחצ ררועמה ,הנושמ | ינקירמא ."השעמ,
 דגנל ורבעי ךכ , ןיררוג | בקעי--ברה לש ולצ ןכוש ולש תומרדה לעש םשב ,נבש

 םג םאו . לש תוליבונה תא םיארוק ונאש העשב םג תורשעל םיללצ וניניע = , "ןעשנעמ ןוא שייצ, הקלחמב םיאצומ ןנא הלאמ םיבוט .רתוי םורכד
 -םוחוחיה םינותעב יכ ,ויכתבל  המדקהב בבל לדוגבו  הואגב ןירבוק ראפתמ | -נארגימאה םידוהיה ןיכמ "פקראמ לראק, .ולש סופטה ןירבוק .ל יריב הלע דוחיב
 " לכב חנה ,םהמ דומלל היה רשפאש , תפומל תונורשב ולגתנ אל םיינקירמאה | םינש-רשע ינפל- .אחרוא בגא  ריענ---ןירבוק ראת ותואש , םיטסילאיצוסה .םיט
 < םלוא]ז ,רחא לש ותעפשה תא ןירבוק תוליבונמ תחא לכב ונא םישיגרמ תאו = -תיב רעגיכלימ רער, רופפה לע תוננער הוה תפחרמ ישיסחה קלחב .ךרעב
 - תורפסב ךכילכ הלק תוכיא , וגנובאדל ,אוה ומצע | "רחא,,ה ותוא | וללכב אוה ,םיימוקינארטו םיימוק םירבד ליכמה ,יששה קלחה .(1904) "שרדמה
 2% .ןמשב וארקל דאמ דע השקש דע ,תיללכה | הלוע  תוקוחר םיתעל קרו ,תיעבט תימוק המיענ ןירבוקל ול ןיא , ינוניב
 תעפשה תחת ודמע םישָאה , םיגרבמונה ,  םיצרפה ,  םיציבומרבאה ב .החכושמ קוחצ-תבב ארוקה תא תוכזל ודיב

 ,ללב הרומו ךירדמ היה אל םיגורמאל ו 2 תוגלנפהו תיסורח .תורפסה .  -ימאב תידוהי בותכל ליחתהש , ןירבוק .ל יריב .יכ , דוגהל ונילע ללבב
 ל ב .בתוכ ךכ = . תורפס ארקהל ללכב .ךוע התכז אל | תינקורטאה .תורפסה .יכ .. ,רואתה ביטל עגונב ןהו .ןושלה  ןונגסל \ עגונב ןה , רתויב הפי ולע ,הקיר
 "וז איה .תינקירמאה תורפסה יכ ,חכש הלא ןירבד תא ובתכב םלואו . ןירבוק - ךשמב, . רבדה תא שיגרמ ומצע ןירבוק . ולש םייאטילה  "רערליב .עשימייה ה
 סמוחט , טוקס \ ריטלוו ן סגרוב =, ןוריוב = , ריפסקש = , תילגנאה .הפשב .הבתכנש ייחמ תונומת | ינורכזב םוקרפל וטלבג = רבחמה = רמוא =- הקירמאב | ייח .ומו
 ופב .וקחמנ .רלייאוא רקסוא = דע 'םירחואמה םייתורפְסַה . םיכלהמה לכו רומ .. ושמש , יתמשנ ךותכ קומעהקומע = ותרחנש ., תונומתה  ןתואו , הגשיה יתרלומ
 אוהש ז העשב ,וירבדבש הרותסב םג שח ןאוה ןיא . ןירבוק .לש .ונורבומ תחא . = רעגיבלימ רער,, , "עליוב לעקנאי, .ירופס וארבנ .הזכ ןפואב + םירופסל הופי יל
 יוצמ היה היסורב .וירוענ ומו תא קלנש / לקט רוחי רפוס יב ,הבלח קסופ  ןתדלומ ייחמ םיחוקלה םירויצה , "יתדלומ ייחמ םירחאה .םירופסהו ."שררמההתיב
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 תיןוילנ>

 םיערוק תובאה ןיאו ,ידוהי היהישמ .ירצונ .היהיש םדאל רול חונש = ליבשב אל - םנמא---הטיסרבינואה - ירעש וינפל וחהפיש ליבשב |
 .םידמושמ ושענש = םינב = לע םילבאתמ . םניאו .םהידגב תא רוע = רוהב .ארדתקה לע תולעל אלא .ןדימלת רוחב  הכוהל .םנבהל =

 םישנ 'םה םיאשונ :ונבוחרבו :,םהיתובא  יתבב :םידמושמה םיראשנ " לא בורק ומלב ראשנש "ןויכמו /חלורגל הלעש ןויכמו .  רוסיפורפ
 אצויה = ןוכקרהו הזה םלועה יחלו -תורצנל  םינכ םילדגמו :תוירצינ = ויהש העשב " ,ומע' "תבומל  \רבד = תושעלמ  ענמנ אל "םגו .ומע = <

 : הלוכ "המואה לש "'הפוגב "קברו "ףלוה .םהמ = ךשטב \ ותא "'םעה =םילשה | ,לארשי "לע :אומל :תושחהתמ תורוג
 םיערקנ- םניאש :,"ןיע תיאהמ,ל- םודמושמה: ,וללה"םירג,ה = םימיה םתואב = .ווימולע :ימיב< 'ןוסלווח " השעש | המ "חכשנ "ןמזה<
 < תחפסמ .לארשיל -םה םישק =; ירמגל .המואה ףוג \ לעמ- - םידגפמה:יחתפ:-. ןומושי-אל הב: םיכלוהה לכש | ,ךרד רמשה היה
 , ונמ:.התשפש וז תערצב ןודלמ םיקסופ "םיימואלה , :ןיאז ,אצי לכב היה םנכנה . סנכהל הצרש ימ לכ ינפל :םיחותפ ויה <

 ,"הרכה - ךותמ,,..םידמושמה יבא ..,.ןופלווח -.המשכ - ,העש  התואבו.= ,"הבושה השע אמש, :םרא לכ לע תוכז דמלל םיליגר ונחנאו
 דבלבו .ירצונ .םשה . תא. לומיל..ידוהול -ול. .יואר כ .,ההוהש ,ןושארה .- ,רבדה תמאו . ןוסלווחל ול חַלָמ םעהו --- "הכושת השע יאו,
 םינותעה . לכ .ןהוא .םיריפסמ .. , תומיפרבינואה ..ירעש ..וינפל .ותתפוש .,, ויה "תדה = יקיזחמ,ו םידרחו = םיארי 'םגש ,אוה ארונ יכ ףא
 .תולבא .תואל  הרוחש .תרנפמב .ומש תא םיפיקמו .ונלש .םייטנאלה . תודהיה  ,ונינע...ר?ע.- םירברב- מע םואבו וחתפל | םימיכשמ
 וברה לא * . בבלה:יכרו  םיארי =, םינבו .תוכא | ,וארו ואב תיתְהה,.האנקה.-אל-.םהה ..תורורב .םגש.., םירבדה םוארנ .םידוריהו
 ףסונ אלש ,"לודגה ונב, לע תולבא ררועמ ולוכ םעה ,קפקפל | בל,,תא .אלמש אה. .ידוהיה שגרה ....םילמומה לע. םלח ,הלוטה
 . "םירוהיה .תלאש תא וינבלו  ומצעל קר רהפ, אלא ,ויאנוש לע = אלש ., ןופלווחו . . םמעל .ףרוע..םונופה :לא .תומכ .הוע האְנש -.םעה |

 ! םירביכמ  ודבכתה | העוצרה  הרתוה הבהאל -םג סעְה. בל תא .ןמוה .,ךשמב ...שכר .,ומעל ףרוע הנפ
 ית הפשז יח יו מרפה האשה 000746 הנשל ה ,ודבכלו ותוא =

 ... המלכה :דאמ הלודגו:,ראמ- 'באפה :לודגו רמא = םינלדתשה . -ךחאש  ,,.תחא -,..החוהב ...תהפסמ...בושו = >>
 --- יתרצונש .,וושכע..:בישה ןוסלווחו ..."תרצוג,..ךכל וכ .+ןוסלווחל
 ₪ : , 2 ..יתרצונ ,אל (ולאב

 ּפ . ובצמל..גאוד - . .ותורצנבו---ותורהיב .,..יח ןופלווח היה .ךכו
 רפומל-.ףיטמ ,,לארשיבש תוכבלה  תוטעמההלו לארשי ללב לש
 : תורצנל --- וינב .תא לדגמו  םיהדחה ...םויקב ....לדתשמו .תוההיה
 ,לארשייהידמל- שיו .םירומג ,םייוג  .רבכ .םה .ירה וינבו ., תואטוסרכינואב  תוררתקלו
 ל . = - יח ,גמצע ...אוהו .-...רומג , ימשוטנא ...םג..- , םורמ:אש .ופכ | .םהינוב
 ז וחתפנ .ותנקז. העל ., ,םיתיז..- יליתשב .וינבג., םיבוהא םיבוט םייח
 . בשו  אצי ,.תודהיה .לא .בושלו ...תאצל .הצרש .- ,ימ .לכ ,: םירעשה
 ; : ב בש אלו .אצי ,אל :אוהו

 ינש:.רצמ , ,תובורמה . תורזנה)ו - , דחא...דעס ,,תדה  תחיריו
 םניִאש ,.ןוםלוח לש "וידימלה רפסמ תא ןמזה ךשמהב ובה 5

 םמצעל | סה... םוהתופ,ש ...אלא - ,.םמעל ...ףרוע -. םמצעב ..,םינופ
 + 11 רמוג:?םלועה,,'ע (* , הרכהה ךותמ םיריממו "םידוהיה .תלאש תא םהירחא .םהיתורוחל

 + ריעצ -בה

 (:ףופ)
 תופקשה יתשש .,וז הדבוע. לש .הבסה תא .ןאכ ררכל .יואר

 דחא :ןונגסב תומייסמ ,וזל = וז ןה תודגנתמ הרואכלש , תוינוציק

 .הבהאה לש  המילבורפב תירוהיה תורפסה תא רישעהש 5 ,ןושארה היהש | דלונש ןטקכ השענ דימ ,הקירמאל אבש ןויבמ , םיסנרה לש .תפומה ירפוס צא 0
 .תידוהיה הליבונה לא  לעופה תא  םינכהש ןושארה חיה היפורב יקסניפ .ד םיל רבעמ דמלש המ .לב תא ,וחיבשהו ויפ לע .ורטס ךאלמהו =
 םרט  דוע יכ ,  תודוהל ילע "הנה -- תינרדומ השאלו * רנויצולובירל עגונבו תא " ראתמ ומצע ןירבוק יב , םיאצומ .ונא האלה ןנארקב .םלואו | :
 םא . םינקירמאה םירפופה לצא סגו ונלש םירפופה לצא םג םתוא יתאצמ םיריָעְצה,,: הלאה םירבדב תינקירמָאה  תידנהיה .תורפסה לש םיגושארה םוצולחה =

 סופתנ 'םא -- ן רתוי קומע .ןפואב  רנויצולוביר .סופמ לש גשומה תא סופתנ = ,בוראסיפ , בובוילורבוד 4 ,יקסבשינר'צ תא וערי = , תיסור םהיניב ורבד הלאה =
 ,הדונ .ונחרכ לעב ירה --- , שאר דבוכ .ךותמ תינרדומה השאה לש .גשומה תא םג = םירפוזה ויה הקירמאב םג יּכ , אופיא םֶואְור .ונא .בוינגרוטו יוטסלומ , יקסניליב
 םיפופטה ,םהש ינפמ ונתורפסב יולג ידיל אובל םג ולבי אלו ואב אל דוע יב " םה .םהמ םינוונ . היפורב רשא םתונמוא . ינבש .,סהה ..תפומה .ירפוסל .םיקקזנ

 לע ריש .רומזמ .בותכל רשפא יאדוב . תואיצמב ונלצא םנשי םרט דוע ,םמצע = ועדי אל  ץרפו ילדנמ םלְואְו ., ץרפו םירפס רבומ .ולדנמ תא ועדי. .אל םנמא
 םלאמשבו לגד " םנימיבש > ,םירוכג רותב וירבח תא " ראתלו "טקה דנוב ,ה = ןירבוק .ל .השדח תורפפ . יהצוול ויה . .תאז .לבבו , ןיהפ .תאו .ילדנמ .תא םה .םג
 \ ילגנב רוא לש םיטהל ישעממ רתוי היהי אל הזכ  רומזמ םלואו . רבלוביר |, רצויהו  ןיולחה. םלואו ב םידוחוה = הליבוגה .לש. .םיצגלמה דחא אוה

 הרושהל ומצע"אוה געול התעו אוה םג "'הוצמ רב, השענ רכב "ןטקה דנוב,ה = ויהש ילבמ  רצי 'אוה יב  ,.תמֶאב ,בשוח . ןירבוק ,ל םאו ...םנפדרנ תומש .םני

 . ןירבוק ול רשש ,המזנומה אלו .אוה ץולח קר סנמא יב ,.הזב = חיבומ .אוה ירה , וינפל ובלה רשא םושנא

 הז ןבומב .העודי  הדמב / ןירבוק קדצ יכ שיחכהל ןיא תאו לככו םדשל תא םיקנוי - .וילעפמ םהמש .,.םישרשב רימת שח רצניהש .םושמ , רצו

 תביתכ לש הקינבטה תא תעדל רמלש שיאה םא .יכ ., ןמאה ,אל וב .רבדמ
 עגונבו .יופואה לש יתונמאה יולגה ןמ המיטה .רתוי איח הכושח ול .. הליבונ : :

 התיהו ימויה ןותעה םע חי הלדגש ,תינקירמאה תורפסר הנה  ,תומיטל ְ 0
 התלע יאדו ,האירקל ןויע אלמ רמוח ארוקל | איצמהל , התישארמ החרכומ
 . האירקל .טושפ רמוחמ רתוי תת? הצורה , תיפורה .תודוהיה . תורפסה לע

 , תונמא .תצק ,םיעורגה ןמ ןירבוק  .ל יבתכ .ןיא האורקל רמוח .רותב
 ..ןהב .ותע תא תולבל .ארוקל ול .חוגש  ,תוישעמ הברה ..לבא

 *"תידוהיה  תורפסה יב , ןויערה תא > ןירבוק - עיפמ . ןיבתבל המדקהב =
 רתוי התברה הנושארהש ,הוב היסורב תידוהיה תורפסה לע הלוע  הקירמא
 ןיה ,םינקירמאה םיופוסה , םה .םישרח  םיביטומב  שמתשהל הנורחאה ןמ <

 םה ,תויטוריא תוטילבורפ  ינימ לבו הכהאה תא  ראתל וליחתהש םינושאר)
 ₪ . / / םינשארה ויה םה .,םייעבט םיעבצב ידוהיה .לעופה תא הנושאר

 7 ו : " השאה לש  סופטה תא , ידוהי רנויצולוביר לש  םופטז
 8 2 ה | .ץרפ הנה ,תו .תנק םוונמ רבדה הארנ



 ןמ = קלחל :בשחהל-  ךירצ :ןוולגנבאהש---תחא אנקסמבו
 לש; ונורג -ךותמ.'םירבחמה :,הרומגה "תוללובתהה .יאיבנ 'רחא דצמ
 םירברמה: :, הפיוזמה תוימואלה יאיבנ :ינש'/רצמו ,ירויפטנמ רולק

 .יחלשה,\ו "רועצה 'לעופה ב לארשוהןבו= רגרב היה: לש .םנורג ךותמ

 . תורהיה

 , לארשו  .םעב :ורפכו >> לאהשי  תרב:"םהימי <: לכ>'ורוה :םינושארה
 . לאהשו /תרב:םירפוכו  -לארשי- :םעב \ םורומ =; ךפיהל :,םינורחאהו
 ; תהצנמ איכנה --ודיל ףופבל .ועיגה" םהינשו

 הז :ןיא-וללה .תווצקה יתשב תחא םעפב הזחא שאהש המ

 םג וללה :תוטישה ותשב :חנומ ידוסו  דחא :'הקש "אמלעבהרקמ
 הקוחה >ונל =תיאהנ :הנושארהשי: ייפעא = ,וזל וזה 'תובוהקו דחו
 יבויחה :דצל : הבורק= :ונתערש\ םושמ: :;תודהוה | זכרממ = רתוי
 + הנורחאבש

 ודמע::תונוש; תותכ- ,ורוטפיה רטמורב :דימת גנל היה 'דמשה
 ואצנו : תולוק :ילוקבכ וסנכנ וללה ,האב תכו תכלוה תכ ,לארשיב
 וקחרתנ וללהו ...עּורזב -וברקתנ. וללה - :,.ךפוהל--וללהו ,,יאשחב.
 תכ :גוויא - העינהשכ ...: ךָיִמת .-ונל היה,  קהבומ ןמוס לבא :.:עורזמ-
 םוקמ .םופתל - הלוכי .-התיה אל:.ווש ,ערפמ"-רבהה ררבוה .דמשל
 תויהל .בויחמ המאה ..ףוגב לבַעְתהְל .יואר וניִאש המ .לכ- ..המואב
 םירמח .:ובותב לובסל .לוכַי :ףונ .לכ .ןיאש םושמ < ,וכותמ :טלפנ
 ךותב .ודלונש .: ,םיקיזמה - םירמחל .הטילפההתוב : והז .דמשה . םיקיזמ

 ,ונתמוא ףוג
 ידוהי ...תויהל ...לארשימ...םדא .לוכי, .:.םירמואו .םינעומ שי

 הדנגולה ינפמ רחפל ילבלו .ושפנו .ובבל לכב :ומואלל ..רוסמ .,בוט
 ,עודי .רבד .והזו השענ .המ לבא ."הפרט,.-וזיא .. ינפמ .ומכ .,תאזה
 וז הנעטב םימשה תוכלמ .ירעשל .הלחתמ .םיסנכנ םירמומ .הברהש
 םהינבש --םפוסו ,םיבומ . םידוהי ראשהל וז . הנווכב .םג רשפאו
 + העודי העשב לארשי יתבב תונולחה תא םיצצופמ

 ךירצ הוה : לקה .ינוציחה . יונישה אקוד .המ ינפמ,. :םילאוש
 תוירקעה םהייח תורוצ ןה 3 יונישה ינפלש םהייחמ רחתוי ונרירחהל
 ןהש . תולאשה ןמ  יהוז .לבא ."+תוידוהי:אל . יבה:ואלב םג ויה
 תדה .תפקשה ..ייפע | םג ןה :אלפההל שי .תמאב .ןנורתפ :ןמצע
 רמומ  אוהש יממ .רחוי . לארשי ..ללכמ אוי .וניא דמושמ אפונ
 םג .שיחכי אל | ןכ .יפ לע ..ףאו  ..תוירקעה . .תווצמהלו .הרותהל
 הלכ הרותה לכ5  וליפא םה  םירמומש ולאש-  ,םיאנקבש יאנקה
 .לארשי ללכמ םיאצוי םניאו ,תודהיה .םוחה ךותב .םיראשנ םה
 ודוהש ולאש .,שיחכי אל םישפחבש ישפחה | וליפא ,ךפיהלו
 ,םמע לב םבלו .םתפשבו םהיפב קר וליפא ,תרחא תוהלאב
 ושי = וליפאש ,הארו אב .ללכה  ןמ ואציו המואה ףוגמ וכתחנ
 ןימאמה ,ש :,הרוהו "ותוחילשבו וב .ודויש, ,אלא שקיב אל ירצונה
 הינימאמל .תחתופ "םימשה תוכלמ,ש ,םילאושה  וחכש יכו ."עָשַנְ
 וללה םירעשה * לעו ,"ץראה תוכלמ, ירעש םג אחרוא בגא

 + "אצי לא .אצויהו סנכי סנכנה, : ביתב
 רוסי, : רמוא "םיפיעשה יתש לע,  ורמאמכב םעהדדהא

 ךוהמ ,.ינחור ריקממ אב הילגנאב תאזה העונתה

 םה םיבורק יכ  ,םידוהיה ןמ םיבר לש | תימינפר | .םתרכה

 ,הקיתעה תודהיהו ,םתוא תבבוסה ,תירצונה הרבחהל חור תברק
 ךכיפלו , םבל תא דוע תכשומ הניא ,םהיתובאמ םהל הרסמנש יפכ
 התומד 'טעמל ירכ * 'וב םינפ יפלכ | הרקיעב | העונתה הפ הנופ

 תוטלושה תוירצונה תופקשהה לא רשפאה לככ הברקלו הל תדחוימה
 ונא : םהילעש וללה "םיימואלה, לש וז העונהו ."תיללכה הרבחב
 היזה ילעב \ םידיחי תער אלו תמאב | איה  העונת םא --- ,םינד
 הדילוהש תוינקרה = ךותמ .,ינחוה .רוקממ האב .איה .םג -- ,דבלב
 רשפאשו .תודהי .ילב .ידוהי" תויהל רשפאש .,וז.הטיש .םמלוע .ללחב
 האב .איח- ףאש רשפא םנמאו .ןכות ילב תינקיר .תודהי םייקתתש |

= 

 <-.םלועה <

 + התרוצ::הרמננ אל"

 , וללהש - אלא-: = ,תירצונה- הרבחהל הברק - ךותמ-:ןיוכתמב -אלש
 : ,הבהא לש: = הברק ::ךותמ:'ךכל :ואב >;םעהההחא .רפדמ.:םהולעש
 ; םינושארה ;רעצו :קחד. לש:הברק -ךותמ --- םהב; םינה :ונאש ;וללהו
 , םועגפו- םירוסו : ךותמ-<םינורחאהו:הולש;ךותמ וז -הבהקל :'ואב

 רשפאש >םשכ :: םילמואו:- תוימואלה :םשב ונילע םיאב הנה
 תא: רימהל .םג וא- ירמגל .ותרל :ץוחמ-:דומעל- ותפרצלו .ונמחגל..ול
 ירוהיל  םג/15:רשפא = :ךכ ::ומע%-/ןב::תויהל ;לודחל :ילבמ = וחד
 יםיוחטה,.;םיימואלה :ןמ .שיו- ,יהוהי ;ראשהלו ותדל ץוחמ דומעל
 תויהל םדאל :ול .רשפאש :;םירמואו ןורחאה :הצקה דע םג םיבלוהש

 ולבק ירבכ ולה םינוצקה-:.ותד -י"פע- ירצונו;ותוימואל-י'פע- ידוהו
 יייפע = תורצנ . םשל -לבוטש :ידוחי-לכש , ירהס. ןנא ורהש ,םספרטמל
 ,םלועבש :םיחמומה  לככ :רמומ .הליבטה.: רחאל השענ :הז .'רתיה,
 הלא: 5ש םבלמ -איצוהל .יחכ .לבא .םתהמהל :רתיה :ושקב -אלש
 ידוהי:;יראשהלו :ותדל .ץוחמ :הומעל- ודוהיל | ול רשפאש :,םירמואה
 תוימואלהו  תדה רשק .ןיב המ :,המאב רהבל :יואר .,רומג הימואל
 המ ליבשבו ::םלועה :תומוא- לש תוימואלהו תרח-יהשק :ןיבו ונלש
 7 .ןכדופדלעהףאו :.םולכ ;תודהילו -ונל :ןיא, -: םנושלכ- רמול רשפא יא
 . +"ללכה-:ךותב ונגה

 םוקמ::ל55 :לארשי םע ;הלוג :הנ י כש ה: קר :התיה: ילמלא

 ,דבלב -תיד:ה : לע אלא>=:תודהיה = ::םויק:> ולמלא - הרמולכ >,ולגש
 < .לארשו .ולגש :םוקמ . לבל -תמאב לבא. לארשיל  המוקת :התיה אל
 < < תאו :תודהיה = תא :הליצהש :איהו --- ;םהמע = ה ריו ת ה:'םג \התלג
 2 . ןוילכמ .םידוהיה

 תא אלא -העש . התוא- םהמע -וחקל -אלו -לבבל-'לארשי .ולגשכ
 ירה < ,םעה .ןומהל .העודי- ןייהע התוה אל: הרותהש .םושמ :,םהיהלא
 היה אל תרה 'חכ :: העימטל :םיבורק דחא רוד ימי ךשמב  ושענ
 לבא =>.ךרעב :טעומ - ןמזל אלא :םואלה :תויח תא ךישמהל : הפי
 -לעבשו :בתכבש- וז .םתהות תא םהמע וחקל .הינשב לארשי:ולגשב
 = לש :םייחה :יקרפ לכ .לע- המתוח  עיבטהל .הקיפסה  רבכשי ,הפ

 ,ומיוקתנ -=  .םהמע :הרותה \התלגש :ןויכמו : ,המואה
 .. לבקל :הלוכו:תד .יחרות, תלבקו :"תד, 'תלבק :ןיב לרבה שי

 ,המלש :הרוטלוק הל שישו הימואלה התרוצ הרמגנ רבכש ,המוא
 ., תדחוימה תימוָאלה- עבטמהו :הייח יפוא תא תונשל .החכב :ןיא 'תההו
 < םירבדב ,תושיא- אהתש :,ץוחה ןמ-אובתש תרה :איה-הלוכי  ,הלש
 = הרמגנ  רבכש  ;המוא >. הרות :ןכהניאש;/המ- ;םוקמל :םהאה :ןיבש
 < ירהש >;השדח :הרות לכקתש- דוע הל. .רשפא יא , תומואלה  התרוצ
 . לש \.םפקיה =, תימואלה- :הרוטלוקה לכ "5 :המוכס :איה \הרותה
 םגו :.םייתחפשמה  ,.םייתורבחה = ; םיינידמה םאולמב: >:'םייחה
 ןיידעשב . ,התודליב :אלא- ה ה-ו:ת לבקל הלכי המוא :ןיא ..םייתדה

 = - איהש: ;חרותהו --."חרות, אלא "תד, .לבק = אל: 'לארשי םע
 הרי :לעו :;לארשי .םעב העבטנ. ;םיימואלה :םייחה לכ: לש. ףקוה
 " תימואל:חרוצ :לארשי םע לבק םיירוטפה: םימרוג. הברהירו לעו
 רוע .רשפא: יאש דע\ ךכ- לכ: רמוחה םע :הפועמ 'התשענש . ,העודי
 םדאב :רירפהל רשפא יאש םשכ .ןפוא םושב  םהיניב . דירפהל
 'םע לש  םיירוטסה : םירויצ -יננל :ןיא = לש 'הרוצהו =רמוחה :ןיב
 .הרוטלוקה = ילב :םעה : לש ::רמולכ = ,לארשי<> תחרות -ילב: .לארשי
 ןא בתכבש הרות וז הרות החיה .םא ,איח  תחאו ,ולש .תימואלה
 .הפ לעבש

 .הרוצ :הטשפ איה  ,םייונש הברה | ורבע /המצע תרה לע
 < :גשומל - המוד. םיאיבנה  לש- תוהלאה :גשומ .ןיא- ..הרוצ  השבלו
 7 ולא לש. תוחלאה :גשומ ירה -אלו/ ,.חומלתה - ילעב לש" תוהלאה
 .תרוצ םגו ..המוהכו .הלבקהו .הקחמה :ילעב :לש .תוהלאה .גשומ ירהכ
 :היב = ;תונברק םוקמב : הלפת : :הבהה הָתנתשנ יתדה  ןחלופה
 - לע ל ל



 תרוצ אלא -ונל "התה אל .ילמלאו \ וכו שדקמהדתיב .םוקמב:תסנכה <
 ,םירמוא = ונויהנ  ,ונינפ ףוצרפ -תא םירוכמ:ונייה אל דבלב תרה
 ונלצא םלועמ  התוה: אל -תדהש : יפל לבא: , תונוש :תותדו ונלבקש
 ונש-"'אל ":ךכופל :: ,םיימואלה//רנינפ- רהפלקב - דחא= טוטדש :אלא =

 המייקתנו הרפתשנ תורהיה  .דחוימה .ונינפ ףוצרפ"'תא :וללה םיונושה
 ונתמואל:'םויק לש .דבוכה! זכרמ חנומ "תרב .אלש .םושמ :,התרהמבי

 ,ונלש  םיימואלה :םייחח לש םפקיה .לכב :רמולכ-> ,י'תורהי,ב אלא =
 .םהייולגמ דחא יולג- אלא  הניא 'תדהש

 -ןחלוש ,הירה=- ..םילאושה :ולאשי---+ךלה :ןכיה5'תדה לוע,
 המתוחב העובט הניאש-'ונייחב " תחא .תיוז: ןרק :ךל" ןוא :ירהו ;"ךורע-
 ? ןה | תד ונלש :םייחה  תורוצ לכ .ןה- + תרה: לשל

 תטלשתד ..ת דה'תטי ל ש:ןיבו"'ת מ ל ש :תד ןיב לרבה שי <
 לכו ,ותחגשהו הנידמה .ןוטלש . לש ותוסח תחת 'תדמועה ,וז איה"

 אוה 'הזמ  ךפיהה :.הילע ןינמה הנידמה ןוטלשב (עגפ ולאכ תרב עגופה =
 . התחנשהו.:תדה תוסח "תחת המועו הנידמה "ןומלש : תדה 'תמילש"'ה <

 תטילשל לשמ :,'הנידמה\ ןוטלש  חכמ :םיוחב תדה /חכ 'הפי "+ רמולב =
 לכו הפיקת  םורויפיפאה =די .התיהשכ " ,םימיה "םתוא "םה "תדחה =

 אפכ::לש -ותוסח -תחת| תודמוע ויה .תוכלממהו תונידמה תוגהנה
 דומעל ןייהע:?הפי םחכ :היה = אל 'הנידמה " יררס  ,אמוחב "םורטפ =<

 לודג::'היה תדה:"חכו:,ץוחבמ:''הנגה = ילב םמצע+ ינפב "םייקתהלו:
 לצב וסחו תוכלממהו תוניהמה תונוטלש זאב ךכיפל  ,םהה םימיב דאמ

 הנירמה-ןוטלש  וליחתה חכ: ופיסוה- הנירמה :יררסשכ+:'כ"חא  ;תדה"*
 ףוספלש: ידע <;לפונ .הז םק .הזשכ ,הזב הז םימחלנ תדה ןוטלשו
 לכ .רמולכ-';הכלממה+-ןמ >תדה :רוהיפ- ידיל> ?תורחא = תוניהמ ואב

 .התחבח :דצמ"'הנגהל: =תקקונ ?תחאה  ןיאו המצע" לע "הנינמ :תחא""
 "תדה : תטילש,ש :םושמ- תיתה .הרוצ :הלבק:' תולגב :תורהיה

 םייִתְד םיימואלה  םויחהש::םושמ:אל + רמולכ<; הלצא"'תגהונ !התיהי"
 תחת :דומעל :םיחרכומו - םידמוע\:םהש םושמ אלא  ,םמצע-הצמ "םה:

 לע < ןיגיש - ,רחא -ןוטלש :הלוגבי:ונלןיא. ירהש -:תדח לש התופח <>
 ךכיפלו <>. תדח דבלמ \ומייקתוש :ונלש םיימואלה''םייחה יפומנ
 ולבקו תרה לש  התושרל 8 םיממעה םינהנמה ולופא וסנבנ |

 ;םהילע הלוע תא"
 ונוא: התיבשה :לש\ הרקע. לכ :תבש" :תוצמ=,לשמל" הנה :
 תוסנוקו וב תורוהז 'םלועה. תומוא'םגו  ;ילכלכ ';ייתורבח נע. אלא
 ןוטלש ' היה/יאדו  ונתנירמב> ונצרא":לע" םייורש ונייה-ילמלא =;רילע
 תא :סנוק- היהו "תבשה' :תרימש "לע! חונשמו  :ריהומ ה הנורמה

 תרימש -"הסנכנ >ינידמ ןוטלש = ונל.ןיאש פל" אלא" ,םינוירבעה 5
 שאר = ;תספ =תרימש הזב :אצויכ| , התחגשהו תרה תושרל תבשה =

 5ארשי=ווה >ילמלאש ",םוימואלה .םידעומה':לפו :תופוס" ,הנשה
 הרימש ::םהילאמ- :/:םורמשנ ולא ויה םתנידמבו םצראב םייורש

 תובורעת םוש 'םהב'ןיאש + םירופו הכונחכ'םיגחןכש לכמו | תינורמ/ה
 ,וישכע= ,םוירוטסה תוערואמ = רכזל אלא \ועבקנ "אלו .תויתד לש "=
 ,םהב תטלוש תרה התשענ ולא:וליפא ירה ,תולגב  םירמוע ונאשכ <
 ןיכרבמו = ןה< תור'צ מ':הליגמה = תאירקז = ולא םימיבי* החמשהו ₪
 :; ןהילע+

 אל :םאה = ,תימואל" הנידמ:'ונל :'ףהיהתשכ- ,םכמצעב:הוענהי
 תונוממ ::ינידו תושפנה יניד==<'םיירבעה 'םיטפשמה לכ הב  ומייקתו
 רשפא ::+-תודהיה  תרות יייפע: --'תושיא :ינינע לכו החפשמ :ינורו"

 יאדו =,םחורב \ רמולכ ,םהיללכב . 5כא םהיטרפב ונתשיש  םהל <

 םהיטפשמ רוסול .לכקל'םידוהיהל םהל רשפא יא  ירהש  ;ורמתשו =
 וללה .םחוהל םירזה םירחא"םימע יטפשמ וא םיאמורה' יטפשמ תרות =
 ימ לכש: ;םייתורבחה םייחהב אלא" ;םרוסי תדב אל םהב .אצויכו =

 םיסומנהש םושמ :,סהב רוחבל :ביוחמ 'לארשי -םע םויקב .הדומשי
 < הרבחה יח לע .תורהיה לש הדחוימה התפקשה ייפע .ורצונ ולה

 התוחתפתה יייפע .הל::תולנוסמה ::תוירסומה.:תועיבתה ךותמ :ועבנו
 שיש.ונימובש :,ןיח-תיבל.ולא" לש םמגיק לכ :רסמנ .וישכע :. תימואלה
 ןיד. = לעבל :'םוקמ  שו::ןיידעש :י"פעא) 'תהה -ורמוש/:לש .יפוא ול

 םינכְרה וליפאו ,5בוקמה ןבומב תדח ינחכ ּנל :ןוא ונאש : ,.המולו קולחל

 ררסה:;'לע::םיחינשמ-= אלא: :תמאב\ םניא:= הז = -םשב .םיהדנתמה
 הז :םווק : ךפמי = חנידמ >:ומ% הוהתשכלו : ;(םידוהיה 5 ש::יתורבחה

 אלו <:תינולוח -'הרוצ: 15: היהת יאדובש :;םהה. םימיה לש ןידזתיבל
 , תיתה

 םע :םווקל- וגארשמ :רתוי ::םירפופה תלועפ :רקוע התיה וזו
 תווצמה לכ: ; תא :ורקעו - :,.הלוגב = ומויקל:-וגאה :ותנידמב :לארשי
 ,תיתח- הרוצב =: ןתוא ;ולפקו ןשרשמ .תגוינוד מהו:תויימואלה
 הנייחתו ;עקרקה לא ,ןלודג = םוקמל .תורבוחמ הנייהת אלש ירכ
 5כב לארשיל-םהל חונ :םלוטלט : אהיש- ליבשב - ,"ידיינחי ןולמלטמ,
 ;םשֶל  ּולָנַיש םוקמ:

 תוצממ "וז . הפקשה  רואבל האנ  רתוי 'אמגוד עדוי .יניא
 לארשי ויהש:\ תימואל הפיטע אלא אצומ התא יא .הרקיעב .תילט
 ןיאש> "/תונידמ הברהל " ולגש רחאל " .םתנידמב "הב " םיניוצמ
 ודמע = \הילאמ "'לטבתש  התיה הריתע = ,םש תגהונ וז הפיטע
 תרמתשמ : "איה. ירהו = ,"הוצמ, הושעו תיתד הכירפ הילע| וכרכו
 ,תוחצמ .הברה שי הב :אצויפו ..חלונה .תוצופת לבב םג תמייקתמו
 אהתש 'תדל..ורסמנש םיימואל םינהנמו  םיסומנ אלא  ןרקיעבש
 ; םייהדכ -ם *ארנ -םה ףכ םושמו םהילע הניגמ וז

 היה 'תדה ןוטלשש המ לכ ,ןמזה ךשמהבש  ,וילאמ .ןבומ
 שובלה  השענ ,שלחנו ךלוה היה ח ינידמה ןומלשו רבגתמו .ךלוה
 האור וניאש ,םעה יניעב ןיב ,לפט ימינפה ךותהו רקיע ינוציחר
 ,הרימשה לע םה םינוממש ולא ,םיטילשה יניעב ךיבו ,םינפבש המ
 תינוציחה .הפילקה לע -רומשל =--. םדיקפת רקיע והזש .ובשה רשא
 תינוציחה " הפילקהש המ לכ עמ . ימינפה  ךותה .לע אלו
 עיגהש רע  ;הכותבש 'ימינפה .ןיערגה .טעמתנו = ךרפנ .הלדגו התבע
 םלואו ..דוע" הב  תספות ןיעה ןיאש ' ,השבי ,הנטק הדוקנ .תרמל
 תרה ןוטלש ' דצמ הננהב ךרוצ היה אלו יינידמ .ןוטלשל  רוזחנשכ
 הז למול ;םיימינפה םיניערגה ויהיו  תינוציחה הפילקה עקבה
 םהילאמ םתרהטב םירמשנ ,םואלה םויקל * 'תורודל .ךרוצ וב שיש
 ְּ ,.ימצעה םחכב

 םייחה .לע .החיגשה תרה :,תולגבש תרה תמילש יה =
 תרה תא 'םירמוש .לארשי .ןיהשמ רתויו .,םהילע .הניגהו .םיימואלה
 תדה .תטילש .הלטב . ,וטיגה .,תמוח הלפנשכו ..,,םהוא . תדה .ההמש
 וללַה .םיאבש רע :.,אצו , םלועה | תוברתל . .תאצל .שקבמה לכו
 אלו .תורהילו ונל ןיא, .: םירמואו .ירמגל - לארשי  תוברתב .םירפוכו
 ת דה .םחל| הפלחתנ -- םיעוט םה. הלודנ .תועמ | לבא , ,"םולב
 ןיא, .: םירמוא ויהו .תד ב = קר ולא וְרַפכ ילמלא .< תורהיב
 תויולתה תוצמה תא םימייקמ ונחנא ןיא ךכיפלו  ,בלב הנומא . ונל
 םיימואלה םיסומנה תא םיקנ .ונחנאו םינימאמהל ןמויק חינג ,הנומאב
 יפ-לע-ףא) העורי תימואל הפקשה וז הנעטב .תעמשנ .התיה .,'דבל
 התע .תושעל  תיענכנה ןמ והוש = ,רמולו .קולחל םוקמ .שי " ןיירעש
 ,תווצמה .בור לש .ןמעט םיעדוי .ונא ןיא 6 ירחא ,ולאכ .םיחותנ
 עגפנ .אמשו  ,וחתפתנו .ודלונ .ירוטפיה-ימואל .חרכה .הזיא .ךותמו
 : םירמוא .םהשכ | וישכע = ,.ווב .היולת  תימואלה . המשנהש רבאב
 םמצע .תא םיאיצומ םה .ירה ,"םולכ אלו .תווד היי לר .ונל יא,

 , = תווצמחו ,ימצע יתד םעט םהל שוש ,חווצמה -- ןוב הז קוליחל זמר (*
 < תבע ;םולכוקמה 1 םיאטכמַב םיאצומ ונא פו סעט ינפמ המואה ותוא הל:קש



 םייח/:ןיאשפג:!םוימוא%| םייח ןיא תו דחו: ןיא :םאש :,ללכה+ןמ
 + לארשי::םעל":םויק-:ןיא- םיימואל

 קלח :יל :ןיא, : רמואה- :יתפרצ -וא- ינמרג-ןיב::בר- לדבה: שי
 ןותנ -יתפרצהו - ינמרגח <> ;ךכ-'תמואה -ידוהי :ןיבו- ,"יהלאב - הלחנו
 םייחה = תא יח -אוה וחרכ : לעבו ::,ולשי:תימואלה. הביבסה :ךותב
 לש::ד ח א  טרפמ.הרחתשמ >:אוהשכ :'וליפא  ותמוא לש: םוימואלה
 םינולוחה: וינחנמו ויסומנ.:לכ- ..תדה- ןמ  =-:םימואלה  םייחה םתוא
 ,יטפשמה .ןוטלשח :;הכלממהו "הרבתה >ייח- ,יתפרצהו: ינמרגה:-לש
 ,םח םיימואל 'וחרכ::לעב :,ותשבלת :וליפאו :תוברתה לכו -החפשמה
 אלשהליפא תימואל-הרוצ םייטרפה :וויח תא שיבלהל .חרכומ :אוהו
 איהש :;תדחןמ- ררחתשמ  אוחשכ ,:ידוהיה :ןכ :וניאש\המ  :,:ותבוטב
 ררחתשמ,: .אוח=ירה:\:.תימואלה= תובהתה "לכ "תא התרוצב 'תפקמ
 "הררחושמ,:'תוימואל =<5ארשי- לש 'םיימואלה: םייחה  לכמ:ירמגל

 םואלה 'םויק תא רימעהל :רשפא-יא :ןה: + תמיוק אהת המ לע וזכ

 המוא לכ:לש . תימואלה הרוטלוקה . רבלב :תורפסהו הפשה+'לע

 לכ  תא:תללוכו :תפקמ: איה::אלא  ;תורפסב" קר :'תמצמטצמ' -הניא
 םוימואלה םייחה-יקציי לכ לש םהיתויוה תאו :;םאולמכ::םייחה :יוולג
 ; אחרתקב רסיפוהפה דע -ותמהא-'תא דב ועח= :רבאה'.ןמ
 וזכ :תוינעבש "הינע: אלו תורישעבש .הרישעה וליפא היהת :,יתוחפסה

 ללח /לכ תא"'אלמלו המיאה תא: המצעב \ םנחפל/ החכב: ןיא -,ונלש
 /תינוזינה איה. םייחה .ןמ "אפוג :תורפסהתש אלא: דועהאלו ::ומלוע
 התע . רע =; תימואל ' תורפס  .םג :ןיא :אלוממ :םוימואל; =םייח/'ןיאשבו
 יבוטש >',רבקּב :ונלש 'םיימואלה םינחה ןמ ונתורפס ;ןיידע :תינוזינ
 רבעהש: ופל" ,םהב =: םירקוחו /םתוא/ םירייצמי :םירקיחהז::םירפופה
 תוריצו הברה רצינו < .תרחוימ::\ תומואל .תיברתב > רישע  היה:'ונלש
 ונחנא = לבא = ; םומלש תוחוד: סנהפל ידכ 'ןהב :שיש =;תוורוקמ

 ,ת'ו דה י ה-ןמ= קלתסהל  .דוע הצרנ ' םאו זדנרצי = המ = וינימיב
 תורפסה 'חכ 'המ .,'תימואלה :תוברתהו :םיימואלה'םייחה :ןמ  רמולכ

 תורפסו = + קיר/ללחב :הלָדג 'תורפפה אחת 'םאה =? הל" לחוינ: יכ
 + המואה תא הניזמ  אהת \םאה "וזבש

 ;תודהיה 'ןמ." ררחתשמה' ידוהיהש :,חוכשל :ןיא= הז :הבלמ
 ;ןקורתנש"גללח תא = .תואלמל = תולגה : לש ::ההזה יהביבסה ואב
 תא". ללחמה :לארשי = ,.תואיצמה /"םלועב:> קיר: ללח: ןיא .ירהש
 %לחמה לארשי. ;ותבש .םוקמ-:חא תשרל ,ןושאְרה םוי אב ----תבשה

 ךיההמ וניאש . ימ- :ותארקל .םיאב םירחא-.םירעומ -- .וידעומ .תא
 ,םיימואל :תוחמו .םיגהנמ םהל:המלמ -ונואו תודהיה .ךרהב וינכ תא

 הז? ;.ותיב - ךותב -חתיבש -,:םהל., םינוקו;,םירז-.תודמו ..םינהנמ- םיאב
 החפשמ -:ויח  םיאב.: .,ותיבב:.םיגהונ ;םניא .םיילארשי .החפשמ .ייחש

 ולש .תדה . .ללח :השענשכו = .והיבב םיטילש םושענו- םווג ..לש
 איה  תרהש :םושמ .;ללחח .ןתוא- אלממ תֶרחא- תרש .ופוס .--- .קיר
 םיהלא:ילב תויחל םדא-ינב ברל םהל-רשפא ; יאו. םייחב לודג .חרכה
 :הנומאה- שגה .לע = -המועה-;,יתרה ..קלחה . תא-.םג ףוס .ףוס -..תרו
 רבא איה קהה  םג :,םיימּואלה. םייחה .ךותמ .עורזב. קחבל- רשפא .יא
 ימואל לארשי .יהלא םג- :. תימואלה -תורהוה .לש .יחה ףוגה .ןמ
 םימש ארובב :לארשי-.5ע היבקה הלגתנ' אל . . ילסרבינוא אלו .אוה
 רושקה :הבד ;ךל יא , םורצמ- ץהאמ םאיצומה ,לאכ אלא ,,ץראו
 יתבב :\ לארשי -ינב .ץובק .לבק | ּונְלצאו = יתרה. ןחלופכ הנומאב
 ןיא ..םיימואלה .םייחב :לודג- ךיקפת .ול שיו ..תימואל .הרוצ תוופנכ
 -- + ננמיה בוט .העימטה .ינפב .םיהת .ךל

 .הז .ךובס :רעיב | תועתלו תַכלל םתקחהה .ןםיחא ..,אל =,
 תא: אוצמל םתא םיכָירצש ,םכייח  ,םככרד .םנקרבו םוצוק ..ךרד
 הָָבָי תוינקוה ךותמ אל  .תודהיה םויקל - הליבומה .הרשיה ךרדה
 הניתנב .אלא- ,דיתעל ..ונמווק .חכ מילק תריבש,ב .:א5 ;ונמלוע
 .;םודוקי ;ילב .תודהיל :םוקמ ,ןיאש .םשכ .  תויחו :ןבוה םולבה ךותל
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 בשויה
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 3 םלועה <

 םוכלוהו םינונתמ :תוומנאלב":םירפופואתרב םידומה:וללהו
 . תוההי :ילב "םוהוהיל- םוקמ -ןוא =- הזמ .רתוי':דועו

 ,רצונש + ;אלפנ "ירוטסה ןויזח<'אוה לארש+םע

 וחתפתנו: לדג ;ורצונש :יפכמ- םורחא :'םינפואב
 םירחא:םימע- לש :םמויק ינפואמ- שוקהל .םגונל רשפא וא ךכיפלו
 אמלעב- שקיה- ךותמ  רימעהלו  ,ילארשי :םע* לש םמויק .ינפוא "לע
 תוימואלחו תדה-םימשה ןמ והרי" ונל :.הנכסב ונמע/"לש .ומויק'תא
 אוה ירה : ןהירפמש = הזו: ..ןדירפהל :הלוכי" הירב לכ ןיאו ;תוכוחכ
 , המואה "לש :הניע  תבבפ':עגנ :יולאכ

 -- ךב ,

 'חתפתנו!'לדג
 ;'םירחא"  םימע

 = - ּוא/הורוטסיהה  ונל* הרפמש  ומכ  םייקתתש וא :תודהיה
 ,ןיא  תיעצמא. ךרד :. ללכ -הלילח םייקתה

5 
 5 ה ; בוכורב .מ',א

 .תּולָג
 (םירוהרהו תובשחמ)
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 ז .תוימואל  ..לש .תומלשה ..,תהמ לע. רומעל :ירכ
 וז,.לש .התגררמ לעג ."המלש תוימואל, הל םיארוק
 ןנובתהל. .םיכיהצ .ונא  .,!תילאיר .תוימואל, הל
 .דתא רצמ דוע .תולגה

 ..ץ רוהפ ,תוררופתה ..אוה .תולגַה,ש . .,ונרמא .ןושארה . קרפב
 - הניא .וז הלומרופ - ךא ...."החא. םעב .דחא .םע  יקלח- .בורע ,,.ךוזפ
 ןיבש פחיה .רצמ , .,ינוציחה .הוולג  רצמ .אלא תולגה .תא תגייצמ
 רבכש .הַמ 'ורחאל < ,וישכע  ..םירחאה .םימעה | ןיבו הלגש ,.םעה
 התוהמ תא םופתל םילוכי .גנא- ,םימדוקה םיקרפה יגשב .ונל ררבהנ
 םעה .יקלח ,ןובש..סחיה רצמ , ,ימינפה היולג רצמ- םג.תולגה לש
 וררצ ןיבש .םחיה-דצמ .,ומצע םעה .ותוא לש .ותוללב ןיבו הלגש

 , .םעה .ותוא . לש .םינישה , םויקה
 :,אצמג - ,םינפבמ ....תולגה לש .התוהמ לע רוקחל .אובנשכו

 - יבוטקייבואה םויקה ןָיבְו יביטקויבוסה םויקה .ןיב דִוְרַפ .אוה תולגהש
 מ ..םעה .לש

 םניאש םיאצמנ .ןיב .תיללַכְה תואיצמה  ךותב .ונחנא םילידבמ
 ..םוטקיובוס ,םג..םהש . ., םיאצמנ .ןיבל .םוטקייבוא . אלא
 7 ייאוה, .תניחבב אלא וניאש ,הז .אוה
 ,"ינא,ה .תניחבמ םנ
 טקייבוא

 הולעבש .,

 ;,םוא רוק. ה
 לש .התוהמ לא

 - וב-.שיש רבה לכו .; רבלב
 :-אוה ותואיצמב  ריכמו  שיגרמה םצע לכ

 .דחאב טקייבוסו

 = >?תורכהה:זכרמ  ,שפנה יהמ :,וללה םיאצמנה .לש .יינא ,ה -והמ
 - דָיּפָב .םיקסועה םירקוחל :אלֶא  ןינע .הנוא = וז .הלאש --- .+ םדאבש
 :םיספות,וללה ---;תישעמה. הרכהה-,אירבה לכשה :.המשל -היפוסול
 ;הזב >גנ5- יִד-..רבלב ,היארב .. תואיצמה .תא
 : םימצעכ םירחאל .םגו .םמצעל .םג םולגתמ .,!'ינא,ה .תניחבמ םהב שוש
 %;םויק-דצו- ייאשונ,: לש .םויק - רצ .,םויק-ידהצ ינש .טהל שיש , םידחוימ

. 

 == ילש. םיחחצה :ינש ןיב - ר ;ר פ ה5..םָילוכְ .ונא ןיא םאו ,.'אושנ, לש
 םירויצמ :ונא- :ןיאו םיאצומ :ונא,,ןיאש ינפמ  ,,םוטקוובוסה | םויק
 פיכע ירה >:יביטקייבוא- םויק .רצ .ילב םיטקויבוס 5 םויק .ונמצעל
 מא םיאצומש ינפמ : ,םהיניב 0 ןוחבהל  ..םילוכו .ונא
 .יםיטקייבופ .םויק .רצ .ילב םיטקייבוא לש םויק
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 < :טקייבואה
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 < < ;םיאצמנה - םתואש



 א

 .םלועה<<

 ,םיטקייבוס .םנ .אלא ,:םיטקוובוא קר אל םה .םימעה םג
 ,הירצוי :םג םה/:אלא = ;הירוטסהל -רמוח קר םישמשמ םה ןיא
 לע םירבדמו: > ,תיתואיצמ: ,.תימינפ :תודחא :םימעל ונחנא: טוסחימ
 יהוז 'םג <=+ םיירובצה םיטקייבוסה "לש :"ונא,ה .והמ"ימואל .?ינא, <
 תואיצמב שיש = ,אדבועה .תרכה> 'היולת: הנורחפב .:אקש::חלאש

 םושקבמה ;,םיקיזיפטימ .וישכע ונל .ןיאש םשכ';. הלאכ: םיטקייבוס '
 ןיא  ךכ ,(המואה .רש=-ןועמ) חמואהל  ץוחמ :ימואלה :"ינא ,ח תא

 תודחא לכ םימעה = תאמ 'םיללושה =: ,םימכוחמ = םימימת  וישכע
 אלא  םניא- םמצעל םהשכ םימעהש ,םיכשוחו ,תיתואיצמ ,תימינפ

 םתוא  םיללוכ > ונא -ינוצה םעט הזוא ינפפש  ,םיטרפ- םושיא :יצובק
 לש ומויקל המוד .ירובצ טקייבוס לשי ומויק ןיא םנמא .דחא םשב

 ןושארה לש תודחאה תוהמ איה  הנוש יאדוו ,ישיא = טקייבוס | =
 הניא ירובצה םצעה לש תודחאה .ינשה לש תודחאה תוהממ
 ,רוב צ אוהש וילע חיכומ ומש/ןכ לע יכ ,תירמח תורחא ירמנל
 לדבמ םויק אוה םהמ דחא לכ לש ומויקש ,םיבר םיפוג לש ץובק

 תורודה יפולחב אוה דחא ירובצה םצעה רשאבו ,ומצעל א

 ההכהה < ;ירובצ םצע לש "ינא,הו ,הז ירחא הז םיאבו םיכלוהה =< 3

 ,דחא ףוגב הרשוקמ הניִאו איה 'םג הזכורמ הניא ,ולש תימצעה =
 5ש תיתואיצמה םתורהא וא ,תיהודחאה  םתואיצמ הז לכ םע ךא

 .קפסב תלטומ הניא םיירובצה םימצעה =
 דחא לכ לש | ומויק = םייתולנ | םניאש  םימעה לכ  :הנתו 5

 םניא" םהינשו = דחי םיכורכ .טקייבוא "רותב 'ומויקו .טקייבוס רותב = 5
 ינשמ :וילע  ןודלו וב לכתפהל םילוכי  ונאש  ,רחא 'םויק 'אלא %

 ןיב אוה .דחא -- םע םשב םינמסמ ונאש" ,ןכיתה ותוא ' .םידרצ
 ונאש "העשב :ןיבו "אושנ,ו לעפנ לעכ וילע םירברמ ונאש העשב =

 ריכמ ישיאה טקייבוסהש םשכו ."אשונ,ו לעופ לעב וילע םירבדמ
 היהש "ינא,ה "ותוא אוה אוהש " ,עדויו העשו העש לכב "ותּינַא ,ב

 רודו רוד  "לכב "ותוינא,ב ירובצה טקייבוסה " ריכמ 'ךכ םדוק =
 אוה רודו רוד לכ .םרוק היהש *ינא,ה ותוא"אוה אוהש עדויו
 ,ללכה ןמ קלח קר אלו המואה ללכ אוה "אוה ,ימואלה .ינאה .אוה

 ררסמ אוהו דחא םוקמב ובור וא ולוכ זכורמ םעהש ,הז ףבד
 ,תודוסיה םתוא לע םייחה יררפ לכ: תא 'רודו רוד לכב ּומצעל |
 ,"ומצע אוה,ש ,תודוסיה םתוא לע ,םימדוקה תורודה ול וליחנהש -
 ,םעה  ותיאמ טרפו טרפ לכש הז רבד ;םימרוקה תורודב רצי =

 םמויק | תרוצו  םתיוהו  ,םיבשוי םה םמע ךותב* ,הדעו הרע-לכ <
 ךותב דחאמ--הז רבד ;םה םמע ייחב ,םהלש ללכה ייחב םייולת =
 דצ תאו טקייבוס רותב | ומויק רצ תא ,לעפנהו לעופה תא םעה =

 ךרוא תא 'אלממה רחא םצע םתוא השועו" ,טקייבוא רותב ומויק
 רוד לכב םיספות םעה ינבש םוקמה לכ בחור תאו תו"ורה לכ = =
 רודי
 רזפתמו ררופתמ םעָש 4 ,העשב . יתולג םע ןכ וניאש המ = = --

 דהא םוקמב "ול ראשיש ילבמ | םירחא םימע .ןיב םיקלח םוקלח =
 ,הזמ הז םידרפנ םעה יקלח לכש| העשב ,יביטקייבוא -ומואל זכרמ
 םנוצרבו םהיתונוכתב :רתוי :םייולת - םישענ םמויק תורוצו 'םמויקו =

 םידרפנ  העש התואב | םמע  ןוצרב = םייולת 'םהשמ  םורחא-לש
 ןיעב השענ \ םעה = ,הזמ הז םעה ותוא לש טקייבואהו טקיובופה
 הראשנ ולש טקייבוסהו .,ונממ החרפ ולאכ ותמשנ ; דבלכ :טקויבוא
 החונ ונתעד ןיאו -- "ונחנא .םיאצומ  םא .,תיאליטרע אלזאד המשנ
 קר םירפסמ תולגה :תופוקתב ' לאלשי ימי "ירבד" ובתופש " =" הזמ
 םירבדמ ,ומצע אוה .רציש המ אלו תוצראה 'לכב ונמעל הרקש המ
 ונילע ,לעופ ,טקויבוס לעכ אלו לעפנ טקייבוא לעב קר ונמע לע

 קה ;ירבעה םעה לש תוריציה  טועמ קרוניא ךכל הבסהש ,ןיבהל <
 תוריציה ךבס ךותב ונלש תוי ואלה = תוריציה תא אוצמל ישוקה

 ל 5 6
 תוריציהש . ,וז .דוחיב אלא  ,םהיניב םירזופמ ונייהש ,םימעה לש

 >'תוומואל תוחיציל  בשחהל + =תרויל וכי: ןניא >',תובשחנ/ןניא ונלש
 אציש העשב ומויק קספנ רצו יה ירבעה םעה .ירבעה םעה לש
 טירבדמשפ ; טקייבוא רותב קרייירבעהםעה חאשנ' תולגב .:ה ל'ז'נ ב
 םירבדמשפו , תימואל 'תורחא :לעכ-:;טקייבוס  לעב .ירבעה'םעה לע
 דחא -ןכותה: ןיא /' ;םישיא" לש הצובק :לעב =,טקייבוא = לעבי'וולע

 זא :,ןושארה ןבומב הזי'גשומב" םישמחשמ הונאשכ =" +: "םע, 'גשומהב
 רבע ,ה';ינומדקח  ירבעה  ;יזכחמ'\ .,ירקע:'םוקמ ">גשומב" :;וב 'םפות
 ירה :;חוההו" ךומסה .רבעה ="; םינורחא.1 =" תוהודה =, םעה "לש י'לודגה
 ,םולהלודמ :.םירביאכ+::ינומדקה: :םעה =יתחא- קר "םייכ'ש מנ םה
 רבעהש | ,רמול >היה/רשפא) : :רבעב .היהש " 'ללכה לש 'םוקלחכ

 םוללכנ הוההו,"לודנה 'רבעה,.. ןמ:ויתורוה!רפסמב"הבורמה , ךומסה
 ו5-יוא :לבא. :.זכרמל .ביבסמ : ףקיהכ :"יקבעה "'םעה; גשומהב = זא
 וניאש = םע :לע\ םירבדמ :ונאשכ ::הבעב וזכרמש ."ףקיהל
 ףקיהה "'םה :הדיתעהו .רבעהו :'' ,זפחמב "הויה ה יאצמנ 'זא = ,יתולג
 עגונב> = "םֶעג  גשומב . םישמתשמ | ונאשבו = ,"(םע/  גשומהב
 תורודהו:> םויקה ,רודה וב :םיפפות ::זא =: ;וישבע :'ונמע :ייחל
 בור =" ייפע-="םלואו + וזכרמ"ה5,יורקע ."'םוקמ "15 םיכימפה
 ."ירבעה םעה,==- םשב//םייקה':הודה :תא -זנמצעב :םינמסמ נא ןיא
 ,ירבעה ::םעהי ="ירבעה' םעה+י נ ב :;ונחנא,: : המול :ונחנא "םיליגר
 ,5לבה ונניא" = ונחנא =. ירבעה םעה .ונניא ונחנא:יהוע = ונניא הולאב

 םיחתנ "ךתחנש ףונכ 5, לכה"ןמ :םיקלח : ,ללכה ןמ יקלח 'קר :אלא
 םירביאכ ;םיתמ םיקלח ונחנא :ןיא .םנמא  ;םירבּוא 'םירביא .,םיחתנ
 ןואש ',םילחיזה :םתואל וישכע ונחנא .םימור :..םדאה .ףוגמ :וכתחנש
 תטשפתמ הבולעה םתויח אלא; תויחה זכרמו םיבצע לש:תכרעמ:םהל
 קוספ, =: רמאנ אל . וללה 'םייחה ןימ לע =. םפוג לכב :תחא .הדמב
 חתנו חתנ לכו :,םיחתנ םיחתנ םתוא:םיכתוח "+ תומי :אלו::הישיר
 םניא בושו ומצעל יח םהמ רחא .לכש ,רבדה :אוה לבא .:.ומצעל יח
 םויח ונאש : ,ירבעה םעה :י:נ ב  ,ינחנאו .תחא היח:הירבל םיפרטצמ
 ומצעל חתנו :חתנ לכ םייח --תימואל תודחא ייח .העודי: הדמב :דוע

 חכב =: ,"תודהו,ה 'חכְב+, ינומדקה : ירבעה םעה לש תויחה חכב
 חכב ;לודגה= רבעה, :ןמ- וניתובא ונל -וליחנהש - ;םיימואלה :ןיכרעה
 תירובצ  הירב היהש העשב \ ירבעה םעה רציש :םיימואלה .ןיכרעה
 ,רחאכ טקייבואו: טקייבוס :רותב םייק:היהש העשב ,המלש

 רוע רחאמה ,ירבעה םעה לש ימואלה  טקייבוסה: אוה .אופיא
 המ ?ללכה םע םיקלחה  תא--השולק .הדמב םג אולו--וישכע םג
 הז לע בישהל .רברה השק - -+רישכע .ימואלה :אשונה :אוה -ימו
 טקייבופה לש ותוהמו .ותואיצמ תא ןמסתו ליבגתש  ,הרורב הבושת
 ללכב חשקש םשכ ,טקייבואה ןיבו וניב רורפ אבש :ירחאל  ימואלה
 םילוכי ,םיירובצ םייטקייבופ לש םויקה .תוהמ תא ןמסלו ליבגהל
 לש .ימואלה טקייבוסהש ,תיללכ = הנבה  ךותמ קר ןיבהל  ונחנא
 ןיכרעה = ,תוירוטסיחה * תורכהה- םוכס :אוה  וישכע \ ירבעה \ םעה
 (תוירוטסיהה  תוכרעהה =: רמאל היה = קיודמ  רתוי)  םיירוטפיהה
 .הוד לכב םיטעמ | וא םיבר  םישיא לש םשפנב תויח ןהש הדמב
 רבעה, תא םיכישממה ירבעה םעה ינ בב זכרתה ימואלה "אשונ,ה
 םינוזינ .םהו = םהב יח לודגה רבעהש ,םישיאה  םתואב  ,"ילודגה
 ילעב "םה וללה " ,ונממ הוהב  :ימואלה טקייבואה "= תא  םיניזמו
 ."המלש תוימואל, םמצעל םיפחימה היקנה תוימואלה

 ינפמ . אקורו .,רקיע לכ  המלש /הניא וז - תוימואל .םלואו
 טקייבואה ןמ היקנ  ,יאדמ ' רתוי היקנ  ,היקנ איהש
 תא תחפטמ איהש וז אלא הניא .המלש = תוימואל ,ימואלה
 תאו .ולש  טקייבוסה םויק תא \ ,ומויק .יררצ \ לכמ ימואלה םצעה
 .רחאכ :ולש טקוובואה :םויק

 הניא .'תילאיר  תוימואל,  המצעל / תארוקה וז ,התמועלו
 דע תילאיר  ,ידמ רתוי = תילאיר .איהש = ינפמ ,רקיע-לב תוימואל
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 תילאיר תוימואל ;ימואלה טקייבוסהל רכז תתו 'םוקמ ריאשה ילבל
 לכמ  ימואלה\ םצעב .תלפטמ איה וז :אלא איה םג 'הניא , תמאב
 טקייבוא .רותב ומויקו טקייבוס רותב ומויק תא תחפטמו ומויק יררצ
 .דחאכ

 ,םלש םואל שיש םוקמב אלא תירשפא הניא המלש תוימואל

 םוקמב אלא " תירשפא הניא תילאיר  תוימואלו . תימואל תומלש
 תוימואל, ןיב ןיא .תמאבו ,תימואל  תוילאיר  ,ילאיר םואל שיש
 , םולכ אלו "תילאיר תוימואל,ו "המלש

 תוימואלה :,ייהשבח, לש: תוימואלהכ חור,ה- לש תוימואלה
 ןהיתש ןה-,דבלב:טקייבואח /לש- תוימואלהכ- .דבלב .טקייבופה :לש

 .תומוגפו = תועטוקמ

 ,דרחאכ המשנו ףוג "הב ויהיש" ,תוימואלל רנחנא .םיכירצ

 ,ינרק .הדיהי

 ...+ תוחתְפמַה .רורצ תא ,םיִהלֶא

 ! םיִהְלֶא

 לפיה יִתְלַדְל תוחתַפַמַה רוע :תֶא
 /- .ןודקפְל יריב מנ
 ָּפְלָתיִיָהְו יב לַפ ּףיתדקּפ ,הֶאְר
 = .ןודֶא םָ ,רָבָע םג
 יִתיִּב תֶא .הָחָוְרָל ָּתְחַתָפּו דומָט תֶרָמְשְמַה לע
 ויִרָעְשְּב םיקפודל

 יתיִּב לע .ןודָאְל ףיתַתָנ--אּבַמ לָהקְה המהמתִי םָאְ
 .וירָפְסו ודיִמּת לַע ותרנסו
 תּוחְתְפַּטַה .רּורָצּו הָדמָעַא יִּתְרַמשִמ לע ינָ
 :הרּולח "הלה לרוב

 שָּודְ לָאּוש ןיאָו ,יּתָעמש הָתְוצ לוק םיקושה הלב

 ,הָדועְתְְ יִנדא רַבְדְ
 - הַמַמְּדַה ָךבְדִתַו ,םיתלד | יִּתְחַתַפ םֶלכִ
 ;הָלְביְ ּהָשַפַנ לע הָשקַבְמְּב

 ,הָצְרַת -ןורָחַאָה תַלְפִתּו הָעָשַה הָליִע תַעש :ןֶבָא

 .הֶלְבְ איה יִתָפְשּו יתנו םָא ףַאְ
 : ,...ללַפְָ

 תֶכרֶפַה קַבָאּב ישאר תֶא יִתְשַבְּכ רַחֶאְ
 תַשּבַמּו בָאְּכִמ הָכְבָאו

 ,םיִפָטְנַה ידירשּו םיִלְלַצַה ינורַחֶא יגוול תאו םיִנָפַה
 תטחְנה רוב םידר ה

 תּופָל ףלוה אפ / תיבה. תּותְלּד :תֶא רֶגסֶאְו אָצֶאְ
 ,םחְלֶאתיִ ףס לע יִּתְחַנצ
 1 רמאל :ידְב תוחְּפַמה רורצו

 : 3גהַניִבָשַה תַתונְמ :תֶא קיר ָחמַה רּורָא
 .םיִפְְ ןנפל הכוּבה

 ,שָרָּב רשא

 ...םיפרכב םכל .ובש .םתַא

 ="םיכְרּכְב: פכֶלי בש; םֶּתַא

 ?םירטשהזלוהמ :ָכְניי:סּוכ לע

 וָבְלישֶא םֶעְו יִתְַעְשִמ .םֶע
 ,ִרְפְִּה .לֶא יִתאָצָנ יל

 םֶכיִמַשּבְש תושמשח .ןמ
 ;הריעבה 5 יִּבְל- תַחִא

 :ךהעינצ  תחא:שָמש שי יל
 .הָריִדְל ּהָל ןָּכְסַמ לָהא

 ,ינָש .תוטוע-םֶכיִתולּותְּב
 :ןֶראָּוצ לע םיִנְנָּפ יןּורח

 -- יִנעֶה-תב הָלּותְּב שי יל

 .ןֶֶהמ .תולָמְש ּהָל ןיא
 <הָלְב הנה םיִטיִשְכִמ ףַא

 :שנררוהָש'םֶתָביהֶתַצַוק לג
 תוחְלוש" תוממ תני

 .אָמַל ו תֶלָבְּת םֶרָ

 :ף'תומוחה ןיב םיִליִמְמ םֶּתִא
 שה ,םיִלְּפג םילימפ | שָיָשייִלְתָּכ

 תּועְלומ תַחֶא הָרְגבִתִמ ו
 . םילוח םירענ ןינמ יניע

 הנ רקפ ב םוי ינ

 ,הֶשְרּפ .םמד שמשה תַע

 ,ןֶנוצ חַתּוכ םוכ תְשֶא םֶדק

 :הָשרחה לא אָצְנ רַחֶא

 "הָטּופָטַפ םעו ָליִג םָע איה

 ,ו תוילגרמ -היפ . קוחצו
 - הָפ- םְנוהזמ .

 תיל לר 1 תמ :



 = תּוירָּב ַחיִפַמ רַבָלדַּב

 :הָלָפַאְב .םיִחיִסִמ ונח
 ,לָפּונ בָכּוּכ טיב םיִמְטפ

 , אָליִמִמ א הָלְפַנ הקְישְ

 :ףנח ף. :תֶלָבַַק איה
 ."תוביר רסירת דל ִּרָכַּב ש

 ,הָנטק הָיַתְפ + הָנע יִנָאו
 !תוביִהְרַמַה תּורָעְשַה תב

 ,הָבָבְר תודּוחְּב רכב שי

 ,םיִכָרְּד תודָזַּפְמ- רג לָכְל
 ,הָרָשְכ הָרְעַג ךנה ףַא-ךא

 ; םיִחְרַפְיִחיִר הָפְּדִנִמ יחל =

 ,הָבְבְר תורּוחַּב רכב שי
 |, תיִמָמש : ּהָּנָה הָרוחַּב לָּכ

 :הָמַת הָני ה תא דא
 ו תיִמְלע ְִּּב קּברַא ןֶבְל

: 
 ריִמָז תש הָתַַה הנ
 יבא .ליִלַּב -בָבּוּכ .ץֶנצנ

 ,יִמָמ יודו - םיִצָע שחל
 .ביִבָּפַמ קּף םיִחְרִּפ ַחיִר

 אָלְמְנ יִּבְל םיִעוגַ
 ןח" אלו :ףַסְכִ ,'גרֶע
 ,הָלָמְש.שּוהשַר ..ורָשא .,.הָבַהַא

 +:יהַּגַא דָהְו םולח :קוחש

 ,םירומשדליל
 6 ולש .םורושהי :רושמ םיקרפ)

 ,ירוקי ינב ,ךַממ שקבמ יננהו ,ב"ור 90 ךס .הזב ףוצר |
 אלו םלועל האנ אל .חספההנחל יתיבל אובלו יג

 רדונ ידיחו .ינב .אהוש- ,יתנקז .ימיב ימצעל האנ \

 העשב :הסראתנ .יזּוּב :יכ. .;ערו  .חספההגהל ;,םשה -ןעמל .,אובתש
 היהה-\ תיעובשה- רחאש :::תבשב +.:םשה .חצְתי:םא :: ;תחלצומו  הבוט
 : : ,החנותח

 ... ךיבא ינממ

 םעפה ול "יהוזו -- .יתיבמ יבא \ יל בתוכ הלאה םירבדכ
 , ברח:תורקדמכ םיטוכו ..םישק םירבד יל .בתוכ אוהש ., הנושארה
 ,ינחלש "לעמ יתילגָהו וילעמ יתדרפנש  םוימ הנושארה םעפה
 ,וניניב התיה אל הבירמו ,הממרבו יאשחב וילעמ יתדרפנ דורפנו
 ךרר יל-יתרחבו  ויברדב ךולה  יתיבְא אל  ,ויפ-'תא .יתירמ :ינא
 רברו .יב:ופא הרח- הליחתמ :.'ערמו הלכשה םוקמל יתילג--השרח
 רחא::'; ןורחאה מיי אוב דע ,םלועל יל חלסי אל יכ ,ויפמ אצי
 ךמאו 99 . ,ךס ..הזב .ףוצר.:-: יכרצל . ףסכ . יל .הלוש ליחתה ךכ
 םג .םימונצו םירצק םיבתכמ . "הבהאב ךמולשב תשרופ היחתש
 ךס םע ךבהכמ תא, :םיִמּוצו : םיהצק .םנבתכמ ויה וילא יבתכמ
 ."הבהאב היחתש :ימא 'םולשב?שרופ ינאו יתקבק כ"ור 0

 .שיאה .ימ יכ ..ונינש יבהבמ:-ריח ./דאמ םימועז  ,םימועז
 וב רשא ,תומולחה:םלועב הלאה "'םירברה  ירהא ובל .ךליש
 ויתומוערת אלו .יינררוע יבא לש ןורחאה ובתכמ :םלואו + יתעקשנ
 ינָא; יאטח.:תא) ףצקו  ןויזב ידכ יכ .,םערהמ .אוהש ,יבא לש
 -- ינפלמ .םימחר תשקבמ איהש ,ימא לש התשקב .אלו ,(ריכזמ
 ישפנ רע עגנ ;אלו .(ריבזמ ינא .יאטח תא) ינררוע אל .רבד .םוש
 יכ .,ערו, + הלאה "םיטעמה 'םילברה ישפנ דע ועננש ומב ,ךבדלב
 ..."תחלצומו הבוט העשב הסראתנ יזוב

 :רישב אלא ּהתמגוד ןיאו ץראב הומכ ןיאש ,וז .יזוב--יזוב
 .םיבוטה -יתוהלי - ימיב איה .ההושקו- - הווחאש -,וז .יזוב .. םירישה
 םירדהנה יִבְלדתינויזחב םסק-תזוחא הכלמ-תב התיה רשא ,וז .יזוב

 רבכ וז יזוב--םיריהזמה  יבהז-תומולחב הל יתרטע | בהז-תרטעו
 214% אלו -- רחאל + ךחאל הפראתנ % הסראתנ

 : .ּב

 + יזוב איה-ימ :;םיעהוי:םכניא םולכ ,יוה --- + יזוב איה ימ
 תא םעפה .דוע םכל רפסא .הבה ,.ןכדסא ...+ התא . םתחבש .םולכ
 ,םינפל- םכל יתרפס רבכ רשא יז ןושלבו הרצקב .הייח-תורלות
 . םינשב  תובר ינפל

 וירחא ריאשהו: . רהגב עבטו ---.נָּב ;ןמשו-יל- היח רוכב חג
 תא .תחַא .תקוגיתו םינש םיפוס ,הריעצ. .הנמלא ,םימ לש הנחט
 הכלה ל ,ורכמ .םיפוסה הא ,םירחא ידיל ורפמ הנחטה
 .ונתיב לא 'ואיבה ו תאו ףחא שיאל 'התיהו" םיקחרמל

 ,דזוב איה וז
 ידמו .םירושה"רישב ךשא ,הפיה תימלושכ יזוב .התיה .הפינ

 רשא ,תימלושב יהרכזנ :יחרכ-לע ,  יזוב תא יתיאר תע" ,טעפב םעפ
 ,םירישה"ריש תא רדחב יתרמל תע ,םעפב םעפ ירמו .םירישה רישב
 :יזובי'לש הנקּוידקתומה לע התלגנ 'הימ

 -- יזוביל ה ואצונ -.הל ארק .רשא  ,המשו
 : הארק ימא תא ,אבא : הארק יבא תא :.הלדנ יתא דחי .יזוב
 תוחאו ו ,ונחנא תיחאו חא יכ ,ובשח לכה .אמא
 וז :תֶא .חו::ונבהא. תוחאו- חאכו .ונינש רנייה

 יתייה םָשְו.  ..תיוז"ןרקל . ונינש םישרופ  ונייה תוחאו חאכ =
 ,היעשי ירבח רפמ ררחב ו רשא ו 2 רפסמ
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 לע. -התא= .אשנחל= :יחכב = שי; הל -יתרמא .:הלבקה :תמכח >ירי 1
 ,יוה- ..חורדיפנכ,: לע- ךלהלו >:תיברעב> .בוכרלו= .םיקחש .עיקרהלו
 אל :חחא :רופס :קהו ולא" תואלפנ-יחופסי:יפמ :עומשל הכהא: המכ
 הב ;וזחא :םימסוקש :;הכלמרתבב- השעמ + יפמ: עומשל :יזוב-הבחא
 יישע :'לפיחב:> ,רדהנ:: ןומראב הובישוהו .הוחקל התפוח 'ירחאמו

 התורפל-\ריואב "חרופ ינאו ,םינש עבש הל ועבק ןמזו ,חלורב
 עומשל יזוב'הבהא :תואלפנהריהופס לכ תא . ,.התובש הא בישהלו
 רשא  ;םסקה:תזוחא:''הכלמה,רתב ::תודא-לעי הז :רופס :אל "קרו  ,ופמ
 תורפל ךל 'המל : .התוכש: 'תא+ :בישהלו התודפל .ריואב חרופ ינא
 םירבדכ = ...1ןכ .השעת לאו ילוקל עמש + הזכ בר קחרמ ריואב
 ,תופיחו תוליחכה היניע תא יב הדימעהו יזוב זא יל הרמא הלאה
 . םירישה:רישב רשא תימלושה יניע תא

 + רזוב .אוחשוז
 : רחאל-:הסראתנ .?הסראתנ וזוב :יכ =;התע>יל.-םיבתוכ:הנהו

 :רמאל :בתבמב יבאל-יתינעו/יתבשי א ול .אלו --= רחאל

 :.,'ר"'רהומ' רקיה "יבא: 'דובכל

 +םירחא "םימי" דועב  .יתלבק 06 ךס םע ךבהכמ תא
 םינושארה חספה ימיל םא .התיבה :אובא ,יתכאלממ הנפאשכל
 ינא 'שרופ =. אובא "אוב לבא -- םינורחאה חספה ימיל םאו אובא
 התוא .ינא .ךרכמ * . בוט" לומ+ - יזובלו" .הבהאב .היחתש -ימא םולשב
 \ .. בוט לכבו רשואב

 '..,ךנב .ינממ

₪: 
 חיה אלו :.הנממ :הנָּפאש הכאלמ יל 'התיה 'אל ";רברה רקש

 םתכמה תא- יתלבק- יבש  ,םויה "ותואב=; םידחא 'םימי -תופחל" יל
 יתאבו :אבאדתיבל 'יתעסנו יתופחנ , יבתכמב ול .יתינע ובו יבאמ

 קר 67 אתאב- 'םחו ריהב : םיבא--םויב .חפפ ברעב
 תובר ינפ5 ,םינפל היתבזעש :ומכ הנטקה יריע תא יתאצמו

 .ריעה  התוא .. תומר תא התנש אלו היארמ הפילחה אל .  םינשב
 ןואשה ותוא . ביבא לש וריוא ,ץוחב ריואה ותוא . םישנאה םתוא

 ..חספ:ברע לש שערו ןואש ,שערהו
 :ריש חור = , אל , םירישה:ריש :רפח היה 'דחא רבה קרו

 .םינשב תובר ינפל .םינפל ומכ ,לכ לע רוע היורש הניא םירישה
 5ש ומרכל ,םרכל דוע הלושמ הניא - ינתיב ינפל .רשא רצחה
 ,םישרקהו, תוהוקהו ..םיצעה .. ,.םירושהקרישב רשא .,המלש .ךלמה
 םוזהאל .-.דוע .םילושמ ,םנוא.. ,וגתיב .ונפ5- .םשָו הפ ..םיבלשומה

 ונניא; המחה ּרּואְל םמחתמו תלדה דיל .ץבורה.. ,לותחה ... םותורבלו
 הארגה .,חהה- .םורושה"ֶרישב .תויוצמה...הרשה;תוליאמ הלוא - רוע
 ,:םימשבהוההלו ןונבלה -רהל .דוע ,המודיונניא ...שררמה:תיבל .רבעמ
 תוההטמו -תוצהגמו תוסבוכו ,ץוחב תודמועה  ,תולותבהו םישנה
 ,םילשורי תונבמ .רוע..ןניא - ..חפפהדנחל  תִוְלְיעְגַמּו . .תופשפשמו
 רועצה ימלוע ..רבע:ףלח הנא ,ךלה הנא . ...םירישה-רישב תורכזנה
 ולובש -ימלוע .,םיכשב-חיר .וחירש ימלוע ,חצהו ריהבה .ןנערהו

 , ,;.. ? םורישה-ריש

 .ד

 תובר  ינפל ,םינפל * ויתבועש ומכ .אבא-תיב תא יתאצמ
 ומכ- - יבא ".ותומד תא  הנש אלו .והארמ  ףילחה אל  ,םינשב
 יטמק קר ,רתוי = רוע ףיסכה ול רשא 'ףסכה-ןקז " קרו" :.היהש
 ...הגאד  בורמ ,רכינ . ךתוי רוע וקימעה -ןבלהו \ בחרה \וחצמ
 קרו = .התיחש = ומכ - ימא .םג :
 תיארנ .רשפאו .הטעמתנו  התחפ = התומהש ול המרנו .וביהצהו

 < ומכרכתנ םימוראה | הינפ

 < יהעולם  5 5 -11

 היניעו . ץראל ::הפפכנ >> ,התמוק = הפפכנש = :ינפמ- .ךכ .יניעל איה
 ;,?יכבב הוניע .ובצ םנמאה: , וחפת- ןהיפעפעו :,,תצק-תומודא-ושענ

 ,הדיחידהנב לע. :ילעה + התבב ימ .לע + ימא התכב :המ לע
 ךולה : יתיבָא אל ,ויפ :תא >יתירמו :יבא<:\לוקב ,יתעמש אל .רשא
 אלו: עדמו : הלכשה :םוקמל :יתילג--השדח ךרד יל יתרחבו ויכררב
 יכ  ,ימא הכבת ייזוב :לע =ולוא וא  ..+תובר, םינש: יתיבל יתהוח
 ...% תועובשה :החאש  תבשב ןישגריקו .הפיחל איה תסנכנ

 תא: התנש אלו היארמ = הפילחה :.אל = איהםנ !יזוב.: ,יוה
 התע איה הפי. םיתעבש. התפי .התפְיו חלדנ  .הלדג קרו .התומד
 ,ןח האלמו- תרגובו  :הפוקזו 'ההובג- . הומכ = ןיאמ:: הפי = ,רחשכ
 < רשא  :;תימלושה > וניע = ';תופיחו  תולוחכה  םיניעה = :ןתוא<=היניע
 \  ,ןחב תפקשנ  הגאדו  :;ןהב:'הקימעמ .הבשחמ :קרו\ ..םירישהזרישב
 :היתפש לע תפחרמ קוחצ-תבו .  הלאה תוקומעהו תופיה םיניעב
 *-  תכל העינצמו :'איה קננאשו- ,תבּבלמו :החונו :המיענו. אוה  הבוט
 , . הנווכ. הטקשו

 "= שא \,יזוב =: התואב- = רכמ<ינא: ,יזוב:= לע: :טיבמ >'ינאשב
 ** , םוטהםוי  תולמש -תושרחה -היתולמש-:תא :ינא :רכוז>, םינפל::התיה
 הילענ תא .ינא < רכוז  .חספה = דוכבל : ימא זא הל  הרפת -רשא
 רובכל יבא זא: הל הנק :השא ::,,בוטדסוו .ילענ = תושרחה - תונטקה
 בוש: ,םינפל  /התיה::רשא: ,יזוּב התואב רכז "ינאשכו -; חספה
 חז>ינממ -וחכשנש ,םירישה-ריש יקוספ ינפל םיאבו םיררועתמ
 ,םיזעה = רהעכ ::ךרעש : ,םינוי = ךיניע, ::קופפ-.ירחא-קוספ- ,רבכ
 ::;הצחרה :ןמ -ולעש . ;תובוצקה .ההעכ = ךינש = ...:העלנ :רהמ ושלגש
 ףרברמו-'ךיתותפש ינשה .טוחכ ...:םהב -ןיא:הלפשו .תומיאתמ םלוכש
 7 . "הואנ

 < = הרוש םירישה-ריש חור .בושו - - יזוב לע התע .ינא טיבמ
 = ,םינשכ" תובח ינפל , םינפלכ  ,זא ומכ .יניעב הארנ 'לכהו לכ לע

0 3 , 

 ,ה

 [<> % בוטדלזמ ,תכרב ךכרבל ינא .בויח . ,יזוב --

 < הז המל +היניע תא. הדירוה הז המל -יכ ,.תעמוש .הניא .יזוב
 . בוטדלומ תכרב םויה הכרבל ינא בייח ,א5 +הייחל ומדא

 1 וזוב ., ךל..בוטזלזמ --
 ,.התא- םג .היחת-י לזמב .--
 ==, התא: רברל . .לוכי יניא -- היפ תא לאשל  ,רהוי אלו

 = מב ,וניבורק ,ידעב העירפמ -ימא-,ירעב עירפמ יבא .םוקמ ןיא
 -= ,אצוי הזו סנכנ הז ,ינפ תא לבקל םיאבה ,ונינכש ,ונתחפשמ
 . ,יב םּילכְתְסִמ םלוב ..יביבס םירמוע .םלוכ . .ודעב .םיעירפמ םלוכ
 האבה . ,הנושמ הָירב ינפב .פוק .ינפב םדא ינב .םילכתסמש ומכ
 יתישע רשא תא יפמ עומשלו תוארל :םיואתמ םלוכ .רחא. םלועמ
 ! ינפ תא יאר אל םיבר םימי ןה -- ילע רבע רשא תאו

 + תעמש המ תיאר המ :תושדח .ונל רפסה אלה --
 ינאו .,יתעמש רשאו יתיאר רשא ,תושדח םהל רפסמ ינאו

 .שנופ ינאו חיניע תא ינא שקבמ .יזוב לע העש התוא טיבמ
 "  ,ןהמ תפקשנ הנאדה רשא ,תוקומעהו תולורגה היניעב -- ןהב
 . םירישה-רישב רשא  תימלושה יניע  ,תופיהו = תולוחכה היניעב
 .היניע .המצע ָהיִמְּב ,היתותפשכ  תומלא ,ןה תומלג - היניע קרו
 ינפל םיאב בושו ,המואמ . םולכ יל. תורבדמ  ןניאו  תושירחמ

 .תוחא לוענ |ג, :קוספ ירחא קוספ ,םירישה"ריש יקוספ
 . ..:'םותח ןיעמ ,לוענ ןנ ,הלכ

 ד ל 4 : :

 5% ןוא הֶמִח .יבלב תחקלתמ שאו יחמב .תללוחתמ הרעסו
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 לעו ילע" .רעבת: יתמח:ולע:קרו "/שיא .לע:רל"ןיא המח: ,יזוב לע
 ,םהזה+תומולח" < ,לבהה?תומולח> ,רעונח:תומולח :לע == ;ותומולח
 ,יזוב תא יתחכש 'םיטָעב + ימאו:יבא: תוב תא"יתבזע םוטעב"'השא
 יתדנאו ימלוע תא "יתחפקו:'ייח-"בטימ ?תא ןמרקל" יתפקה םיטעב |

 1 םומלועל ויתדבָאו /;?רשָא תא =
 יתאב הנה 1 היהת- אל" היה . .היהת 'אל היה: :אל '%ותרכָא" =
 ינא-ה, תודיחיבי ונונש: ראשנ הכה" , ;יתאב!דעומ-הועב = ,יתיבל
 רבדל :לכוא-ךיא לבא" :, םיחחא םיחבה/ הינזאכ .רבדא הבה + יזובו

 ,םידחא. םיהבד =יזוב* ינזאב =
 גנפב . ,ףזק ינפכ:'םדאדינב . םילכתסמש=ומכ 3; ב"םילכתסמ לכה

 עומשלו:תוארל .םיואתמ "לכה =. רחא> םלועמ האבה ";הנושמ 'הירב = =
 וא אל:םיבר, םימָי ןה=-ולע רכע רשא- תאו יתושע רשא :תאחיפמ ><

 ין מפ תא |
 רפס ינפל אוה :בשוו'."יבא "ול .בישקמו :עמוש :םלוכמ-התווו

 טובמו .;זארמכ ,ןבלהו בחרה .וחצמ טמקתמו | ,זא ומכ ;הועש
 קילחמז ;זא 'ומכ ',ףסכה=יפקשמ . , וופקשמ> תויכוכזל.'לעממ ילע לאוה
 ;55/האלנו = זא:ומכ 35 ירשא :ףסכההןקז\ לש "ףסבה:יטוח''תא"אוה
 ומבמ המוד  וניא < אל\;זא 'טיבמ היהש:זומכ! אל ילע"אוה טיבמש
 בלענ הזה שיאה .יכ :;ינא שונרמ-,הזב ונא שוגהמ ,זא\ ומבמל .התע |
 יל יתרחב ;ווכררב ו = % . ויפ:תא"יתירמ' נא 6

 א תאכימא הבזע[ = ,דצה ןמתדמוע :ימא" םי
 /היחל לע התעמהו ..ול הבישקמו .תעמוש"'איהו נחל 'היתונכה"'תאו

 םינפהו :;הינפ לעמ :העמד"'החומ ?אוה< ;םיאור\:ןיאב :הרניס:ק
 הלמ לכ תעלוב איהו | ,ילא תויולת היניעו  ,םיריהזמו- םיקיהבמ =

 .יפמ תאצויה ,חלמו
 איה -ףאו ;חמל לע תוקובח-:חידו: = .ידגנכ- תבשוי יזומה גב

 ףא -- םיעמושה רתיכ .םיעמושה רתי ןיב יל הבישקמו תעמוש =
 .ירבד תא תעלוב איה ףא --- םיעמושהרתיכ ., ילא תל ינוע
 ןהב .ארוק י,יאו היניעב אורקל ץמאתמ ינאו = .יזוב לע .טיבמ .ינאָו
 ,גל ןה םותחה רפסכ .  םולכ אלו ןהב" ארוק יניא :רבד
 ילא ו ה ,ונל * רפסת אלה ו

 תררועתמ =+ ! ףימימ| הזכ תיאר יכו שפנו 0 החינה --
 ,ונל רפסת אלה :תחאב 'אוהו . בער רליה ,ףיע רליה--
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 םשמ הרוח ףכיתו
 הנאת-ילע תריוצמ

 םויה לודג ל תא רעסתש ר
 =; ךדסה תעש ז " /

 המק יזובו " ,הבר .הנינחבו + ורבו הבהאב ימא יל .תרמנא 7"
 :ןיכס --- גלזמו ןיבס יל - האיבמו תויאשח תועיספ תעסופ

 אל ךבד .םוש ..,יל .עידי לכה . אמ יל םיעוריה 5 :גלומו חספ =
 .הנאתה-ילע סע הרעקה .התוא .,ותומד תא .הנש אלו והָאְרְב ףילחה |
 ולוי גה
 .םעטה ותוא .  חספד-ןמוש  ,םיזואה-ןמושמ ףדונה , חוחינה-חיר ו וא

 םהיארמ ופילחה אל "..הכורחה הצמה לש ,ןדע:ןנ םעט ,אָל
 . םתומד תא ונש |

 "רוע" "4 קָמיש

 מ; תוא . םיפוקמ לכה :3 ןאכ':לכה .םא

 ,..תונבלה טצעַה:תותק , ,םע גלומה .ותואו .ןיּכסה הוא

 ;םיקורי הנאה>ילע .תרווצמה * ;הפיה וז: הספ-תרעקמ' , תחא"הרעקמ
 ?סיזונא  םיאלמ: םיסיכ = ,ימא:זא רנל הנתנ םיזונאז <'ונינש. ונלכא
 ::םורשנ .יפנכ<:5עכ ::ונפעוט :,יזובויינא , ותוער יחיב שיא ונזחא דאו
 == תודוקה " יבג .לע/'גלחמו :ץפקמ- ונא :ץירחא "הצר "איהו+<=ץר יינא
 == דרוי ינא - הלוע-איהו=-הלוע  ינא =-ירחא .תנלדמו -תצפקמ \איהו
 3 .תדרוא אוהו

 ? קמיש = ;ץורנ" הנאו דע '1קָמיש =
 דיע, :םירישהדריש ןושלב הל הנוע נאו" ..יזוב יל: :חרמוא

 ו ,זםי 5ל צה" הפנו םזיה חופיש

 יח

 הלדנ וישכע' ..םינשב תובר ינפל ,םינפל ,זא היה הז לכ
 רבכו ,יתרגבהנו :יתלדג =:;ותלדג -ינא :םג" ;הרגבתנו" :חלדנ+,יזוב
 הואתמ ינאו- יל ?אלז >> רחאל , רחאל  הסראהנ :ייזוב הסראתנ
 ,םידחא םירבד הינואב -רבדל- הצור .ינאו ,תודיחיב יזוב םע ראשהל
 -ריש .ןושלב .הל .דינהל ינא ץפח ...הלוק תא ,עומשל .ינא קקותשמ
 :.יךלוק תא .יניעימשה ,ךִי א רמ תא .י גיאר ה, + םירישה
 ,ה כ ל,..: םירישה-ריש ןושלב..יל .תונוע הינע ,םג יכ ,.יל..המדגו
 אלא ,ונירבד תא .רבדל .םוקמה .הפ אל....הדשה אצנ ירוד
 תא ..רבדנ םש...ךל רפסא םש .ך5 הנעא םש ...ץוחב ...ץוחב
 << .יםש + ונירבד

 ויז םש האנ המכ ,יוה -,הצוחה  ןולחה .דעב ונא ץיצמ
 דוע .יכ ,יל רצ :קרו ...! םירישח-ריש וו .חפפזברע .ויז- ,םלועה
 בהזב עיקרה :ותאפ :תא -הופהו שמשה הדרי. -דורי ,םוי הנפו, טעמ
 דוע-<-,בהזב..תוצחור -היניע- ,גזוב לש- היניעב .ריהזמ- בָקְוה -,הירהז
 רבה וליפא ...יזוב .ינזאב .רפרל קיפסא  אל.יגנאו -,םויה,:עוגו -טעמ
 ,ומא .םע - ,יבא .םע,-תולטב ..תוחושכ .ולע רבע םויה לכ .דחא
 <,;רתעמשש  המו :ותיארש. המ: -- יתחפשמ .םע

 הצגחה .ןולחה ..רעב .בוש ץוצְמו...ונא רֶהעתמ -....-
 , : +,וזובל ..בגא

 ,יתיבב :יתייה .אל.. םובר..םימו +טעמ לייטל אצנ ילוא --
 .-<, רועה תא -תוארל -ונא  הצוה ...רצחב .ןנובתהל ,ינא הצור

 -ָךְהד. רמואו

 ומ
 וחקלתהו  הינפ וביהלה + יזובל היה המ ,םתא םיעדוי אמש

 איה הפיעמ = . הלוכ המדָא ,דרויו עקושה ,שמשה"רודבכ  שאכ
 יבאו +יבא רמאי המ ,עומשל איה 'הצורש -,הארנ ,יבא לע ןיע
 ;ול רשא ףסכהזיפקשמ * ,ויפקשמ תויכוכזל .לעממ  ימא לע 'ץיצמ
 רמואו קילחמ ,ול "רשא ףסכה"ןקז .לש ףסכה:יטוח תא איה 'קילחמ
 ; שיא -לא תונפ ילבמ" + ףףאל

 םידגבה תא ףילחהל העשה "העיגה '. תעקוש "שמשה ="
 . תורנח לע ךרבל העשה העיגה רבב , ללפתהל שרדמה*תיבל .ךלילו
 : + תא 'ךתעד המ

 םידמוע . יזוב .ינזאב םויה רבד רבדא אל ,הארנה יפכ ,אל
 ימא השבל . הלוכ השרחתנ רבכ .ימא ,  ונידגב תא ףילחהל ונא
 שיא  ןיא = . תוריהבמ  תינבלה .הידי  .הל רשא ישמהדידנב תא
 רומעתו .עגר דוע . ימא יִדיכ ןל..תופיו .תונבל .םידי. רשא .. ,ץראב
 הכבה הכו הונוע- לע .ליהאת ,תונבלה  הידיב .....תורנה ,לע ךרבל
 .יההז  ,םינורחאה .שמשה | ירהז .:.זא .ומכ., ,,םינגל.,.ומכ . .יאשחב
 ןיא .. תוחצהו , תונבלה . ,תופיה הודי .לע .ופתרי .תעקושה שמשה
 ,ימא יריב ,ול .תוחצו . תונבלו .תופי .םירי .רשא .,ץראב .שיא



 , םינבל .ושענ םירוחש .םינקז =

 גי וה לג

 +: חומכ ןיאמ :, ןח/האלמו :הואנו איה הפו קרו .:ךלוהו.חגופה -,םויכ
 םיניעה =ןמ.:.ןהמ :-תפקשנ  הבשחמו - :,ישורח-.'בצע-:תואלמ .היניעו
 < םירישה"רישב רשא תימלושה יניע:,יוללהי'תולוחכהו-:תופוח

 התפח:רשא = ;רקיה -חהואה לע-+ וזוב התע--בושחת :חמ: לע
 ןמ  ומלעתה - יהחא - ;םואתפרעתפל--:חל- הלגנ -השאו  המכ הזול
 הפילחה -השא-.:,בושחת -המא- לע.:ילוא :וא <. -% תובר- םינש ןיעה
 ,החכשו :רחא -שואל .התיהו -.םיקחהמל -- הכלהו.:חתונמלא: ידנב. תא
 םושחה.-הנתח -לע-יהשפא-- וא..+ינוב- המש-.רשא - ,חל שי תב יכ
 הלעב :הילע -ולפט :ימאו :יבא- רשא ;.:;הז--הנתח - לע- ,התע :ייזוב
 ;םושחת .:תועובשה .;.רחאש  תבשב-.היהתש :התנותח - לעו = + החתכ
 וחריכת :אל .רשא = ;ףזומו רז -שיא- םע- הפוחל -התסינפ\ = םוי:לע
 ,יריב;:איה..תועט;רשפאו == .%וביט חמו אוה- ימ  ;וחעדת+ -אלו
 ןמ  םימיח -רפפמ תא התע- חנומו -איה תרפופ :ילוא- =: ההומג תועט
 ה.ז ש .ינפמ - ,תועובשה רחאש .תבשה - דעו: ,תועובשה דעו. חפפה
 א:ו ה-ו-הבלל .בוהא או:ה  ,השפנ.התצר ו בש  ינפמ :.ההיחב- אוח
 תאו הבל תא .בירקת = ו לו -הפוחל הנסימכ+ א וה ::;השפנל:-רקי
 תוחאו :ול התיח :תוחא ,יל איה תוחא קר יכ ,יוה זי ל ו . התבהא
 רעצבו םימחרב ילע איה הטיבמ יכ ,יל .המדנו ...התע םג .היהת
 י מ, : םירישה-ריש ןושלב | ,םֶיְנּפ55 יל הרמאש ומכ ,יל תרמואו

 הל הנעא המ .,!+ יל .חא ךניִא עודמ ,יוה -- יל חאכ ךנתתי
 ,הלא .הירבד לע הל תונעל המ ינא ערו* + הלא הירבד לע
 , םירחא  םירבד קר ", םידחא םירבד .הינזאב רבדל לכואש דבלבו

 ,רחא \ רבד וליפא יזוב .ינזאב- רבדל" לכוא אל םויה אל ="
 תועיספ תעסופ איה הנה  ,המוקממ המק איה הנה  ,.דבד .יצח" וליפא
 ףסכה-תורונמב ימאל תורג ןיכהל-ןוראה לא תשגנו תויאשחו .תולק
 תוהובג . ףסכדתורונמ ,  יל | תועוחיו  תוקיתע  תורונמ =. הל 'רשא
 ,וללה  תורונמה :זאמ ילע " תוביבחו יל -ןה תועורי > , תולולחו
 ,םינפל בהזההתומולח ,יתומולחב ןה תוקובדו תוזוחא , ףסכה-תורונמ
 , חלודבה-לכיהב  ,הנומראב | םפק"תזיחא .הבשי הבלמה-תב "תע
 ולה תורנה  תקלרה * ,הלאה 'ףסכה"תורונמו הלאה  בהזה"תומולח
 תולוחכהי תופיה יזוב לש היניע ,תוחצהו .תונבלה ,תופיה .ימא ידיו
 הלא לכ םולכ -- תעקושה "שמשה "ירהז  ,םינורחאה  בהזה-ירהזו
 םישמשמ .םניא "הלא לכ םולכ" ,הזב * הז" םיקובדו \ םיזוחא : םניא
 ...? היבוברעב ינפל

 ומרמו  ןולחב  טיבמ ,ולא יבא .רמוא -- ?העשה  העיגה =
 שררמה"תיבל ךלילו * ונידנב \ףילחהל העשה העיגה רבכ יב ,5
 , ללפתהל

 ,ינידגב: תא ונחנא .םיפילחמ =
 ; ללפתהל :שררמה

 תיבל םיכלוה :ונאו ,יבאו .ינא

 . ו

 ;ונלש - קיתעה :-שררמה=תיב ; .:ונשררמהתיב
 זתוב :ילתוכ קרו. . ותומר- תא;:הנש .:אל. איה :ףא - ,יַחֶארמ .ףילחה
 המיבה ,.תצק..הכומנ- התשענ חביתה. -, טעמ .ומחפתנ .שררמה
 ,ונממ :לטינ :קירבמה ..ועבצ --- שהוקה:ןורא ..הנשיתנ

 יניעב הארנ :הנלש :שרהמה:תיב | היה "טעמ >שדקמ:תיבכ
 ,לופפל. הטונכ ,טעמ: הרצה הזה שדקמה:תיב  הטנ'וישבע  :םונפל
 ונשרהמ:תיב לש רדההו < דוהה 'הבע-ףלח- חנא: = ;ךלהו .הנא/> ,לוה
 ,הרקתה תחתמ :הפ :םיפחהמ ויה רשא  ,םיכאלמה םה היא ? קיתעה
 ?.נחה .לול. שדקתהבו תבשה .ליל שדקתהב

 ,שרדמה-היבב = םיללפתמה . ,םיתבההילעְב ..םג
 ..םתומד תא. ונָש אל .טעמכ .,םהיאְרמ ופולחה

 אל :אוה :ףא

 אל-.םעמב
 :תצק ,וגוקזה' .קרו

 .תוטופק .תופופכ ,ושענ  תופוקז .תומוק

 18 2 < םלועה <

 םיבבר . ןהמ- םיצְּכצבִמ םינבל םיטוח .םיערקל וערקנ םלטַא לש
 ,התע םג תורימז ,םיענמ ןזחה = -ךלמ בר  ..ןהילע םיארנ םימותכ
 המיענ -;;תצק. םנפנ ולוק קרו ,םינשב תובר נפל ,םינפל .ומכ
 תָתוי = .;אוה- הכוב- רמזמ: .אוהשמ התוי .+ותלפתב::תעמשנ .השרח
 הנתשנ :אל .הז --- %,שישוה -בהה 3ונברו :,:אוה לבוק שקבמ//אוהשמ
 גונש- קרי =;התע חג ;יאוה גלשכ ןבלו זא היה גלשב ןבל .ללכ
 ךותמ >;רפונ >.;דעוה - .ופוג לכו ; .התע = -תוחעור וידו.-: ןטק,ידחא
 אוה ףא. ,ןקז ןמיפ -.אלב-- -ידוהי- ,שמשה  לאיִרזע : .תגלפומ -הנקז
 ויתותסלו, ויפ : .ךותמ : ורשנ  ויָנשש אלא. ,זא .והארמכ התע .והארמ
 אוה- חפוט/התע .םג .רבג,ינפמ -רתוי השא.ינפ :ּול :תוושמ תולפונה
 החתע ותחיפט : קרו - .עינמ- הרשעההנומש .ןמזשב . ,ןחלשה - יִבַג-.לע
 לוקל ןזוא לכ . ;םינשב תובר,-ינפל ;זא .זא ותחיפטכ.. הניא
 ,וחכ שת וישכע ,ותחיפט

 המענ =: הפ ::תלפתו:יל 'הָמָעָנ  ,םינשב :'תובר :ינפל +, םינפל
 ;םונפל . הריעצה.-:ותמשנ-  התיה  ,טעמ- שדקמ"תיבב :',הפ : !'דאמ
 הרקתה תחתמ :דחי | םיכאלמה = םע .תפחרמ >,םינשב 'תובר :ינפל
 נפל ,םינפל :ללפתמ .יתייה .טעמ שדקמ-תיבב' ,הפ :. תריוצמה

 ךוהט בלב דחי םִיָדוחוה- :לכ . םעו: יבא :םע-רחיב : ,םינשב -תובר
 +. .:תמוצע .הנוכבו

 : "וצו ,אי
 = ללפתמ- ינאו = ;קיתעה ישרדמ:תיבב "בוש "'רמוע .ינא:הנהו

 =" תורימז  תא''עמוש ינאו ;ואמ יל "םיעוריה ,םותבה-ילעב ' םע 'דחי
 המוצע 'הנוכבו- רוהמ בלב ללפתמ להקהו .ואמ יל תועודיה ,ןזחה
 , ;ינא .יאטח. תא- --- /יתובשחמ "קרו . זאמ .יל- עודיה  ,חפונה :ותואבו
 ;ףד  ירחא ףד :ירורסב ינא ףדפרמ <, הלפתה ןמ :תוקוחה =--- :ריכזמ
 *'ד קרפ ;םירישה"רישמ קרפ יניעל הלגתנ יכ ; תאז איה יתמשא :אלו

 הואתמ . :("םיינ\* ךי ניע ;הפי ךנה ,יתוער ;הפי ךנה,
 . םינפל 'ללפתמ  יתייהש 'ומכ = ,םיללפתמה לכ םע .ללפתהל ינא
 ..אלו ,ףר ירחא  ףד ירודפב ינא- ףרפדמ ! הלפתמ "'יבל קחר לבא
 0 קרפ :יניעל ' הלנתנ בוש יכ ,תאז "איה יתמשא
 . :,,יהלפ יתוחא ,ינגל יתא ב, :יה קרפ

 ,ישבד:םע ירעי יתלכא ,ימשב:םע ירומ יתירא,  :ןלהלו
 ,.."יבלחהםע יניי יתיתש

 . תא .הרוא ,ינָא אל = .:אוה .ינג אל .ןגה +הזלו..יל המ .לבא
 אל ,שבדה תא לכוא ינא..אל .םשבה תא חירָא .ינא .אל.. ,רומה
 < אוב איה יתלכ אל יזוב .אוה יננ אל ןגה . ןייה תא התשא ינא
 .,יב תחעוב התפתה .שאו ... .1י5 אלו --- .רחאל- . רחאל. הסראתנ
 '/85- שיא .לע :אל .. רעבת .יתמח- יזוב .לע אל... יב. תרעוב ..יתמחו
 1 ישפנל יִתָאטחו תאזה הלודגה הערה תא יתישע ךיא : ילע קר
 לכ תא :ינממ .תחקל .יתישרה .ךיא + יזובמ- םיבר-.םומי .יתקחר .ךוא
 :  ,םעפב םעפ .ידמ םיבחכמ יל הבתכ .אל .יבו ? רחאל התוא .תתלו
 < תוארל 'םימיה .ברקב איה הוקמ .יכ,  ,היבתכמב ...יל הזמר .אל כו
 :הםויל..החַא - בּוט-םוימ יאוב תא הל יתיחד אל יכו . , .+ "ינפ תא
 2 ...% היבתכִמב. ינרקפל . הלרח .יכ..דָע .,ינש .בוט

 .בי

 שא ..הֶז ,אוה .ינב ! בומדפוו =

 תיבב רשא 0 ונפל הלפתה.-החא ובא ונגוצמ..ךכ
 םהיניעב :יתוא .-םינחוב - ,םירבעה .לכמ יב .םילכתסמה, .,שרהמה
 ו םהאדונבכ םיארנו- .,ינטמ ל יל .םולש םינתונ
 / . : .ןשי בוח



 ה תו אוהל נב
 ,.+: םילש .ךל ירה +1 איה ךנב ==
 המפ "הז :אוה :ינב, = "בא.ירברב

 , רעצ 'םגו :תולדג םגו" החמש םג ::היבוברעב
 | וא =. , ,! נב /והז ירה '+םתא 'םיאורה, : םינפ -המכל
 ,'1-הז אוה ינב =-- רפוסי

 תא יתוהמ :ינא ..ירידלע בלענ הזה שיאה .. ורעצב .ינא .שגנרמ
 יתאבהו < השרח .ךרד יל -יתרחב  ,ויכררב /ךולה .יתיבא אל" ,ויפ
 אל" ויפב = ,ךיידע יל חלס: אל :יבא ' , אל ,ונמז םדוק  הנקז ' וילע
 ,ימצעב ינא .שיגרמ :,תאז יל ריגהל ךירצ "אוה ןיא : .תאז יל ריגה

 ףסכה-יפקשמל לעממ :ילע ' תוטיבמה \ ,וינוע  ,תאז יל תוריגמ ווניע

 םושמשמ תושגר המכו
 םישרדנ "הלא וירבד

 יבןמואיה,

 ותחנא- :?תאז יל - החיגמ = ותחנא ..-יבל .ךותל  תוררוחו "15 .רשא = =
 םיכלוח ונינש . , .שּולחהו. ןקוה ובלמ םיעגרל .תצרפתמה , תישירחה '
 -תיב. :יאצויל : :ונחנא- 'םינורחא = ,םוקתושו -ונתובל שרהמה-תיבמ
 ודרי  ויללצו :םיטשה -עוקר>ינפ לע" ויפנכ תא-שרפי'הלילה .שרהמה
 -לול =. הזה- הלילה שודקו"םחו: טקוש: לול. ץדאה :ינפ לע. ףחרל
 ;תואלפ .אלמ . ולוכ = ,הדיח :אלמ ולוכ: ,דוס"אלמ ולוכ . םירומש
 םיקומעה : :תלכתה:ימשמ :תפקשנ: ,ריואב-תאשְני הזה- הלילה תשודק <

 -יבכוכ ':/םיבכוכה שחלב םיחיסמ | הלילה .תשודק לע .םיבחרהו
 ,הזה הלילה לש וללחב תפחרמ םירצמ" תאיצי חור ,םורמ

 ,םירומשה" 07
 לצכ = ;והחא .ררגנ .יבאו...-יתיבל :ךלוה -ינא .םיריהמ םידעצב

 יבא .ינלאוש ---"%-הככ רהמת .המל, הוה .הלילב .ירחא .ררגנ.:אוח
 1 << = . תוחבכב וחוה יי

 וא..יבצל נא המור -יכ> ,האור :ךניא-יכו 1יבא ,יבא-
 הקוחר יבא, ;5ל :הקוחה. העשה ..+.רתב ירה לע - 2
 ווב :השא : תע:. ;האמ - .הכוהא . יבא =. -,יל..הכוהא .ךהדר:--ראמ =

 יבצל ינא המור" .;יל :אלו---רחאל -. רחאל .הפראתנ :.רבכ הפראתנ
 ,רתב-.ירה .לע.-םילואה = הפועל וא

 ינא- ךלוח :.דאמ .הּהצק .יחורו -,יבאל- תונעל-הואתמ נא ךכ
 אוה -לצכ .;ירחא .ררגנ .יבאו ..הזה .הלולב .יתובל םיריהמ םידעצב < 5

 ..םירומש-לילב הזה הלילב ירחא ררגנ

 גי

 ינפל ",םינפל  םיעימשמ  ונייהש  ,י'בוט:םוי, תכרב"התוא = "|
 << התע םג 'רונעמשה ,הזה הלילב. ונתיבל - ונתפינכב ,םינשב .תובר
 ,םאו נא |

 יזובו ימא ויה הבש","הבוט הנש -- : בוטדםוי, תכרב .ּהתוא <
 תא ימרק \,הזה- הלילב ,םינשב תובר' ינפל" ,םינפל "ונינפ "תומדק
 0 םג :ונינפ

 תודומחה .ישמה"ידגב =, תוכלמ-ידגב השובלה  ,וז הכלמ :
 2 גלשכ היבל הלמש השובלה = ,וז הכלמ"תב :יזובו ו 'רשא
 ןחיארמ ופילחה אל ";םינשב .תובר "נפל ,זא ןהיארמכ  התע ןהיארמ
 . ןחומר = תא 'נש אל

 ינתיב \,הזה  הלילב  ,התע"ןכ * ,םינשב - תובר-ינפל ,זא ומב < =
 ,תוכלמ-ויז ,בוטדםוי ויז ,שודק ווז ..ונתיב ויז רודה ,האנ ןח אלמ

 ונתיב לע ךפשנ בוטיםוי הגונ:,שודק הגונ | .ונתיב לע חנו רר
 ותליפנב גלשה ןבולכ --- ןחלשה תפמ .םירומש:לילב ,הזח הלול
 ןיי ,םודאה ויה = . ףסכה:תורונמב תוריהזמ | ימא תורנ < .םימשמ

 םותו רהוט 5 ,יוה ':םיקובקּבּב | להוצו "ץנצנמ * :,תוסוכ עב
 םיביבחו .םימיענ- המכ = !הרעקב - תורדוסמה  ,תוצמה לע-'םו
 6 . םינכומה חלמהלימ ,תסריממה - תסורחה .,חורמו 7

 הארמכ :הכלמה?תב הארמו =! . הזה - הלילב :םהילע: היורש הנוכשה
 .:ומצע : םירישה-ריש"ויזכ- הל "'ויזו ";םיירישההרישב  רשא:תימלושה

 הכלמה:תב "למ :ודיהפה " ךלמה ןב+ "תא וכ" /יל/רצ קרו
 םהינש םיבשוי "ויה ףכ אל נא 'רכוז = ,םינפל = ..קוחרמ -והובישוהו
 ,ינא רכוז ,ךלמה+ןב =: םיבשוי :ויה וז'רצב הז". חפפ :רודס ןמזב
 הפה :תחתמ =ןמוקיפאה תא "הבננ\ הכלמה>תבו ","הנתשנ:המ,' לאש
 ;םינפל ' !הניפ- קוחש א - ונאלמ | המכ \;יוה = ;רתוכלמ:רוהל רשא
 -<-הכלמהו ,ןבלה ּולָמיִק תא ךלמה טשפתה  רשאכ: ,חספ-רורס \םותכ
 ףכוז:;זא .,הל רשא"תודומחה :ישמה ירנכ" תא ;התוכלמ "ידגב 'תא
 רשא :,םיזוגאב .ונקחשו :תיוז:ןרקל < = ,יזובוי ינא ' ,רנינש רנשרפ ., ינא
 ;ירופפ םתואמ =;רופס'זא הל: יתרפס''רשא "שו וא ,ימא :ונל הנתנ
 + לכה"ערויה ';ירבח  היעשי" :יפמ. רהחב 'יתעמש:'רשא 'תואלפנה
 :לכיהב: /הנומראב היובש תבשויה <; םסק:תזוחא הכלמ:תבב" השעמ
 שרופמה  םשה :תא"איצוו רשא" ;הלאוגל  הפצמו תבשוי  ,חלודבה
 םירהב"":חור>ופנכ לע = האדיו''תוברעב . בפריו םיקחש :עיקריו ויפמ
 הנלאניו  הילא :אובי רשא"הע ',תוירבהמו + תורהנ לעמ=  ;םיקמעבו
 ..התובש תא :בישיו

 ב

 ,די
 הלדג .וושכע ,...םינשב . .תובר ינפל ,םינפל .,זא .היה הז לכ

 תאו ..רגבתנו .לדג  ,לדג ,ךלמה:ןב .םגו .. הרגבתנו הלדג ,הכלמה:תב
 יכ דע :,םחה וערי . אלו .וזמ. הז .םיקוחה ונובישוהו ..ודירפה .וגינש
 : םכמצעב ועינה ..יוארב .ותוער ינפ- תא שיא  תוארל .םיָלְוכִי .ןנניא
 התוכלמ .ךוה - לאמשמ | .ךלמח;ןב-.תא .ובישוה ותוכלמ:דוה ןימימ
 םיארוק , יבאו .ינא  ,הדגהב םיארוק .ונאו .... ! הבלמה:תב .תא ,ובישוה
 םיארוק .םינשב תובר.. ינפל . ,םינפל. ומכ | ,ןוגינבו .םר ,.לוקב
 תופרפדמו שחלב .ונירחא .תינוע יזבו .ימאו .ףד ירחא ףד םיפדפרמו
 ובא םע .ארוק .ינאו ., ,םירושה-רישל . םיעיגמ ..ונאו  ..ףד. ירחא  ףד
 ,םימעטה .ןוגינב .. ,םינשב .תובר ..ינפל .,םינפל .ומכ. ,םירישה:רישב
 ירחא .קוספ. .שחלב :ונירחא - תונוע .יזובו .ימאו ..קוספ ירחא .קוספ
 ןיימ. רובשו םירצמ;תאיצי ..ירופסמ .ףיע ..ובסמכ ךלמהש רע  .קוספ
 םנמנמ ..,רועינו ..ענר ..םנמנמ . ,תצק  .םגמנל ליחתמ ..,.תוסוכ .עברא
 הנוע .ינאו ..םֶר. לוקב ןגנמ ,םירישה:רישב בוש ןגנמו * ,רועינו
 הבה אה תא תג בב ל ככר. אב ,םי.בה, םימ, + יהא
 דע ,ררויו .ךלוה ..,דרויו..ךלוה ונלוק ..יהופמ שי אל תורה בגו
 . הקומע .הניש ךותל לפונו םדרנ ובסמב .ךלמהש

 תומיענבו :הּונעב .,ןבלה ,\לְסיק לוורשב עגתו הבלמה שגת.וא
 ונתעש הע .:יזובו ינאו --- רבכשמ לע תולעלו םוקל ותוא ררועת
 ןחלשה .ינפלמ ינא םק .ותוער ינזאב שיא םידחא םירבד רבדל
 הנושארה םעפב םיבורק --- וזל הז םיבורק םידמוע ונאו  ,הילא שגנו
 , ררהנה הלילה לע ,הפיה הלילה לע הל ינא .הארמ ..הזח הלילב
 ,ירבדל- הניבה "''יזוב =.,(ילויטה .הפיב:הל \ רמוא :ינא-< הזה .הלילב,
 המרנו .;,'(הוה הלילכ + תלאוש 'היצחו תקחוש .היצח ,יל הנוע איהו
 ינפל = ,םינפל"  ילע = תקחוצ :התיה :ךכ ,  יזוב -קחצת ולע ומ יל
 יל שי (יווב; הל :רמוא טאו ;'רברה יניעב ער  ,..םינשב תובר
 הברה,: = <*ךמע"הבהל :יל השי  .םיהבח:הבחה >:ךמע. הבהל םיִרבד
 תקחוצ :יזוב :יב יל: :המדנו>;ירבה לע האיה:יתהזוח ==>'? םיתבה
 ןיא רשפא יריב .אוח- תועמ -.השפאו,-ז/המידקמ :ינא- ירחו =, ילע
 0 8 ךמע:רבד?;רוע-:יל

 יכ לע" 1% הבר תורירמב -ודמאנ םינורחאה הלא ירבד
 איה = תרמוא --- רחמ, .  דוע הל" ויה אל הינפו" קוחצל יזוב הלדח
 רוא = ,יבלב ךפשנ בר * רואו ...'ונירבד .רברנ רחמ -> יל

 | רתמ .!רחמ | ונירבר" תא רברנ רחמ ! רחמ +

 .םוחו

\ 

 ו

 א יג



 תא ,,היתורעש חיר .תא, שיגרמ ינא ,רתוי ..דוע הילא .ברקתמ ינו <
 :הישב .התע הז .יתאְרק .בשא ,.,םירברב . רכזנ ,.יגאו

 בלתו שבה .הלכ ,ךותותפש הנפוטה
 ,:."ןונבל חירכ:ךיתומלש הירו

 , םירבד

 ..היתולמש חיר
 תפ וג, ! םירישה
 ,ךנושל תחת

 ןיאבו רמוא ךיאב  ונחנא םירבדמ "ונירבד- רתי תא
 .\ .רוניניע קר" ,תורבדמ וניניע "קר

= 

 :וט

 השק ..שחלב ,הל. .רמוא..ונא: -- .! ךתנש ךל. בעת ,, יזוב .--
 / .השק תמ .,,םיהלא .דע. .הנממ .יתרירפ .ולע

 ,;המוקממ .הזז .הנואו .וזנב. יל, הנוע --32ךתנש .ךל, ברעת ==
 ונע ..תופוה הוגיעב  ,הונועב ,,הקומע - הנאדו\. ,ילֶא -הטיבמ הו
 ,..םירושה-רישב השא . תימלושָה

 םעפה .דועו- .הבהע ,הנשב -התוא, ךרבמ ..ונא.. םעפה רוע
 :הרח .לא...ונאובתייננהגתו ..ימא :אובת וא . .הכרבב .ול הנוע איה
 תא-ול.רפרת הונבלהו תופוה ,.הידובו .ומא.- הומעה ...םש ..,יהנש
 נב ,ןשגש-;/ תושחול. הותפשו ,ובבשמ תא יל" ןיכתו ןבלה יעוצי
 : ..."ךהנש ךל ברעתו

 התבהא''תעפש לפ* ;השפט לכ הפפשנ חלאה :םיטעמה'םירבדב
 םיטיה - ,םיבד: ימי" המונפ ''הבלב"= האולכ .התוה /חשא,/\.ימא/\לש
 הינפל ךרב 'עורבל יישפנ הקשח 'המ וה  .דנתיבב :'תייה -אל "רשאו
 , ךכל 'ןונהו 'יאףכ 'ינא .ןיא' לבא"! תונבלהו  תופיה :הידי'תא . קשנלו
 ינאו התכרב לע הל \הנוע  ינא שהלב.=הז תא "שיגרמו ינא עדו

 / < םירומש:לילב+: ,הזה, הלילב :רדובו/- רוחי  ,ידיחי 'ראשנ

" 
 המ

 טקושה הלילב :;םירימש:לילב  ,הזח" הלילב דרובו! דיחי
 : םרקומה 'ביבאה לילב ,םחהו .ךרה 'הלילב "/ןנאשהו

 םיבכוכה "לא "" ,הצוחה : "טיבמו-= ינולח "תא נא " .חתופ
 + םנמאה = :ישפנ תא \ לאוש ינאו ,םיריפסכ םיצצונה ,םיבהבהמה
 .,.? םנמאה

 ויתדבאו , .,ירשא ....תא .-ותדְבאְג- יח. .תא...יתָחפְפ .םנמאה
 : + םימלועל..

 ?תב תא ונממ .יתחלשו ..ילכיה תא ..ותפרשו .יתרמע .ינמאה .
 +םנמאה ,. .+םינפְל .-ימסקב .הותוחא רשא .,הגנועמהו. הפוה הכלמה
 ...%םִנָמאה

 ית א ב + דעומ - דועב .וְתאָב-.ילוא .+ודיב .איה -תועט .רשפאו
 .,יוהלכ יתוחא ,ינגל

 .הזה הלילב  חיתפה ןולחה | ריל הכורא "הש בשוי ינאי
 ,ןנאשהו טקשה | ,הזה- הלילה םע דופ קיתממ נאו . םירומש-לילב
 ,רוס אלמ כ םדקומה ביבאה> -% םע .םחהו ךרה הלילה םע
 ₪. ,\הריח . אלמ -ּולופש

 ,יזוב תא יתב הא יב :ידוס יל הלגנ הזה הלילב
 הבהא ,הרבו המת הבהא ,השודקו הזע הכהא היתבהא יכ

 תופע תולודג :שא*תויתוא :! ,םירישה?רישב  :ונלצא -הבותכה ;וז
 יתארק התע :הז 'רשא < ,ןה שרוק:תויתוא < ;ינוע ךגנל- רוואב .תופחרמו
 השק הב הא::זת ומיפר-חתע :יפ,-₪םירישה-ריש לעמ ןתוא
 ...'היתבהלש ,שא.יפשר היפשרב האנק לואשכ

 ,חותפה .ינולח דיל ,םירומש:%ולב.. ,הזה הלילב בשוי ינאו
 :הריח אלמ .ולובש ,רוס אלמ-ולוכש ,הזה הלילה תא לאוש יאו
 , 0 ,%.+םנמאה ?םנמאה

 אוה שירחמ ..תוהיחהו .תורוסה; ליל .,הלילה שירחמ .םלואְו .

 .רחמ  דע,-- יל. הלנג . אל .םנאמ)
 ,וה + ..וגורבד תא רבדג רחמ ,יזוב .יל תלמא הב אלה ,רחמ

 +: הלולה .אנ:ףולחנ . הלילח אנ, רובעי... +. גנירבה תא רָּבַרְג, רחמ יב

 ..,םיִרומש:לול ..הזה הלילה

 .םיִמּוחְתַה ךוּהִמ
 ו

/ 

 חפַהיְרָאְּב םיִנָרְּבִַה

 :תא בוועא ,ונלש .םימוחתה רדג תא רובעא  תאוה םעפב
 טעמ ףואשל אצאו ,ןוממשהו שואיה ,ץחלהו ךשוחה תונידמ
 / תוררועתההו = הוקתה  ץראב = , תוריחהו שמשה ץראב חצ ריוא
 . "םימלוע הוני הב .ביבאה,---ץראב

 ,םויה = ןב םידמוע ונאש | ,הזה ןמזה יכ
 . םינושארה ביבאה ימי---הלאה םומיהו
 דעוצה  ביבאה תא  ךיניעב  היארו- .ריעה תא םויה אצת יכ

 תא תיארו , םיקמעב 'םיגלשה תרשפה תא תיארו ,םירה ישארב
 " ביבאהייט = ,הארת וימימ- תֶאְז = ,וחרק:רוגס .חהפנ רשא ,  רהנה
 , הארת םיברועה .האו  ,רֶעוגה;תרובגב . םיפטושו םיאגה , סיננוצה
 ןמזב םירדונ םיטנרגימאכ ,שואיבו הממדב תועייס:תועייס םיפעה
 ףנע לא דבמ םיצפקמה ,הארת םירוררה תאו ,הריזגהדעור
 םירשבמו .םיפצפצמו םיצפקמ | , הבורמ  תוררועתהבו | תווירוב
 הנה במאה :1אב//תנה< ביכאה : +? רמאל - :,םנושלב .השדח .הרושב
 :ךיניע םוצעת אלו :עגר :ףא- = ךבל ךב יהמהי- אל - םנמאה --- [ אב
 = ומיב .:תיאר-'רשא,- תא = הארת אלו םלוחכ :הומעה אלו
 : ? םיקוחרהו - םיבוטה- ךהורלי

 גונעו | ךר 9 :רועב =: /םיקוחרהו :'םיבוטה = ךהודלי ':ימיב
 "הלאה 'םימיב :בשוי 'תייה \ ;םיביהרמ = תונוימדלו ::תומולחל ' הטונו
 'עמוש >:תוזהו םינטקה  ךירבח = םע" דחי /ךבר = תיבב/'לפפסה :לע
 :'הרותב \םיבותבה  ,'תואלפנה \:ירופס לא" המוהו :ררח' בלב: בישקמו
 .,רבדמה | ירופסו = םיה = ירופסו * םירצמ?תאויצי : ירופס == , הדגהבו
 '---ןותכלהכ חספה תישעו' םילגרשילועו  תיבהדההו : לארשישץרא - ירופס
 = .תולהאו:'הומ :יפטנ "םיפטונו בל  :םיביחרמו ':ןיע :םיביהרמ םירופס
 תיבה :ןמ"וא ךתאצבו =; ההמכהו. תגרועה /הכרה/"דליה שפנ"''לע
 : םיבסמ : תרחא חור"'ההיה הנהו --- רהנר לאו הרשה לא ,הצוחה
 םיריהבו 'םיכז .םימש --= םירקתו . םירוחה : ,ןופצה>ץרא ימש : ,םימשה
 - .תצחורה ,המחה :חרזמה:ץרא:'ימשכ :,ךינועב: םה -םיטהולו םוקומעו
 :וימימב = הלועו- - חפנחמה :\ ,ןטקה:= רהנה- הז 4 ,רהנה ;שמשב
 < בותכה :ףוסיםיכ :, ךונועב אה: ףופהםיב ==:/ ביבאהדהימ =, םיננוצה
 םידחפנה "םירצמה :הנחמ . לע "וילגב  'רבועו ףטושו האגה \,הרותב

 ונתוריח ןמו
 ,אוה

 = "תוחדגה .ירוחא :םש  םיקסועה , םידוהיה הלאו ;,וישרפו :ובכר :לעו
 -. אל" םולכ---ץמחה תא םירעכמו :הרודמל" םיצע  םיכרוע :; תויוחדה

 ,ךיניעב םה םינושארה ךיתובאכ = = הפסאתנש" , םינושארה | ךיתובא

4 
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 5 ו יקתל 0 :םהושנו םה-,יתומהררה לע -ןומהב
 ...?ורעומב



 תי ןוולג 5 3- םלועה < 16

 --- הזה .ןמזה ,םה םינושארה ביבאה ימי---הלאה םימיה
 םימוחתה רדג תא תאזה םעפב רובעא הבה .אוה ונתוריח ןמז
 אצאו ,ןוממשהו שואיה , ץחלהו ךשוחה תונירמ תא בוועא , ונלש
 הוקתה ץראב * ,תוריההו שמשה ץראב חצ  ריוא טעמ ףואשל
 ."םימלוע .הוני הב .ביבאה ---ץראב , תוררועתההו

 .יִדְוְב יִלְמַכ תֶא חקא הָבָה
 = יִלמְרַת יִמָבַש .לע .םיִשָא הָבָה
 7 + לני סע אא

 - יִרְָו יִתיִּב תֶא שוטָא הפ .

 ?יל יִמּו תּולָגַב יל המ

 + םיִלָכְו םיִכְלוה יב יל המ

 , םיִדְקְשַההיִַּנְל בל 0
 דַרָפָסדיִנַב אָטְבַמְל יִשָפנ

 = הָיהְהה ץֶרָעְב יחְַלּ
 םיִדַע י% םימש הָדיעא

 דריו עקָשש .שָמְשו

 ל ְּז 1% .היליוה .רהנב הבָבְו

 .תּוריִחַה לָנָּב תֶא .םיִרָא

 ריִשְב .ילוק תֶא ןַהֶא
 ;םיִנָבַַהְהַיִפְַב לפני

 ,תּוריִבּו הָפַח.:הֶא רו

 ,ריעָה הופי" תֶא רובו

 ייםיִנְלְבִקַה ןועמל אּובָא רע

% % 

 הכו 'הכ :השוע :ינא" דועב "?םווה :"לומ- יל ןיא- וכ =, וה |
 תאצל .ירב':,ימבש" לע :ילימרת תא  םישלו :ידיב .ילקמ :תא  תחקל =

 הוקתה :ץרא לא = , תוריחהו שמשה :'ץרא: = לא: = םילגר<ילוע םע <
 הבר | תוררועתה = ךותמ= :יטע תא  לבוט ינא | דועבו , היחתהו

 הנושארה םעפה- יל וז) :ייח :ימיל הנושארה -םעפב הושב :ליחתהל =
 לארשיץרא >:ינותע , ינועיגר ::תנהו -- (םיזורח זוהחל :הפנמ :ינאש
 , ינממ :יתחמש ::הקלתסנו ',הלוכ = יתובחלהה -הגפו ,'םואתפ:עתפל
 =-'םנמענ יעמנ;: ידיב .ןכומה ;ןוחתאה זורתה תא יתפלחה:יחרכ:לעו

 .:י "םינרבקח + ןועמ ;;+:יונש < תילכת [:ונמזכ* הנו ה: ,*רחאבזזורחל
 , לארשיץֶרא- ינוהעב-התע- הז: יתארק  רשא = , השעמה- יב

 .תיחתההץראב 'רשא םינרבקב---םינרבקב :השעמ אוה =
 תועובש העברא -אלא ,חספה גחב אל השעמ והוא :עריאו 2
 ,םירופה :ימיב---גחה :םהוק
 ךרדכ- ,םיחופה+- ימיב :ומסבתנשי = ,ופ++:ריעה יינבב השעמ->>?
 הושפנו םשפנ תא = טעמ. חמשל- יוצרי ;-, םלועמו- -זאמ :םידוהיה
 ..תוכסמ<גח :וכרעו  ודמעו --- 'םהינבו :םתושנ

 ימיב: םיכרענח .:-, תוכסמה>ינח=/האשכ+ תוכסמה"גח-> חיחו: == >>
 ןוממ:-תוחמשה :ראשכ\ /החמשה :התיהו , לאהשי  תוצופתב .םירופה

 םמצעב  שאר?תולק וגהנו :םלואב | וכלהתה: תוכסמה :-ילעב--הז <
 תולותפהו .םושנה ,.וופ- רעפו הפצו .דמע .םיפוצה להק = , םהירבחבו
 : =. ףכ:/ראחמ  היקוניתהו. וחמשע ואח

 ,הזחמב  הפוצו = דמועה = , להקה" "יב שחל רבע םואתפו <<
 ,תובסמה ילעב = ןיב---םונפ לכ לע <

5 
 . .תוררועמה-

 -ישובל = , םינושמ םראדינב | ינימ ואבו = וקחרג | , החמשו קוחש
 , םינושמ" תונורא םיאשונו ךסב םירבוע .וללה  םדאההינבו \ ,םירוחש
 ...םיתמ תונורא ,םירוחש םיסוכמ

 תונוראב .- םיחנומ . ווהש .. . , םיהמה. .םתוא ,,יכ ., ,ןבומ .אליממ
 ינימו .."םילובמיס, . ינימ אלא = ,םהפ םיתמ ויה אל | , םירוחשה
 ,לארשי:ץראב הדוב עה התמ ,תונויצה התמ :םיתמל םיומר
 ... תוררועתהלו היחתל-הו קתה התמ ,היח תה התמ

 סמצע לע ולבקש ,םהה םיבוטה'םישנאה יכ  ,ןבומ .אליממו
 הדובעהו = תונויצה | תונורחא תא םמכש לע האשל חרוטה תא
 אלולה ןמזב 'ם תרוב קב  קוסעלו לארשי"ץראב .הוקתהו היחתהו
 םימכחו = םיפירחו = םיחקפ םישנא םלוכ = , םירופה ימיב ,אגנ חו
 םיתנש וא .הנש ןיה רבכ םלוכ ירה יכ ;ראמ .דאמב םה םינובגו
 התוא ועבש רבכ םלוכו" התוא יאר .רבכ  םלוכו | לארשי:ץראב
 אלא הנקת הל ואצמ אלו הנממ םשפנ העקנ הב ופאמו
 יתש וא הנשה ךשמב ירה יכ (  הרובקבו םיתמ לש תונוראב
 ירכ דע | ,הב 'םבל ג 'רככ = ,לארשי:ץראכ .וללח "ויהש  ,םינשה
 ירכ ' דע  ,תוינשמשמ םיריב האמטלו הללחל ירכ- רע הב .ללעתהל
 . םעט>תורפח תוצלהל .רמוח  התושעל

 ונישענ = אל :ןיידעו- ונמכח אל .ןוודע = , תולגה>ינב  .,ונחנא
 *ץראב .םיתנש וא -הנש רב :ובשי 'השא - ,םדאה>ינב .םהואכ .םיחקפ
 ופקתיו באבה :לדגיו ובל רערי רשא : ,םיעגר -ונל .שי-ןיידע-.. לארשי
 רשא = ,םיעגר >:ונל שי. ןיידע =; שפנה>הולכ :.רע -ונילע . םיעוגעגר
 לע :המוה בלבו שחלב = ללפתנ -רשאו - ותיוזןרקב .שיא>שיא- רחיתנ
 הילא רשא >,ץר א ה .לעו- .הוקתה-...לעו - .היחתה-::לעו  הלואגה
 וננעמל םימש:רחוז ךפשנו לטה דרי ה י ל ער ונתודלי .ימימ .ונפסכנ
 ,ונחנא ..םיאבה :םימיל ונליבשב ןואגהו. רובכהו רואה וונג הבר
 ונל .שי .ןה .! ןיידע ונא  םירוהטו < םימימת  המכ  ,יוה---,תולגר*ינב
 ונגיצה םוי לעו  ץראל  ונאוב - םוי .לע- טטרב .םולחנ .רשא  ,סיעגר
 תע  ;,רשואה<תעש -- ,איהה. האלפנה .העשה .לעו הילע ונילגר הא
 הכבי רשאכ ,שחלב הקיח לא .הכבנו-.הרפע ,ןנוחנו וניִּכרב לע. .ערבנ
 . .1הוה קיח .לא .ובושב חדנה .ןבה

 ! הרמה תולגה ינב ,ונחנא םימימת ,םימימת
 םיתנש וא הנש ץראב רבכ 'ובשי רשא ,םרה  םישנאה ם ואו

 םג רבכו ,הב וספא מ רככו התוא ועבש רבכו התוא ואר .רבכו
 םה םיחקפ  םישנא םהה םישנאה--הנממ םציפנ העקנו הב םבל
 אלא "וז לש" התנקה | ןיא" יכ ., םיעדוי 'םה ירדו : ,םינוכנו .םימכחו
 םמצע לע םילבקמו הז הוצמ:תמב םיקסוע" םה ירהו --- הרונקב
 ...םירוחש - םיפוכמה -,תונוראה הא האשל .רבכה חרוטה תא

 םישנאהש רשפא----יהפש .האטחל םיהלא .אנ חלפי ---רשפאו
 אלא ., םינובנ | םניאו םימכח  .םניאו  ללכ םיחקפ | םניא םהה
 , % םיצצולתמ םיטוש ,םה םיטוש

 ,תועטב וימי לב-,יח  אוהו = ,הטוש םכימימ .םתיאר אל .יכו
 אוה .קרו .םימשמ רומוהה  תנהמ | הנהינ | ןל קר יכ ,בשוח | אוהו
 % להקה , יפב  קוחצ ררועל .ארבנ

 המ וה =-- להקה ינפל .ץצולתהל ואצי יב ,ולאכ םיטישו
 ! םשאר>חולק .הדככ המו םתונציל השק המ ,םקוחש הנושמ

 ..,םינרבכ לש שאר:תולקו תונצילו קוחש

0% 



 " ,תורפפהו תּונותָעֶה .ןמ

 : ו וו.

 ,"הל, .וליפא יתבתכ "אל" :םיזורח ', םלועמ': יתיוה :אל -ןמויפ

 תונליאו םיאשד תוחישב םגז ;ימָימ  החיש יתיברה אל הנבלה 'םע
 ,יריע הבוקניצ ילענ תא יתייה רענ ,הרתי תואיקב יל התיה אל
 ,הבושיל ,שררמה-תיבל ,ְרֶרחל .יתברעהו יתמכשה .דחי . םהמע
 ,םושהוח םווג .םתסש---םלועה -תוווהב..קרפ .ינא םג..יתעדי .םהומכו
 וינפל: ןמוזמו .ןכומ .לכה..אצומ שודק .םע:.לארשיו -, םירצוקו .םיערוז
 ןגה רדג ירוחאמ ,םששו : ,ולא ורצקו 'וערזש המב הרוחס השועו
 רמגנ ,ברח "לויצסוק, 'ףעוו שירחמ 'רמוע וכותבש ,ןקזה חלגה לש
 ,הנושמ ,רחא :םלוע .ליחתמו-, וב םיפתוש ירבחו :ינאשי , םלועה- ותוא
 וב ,קלח םהלו- יל. ןיאש

 רדח:םושמ :ּוב-ןיאש->; דחא- רבד>:חיה- :ינא הדומ -םלואו
 :החמשל :דע- ;באכל רע ויהחא-יבל-ההג-רשא-,הבישיו שרדמזתיבו
 ןקוה 'חלגה לש. ןגה  ותואב:אקוד- ןטש. ישעמ>: םילודגו ;םירפצ
 הלכש :;ףעזהו- שירחמה - ,בֶרחה "לויצסוקה, ותואל בובסמ::אקודו
 תויוצמ::םירפצה:-ויה>;"םנָחַת אל, םושמ::םחב :יניע-:ןיזהל יתארי  ךכ
 התיהתועט,יפ- לע--רשא שי .םנמא - .ןהינק::תא::/תוננקמ ויח םשו
 קתיב :לא -םג ןוילעה ןולחהי:תצחפ .ךרד חאבו תקחהנ-הבבוש רופצ
 תיבה לב:תא. שחלב - הלפת :תעשב -.םואתפ-האלממו . ,ונלש :תפנכה
 תא העש-התוא םיפפוכ-ויח :הבוקניצ ידוהי לבא ,  ץויצו ףוצפצ
 םה םומתוס . ,םונפבמ ,םכותמש היה הארנו רתוי א דוע .םהושאר
 שבוכ-יתייה ילֶאמו ,םתוא .הדירטמ הבבושה אהת אלש ידכ ,םגזא תא
 ךותבו ןאכל .העתתש הל יתמרג יכגאש יל המדנ :ינא םג ינפ תא
 רענ..,ינאו ...המוקמ ..לא ,םשל בושת יכ . ,,הילא  .יתננחתה | יבל
 הותסמ ,יתיבמ ידיחי אצוי יתייה ,םירפצ לש רצי ינפקתשכ ,בולע
 םשל אל  ,הלילח -- ,ימצעמ םג יתנוכ תאו  ,םירחאמ יכרד תא
 התואל :עינמו -- ,יתאצי תודיחיב לייטל .םתס אלא ,ךלוה ינא
 ,םיכרה ,םירוקנאב ..תוצעננ .וניעו ,השובו הררח  אלמ יבלו ,רדנ
 םיצייצמו..ץע :יפנע-.,תומוראה .,תוקרה .ןהילגר. תועבצאב .םיתפולה
 -תונבל :תוינונסב ';םלועל ואובה .הבוט "הרושב: ולאכ. , הודח .ךותמ
 בוטרוקו שק .לועבג :,הצונ הבורמ .תוריהזב"]היפב 'תואשונה ;ראוצה
 ןהיתובשחמב תועוקש ןהשכ ,תחא לגר לע תודמועה תודיסחב ;טיט
 .,;םלוע לש ונובשח תובשוחו תוקומעה

 רהגה הי. לע .דמוע ..יבב ..דור-ןימינב .ינאצמ .תחא .םעפו
 ,ועבטמ :ןחתה :.,ובר-= היח..וג-ףופכ..,ןגה -ךותבש - הממ :הנהנו
 ינארש ןויכ :/החותפ רי --ודיו הרעשה טוחכ וידימלת :םע 'קדקדמ
 הקיקר קקרו,ויפמ ותרטקמ תא טמש ., ויניעב שא התצנ 'יתלקלקב
 ,יב התחנ ודיו הפומח

 +ירבע דלי לש ומוקמ אוה ןאכ יכו ! ךתומכש יוג --
 ,תוהגנ ילב ןנועמ ותפכ, .ןאכ אל ,יבר  ,ךל .יתינענ

 ,"םיממוש תודלי ימי  ,לינ ילב  ,קוחצ ילב . ,םירוכעו םיחולד
 וללה --- םיממוש ,םיפוחפ ,םיטמ םיתב ,םיממוד םילפא תואובמ,
 +? םינקלו םירפצלו תונגלו ירבע דליל ול המ לבא .,םה ונל

 ןוחריב קסלורופ"ץינמקמ בוחוזוק "ה הרומה רפסמש המ הנה
 8 3 אעפמפ"

 + עבטה ןמ לארשי ידלו לש קהה ר'ע 8

 < 3 םלועה <

 י.רוועי, לש 11 רמונב םיאבומ םירבדה)

 :,תודליו םידלי ח"עקתל םינש שלש ךשמב קדב בוחוזוק 'ה
 :ותקידב תואצות ןה ולאו

 : םלועמ ואר אל,

 " = םירוחי םגיאש םידלי םידּוהי םירלי

 הֶאַמְל םיזוחא

 8 40 ץעה "לע :רופצ :ןק
 98 19 רעיב .תיאנס

 21 , 7 הצר תבגרא

 16 9 לחוז לולבש
 יי 8 תוהפרפח לש תישושבג
 4 80. ההיש ךותמ הלעמל ופועב ינורפע
 8 7 העוב םלועמ-.ויה אל

 לע חיונכ :ץינמק - .'חקוי ריב" -=- 'ץונמק ירליל 'עבטה אה .בורק המבו
 | טעמב םיעיומה ,:םירברפ :ביבסמ  ,םדיניב רבוע ןטק לחנו ,'םיעלסו םורוצ

 קחרמב  ;תיחרזמ:תימורה תאפל :, םינג םיעוטנ  םלוכו = , רועה "לש .המוחת דע
 < םירעי :םיקירומ ,  תואסרפ "תש "קחרמב  תיברעמ -תימורד תאפלו = , יצחו הסרפ

 !הלודג הכרב :םג אי : .ריעל הכזרק הנכשו ,ריעל תורשה םיכומס םרקמ ,םיתובע

 +"'וכו 'וכו , הברע הפובסה

 ::אוה :ומלוע- שולה + הזה דוחהו . יפויה: לכב עצב 'המ לבא
 < = ;לטחו רואה -תווור המדאה .חחיר - תא :ןתה ול אל :, ירבעה דליה
 = תחא ;, ותריש "תא . ינורפעה>רישו ול" :אלו-תונליאה -ובלבלי:דל: אל
 ;"ןומינב 'ה:לש ו ריד חל ירבעה':הלוה אוה 0 םיכשמ: םא/,'אוה
 = רמגנ -ומלוע--;ינולפ- ןב ינולפ. לש ור פ-ס 7 תי בל וא ןחתרה-דוד
 תאמ :תחכשמה, ,יתנאופה ,המוהה:ריעה - הצה המוחת  ירוחאמ
 :חכ :;דחא 'חכ קר ול: ההיאשמו .זתמשנו- ופוג תוחכ :לכ-תא .םדאה
 ץוחמ ..וובצעל :גנועו ויבצעל :יפוי ויבצעל:יורג .תקפסמה :,ויבצע

 < ;הנושמ ;רחא-םלוע ץרא לכבו :ידוהו לכל -ליחתמ: ריעה םוחתל
 6 .:וב  קלח .וירבחלו ול ןיאש

 רמוג *דאהסאוו יוואנ,הב ג--ש ,ל 'ה עירמ --  ,חכשא אל םלועל,

 , טייח ,דחא ןמוא םע יל התיחש , החישה תא ---  ,ןוחצנ .תעורת 1

 "| הכאלמ*תוב :םש'ול ,היה = ;וגאקישכ- סיבוט: םייחל:הכזש :, *הרכהה :ולעב ,מ
 7 תמכ ול סונכמ היה ורחפמ . ריעה .ירישעמ = ןיה .םיבורמה- ויתוחוקל-. = , לודג
 >וסה הרובעה לש הזכרמב םג דמע העש התואבו | ,ההנשב םורלוד םיפלא

 .םידוהיה ינינע רבד לע .ונתחיש תא םאתפ יתקספהשכ , תאז לכבו ., תילאיצ
 . ,יתחיש שיא ינפ לע לצ ףבית ררָי , היסור תורא לע לנהל יתבשו הקירמאב
 יע יל ןיא  ,המורמכ, = : דיגהז העש 'התואב ובטורש יניע תא ליפשה אוה

 'תויהב , יתבועשכ יא יתזעונ-אל תאוה הבוטה לכ לע-םולחל םג ,.ןנואתהל המ

 :םויה דע .,יל הנימאה , םלוא] , הבולעה :יתרייע, תא: ,הרשע:םיתש :ןב : רענ
 ,אילוהופ ךלפכש חורה .וחוא .םיהרפל .םהל .שי .ןאכ -יכו : הילע .עגעגתמ .ינא
 0 ,.י"?היסורבש וז איה ןאכ םירפצה תריש יבו

 :רשא - .הלודגה ..הלוגה . לב .לש ..הנקויה תומר הנ. טיוחו
 - ;תנשיה .החגהל ,תחכומ הואה -ג--ש- ,ל-.'הל ול שמשמ.- ,היסוהב
 וירענמו :;הארנכ <; םירזוח- וישכעו  ,;רחא :רוח :ימיכ .החובשהתיהש
 ;השרחפ "ונבוחרל " התוא .םיאיצומו "החכשה קבא תא הילעמ

 טמ .אלשו -ןנחרכ לעב  ונדלונ הב  רשא וז ונתולג ץראש
 טירט םנש אלא ,אדבועה ןבומב ,ונל איה תדלומ קר אל
 לתו אלו תוחפ אל .לאוצוסהו י-מ וא ל ה ,ןבומב .ונל .איה

 ל רבכ .קיפסה :אוה שט ןבכ ותויהב רוע ונלש
 - שא ולאכ , ול םימדנ ו ומולחב האור ,אוהש םירבד :לכה



 המ א .םיליחתמה ,יפויהו דוהה .ןמ ב ר קח רימ  םה םיקוחרו
 + ; .םמלוע" לובגל ץוחמ תחיא =

% % 

 יקסניטובז 'ה יפמ הקרזנש ,ארמימה לא תחא .העיספ ןאכמו
 ,"םירוהיהו :םינלופה .ץירא איה ןילופ, : םומלופ לש תובהלתה .ךותמ

 שדוחל יח ל ש ה ,ב ןאמניילק השמ | 'ַה קדצב רמוא --- וז אחמימ,
 םיטוירטאפה בלב הגאדה "הא | רוכגהל הלולע איהש רבל אל --- ןסונ

 ןילופב = םיבשוי .םידוהוה .םנמא . הרקיעמ .תיעטומ םג איהש אלא , םיונלופת =
 תודסיתה ןמזמ םיירקועה .םע רחוב םש םייוצמ םהש רשפאו ,םינשב .תואמ הז

 לש תוכז  םידוהיהל פחיל ןפוא םוש: ןכתי אל ןכ יפ לע ףאו = .הנידמה | <
 =ןויד אצמו אל - םונש לבוי ולופא רז תיבב םדא רוג' םא . וז ץראב םולעב =

 תא ..ףתשוש וליפא וא רזה תבוטל תיגה-ילעבמ םולעב"תוכז עיקפוש ,קרצ =
 םונכשב הנ ןפב .וגג םירזכ אלה .ונחנאו ., ןושארה םע  וחוכזכ .ןורחאה

 אל . ,וז .הניד:יב  .ללכ .םיחרזא  ונייה אל םינשב תואמ =. תיבה"לעב לצא =
 +.+ "היתומחלמ תא ונמחלנ אל) הלועב ונאש1

 ארמימ יקסניטובז 'ה קרזש י"פעא ! תודוהל ךירצ םלואו =

 םג,תצק חסונ יונשב ,הילע  רזוח-אוה יב םאו ,תיעט

 ובה ו ה ןוב" היה ב - רתסה תרוצ קמ ל

 אב", ןילופבש ו םידוהיה/ ןיבו :ןילופבש םידוהיה"םידוהיז ,

 ,:תיתמאה - הרוצה תא  הליגו .רתסהה תרוצ תא .ריסהו יקסנימובז
 + רתויב:/הבּושח :הניא ':םודוהיל = םידּוהו ןיבש :.תקולחמה :רמאל |

 דעש אלא ,דוע אלו . םינלופהו  םידוהיה 8 איה | רקיעה

 ;םיידוהיח םינותעה ידומע לע קר תועמשנ וניתונעמ לכ ויה ויש ע)
 ןיא ולואכ םהינפ תא ודימעה .םינלופה :תועמשנ ויה אל .רמו
 ואהק .אל -,וז .תקולחמל . םיקקוג .םה .םגש ,םירחאהו ,םיעמוש .םז

 ,הל:הנקה-רשא ;ןושארח :אוה':יקסניטובז 'הו .  תמאב ועמש.אלו + =

 ,תיללכה :תיסורה  הסירפהב  םוקמ = ;םונלופהו םידוהיה .תקולחמ
 תא םג םיעמוש ויהיש  םיסורה תא םגו םינלופה תא םג חירכהו

 , םירז יפמ אלו וניפמ אקודו ,ונא וניתועיבתו וניתונעו

 התע .הזשי ,"םינלופהו .םידוהיה .תקולחמ, .רמאמה אוה הפי |
 י"ק יבגע'מ ער וו א ם,ה .לש.הינשה תרבוחב יקסניטובז .'ה .םופרה

 םיהבדה בור ה תובהלתה הז רמאמב תטלוש :םש ריע

 הרקיע לע יקסניטובז 'ה הארמ --- םינלופה םה םילוכי ןיירע םא,
 םולוכי םניא ירה | ,םידוהיה לש יחרזאה םנזיושב תודוהל---תקולחמה ילש

 םירוהיה סה םיצור םא . תוימואלה םהיתופיאש םע ןפוא םושב | םילשה
 ןיראב הז סנווסנל םוקמ \םהל ושקבי , תומצע הרדגה לש  תוכז .םהל שוכב'

 תעונת .ימומ קר ליחתה הוהה :ותומדב הז ךוסכס לש ולושכ,
 תבצותמ | תודגנתהה , רוחאל םיילכלכה םימעמה םיחדנ וז העשמ

 בורבו הרהמ לק תחתפתמו הלדג הלוחתמ איה ןאכז יפיק סו לע
 תוירה -- ישממה ,ידוסיה גורטקה --- רבד לש ורקיע, ,.,*רדהו ר

 תומיאלה העונתהו הרכהה תוררועתהל עגונש המב "םיקאווטילה, לש םדיקפת
 .הלוכ תקולחמה בוסז. הילעש ,הדוקנה יהוז ירה םצעב = ,סודוהוה ברק

 ,"הל םידגנחמה סגו היצלימיסאב םיקיזחמה םג םימייסמ הזכו םיחחופ הזב

 :םימתבו תמאב יקסניטובז 'ה ףוסומו
 :אלמ הפב רמוא ינא ירה , הלטבל םירתי= םירכר  איצוהל אלש ידכ,

 תא .ועטג "םיקאווטיל,ה = ,ןכ סנמא .  בל ץפחב רשאמ ינא הזה

 םג ותוא עוטנל סה םידיתע הארנה יפלו םיעטונ | , ירבעה ימואלה .ןויערה
 .+. "אבהלו ןאכמ

 רכזנה "ןילופב םיהוהיה..תלאשל, ורמאמב .אב ןאמניילק 'הו

 !וז הטלחה יריל לי

 ראש ידוהי ףא וא = , היסוריירוהי , דנא ןיאש , תיעטומ הפקשה יהוו,
 + םיירקיעה םינלופה ןיבו ןילופדידוהי .ןיבש .בירב :ברעההל םיאשר ,.  תוצרא
 לכו "םירכח .לארשו לכ, יהח .ללכבש .ונפמ .קר אל .אוה .תועטומ .וז .הפקשה
 תלאש איה ןילופ:ידוהי = תלאשש ינפמ םג אלא | , הזב הז םוברע לארשי
 ..."הלוב תודהיח תמחלמ --- םימחלג םהש המחלמהו הלוכ המואה
 םונלופל קיזהל הער .הנוכ םוש הב ןיאש ,(ןג מ - תימ ח ל מ) וז כ המחלמבו,
 רזעל 0% םילוכו :, רנמע = םגהנמב ךכל ו ג חי ר 5 אל םא ,  הלתתכל
 םלרוגבש  ,:היסורדידוהי רמאל::ךי רצ ןיאו , תוצרא ראש - ידוהי יבוט םג .ונל
 --ה סואה לש הנינבו הגינמ בור שע מ כ ---,ןילופ:ירוהי לש

 , "סהלש .םלרוג םג .יולת (אבא -- ..איה יל המעטהה)

 יקסנוטובז .'ה/גנממוקדצ <. ןולובגה תא םיחרמ .ןאמניילק
 וז הרעה" םלואז <. תיסורה ןילופ תולובגמ ורמאמב אצוי וניאש
 ןאמנוילק "ה "לש"ורמאממ" הטטיצה תא :; אחרוא בגא קה:יטע טלפ
 םנמא"םא ;הב :שיש":"תימינפה :הריתסה לע תוארהל :ידכ ';יתאבה
 חברה הב "שצ ןילופב םודוהיה  תלאשש =, תירקעה" החנהה 'הקרצ

 ירזהי ואז. ,םידוהי: לש: עודי .ץובקל קר תעגונה \הלאשמ -רתוי

 ,לשמל" ,היסוהדודוהו :תאמ שותהל< -צהז! םאררליפא:=:םזלוכי :ןילופ

 הידוהו ןיא .רחא רצמ ירה ,הנממ ירמג גל םהידי :תא וקלסי םהש

 יםינלופהו םידוהוה :תקולחמ,ל "עגונש"המב תושעל :םילוכי :היסור
 לכבש "/םמצע :ןולופ"ידוהיבלהלחת ךלמהל-ילבמ <, םיבושח 'םושעמ

 :וז תקולחמב-"קלח, םהל"םג/'שי ןפוא

 "ןירל "עבות .(68--9"'טונ "מז הד ר ה,) .ךילחר- ח"א רמו

 הדמעה, רעב הלוכ .תידוהיה היצנגילטנואה תאו "ונמע ינקסע, תא

 תודוא לע הלאשהל עגונב םהל ורחב .רשא ,בל תמושתל היוארה

 םיצלמנו םיפירח םויוטב רחוב ןילחר 'ה :+ "ןילופב ימצעה ןוטלשה
 : רמואו

 ,המע ינפב םיקרוי תידוהיה היצנגילטניאה יניעל,
 , הנותחתה אטוירה דע ויתויכז תא םוליבגמ | , ליהגמ

 רעב ירוהיה םעה תא רכומ ינלופה םעה !הבאכ לע וירכהל זועדיד המצעב
 תא ומצע .תלעוה חבזמ : לע ןברק איכהל \ הצור .ינלופה םעה = ,םישרע:ריזנ
 תא עדווה = , ןאמניי"ק 'ה) םיירטנמלאה ויכרצ תאו ידוהיה .םעה לש ורזככ

 הרקיעב ;הגיא םינלופה תומשיטנאה , :תרחא -תודע .דועמ ,םידוהיל םונלופה םחי
 , לזאזעל ריעש דומעהל תולהתשה א ל ,ער בל תוירזבא א ל , תד:תאנק א %
 וניא הזה ףררומה ירוהיה םעהו (,אבא -- ."םירחא תאטח תא וילע אשוש

 ונממ םילזוגש ,םלועה ללח ךותל הלודג האורק אורקל ושפנב זוע יד אצומ
 רשא ,קפנימב םינקפע  תרובח טנ הויאב האצמנשבו | תוישונאה ויתויכז תא
 קוחהל ןפוא םושב םיכסהל .היציזופואהל. ןיאש " , הטילחהו הזה רבדל .הדרח
 תולכגהה/ךכ .תולולכ  הנייחחש =ןמז לכ ןילופב ימצעה: ןוטלשה = לש שדחה
 םיאקיטולופהו . -,ןמַצע .םודוהוה. הנחמב .ןואש .םק.. ,ונמע .תווכז - .תוריפחמה
 ונלוקל .היציזופואה עמשת הלילח אמש , ועזערזנ ,  ודרח ונלש "םיריהזה,

 ."יגלופה קוחה לש רושאה תקחרהל וניתויכז םשב םורגתו

 םהל שי םא,ש ,"םיריהזה .םינקפעה, תאמ ןילחר 'ה שרורו
 םתוא ודיגיו אנ ואבי ,םיאקסנימה תאחמ רגנ םיקומנו םימעט

 ,םינקפעה םתוא לש םיקומנהו םימעטה תא עדוי יניא , *איסהרפב

 ונעו .םאש , ,ינששוח .םלואו , ןידל םתוא דימעמ ןילחר 'הש
 ,רבלב הז .קומינו םעט לע קר וכמסיו ןידל ואביו םיעבתנה
 .תשרור ותואש ,הזבש השעמ תושעל ןקסע םושל תושר ןיאש
 -ידוהיב  הלחת .ךלמהל ילבמ ,תיאקסגימה הטלחהה

 ו ו

 ןפואב \ ןתוא םוסרור

 האצומ הניא איהו



 בויןויל

 תא בייחי .רשא תמא ןייד  אצמי אל ,םהינקסעב .-, תוחפה*לכל
 ..עבותה תא הכזיו םיעבתנה

 ,"הבח תוא, זנל וארה בוש"ונלש "הירוטירטה,,בו

 הנהו ,תועובש הז הכמה" התיה  ריואב תדמועו היולת

 שא הקירבה םיניע יפלאבו ופפכנ םישאר יפלאו ,.התחנו הקתינ

 ,ןושארה .ןברקה .אבוה רבְכו .. הירחא האבה הכשח הלפא .תרשבמ
 רמונ) ."ןענראמ ..טוג,ב ..תוב:ןב 'ה . בתוב --- , תונטק . תורוש ..יתש

 הציניווב !ןכותמ .הלועו תעקובה ,הידגרטה איה הרירחמו הקומע המ (7

 : הרצק אקתפ ריאשהו ,סםיתשו םירשע ןב ןרטסכא רועצ ומצע תא תימה
 םייחב רוע ול ךאשנ רשא רבד ןיא : רמולכ ,.,"רבד ןיא ,,,שיא ןיא,

 ריעצ ןתוא הנעתה ,טנדנופסרוקה ירבד יפל ,וןתתימב םשאה |, שיא ןיאו
 האב -- ףוסבלו ,לשכנו הנוחבל םעפב םעפכ רמע ,תופוצר תורחא" םינש
 ןחבהלו בושל --- הנורחאה הוקתח תא וליפא ןגממ הלזגו השדחה הדוקפה
 ..:"לשכהלו  בושלו

 דירוהל--.הטישה תמיתח הב שיש ,וז הרזמ ',רבדה אלפנו
 אלש טעמכ =- םידוהיה לש 'תעדהו הלכשהה תדמ תא 'היחפהלו
 הָיִה לומתא קרש י"פעא  ,החכשנ רבכש טעמכ ,םשור התשע

 ךירעה .רשא .,ידיחיה אוה ."דאחסאוו יוואנ,הש ,המודמכ .השעמ
 :תמאב הל יוארה הכרע י"פע .תאזה הרזגה תא

 הדותעו ,הרתו החרט ךותמ ,הארנכ ,התוא ואוצמה הטצע הכמה,

 לש תודרומהו תולעמה נייח .תוממשו .וניתונפ לכב בורקב עמשהש אוה

 . או לודג :ימואל .ןופא תמאבש .,הזה  ןופאה .דבוכמ .תחאב הנדרחת . םעה

 הרזע איה ימואל דסומ ןיעמ ונלצא התיה .רבכ המצע תונרטפסכאה | ירחש

 םהיתוונורשכ תרזעבו: ,,תודהיה לש םילועמה תוחכה ןוא רורבלו לידבהל

 לטבש טעמכ וישכע . תויכזה תולכגה לש ןתבצ ךותב ןוילכה ןמ וללה ולוצנ
 ונמויק תרימש לע ומחלנ ובש * , הז ןייז:ילכ םג הנינחו םומחר ילב ירמגל
 וניתוחכ תוחתפתה ינפב דדג הרדג םירטסינימה דוס תדוקפ + ירוטלוקה

 + "םיינחורה
 םיטסירוו לש  םתער"תוח ייפעש = ,ראבמו * ןותעה :ךלוהו

 הרומגה  תלוכיה-ךכיפל שיו קוחה ירקעל וז הדוקפ תדגנתמ םיחמומ

 דופי חקל ןכיהמ =, ןוירטסינימל .הלאש הכלממה 'תמורב - שיגהל
 ףיסות אלו ןתת אל: ףוס ףוסש ,ומצעב ןותעה הדומו .,וז הדוקפל
 ונל השענש לודגה לועה לע ןותעה  לבוקו .םולכ וז הלאש רנל
 ורהמי  יכ ,ונב רשא בלה ילעבו תלוכיה .ילעב תאמ אוה שרודו
 ."הלצהל .םיכרר, .אוצמל

 ןושארה  ידוחיה .טנדוטסה . בתכ .הנש . םיעבש ינפל רוע

 : הלא יתשמ- תחא,. :הלאה .םירבדה .תא ..םטשלדגמ  ,ל .,היסורב

 אל -ונמע .םינהנתמ, ,םירצונה. ,םתֶאש וא .םֶרא ינב ונא ןואש וא

 ןמ:יקחרתהל .>---יהמ :וז:תיהצוג .הקרצ- ! םיהלא -לא -1:םחא-ינבב

 + ,+%+ םימותיה :תא :הָגעלו םיללמואל.גועלל .,םיינעה

4 
 .רלפנרב ןועמש רייר

 ל - ? .בֶרָעַמְּב תיִעָדִמַה תּורְפפִה

 : >>( ףיפ) .
 בורבו .הינמרגב  םידוהיה ::וררטנ ךיא ,הז יפל 5 ןבומ 9

 + רחסמה לא ואב .ךיא לכא = . המדאה , תדובעמ- הפוריא תונידמ
 5% % ל ו 2, . / ַע א

4 

2 

 0 < םפועה <

 רחסמה לא םירוהיה ואב הינמרגב \ יכ ' ,םירבוס םירבחמה בור
 תוחתפתהל ומרג בלצה-יעפמ .  בייח האמה תונשב תוערואמה תבסב
 חכ תא וריבגהו םיליצאה חכ תא ושילחה | ,הינמרגב םי רע ה
 םג וב וזחאו ,הינמרגב רחסמה םג .חתפתנ הז ידי לע , םינוריעה
 "לבא ,ךכ ידיל תוערואמה םתוא ואיבה רשא ירחא  ,םידוהיה
 "וה .םייחישמה םינוריעה יכ ,רבדה .רורב . איה תכרפומ וז .ארבס
 םהב יולת הז היהש המכ רעו  ,םרחפמב םירוהיב .רימת .םירחתמ
 רחפמה היה איהה הפוקתב .רחסמ יקסעמ םידוהיה תא :וענמ
 הינמרגבו הילטיאב קר אלו  .םינמרגהו םיקלטיאה  ידיב  ובורב
 םינמרגה . תוכומסה תונירמכ םג אלא ,רחפמה תא "ולא  ולידגה
 ,םרחסמ ילגרל .ןהב ובשיתהו תויבלסה | תוצראב  דיחיב וטשפ
 ,םיעדוי .ונא רחא רוקממ .חרזמה ץרא דע טשפתמו ךלוה היהש
 < רחסמה זכרמ וייה האמה תונשב החיה- -לשמל --היצילנ תונידמ "יב
 < .(הלאה םיטרפה ורווחתנ אל רבחמהל)- ברעמו חרומ ןיבש ימלועה
 םירחוס .תורחא | תונידמבו  הינמרגב  םיאצומ ונאש םוקמ לכבו
 + םהיניב םיכוכחו  םיכוסכס "ויה .דימת! ,םינמרגו םידוהי

 < ידכ  ,םכרצ יד םירקוחה ורמע אל 'רחא  בושח  טרפ לע
 םיעוקש םינורחאה םימיב .הלאה םירברה תווהתה ןפוא תא ןיבהל
 בל םה םימש ךכיפלו ,תילאירטמה הפקשהב ירמ רתוי םירקוחה
 םיירסומה םימרוגה ןמ םהיניע םימילעמו- םיירמחה םימרוגה לא קר
 ונא ,וב םינד .ונאש ,הז עוצקמב * ,תיתובהתה תוחתפתהב רשא
 " םרבמוס .תוירסומה = תובסה לש :ותעפשה תא .רוריבב .םיאור
 "  קרפב הלאה םירבדה תא ררבל בושא "דוע) הז לע 'תצקמב דמע
 , תועטומו תוהימתמ תורעשהב אבו .ותמאל וב ןיבה אל" לבא ,(אבה
 התנוכ תו הע ב ט יפ ל העיפשה תילארשיה תדה יכ , בשח אוה
 - -הירוטפיהב הזל םיכימס אצמו ,םידוהיה ברקב רחפמה תוחתפתה לע
 + םיילביבה םינטירופה ןוטלש  :ימיב הילגנאב ' רחסמה \ תורבגתהב
 היתוערוא מ ייפע תילארשיה תדה העיפשה יכ ,איה תמאה לבא
 םעה תא ושע הלאה תוערואמה .םירוהיה ברקב רחפמה תרבגהל
 = ."רחסמל ותוא ורישכהו ,ועבטמ היה אלש המ  ,ירחפמ םעל ירבעה
 ל .םהה םימיב ימלוע

 תוצמת  םג וב שי לטניטש תער יפלש | ,ימלוע-רחסמ
 :םיאנת המכב .אוה יולת ,םיקוחר אוה ברקמש ינפמ = ,תירסומ
 םינוש םימע ברקמ מ"ומב םיאבה ויהי יכ :הפשה ףו תש (א
 :לכל וא ,תימואל  תודחא (ב .והער תפש תא שיא םיניבמ
 ' ולאל ולא םיבורק רחסמה ילעב ויהי יכ > תיירויט לו ק = תוחפה
 : ילעב ויהי .יכ :םיטפ ש מהו םיקוחה ףות ש (ג' .םתוברתב
 -! אצי םטפשמ םהיניב ךוסכס הזיא תויהב יכ ,רברב םיחוטב רחסמה
 < הלאה םיאנתה םימיוקמו םיאצמנ ויה .ןכיה .(* בוכע \ ילב .רואכ
 =  יחישמ 'םע מ"ומב אובל ילגנא .יחישמ רמא = + המודקה הפוקתב
 = וייח יחרא ייפע ונממ  קוחר היה םג ,ותפש תא ןיבה אל ,ינולפ
 .אל רשא םעה ןבמ ,וינפמ אריתמ "היהש טעמכ = ..םייתוברתה
 = ןב םע ךוסכס םיאבה -םימיב ול היהיש רשפא .ונושל "תא 'עמש
 = נא םירהזנ  םימעה ינב ויה הז םעטמ = + םהיניב טופשי ימ ,ותיול
 םימע .תולובג  רבועה רחסמה ותוא = ,ימלועה -רחפמה  ןמ 'דאמ
 תורחא = תונידמב "םיטשפתמ ויה = םינמרגה קר = . םיקוחר = ברקמו
 " רחפמב .םיטילשה םה ויח = ךכיפלו ,םינוש םימע  ברקב | ובשיתהו
 / .ימלועה

 הול םרג .רחסמ .ילעבל םידוהיה .ויח ומצע םעט ותואמו
 םהל .היה .לקנ , תועריאמה .עבט םא "יכ * ," = ירוקמה םעבט אל

 א

 תיה אלש ;תונורמה :תורחאל ולופא םרוק הז .ףותש היה. הונמרנב (*

 מ ,ףותשל םופאוש תעב .  םינוש םיעגומ .םימרוג ינפמ הלועפל תאצל חלוכי
 5 ו : + תוצראה .לכב רחסמה



 . םיקוחה .םאג- ץהא-.גוצק . לא .הניהמל - הנודממ..רובעל,,םידוהול
 םהבשו- רחְפמה ..תירבב..ואב ..םהמעש . ,םודוהו - ואצמ תומוקמה לכב
 ךרוצה- .תעשב -והבה  םהוחא....םודּוהיה. םע.....חוטבל ויה: םילובו
 ירה...-תותדה..םתפש ,-תא- .םלוכ .גניבה .. עמ ..גא..תוחפ . -;תירבע
 ןיָּב < םימעה ,האשל,,זא הרסחש ,םלוכל ..תפתושמ הפש .התיהש
 ,הברהא ,,רשו ,סחי זא,,היה -אל ורופה ימולשומהו .ינמרגה .יחושמה
 םהיחאו..הינמרגב .םידוהיה ןיב. לבא .םהיניב ..הטלש .הבורמ .האנש
 לוע ;השוע- ירה יא :ןוחטב 5ש- חי ,רימהמ םחו היה .הירופב

 הארְיש . ייפעא וחשש ןיה .שי אלה --=,לוע .השענ ,םאו ,רוחא

 והוז :םוקמ..-לכמ ,,סכודרפכ , לבדה
 וליפא..םימעה ראשל .השאמ .הבוהמ התו .יטפשמ .ןוחטב םידוהיהל

 . טפשמו .ןוה שקבל ..םאל- זֶא-היה ..השק ,לשמל ,,אפוג ,הינמהגב
 ולטב .השאכ  .ה,נ.ש .ת,גאימ -ה מ ב..םומעפל,- ובהא ..םיטפשמה
 עובק ;היהש - .,הונמרג ..תוכלמל...לודגה ןיִדדתְיב .תא 1806  תנשב
 הוש ..םימפשמל ..םיסחוַַמְה..םיבורמ ..םיבחכ ..,ואצמ ,ךלצנוו .ריעב
 ,רמג-והיל. ועונה .אל .הועו..םיכלוהו.,םיבשמג-.ויה- רתונו .הנש האמ
 -חקמ לע .םג.- םידושח - םנושאְּרַה םומיב  םינויהה. ויה הז .דבלמו

 ילעבל .םינושארה .םימיב .הָ - יפל היה :וטפשמ .ןוחטב .הזיא
 ידוהו ...ןיב .ךוסכס , הזוא ..הָוה. ..םידוהוה...ןכ םניאש. המ....5 רחפ

 ויבכממ > דחאל ..האשלה...עבותה...רסמ ...,.הינמרגב .ויהאו, .היהוסמ

 . רוהב .היח.. טפשמה -..,ןוהל ..עבתנה.-תא, אובהו ..טפשמה  םוקמב = =
 ןכבו....םימפרופמו ,-.םיעהונה -..םיקסופהו - .ךומלתה ..יפ .לע .םָינַה ויה

 עבתנה .תא .ואיבה .,הירוסב םיניידה ונודו  ךאיה - ,הינמרגב וע
 ןירהדילעב .םיבייוחמו ..ןיהה ,קספנו .םירדצה .ונשמ .ונעטי ,ןיד תו
 . הנקת שוהזל + ןידה תא ןיידה ינולפ תועש :רמאת . אמש .ול תווצ
 דופי .לע..ןתוא . רהבמ .אוה- אלא. ,וקספ....תא . הדוב. אוה .ובלמ .אל
 אָרְמְגַה . .יהבד ,ופ. ..לע -הארנ .ךכ ו םיגהונה . םינודדיקספ

 ינפל-םתוא .םואובמ ,תוקפסו .םיקופקפ שנ. םאו ..םיקודנה .וקספ .ךכ
 ונא-.הלאכ :תואמגוד - . םוקו ..ןכ .ורבדבו...םימסרופמה, םילוקגה .דח
 םידוהיה יכ .,ר \.מ-ג -* א.ד ג..והז .. רפסמ .ןיאל ת"ש .ירפסב םיאצומ

 הבש .,ת מ ל ו-ע,ה םתוברת תבסב ימלועה רחסמב וחילצז
 .םימעה .ךאשמ- זא ונייטצה |

 אקוד ..םידוהיה ..רחסמ תוטשפתהל תירקיעה .הבסה יהוזו

 םתוקחרתהל קיפסמ .םעט .אצמנ .הלעמל .יתררבש המב ..םהה םימיב
 םתצק קר ויה םינושארה ..םימיב םג, תמאב לבא ,. המהאה תרובעמ
 הרהפנ. רשאכו ....רתפמב וזחא..םידוהיה בור ...עקרקה . לע, םיבשוא

 רכוח . .רתויב , רבג .,לודגה .סולרק . ריש .. ,תיקנרפה ,הבלמו
 ,םייוגה  לש...םהחסמל  לושכמל היה ..רשא תאו . .יטפשמ?ןוחטב

 תיעבטה -.תוחתפתהה 4 םלואו .. םיִדוהיִה :רחפמל. בובע ,םרג אל
 טרפב =- םודוהיל .םינוריעה . תאנש :ורי- לע .הברה .הבכעתנ תא
 םוגונעה .עבמ .ופל....םהיְלע. תושק ,תוריזג..ךוזגל .וליחתה ,הונמרג

 םידוהיה .תא .קיחרהל .םינוהיעה ..ירוב הלע אל .וב ,אלפתהל
 עייבמ ;ח.כ םג הז עגה מ .ח.כ ל היה.תמאב לבִא ירמגל רחסמה |

 יכ .-,םיחוהוה ...רחפמב... םיצפח ..ויה;:םיטולשהו ,םורשה ::...וחננכ|
 םוסונא ..ויה-:.םהצמ .םיהוהיהו .,,םימ צ ע 5-הבורמ.. הלעוה -וב
 .:תועינמה .לכ :תורמל - רחפמב .זוחאלג םישקה םיאנְתה..םע.\ רש

 דִמ...לודגה- - .רחסמה - לטינ.- : םייענו מה, ורבג- ףוס-ףוס לבא
 תא השעש הו ,טועפה רחסמה אלא םהל רייתשנ אלו .,םידוהו
 םתרוחס .קשו. םיהפכה..לע םיריזחמה  .םילכורל .הינמרגב םידוהיה
 ,ןוממ -.יקסעב .וחילצהו -ושע - םהבש ןורשכה ..ילעבו .םמכש לע

 יכ ,ומרג הלאה תוערואמה , תרחא הרירב ןיאב---תונחלשה קסע
 םיליצאהל רוגנב ,לטלוטמה וממה ילעבל רקיעב םירוהיה וש

 םייחה יאנה  ונתשנ רשאכו 0 יתלבה שוכרה ילעב ו

 ,יתָעַר יפל ,ךרוצה

 - היה. -.םהה ..םימיב .:,אְרְבּוע

 ם םמצע .תבוטל - ןמוזמה - םנוממב ., רשוכה ,- תעשב = םודוהיה -
 ,הרבחה תלעותל

 םנוממ תעפשה תא .םיאצומ נא ךליאו .ח"יה האמה תונשמ
 תורחא | תוחנה דוסי לע ררבל שיש המ -- םידוהיה לש ןמוזמה
 ..הנושארה .הפוקתל .תוענונה ולאמ .ירמגל תונושו

 ןמ ונניאש .המ) .אירוגנס לש רצ .רקיעב שי ונינפלש רפסב

 יב .. ,ררבמ . רבחמה ,,., (ןנממ ,,קחרתהל במומו
 יפל = םינוגמה ולא . ףא .,םידוהיה  םהב וקיזחהש רחסמ ינימ לכ
 טעמכו ,יתמא :יארו אוה הז רבר ..וב וגהנ םויחישמ םג - ,וניגשומ
 רחסמ | ,לשמל  .יעחמ " רפסב  ךכ-לכ !"ומיעטהל :אוה "רתומלש
 היסנכה ינהכ .ויהו" ,םהה םימיב הבורמ תומכב 'גהונ היהש םירבעה
 ,קפס ןיא ,הז רחסמב םיקסועה | םידוהיה לע םילבוק  םילותקה
 אל םלועמש אלא דוע אלו ,הז רחסמב םידוהיה וזחא רקיעב יכ
 ןכש-לבמו  ,םידבעל .םרכמל .םתירב. ינב .םהיחאב םידוהי .ורמעתה
 םירחוס . ויה ..םייוגה  םנ ..לבא .. תוחפשל- לאְרֶשי ..תונב ... .רובמל

 םידוהיה לע-ורזגש אלא ,םייחישמב וליפאו .תיחפשו םידבעב
 . תיחישמה....תדה... תא .םהולע. ולבקש ..רחאל .םהידבע .תא ררחשל
 החפש ...התיה .."עורז .רוא,. רפסב .רפוסמה השעמ איבמ .רבחמה
 "ךלמל הנשמ, לודג רש .לא התרבו ףסב = ונממ הבנג ,ירוהיל
 ,הנריזחהל | ירוהיה .הינודאל היה רשפא יא בושו .ותיבב הלבטנו
 תיבב הב ורמעתה יכ .הישעמ לע החפשה הטרחתהש ירחא םג
 דגנ רסומה לע "הנגה, ירה .לכל תרקפומ הושעו שרחה הנודא
 '% םידוהיה

 "הבוג, רכחמה :תיבר יקסעב םג וקסע םייחישמה יכ .קפס ןיא
 יולמ לע םילבוקה , ג'יה האמה  תונשמ" םירפוס" המכ "יפמ 'תודע
 רשאכ .וריכזה אל ידוהי "םש "ולאו  ,םתירב ינבמ םישק תיברב
 ילעבו  םירכאל תוולהל םיגרונ ויה * ,םינוריעה לש רשועה רבג
 תואובת תא םהל ןדבעשיש תנמ לע םקחר תעשב | ןוממ 'עקרק
 הדמב :הצוצק .תיבר הז רעב וחקל ...אובל .תודיתעה | םהיתוזוחא

 הרסאו .רבהב תדפקמ תילותקה היסנכה התיה יכ ,עורי , הבורמ
 יזאר לבא: .םידוהיח ידיל-:הז קסע..יאב פילו - ,תיבהב .האולה
 תיברב -האולהב. תקפוע :: החיה--המ צ ע-..היםנב ה.-יב- .הועהל
 הרפאש ,רופיאה דמע -וכ-תויהבו - . התא. ,אצמנ .היהש .ברה ןוממב
 ,םידוהו יחיב = :ןוממה . .תא .הרפמו המכתתה . ןב5 ,ופקתב ,איה
 ,ענמ .אל הז השעמ ..תיברב םייחישמו םירוהיל .ותוא וולה םהו
 .ךשנ יכשונ םידוהיה לע גרטקלמ | םיאנקה םינהכה תא ,ןבומב
 רותב םידבעושמ .םידוהיה ויה םש ,  (* הינילופב בצמה היה ךכ
 הניגה יכ ,םתבוטל הז היה םימעפל ,תילותקה היסנכהל םיול

 םג היה הז ןיעמ ,הנוממ תא דיספת אלש ירכ--םהילע ,היסנכה
 ריתה םימעפל  ,.תיברה קסע לא "םינוריעה ןמ תצק" לש םסחי
 .15 .תיהי "חוירה יצח  יכ" יאנתב- > ,הזה < קסעה" תא :ריעה :ןטלש
 יכ- ,םימעפל :'עריא םג- : הז  ןורינב 'םיטרפ "המכ .איבמ .רבחמה
 ינפמ" ,תיברב 'האולהל  םירוהיל: םנוממ :תא :םייחישמ .םירישע ונתנ
 היה ידוהיה .רוכיאה ינפמ םיאריתמ ויה ,םייחישמה ,םמצע םהש
 היה יחישמהו  ,חספ ברעב- 'ינגל ;וצמח תא ןיעדתיארמל רסומ
 + ףידע וחיינימ יה ,ידוהו ייע תיברב ופפכ תא הולמ

 ימיב םידוהיה לש םיימונוקיאה םייחה  תנכהל .בושח רמוח
 ונא- ,ךכדלכ -.םושק  םיאנת םיפקומ ויהש םייחה ולא * ,םיניבה
 ,םינושארה םיקסופה םהב וקסע הכרהש ,א יפו ר ע מ יניחב םיאצומ

 ןא סע יוו  ןעיצילאג, ,רעווארכ - ,א)  רעווארב לש ורפסב ןויע (*
 < דוע רברא וילעש ,זוזח רוכח = .(1910 ןעיוו דנוא גיצפיול ."םאק ךייררעטפא

 חל 5 ה טידותיה רזופמל עגונש המב- .כושח  רמוח שי" , תוטרפב |

 2 , 2 סינה -םורחוסה 5א םידוחיה סחולו
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 1- 3% םלועה <

 תמחלמב ויחא תא שיא עלבי אלש = ,חינשהל \ ךרוצה ןמ היה
 . יוארכ םירקוחה דוע  ודמע אל" הזח טרפה" לע םג . תורחתהה
 בבעל ('ובו היצנרפב < ,הינמרגב)  תונידמ .המכב רבכ וסנ ונימיב
 ,סומינהו יוארה לובגה תא רובעת אלש ,תורחתהה-תמחלמ חא
 םג ועבק:>הלא:ןיעמ-::תונקת +:;'םילוספ םיעצמאב .שמתשת :אלש
 ויה :אל .רחא ןפואב "..תובסמה -חרכה -ינפמ םהח :םימיב  םידוהיה
 הוכ .בצמבו ,םמצע .רצמ םישק ויה 'םויקה יאנת ' , םייקתהל 'םילוכי
 ולא אקודו .;פומינה  לעו רשויה לע הברה םידיפקמ םראדינב ןיא
 ייח , םסרמל ויהי ,םינונמ םיעצמאב תדלוס םשפנש ,םיסינטסאה
 ,םירחואמ םימיב 4 דסונש ישחומה וטינב רבדמ יניא וטיגה
 חכ תא הברה ורישכה  םייחח יאנת לש  וטיגב אלא
 םינינק המכו ,ירבע ה םעה לש תימונוקיאה הריציה
 םידוהיל רבכ ויה  ,וננמז ירילי  םה יכ םיבשוח נאש ,םיימונוקיא
 הרובע התיה ,לשמל ,ם"במרה ימיב  דוע .דאמ  םודק 'ןמזב
 רוסיא ינפמ ושע | הזו ,םימלשומו םידוהי ףסכ:יפרוצל תפתושמ
 יקינולסב םידגב | ירחוס | .ודסי .םירשרה | ימיב .תבשב הכאלמ
 ונינפלש .רפסב ..רעשה תא רירוהל אלש ידכ .,טאקידניס
 ויהש .איפורעמ יניד .תודא . לע.. תועיהידועטק . קר. רבחמה .איבמ
 ד"ַע .תועירי :םג  איבמ :ךבחמה |. תיבהב-:האולה .ינינעב = םיגהונ
 תושרב :תודמועה .םישנ ןח .,ןוממדיקפעב .םישנה ףותש
 ן תואושנ :םישנ ןהו .(תונמלא) ןמצע

 םינוריעה קר אל יבשחנ םיניבה ימיב םידוהיה %ש איפורעמהל +
 עריא ;םינהכה םג םימעפלו 'םירשה ,םילשומה םג אלא ,םיליצאהו

 ורסא :יכ :ייפעא , תיתדה "היסנכה .יסכנ םידוהיהל 'ונבשמ יכ ,ןכ ג
 גיבדול ימיבו = לודגה סולרק רסיקה .ימיב) םינושאר | םימיב דוע

 וליפא אלא ,םידוהיל קר אל | היסנכה | יסכנ  ןכשמל  (דיסחה
 םייחישמה ויה םי ח רכו מ רפסמ ןיא םימעפ "םלואו .. םייחישמל
 ךיא ,םינוש םיאנת ונתה םירחואמ םימיבו ,הז רוסיא לע רובעל
 םודוהיה הזל ופחיתה ךיא = ,תוארל שי .הלאכ םיסכנ ןכשמל
 םינהכל ףסכ תוול> ריתה (ן"בארה) ןתנ רב רזעילא 'ר  .םמצע
 רפא לבא ,תדה ישימשת ראשו ררשה ירגב תא ןיכשמב לוטילו

 ץיממ רזעילא 'ר  .הזב אצויכו םהישודק ימלצ תא ןוכשמב לוטיל
 ורסא םימעפל .השודק ישימשת לש תונכשמ םנ ,לכה רפא
 םיִדְרְצה ינשמ םירופיאה תורמל םלואו .םיריזנה ירגב ןוכשמב תחקל

 ויה חרבהה תעשב ..םוי לכב םישעמ ,.רדגב ..הלאכ ..םיקפע .ויה
 ידיינ .אלדו ..ידיינד-.יסכנ םהל םינכשממו .םודוהוה .תאמ .ףסכ . םיחקול
 םידוהי -וולהש.:,םילוהג- םימוכס .םימעפלו - .,תואולה - .היסנכה לשמ
 תומישר י'פע.'םג-> . םינוש .םירוקמ - ייפע ונל תועוחי םילשומל
 ונתנ :ןוברע ::רותב  .הלאכ ::םיקפע = רבחמה * :ןייצמ < ת'וש ::לש
 ,'תוינונראו .םיסמ" ,הנידמה -תוסנכה תא םידוהיה םיולמהל םיולה
 לעו ,םייחישמ = םיולמו םיול ןיב .םירוסרס: םידוהיה = .ויה םימעפל
 ונתנ רשא שיו .םייחישמה תאמ ףסכ םינהכה וא םירשה וול םהירי
 לע םירבדמשכ ,ללכ ךרדב , םידוהיל .תיברב םפסכ תא םייחישמה

 הולמ רותב רימת ירוהיה | רכזנ ,םימיה םתוא לש תיבר יקסע
 םידוהיו םיולמ םיחישמ םג ויה תמאבו = ,/הול" רותב = יחישמהו
 --7 ,םיול

 ץפח םידוהיה לש ןוממ-יקסעל עגונה .ראמ בושח טרפ לע
 עודי  .םויה דע םירקוחה וילע ורמע אלש המ .הזב .ריעהל ינא
 .ףתושמה ןוממה חכ ונימיב אוה לורג המכ דע ,ידמ5 אוה
 ותרמ יפל | ,ונוממב םיקסע השוע ןוממ לעב לכ היה םינפל
 העיפשמ וישכע ..עיפשמה היה גל "פומה רישע ה קר .ותומכו
 םישענו ןוממ ילעב .םיפתתשמ יכ ,תגלפומה תורישעה
 ואיצמה .רבכ  םצעב .. ימינונאה | ןוממה וזו = .תוינוממ תודוגא

 ,םימדוקה  תורודב = תאזה  תימונוקיאה הריִציה | תא םידוהיה 1

 השע- ידוהיה .  םהה- םומיה .*ש םואנתהו: ,רועשה .יייפע .,ןבומכ
 היה יהוהיה. לש .טיררקה \ .םיחחא לש .ןוממבו ולש .ןוממב :םיקסע
 רבעש אלא .,ותניהמבו .ומוקמב קר .לכנומ הוה אל וכ .,דאמ . לודנ
 ,םיִלּודְג -האולה-יקפע .המכ .ונל .םיעוהי  .וצֶהא .תולובנל .ץוחמ .םג
 . הינמרג .ירסיקל . וליפאו -םילשומל םילודג .םימוכס..םידוהג.. וולהש
 ופתשש :אלא .- ,הלאה  םוקסעב -.ועיקשה- םה -םנוממ -תא ..קר אלו
 . ןוממה ..ילעב .םהיחאמ .הברה . ולא .םיקסעב

 . ותלעות 'הבר הז רצמו בר רמוח אצמנ ןאמפוה לש .ורפסב
 תוברתה יייח :לש "ירוטפהה רמוחה :תמועל םיה/:ןמ .הפטכ אוה לבא
 הזה <?רמוחה = יכ  :;הוקמ-> ינא::. שיא: ךב-עגנ אל :ןיירעש ;ונמעב
 יכ = ;חאור יינא :ןפוא-'לכב ..הבר :הדיקש  ךותמ טאלדטאל 'ףסאי

 רפח רוע :'לבא :\'הזה .רמוחה תא שקבלו .שורדלו .רוקחל .םיבהמ
 ,םול:':המוחב :ןיא :הזכ-ןויער-=ילב .י רוטסחה ןויערה ונל
 ירוטסהה :ןויערה היהי. לא .. תוצפונמ :ריג- ינבא- ,םירבד-יעטק אלא
 ,ונא  םיאיקב :יארו :'ונתורפסב ןה ..וניניעב- לק
 םנמואה : לואשל-ונא -םיאשה תאז לכבו .התומלשל -הבכ ונלצא העיגה
 היוארה הירוטסה = : רמולכ +לארשי תורפס לש הירוטסה ונל שי
 תרכה הדעהב אוה < ןורפחה :רקיע >יכ יל קפס ןיאו ? הז םשל
 לש::היפופולפה רוע =:ונל :ןיא. .ונתורפס לש : .ירוטסהה. ןויעהה
 וליפא = המלש :הירוטסהל : דע וניכז אל הז  םעטמו ,,הירוטסהה
 וליפא ::ונחמע אל רוע .יכ ;בשוח ינא םימעפלו .. ונל. עדונש .המב

 :תיפוסולפ -הפקשהב :םוצעה  ךרוצה  לעו  חתובישה =:תנבה לע

 ,.ןוסלנצק י"ח

 , תירוטסה
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 .תיויפרְנוילַביִב תומישר
 ,אא'ערת ", םילשורי --  ,ץיבונינר .ז ,א תאמ ,ףונחב  שנעהו רכשה

 םא : הרומחו הלודג הלאשב תקסוע תאזה הנטקר תרבוחה
 רצה ןמ ןה | ,ס"היבו תיבה ךונחב םויקה הוכז שנועו רכשל שי
 < חצה ןמ ןהו ,הזמ םיאצויה דספהה וא תלעותה ןבומב ,ישעמה

 שי םאו רתומ םא :תורחא םילמב .רברבש ירסומהו  ינויעה
 תורטמ" תא גישהל תולובחת רותב שנועו -כשב שמתשהל ך רצ
 תודמועה הלאמ תחא ,עודיכ  ,איה תאזה הלאשה . רומלהו  ךונחה

 תא חיסהל םילוכי םניא םירומהו םירוההו .היגוגדפה לש המורב
 םיגוגדפ הברה וז הכורמ לע ובשי רבכו .ןפוא םושב הנממ םתעד
 הבושת בישהל םדיב הלע אל לבא ,םירקוח"םימכח םתסו םיחמומ

 . ,היקודקדו היטרפ לכל הלאשה לע הטלחומו הרורב

 תילילש .הבושת הלאשה לע בישמ ץיבוניבר 1 .א רמ
 עוצקמב םיאיבמ שנועה םגו רכשה םגש ,חיכומ .אוה |. טלחהב

 והביבליונרפוה  .

 :תוכורכ ןושארה בקעב :"רקח ןיאל םילוקלק, קר הארוההו ךונחה

 ,ינשהו ; 'וכו האנק ,הואג ומכ ,םידימלתה לש תונוגמה תודמה

 .םילודגה רסומ הא לקלקמ 'וכו תוירזכאו תורעב ירפ אוהש ,שנועה
 םינויצו םיסרפ תומדב  ,םהינימל רכשההינימ לכ . דחי  םג םינטקהו
 תא םיקלחמ ,ונלצא בור יפ לע םינוהנה | ,המודכו הלהת-יבתכו

 רסומה תדמש דועב ,םיעורגו םירחכומל ,םיערו םיבוטל םידליה

 םירבח לעכ הז לע הז וטיביש  ,םידימלתה | תא ליגרהל .השרוד

 ,ויהיש המ םהיתונורשכ | ויהי  ,םיוש
 ובלענש וירבחל = רוזעל תלטומ .הכוחה וילע = ,םיניוצמ תונורשכ

 " עבטה קלח דחאהל םאו



 לרבה  ןיאו : ןכש "לכ אל שנועה ,ףכ רכשה 'םאו =... . "עבטה תאמ"

 וזיא טילחהל השקו * ,םיירסומ םישנוע:  ןיבו' םיינפוג\ םישנוע ןיב
 ומכ ףונה "'תואירב לע לעופ חורה בואכמ, יכ ,רתויב םיקיזמ םהמ

 רתסי ינחורה .עצפה םאו  ,"חורה .תואירב לע לעופ .ףונה 'בואכמש <
 ךותב .קומע:קומע = תרחנ, .אוה תאז = לכב = ,וניניעמ בור .יפ-'לע

 .ירליה לש וייח- ימי לכל םיק .םשור םימעפל וירחא .ריאשמו שפנה >>
 רפ לש ותעד יפל ,םיכירצ  ךונחב שנועהו רכשה לש םמוקמ תא
 םידמועה: םופיצנורפ/  ;רמגל :םיחחא .םיפיצנירפ:'תחקל / :,ץיבוניבה
 0 + "םירחא :טושקה ךכ:רחאו ךמצע 'טושק, וללכה דוסיה :לע |

 וא .ןקתלו < .םהישעמב .םמצעבשפשפל- םורומהו  םירוהה' םיכירצ
 / םהיתובאלש,. םידליה :ואריש 'ךרצ :;םשפג :ךותבש :תומינפה <
 םנוא- םהש = ;םשפנו = םבל :לכב :ול םידבוע \ םהש :;בגשנ/'לאידיא>

 -= ; "תוימהבה םהיתוואת תא עיבשהלו ףסכ/"חיוההל" קר'םיפאוש
 רפסההת ב: ;11?'-'מע) -םירליה תא: שינעהל" החומה .ךרטצי :אל:זאו
 לש םילוונמה  םייחה לש .אל \ לבא, ;םייחל  רודזורפ :תויהל' ךירצ
 אובל ':ןוזחפ: םתואםיאוה :ונאש :;םינקותמה'םויחה לש אלא ,דשעל
 ,(86 :'מע) :!אובל דותעל =
 בוט'רלאה תוחנההמ 'ונל :אצויה = ר סימה ש ה, קפס!ןוא | ה
 טרפב \,הזכ :רסומל "ףיטהל:'יואה .יאדובו "';ומצעל -אוהשכ " ,דאמ"
 , ךפיהל .:הזב 'קפתפהל רשפאדיא = ןינעה ףוגל-ענונב לבא", וננמזב
 חב:תא 'קוחל: אלו .שילחהל ידכ שי רבפנה רבחמה לש וללה:םירמרב |
 ילבכמ= ךונחה = תא 'ררחשל  ידכ'םא :תמאבו .ויתונעטו ייתוחפוה
 לכב:םירו: מ םירומהו םירוהה ויהיש  ,אקוד ץוחנ שנועהו רכשה \
 ,"וכו ףסכ .חיורהל קר ופאשי אלש  ,'םיבגשנ םיליאודיא,ל םשפנ
 הלחתמ וטשפיש ,(1? 'מע) שאר תולקו קוחשב םנמז תא ולבי אלש
 -ןוקת אקוד הזל ץוחנ םא ,רמולכ-,םה םבלבש תוימומקעה תא
 = בל ריתעל ןויוחב ותוא םיאור ונאש ומכ  ,רומג םלוע

 לכש ,וז אל םא ,הזמ איצוהל רשפא תרחא אנקסמ וזיא ,ןכ םא =
 -יא "וישכע 'לש םילוונמה | םייחה, יאנתב םימייק  ונחנאש ןמז
 ררחתשהל רשפאזיאש . םשכ ..,שנועו | רכשמ .ךונחב .רטפהל רשפא
 תוכלמב םלועה ןקותי אלש "מ :לכ ,כלכ ב םי'יי חב םחמ

 םנמא = .והזו-++ונבל ןיזחב קה- םתוא ,םיאור  ינחנאש  ,םולאוָיאה
 ומצעב קסע .אוהש ,ץיבוניבר רמ ..רקובמה רפסה לש שלחה רצה
 הלאשה לע הקפסמ | הבושה בישמ, וניא ,הארוהו ךונחב וימי לכ =
 : ךנחמהו הרומה לש . וחומב העש לכבו םָוי .לכב תרסנמה .,תושעמה .
 ,םולצעה ,םבל תורירשב םיכלוהה .םידימלתה םע גהנתהל וילע ךאיה +
 ובו .'וכו .םהירבח תא םיאיטחמו .םיאטיחה ,םינכרסה ,םיבבושה

 לכמ תוקנלו ...םייחה .יאנתמ ה לע מ ל ..בציתהל = ול ,רשפא ךאיה =
 האלמה ..בוחרבו , תיבב .רימלתה תא .תפקמה . ,הביבסה תא האלח |

 בוזעיה + 'וכו םיִרז .םיגהנמ ,,תורוהמ-אל  תופיאש ,"תוימהב תוואה, |
 ומכש .הטי .וא ,םידליה ירוהל רסומ ףיטהל ךליו ורפסדתיב תא =
 רבחמה ול ץעימש .ומכ ,םיערה .םידימלתה לש םלוע תא לובםל < ד

 וחכ םג השענ ךנחמו הרומ םדא השענש ןויכמ .םנמואה %(19 'מע)
 + םינבאו = לורב חכ

 םיעגונח = ,םיקודקרו םיטרפ המכבש ,תודוהל ךירצ .םלואו /
 ץיבוניבר רמ 0 ,ונבל באה לשו וידימלתל הרומה לש וסחול =
 דףא ,ןכ לעו | .יתמא ינוגרפ רוא םהילע ,הלותו .הכלהכ "םינפי |

 הכוראו  הקומע - רתוי .הריקח שרוד  רקובמה רפסה אשונש יפ"לע
 לבל תפפיתה ןמ הברה וב שי תאו לבב ,ותילכת דע :אובל .ירכ
 תוטרופמ רתוי תוריקח + לצא :יוצמ וניא בור י'פעש  ,ירבע ארק
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 רבומ .םתו :, םיומינפה וקר ינוגעב הער .תווחל .תלכי למ ו ושר ןיא

 לֶאְבְשידעְרֶאִמ םיִבְתְכִמ
 ,ךו

 םא: , לארשו ץראב םושענה = םוי .םזי .ישעמ . לע  בותבל ןישבע השק
 ךררה תא .םופחל הפיאש = וזיא- תמקרנ - אטשוקבש העשב :,אל וא  םה םיכומ
 הנכטה לש > ההרוצ - תאו . התוהמ . תא ..דוע-  םיעדוו-..ונניא .., ונתהובע  ינפב
 . וגתעונת דגנו .וגדגנ תועדה תוגווכמ אטשוקבש ., ונל .ירב לבא ,ונל .תפקשנה
 תוירי .אלא סניא יקרוטה טנמלרפב וצרפש תונויצה לע םיהיכיוה םא עדוי .ימ
 תומרב םירככה | ונייז-ילכ סע לודגה אבצה ןהירחא הארי אל םאו תונושאר
 + םיקוחו תורזג

 םעל. ויהי .םיקרוטהש . ,הלורגה העשה ...החואל ,ונינק ןנחנאו. םומ) .ויה
 ,ונבשח .. םעה לש .ןירחכנו.ןחכזיאכ םע .תו:ווצה לע רבדל היִהְ רשפאו . ישפח
 ,הנווק .ן תוצירעהו .ןורוח יריקפמ רתוי  ונתוא ןיִבַהְל וביטיי םישפחה םיקרוטהש
 -ומאה ץראל םיאיבמש הלודגה תלעותה תא וניבי ,םישפתה םיקווטה ,סהש
 םגו םהל םג םיבוטה ,םישדח םייח .חוו םתא "הו לעהב םירוהיה םיטנרג
 טנמלרפב ורבד הנושאוה םעפבו ,הלודגה העשה הוווא האב הנהו .הכלממל

 , שפנ יחפב 'טנמלרפה ןמ | ונאצי | ונחנאו ---', תינויצה הלאשה "לע .יקרוטה
 ןושכע לש הלשממה ןיב לרבה ןיא תונויעל סחיבש ,  ארה הלאה .םיחוכיוה
 הגלפמה  ןוכו ..תלשומה \הגלפמה  ןיב לרבה = ןיא , תמרוקה  .הלשממה :ןיבו
 ןוטלשה .הנתשנ "רכב ה קרוטב :ינירמח :שפוחה : ןתינש: העשמ הל .תדגנתמה
 טחו :םימוה !'םתןא- .לכ היה: אוה 1 הנתשנ אל | ונולא םחוהו , םימעפ המכ
 םיקרוטח -?תרחא -וא :רז תוישיאב | רוע ולח: זניא >.הזה = ,סֶחיִה , ,ילילש

 תוכלמב. םיבר עמ םינוש. םימעש .יפ. לע -ףא- ..-נַב ןומא..םינתונ נא .םהיגיהנמו
 , םונושה הָומע לש . .תוימואלה .תויכזב .הדומ . תובלמהש .ופ לע ,ףאו - , תוקרוטה
 .םיברה הימואל .לע שרח םואל רוע הל ףסותיש הצור הנוא תאז לכב

 ברקב ,.םגו - תזגושה. םהיתוגלפמ לָכב = ,םיקְרוטה ברקב םג-שי , םנמא
 םה :וללח לבא . תורידיבו ןומאב ונולא .םיפחיתמה  םושגא .,,םיריעצה םיקרוטה
 , ברד  תטבל תכלל לוכו הזה .לודגה בורה , ונל .דגנתמ .בורהו ,  םוטעומה

 םתוא וטיו םיינודמה םייחה ךלהמ לע ועיפשי רשא םיבושח תוחכ ןיאש ינפמ
 .רחא רצל

 העדה .דגנ .םחלהל ,ךירצ = היהש אירכ .רתויהו .יעבט . רתויה- חבה
 םוכורצ = ויה. ,ונילא .עגונְב טנמלרפבו ,הלשממה .תורופסב תלשומה .,תעטומה
 םילגוסמה םושנא ףיקרוט ידוהי ברקב ןיא לבא ..םיקרוטה .םידוהיה תויהל
 םה םוליגר , םמורמ ימואל לאיריאו הלענ .תורפומ הרטמ רעב םחלהל םיצורו
 םוזעונ םה  ןיאו ,םרוקה רטשמה ימימ דוע תודבע ייחל חיקרוט ירוהי

 םהיהא סגש אלא רוע אלו , לשומה םעה לש .תועטומה תועדה" דגנ םמוקתהל
 אוהש , שאר םירהל :"ןירצ ידוהיח .ןיאש ,  םתוא \ודמל- תורחא תוצראמ םיאבה
 אפש היקרוט  ירוהו .לש"סכונח + םהל תוזחתשהלו םירחא = ינפב  ענכהל 'בווח
 םתמשנ תא ליפשה | ,יחח חוהה תא  םכרקב .תימה = "סנאולא,ה ירומ  םהל
 ןלופאו " , המיאבו .רחפב : .דימת- םייורש 'סהש" \דע- ,הנותחתה הגררמה :רע
 םיעבות  םורחאה- היקרוט :.ימואל ;.לכש:-.םהוניעב = םיאור = םהש-- העשב
 ,היקרוט ירוהו : סה ןיא  /,סמע -דופכ = לע .םינוגמו  תוימואלה .םהותועיבת תא
 םוכוטה  םג. , םוומּואלַה .םוכרצה . תרכהו .םוומואל .םווח .תגרְרמל . .תולעל .םילוכו
 העשב .םהופל  םופחמ .םירמוש , טנמלרפבש םידוהיה .םוריצה ןוגכ ,םההש
 + רנילע הער םישרוח םירחאש

 םוטבמש םה טבלב םיעוקזח .תורבעה .תושגרו .תימואל . הרכה ןח
 עגוגש המב ללכ תואיצמב וניא ולאכ אוה י רהו , תיקרוט ידוהי ?ש םחכ תא
 קר ןינע הנוא תונויצהש , םיניבמ םה ןיא ..בושיהו  הסינכה ינינע לע הנגהל
 'רוהו .לכל דובכהו םייהה תלאש יהוזש אלא  ,דבלב םירזה םידוהיל
 \ תיקרוט

 ,לארשי ץרא ירוהיל = הפ ןתני .רשפא = ,םיקתוש | היקרוט ירוהי םאו
 שיש , ןגרואמו רדופמ חכ םוש שהל ןיא וללהו השענ המ לבא ? תוחפה לכל
 " לע . םינאמותוע םיניתג לארשי ץרא ידוהי לכ תוחפת לכל ויה ול . שממ וב
 המוקמב תונותנה תלאש . לועוה אלו  ,הברה ורבד רבכ הזה רברה ךרע
 : םתלו ,ויחשכ .םירז .םוגותג .וראשנ לארשו : ץרא ירוהימ .לודג קלח + תדמוע



 סורהל ודוכ שיש השעמ אובל שגרתמש העשב וליפא , קוחרמ דימת דומעל

 םה םונאמותוע םיניתנש ,םוטעמה  םידוהיהו , םמויקו םתיוה תודופו לכ תא

 היקרוט ירוהי לש | התואמ ההובג  תומוא*ה םתרכהו  םתוינחור  תגרדמ ןיא

 עימשהל  הכאי רשאו לכוי רשא , שוא ןוא ךכ ןיבו = ךכ ןיב , ללבב

 + לוק
 םה  ועימשי רשפא ,םיברעה םה  לארשי ץראב לודג רתויה חכה

 ןתוא לכ :תמאה לע -תודוהל  ךירצ לבא :.? הפינכה תוכזב ררצל םלוק תא

 םג הב שיש ירמגל ןנחכש ,לארשי  ץראב ונתדובע תא ונרבעש , םינשה

 ימע לכב ..תונורחאה םינשב = קר לארשי ץראב "ואצמ, םיברעה תא ,  םוברע

 םעה תא--ונהכש רחאה םעה תא קרו ,ונבושול םידגנתמ וניאר הפוריא

 אלש טעמכ הפונכה ןינט לא םיברעה לש םסחיל . הב .קובדהו ץראב בשויה

 + ללכ תואיצמב םיברעה ויה אל ולאכ , בל ונמש

 האריה ירילו ץראב םיברעה לש םברע תרכה ידול ונעגה התע קר

 'לש םסחיש ,תערל ןגל וואר תמאבו .ירוהוה בושיה לא םסחו ונל בושחש

 העשב ונל בושח אוהש רשפא ץראה לא םידוהי תסונכלו ונתעונתל םיברעה

 ,םמצע םיקרוטה לש םפחימ רחוי דוע וז

 ,םיברעה תעד תא הנובשהמ קוחמתש הל רשפא-יא תיקרוטה הלשממה

 רפסמ י"פע . תינמותועה תוכלמה לש ישארה .חכהו דוסוה סה םיברעהש ינפמ

 + היקרוטב םיבשויה םימיאלה לכבש לודגה אוח יברעה םואלה ירה ויפלכוא

 חכ םהל .ןיאו ,חכ .הזיא לע = םורצונה םע םתמחלמב ןעשהל  םיכירצ .םיקרוטה

 רוע היקרוטבש םימלשומה כרקב ..הנומאל .םה.חא םוברעה .דבלמ רחא בושח

 םוקמ תא תספות איה אהתש ,וזכ הגרדמל תימואלה ה-כהה העיגה םרט

 תחא היאר קר איבהל וגל יד ,םתדב םה םיקורא םימלשנמה לכ ,תרה

 הרפא , םיריעצ םיקרימ הלוכ איהש , ןישכע 6 הלשממה םגש---וז החנהל

 ץוחנל האצמ הלשממהש וא  ,קושל  םילוגמ םונפכ תאצל תוימלשומה לע

 תא תדחאמ  םלשיאה "תנומא .ןדמר  םוצה  תרימש לע החיגשמ תושעתל

 הפש אל ' םגו דחא עזג ונב "םנואש יפ לע ףא , םיברעה תאו םיקרוטה

 :הנתשי םירכדה בצמו .םוי אובו רשפא . ןתואו קזח ונדוע תרח רשק . םהל תחא

 םילוכי :םוקרוטה ןיא  וישכע לש בצמה י"פע .קח קחרו רוע םויה ותוא לבא

 םילוכי םוקרוטה ןיא ,.יברעה .רוכצה לש ונוצרל דגנתמה לודג השעמ תושעל

 םיברעה לא .םוקרוטה לש .םפהי םנמא- . םיברעה .ןובו .םניב  לודבמ- ריק םיקחל

 לארשי ץראב ריקפהל * םיקרוטה .םה .םולדתשמ  ,םיעוהי תוריהזו רשח וב .שי
 םה םיחרכומ תאזה תונרשחה לכ םע לבא . םיקווט אקוד םיריקפ הורוסבו

 + םתבחו םיברעה תכרק תא שקבל

 םיברעהש , יקרוטה,טנמלרפב םיבורמה םה םיברעהש , חוכשל םג ןיא
 םירטסינומ ילב .הלשממ ןיאש ,הלשממה תורשמ  לכב  בושח = םוקמ .םיפפוה

 ךיא ןפבו /העודי הדמב תינאמותועה תוכלמה יגיהנמ םה םיברעהשו  ,םיברע

 + םיברעה :ןוצר אלו- רכד הלשממה תושעל לכוח

 אל  םלועמ , םיברעה יפלכ דימת ונישאר תא םוליקמ ונייה ונחנאו
 ונחנא . םכותב םידירי ונל אוצמל ונוסנ אל םלועמ , םתא םירבדב ונאב

 םיזכומה לש םינושה הרובעה ירחהב !ותוהש םיכררב ןנכלה , םהמ ונקחרתה
 התואמ לודגה בווה םה  םוברעהש -- "שעוכ : רבד, ונחכשו ., ץראל .ץוחב
 תויולת הנייהת ונילא םיברעה סחיבש , הכ בשיתהל םירמוא ונאש )  ץראה
 , הלודיג  תורשפאו וגהיווכע תחלצה הלודג הדמב דימה

 ועמשג .,יקריטה. טגמלרפה לש וטפשמ = ונפל  תונויצה .הדמעשב ,,החע
 ו אנ ש ןיא ,םנמא ,ונתבוטל אל ןה םג ויה ןבוה ונרעצלו , םיברעה תועד םג
 םיארי לבא ,םידוהיה ,ןובו , םימלשומה םוברעה ןיב תוחפה לכל ,םיברעה .ןיב

 םוכורצ ונייח .הזכש סחול , ץראה " ןס םידוהיה םתוא וחדי אלש , םיברעה םה

 רותב וכינח  ,םירצונ | םיברע הברה  לארשי  ץיראב שו , שארמ םונבומ .תויהל
 ,לארשי םעל האנש הנוכב ועטנ םבלבו ,םיתיסמהו םייעושיה לש רפסה

 בושיה דגנ .תואחמה לכ תואצוי םהמ . לארשי ץראכ וניאנוש ישאר םה וללה
 םידוהיהו תונןיצה תנכס לע םיריהזמהו תועוז לוק  םירימעמה םה , ידוהיה
 הזש תימואלה העונתה ידי לע תוכמתנ הלא םהיתואחמו םהיתורהזא , םירזה
 הגארב םוטיבמ .תאזה העונתה לע םיחפסנה .םוברעה .ברקב תילגתמ אוה .החע
 רבכמ הו םיארוק םירצונה .ץראל םידוהי .תסינכ לעו  תוגויצה לע דחפו

 רבו לכ םיליהבמו םימזוגמ םיעבצב ראתל םילדתשמו םידוהיה לא האנשל
 יפלא תואמש ,תולוק ילוקב םיקעוצו םידמוע םהו = , םידוהיה םושועש ןטק

 ונתגו .!ותרטמ .תא- םהל ןנהאב אל ,םתפש תא '

 ףלא םיִתֶאמ .ןאכל ואב = תונורחאה םינשבשו , לארשי ץרא לע םילוע םירוהי
 םיברעה םיאב רימ ,הנטק הזוחא וזיא ידוהי הנקיש ןויכ . תונוש תוצראמ םידוהי

 ץהאה .לכו טעמ דועשו ,תועקרקה לכ םישבוכ םידוהוהש , םיזירכמו םירצוגה
 'םג  רבועו- ךלוה םשורהו ,םשוה תושוע הלאה .תוקעצה .,םידוהי .לש היהח
 םיליבשמה לע =םגו .ןומהה לע :תועיפשמ תוקעצה ., לארשי ץרא .תולוכגל -ץוחמ
 םולח תא םימלוחהו תימואלה "העונתל .:םיטונה הלא לע דוחיבו ,םימלשומה
 ןיב .םגו םיברעח ןיב \ שיש ,ףיסוהל  םנמא  ךירצ , יברעה  םואלה - לש" ןתוחת
 םושמ , לארשו ץראל םירוהי ווסינכ  תוכזב םודדצמש " םישנא  םיימואלה
 , םושרח םויחל דבלב םמצע חככ םמורתהל ול:וי אל םיברעהש ,םה םיבשוחש
 הפיחרו ,לוכשהלו םתולפשמ רענתהל ץוחה ןמ הפיקת הפיהד םהל הצוחנש
 הוחאה לע םיובדמ הלאה  םוימואלה ,םידוהיה ידי לע קר אובתש הלוכי וז
 הז הלאה םימעה ינש ורשקנש רשקה לע םוארמו , םיברעהו םירוהיה ןיב תיעבטה
 שיא לומגל םילוכי םהש תלעותה לעו םהימי ירבד תופוקתמ הברהב הזל
 יבגל לטב םלוקו ,םה םיטעומ הלאכ םינובגו םילוכשמ םיימואל לבא . והערל
 . םיבורמה לש םהיתורהזאו םהיתוקעצ

 עמשת תוקוחר םיתעל קר . יברעה תונותעב םג הלגתמ הזה. פחיה
 , םינותעה בור " .ץראל  םיסנכנה  םורוהיהו תונויצה תבוטל הדיחו העד הב
 םהל שיש , םירצמ ינותע םגו הירוסבו לארשי ץראב םואצויה ולא םגו
 תונויצל הביאב םיפחיתמ , םהיארוק *ע הלודג העפשהו לארשי ץראב םיכלהמ
 : ,תיקרוטה הכלממלו םיברעל הנכס הב םיאורו

 ויה אטשוקב 'טנמלרפב ורמאנש  :ירבדה - לכש , אלפתהל -ןיא .ךכופל
 םימויאב קר םיסנרפמ .הלשממה תא .'התערלו תונויצה דגנ  סינווכמ

 לש הנמאנה םתרוצ תא ראתיו וללה םימויאה לע בישיש שיא ןיאו , תודחפהו

 .ותפצוחו ותוזע תא וישכע לידגה דּוע הפיחב אצויה "למרכה, , םיגונעה

 'המכו .םודוהי תסינכל תדגנתמה , הרחוימ תורדתסה וזיא םו שי , הארנכ
 םירוזוה שארל ,טנמלרפה אישנל םיברע וחלש ופומ םגש , ןויזבה אוה לודג
 ץראל םידוהו  תסינכו תוגויצה דגנ האחמ לש תומרגלט םיגוש םונותעלו
 ,לארעו

 דומאה דגנ הדחוימ העצה טנמלרפה לא סינכהל םוריתע םיקרוטה
 םוברעה . לבקתה העצההש םורגי הוהה תוחורה דמעמש קפס לכ ןיאו , היצרג

 /הופר ונירי---ונחנאו , ננכרד תא םוטחל םיקרוטה תא םיעינמו תואהמ םי יחלוש

 ..םישחמ ונחנא

 ירו לע לארשי ץראב ונמצעל חכ 'ףיסוה ןעמל הכ דע 'םולכ ונישע אל

 * תלוכיה םידוהיל םג היהתש ידכב ,ץראה ידוהי :רקכ םיקרוטה םוניתנה רפטמ תלדגה
 לא ברקתהל ירכ םולכ ונישע אל , םהיתושיהר תא עיצהל)ו םתער לע דומעל

 ,ונילא םיגוה .המ םיברש תובוטה תושגרה תא חתפל וניפנ אל . םיברעה
 ונדמל אל ., םהמע ונכלהתה .םירזכו ,הב .םיבשוי םה ש ,ץראה לא ונאב םירזכ

 < םיאנושל , םירחאל םוקמ

 , םיתיסמו .םייעושיל ,  םודנמו

 ונתדובע : לרוג ..וישכע 'םג  ונחנא  םוקתושו .םינשה ןתוא לכ ונקתש .ונחנא
 , םוכחמ) םישחמ - - ונחנאו , םהיריב םילטומ התיחתפתהו

- 

 2 2 ! ךרועה ינודא
 !הלא ירברל דבכנה ךנותעב .םוקמ אנ הנתו הליאוה
 .היפורב םירוהיה תופתתשה = תורלותל - שדקומ | רובח  תבירעל = יתשגב

 'םסוחו 1812 תגשב םיתפרצהו םיפווה תמתלמב ןילופו
 ,הו .ילעפמב יל רוועל םתלוכיב רשא ,הלא לכל הזב הנופ ינגה , היתוערואמל
 לכמ ., ל"'נה הפוקתהל עגונה .ירוטסיה רמח יל - איצמהלו ףוסאל הצרטנ השקבב
 -יבתבל ,תויטרפו תויליציפוא תורועתל הנושארו שארב שי רחוימ ךרע הזה .רמחה
 , תינלופ ,  תיסורב) לע

 ל 4 א

 " = ,"תונויצה יהמ םהלש קחסונה י"פע םהל וראביש

 . . תומישרל ., (תופשה ראשבו תידוהיה .הפשב , רבע תפשב



 , 'וכו םיבתכמל  ,םינושה  םיירובצה  תורפומהו תולהקה לש ''םקנפה , ירפפב
 .ל"נה המחלמה ירקמב רחא וא הו ןפואב םידוהיה תופתתשה םיראתמה
 ושעש ה ה םידדצהל םידוהיה לש  תונושה תוגלפמה תוסחיתה =

 אל ןיוצמ ךרע .'ובו ,םידוהיה .ייח לש םינושה םירדצה לע .המחלמה תוערואמ
 תוסחיתה ל ירקמ תודוא תורוסמהו תודגאה םג ןכרקב ןיקוזחמ הזמ תוחפ
 םינקפע ראשו להקה  יסנרפ , םידיפחה  י"רומדא = , םינבר) - אוהה- רודה :יניהנמ
 ןאעלאפאנו ןושארה רדנסכלא לע תחיתופקשה ,המחלמה תוערואמל (םיירובצ

 ירחא -- .'ןכו , טרפב םידוהיל עגונבו .ללכב םהלש הקיטילופה .לעו ןושארה =
 ובישא | ,ונממ | היפוק יניכה ירחא וא יכרצל ירוטסיהה רמחב .שמתשא רשא
 : הסירדאה י"פע רמחה תא חולשל םישקבתמ .םתשקב יפכ ,וילעבל הדותב
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 ה תה 18618 תןוססווסאד'ש, 2. 35
 ,גרובזניג ,ש
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 ! דבכנ ךרוע

 + הלאה .םירבדל םוקמ ךנותעב .תתל .הליאוה
 תורומ. לע השוררה .תעב הבר ,  םינוש .תומוקממ ונלבקש תועיריח יפל

 תושקבמה תוירבעה תוננגה תא | םישקבמ ונגה ןכלו .םירבע םידלודונג רעב
 דומב . םירבד-רשקב ונמע אוכל הנלאות יכ , הז עוצקמב הרשמו הרובע ןהל
 םיילברפ | םירועשו םירבעה  םידליההינג לש םילחנמה תא םישקבמ ונא ןכ
 תוידימתה תואצוהה ביצקתו התינכתו םתדובע = ינפא ר"ע וגעירוהל ,םימויקה

 תועיריה רמחו  .:םירבע םירְלְידינג רוסי רבדב קש עתהל תעב ונחנא םישגנ יב

 .וז ההבכנ הדובעל. בושח ינויסנ םיסב רותב שמשל לובי .וללה
 :ןילרב

 + תירבעה תוברתלו הפשל תורדתסהה לש יזכומה-רעוה
 :תבתבה

 .סושהה\>ה וס הז 101806 866 וגם וו 1

 ו הוט 116 וז ה

 ו

 ! דבכְנ ךרוע

 ! תאוה העידיה תא "םלועה, לש בורקה רמונב םיפרהל השקבב

 לארשי :ץראל . לויט .לש .העיסנ םשל ןיעוהומה"תמשל הררפש אריישה
 טעמ .שיא רשע-השלש הב םיפתתשמ ,ץרמב ר"כב יטסאירטמ הכרדל האצי

 גח ימי | םילח םיתניבש םושמ ,וז אריישב ןפתתשנש םירייפה רפסמ או
 אלש אלא | ,לארשי ץראל עופנל םה םג וצ-ש םישנאה םה םיכרו ,חספ

 תלוביה תא  תלאה .םישנאהל .םג תתל ירב .. גתה .ימיל םתוב תא בוזעל וצפח <
 רדסל ןיעידומה-תכשל הטילחה , םיבורמ םימדב הלוע הגיאש , העיפנב .ףתתשהל
 לבקל  רשפא " םיטרופמ םיטקפסורפ . הינש ארייש הז הנשל לי רפ א ףוס ב
 :תאזה הסוזהאה י"פע .ונתאמ |

 בה סות ה(10 הווה חו ₪14511*1ה8 ות וש ]יא מ 1

 ה אח(" א 0. /
 :הירטסוא ברעמל ינויצה זכרמה די לעש ןיעידומה תבשל 'צ"בבו דובכב

 ו(.

 ! דבכנ ןודא :

 י"פע ושענש) תוגומ ת לש ם1וב ל א בורקב איצוהל תרמוא ונתרבח < ><
 .תידוהיה היצרגימאה עוצ קמ -(םירויצו תונומת י"פעו תואיצמז

 .םובלאל רמוחה  ןובקב הל ורזעי יכ , שקבל תדבבתמ הרבחה תגה)
 ו לש ה טפשמ תויפרגוטופ תונומתל) םירויצ לבקל רב

 תדות תבייח היהת .הגהנהה .םידוהי ו םירזועה ,'ובו ל ו :
 ,(המודכו תוריוצמ תואצוה) .תורוקמה לע הל תוארהל לואי רשא ימ ל מג |
 + תידוחיה .היצרגימאה ינונעל ישחומ רמוח םהב .אוצמל רשפאש =

 . תידוהיה היצרגימאה רורפל הרבחה תגהנה .רומג רוככב

 בירי

.) 
 ! דבכנ .ךרוע

 : הלאה תורושה תא בורקה "םלועה , רמונב םיפדהל ונחנא םישקבמ
 הקסרציפוא .בוחר) גרוברטפב "םידוהי םיטנרגימא לובשב ןיעידומהה :תבשל,

 : ןישכע אוה תישילשה הקלחמב קרוידוינל העיפנ-סיטרב ריחמש , עידומ (20
 160 -= םדרטורמו ןפרווטנאמ |; קרמ 160 -- ןמרבמ ;'בור 82 -- יובילמ
 ףוחה ירעב = . תלוגלוגל ףסב 'בור  הנומש טנרגימא לב םלשמ הזמ ץוח . קרמ
 ..קרמ 10--תונוזמו הריד דעב םימלשמ ל"וחבש

 םיקיפפמ = תונטקהו תולודגה- םירעב ןיעירומה-תבשל לש .םיפינפה לכ
 ..םילזו .םיחונ רתויה םינפואה י"פע .העיסנה .תא רדסל ךאיה , תועירי

 ,גרוברמפב א"קו תרבח לש יזכרמה דעוה רו לעש ןיעודומה- 0 דובכב

3% 
 ,תּונויִצַּב

 דעוה .תאמ וז העדיה .הספרנ .יטלעוו,ה לש .ןורחאה  רמונב
 ! םצמוצמה לעופה

 -ו"טבי* היהי ירי ש ע ה סר גנוקה
 רשא ליואכב (ברעמה ינב ןינמל טסונואב 9--15)
 . תינוריעה .הניזאקה

 זומתב בייל יז ןיבש םימיב תויחל תוכיצ תורי ה בה
 תוריתבה ילוקוטורפ 7 .יברעמה ינב ןונמל ילויב 8--8)
 -נולאראק) .ןלקב םצמוצמה לעופה .דעוה .תכשלב לבקתהל .םיכירצ
 תוא חמ .--.(ילויב .18) וומתב -ט"יבמ רחואי אל (81  ,נניררענ
 חלשהל תוכירצ - ,םיקומנהו םימעטה ןהב םיטרופמש .,תוריחבה לע
 לעופה  דעור:תכשללו .ומוקמה= זכרמל  תוריחבה = ירחא  ףכית
 םשוי א5:(ילויב 15) זומתב ט"י ירחא  הנלבקתתש תואחמל , ןלקב
 הורפל  םיפפוט .  קוחכ ךורעל ךירצ .הוריחבה ילוקוטורפ תא * בל
 םירלפמסכאה רפסמב לעופה דעוה תכשל תאמ לבקל רשפא םילוקומ
 ,שורדה

 א'ערת באב :אי'ב--
 5כיהב .ץויוישב

 ןסינב .טייכב .ן 5 ק ב היהת לורגה לעופה .רעוה ,ירבח .תפפא
 .וירהאלש . םימיבו .(לירפאב .14,8ל)

 םיקנבה:לש .תויללכ תופסא ןלקב: כ'ג .הנייהת םימיה םתואב
 ..תימואלה ןרקה לשו  םינויצה

 ונל .בתוב ה"רה
 : + הלאה

 יכ ,  תירבעח, תימואלה ןרקה ירידול עודומ. ונורה | ןוגי לש שגרב
 התע דע יתדבעש הדובעה תא העש יפל קיספהל חרכומ ינא יתואיל תבסמ
 תא חולשלו םיבדנמה תומישו תא םסרפל ,ל'הקה ליבשב | תובדנ לבקל
 . םתדועתל םיפסכה

 לש .תושארה הכשלה לא םהיתובדנ תא חולשל  םילוכי רבדב :םיצורה
 1 תאזה הסירדאה ו"פע ל"הקה

 31, סמ א |[, 0

 + תקספנה יתדובעל בושל תלביה יל היהת בורְקְב יכ  ,ינא הוקמ
 ידידו לכל תבבלנו הקומע הדית עיבמ ינא , יתדובעמ העש יפְל יררפהב , החע
 םינשה שלש ךשמב יתדוכעבו יב ונתנ רשא ,ןוטאה ותוא ללגב ל"הקה
 / +. תונורחאה

 םירבדה תא הבקסוממ .בונילצ לֶאיחי

 תו ה/חוו-, א הס1זח שו

 ןויצ תכרבב
 תירבעה ל"הקה לש ,רוטקיריד |

 ,בונילצ ו |



 ןרקי" לש ::תוזכרמה .הכשלב  רבעש :'עובשה > :'ךשמב - לבקתנשי'םוכסה
 .יטרפואוקח- הפוקה .תבוטל קרט (4962,43. הלוע להקה תפוטל .ןלקב.תימואלה
 ---₪/8870/ רמוג איה בהוה .הפסב .הנורחאה .המושרה ... קרמ 470,09--תב

 ..121298,73 .התע . הלוע תיביטרפואוקה הפוקה לש  הנוה

 ,רמיהנפנא:ץנרפ ר:דה םע ה חיש
 ולא םומיב - ול התיהש החישה תא ונל רסומ גרבסגינקמ ןיבוגור .י" רמ

 הבשומהו . תוביטרפואוקה הפוקה ינינע רבדב רטיהנפוא ר"דה םע ןילרבב

 ! תפתושמה
 3000. ךורא .ןמזל תימואלה ןרקה תאמ רוכהת תיביטרופואוקה הרבחה

 דחא לכ ,םילעופ השמחו םירשע הו עקרק לע בישוהל תנמ לע עקרק םגוד
 עיבר .םילעופהל הל היהי דועו , קנרפ 40 םישדח תרבשמ לבקי םילעופה ןמ
 ןרקה .לש ןקלחב הלוע חוירה רתי - חיורהל הרבחה הדיתעש יתנשה חוירה ןמ
 הרבחה ןוגכ ,.רבדה םיקסועה . :ירסומה לתיו תוביטרפואוקה הרבחה = , תימואלה
 + בושיה" תרשבהל

 : הבשומה לע לעופה לבקתמ םיכורד השלשב
 איה הריכחה ימד תסכמ | .תוקרי-ןג םשל עקרק םנוד הרשע םג  רוכחלו לעופ
 ; תיבימרפואוקה הרבחה תאמ ,  תימואלה ןרקה רמולכ , הזיחאה לעב הבוגש וז
 יפל עקרק תזוחא תוסיראב ונובשה לע הרבחח תאמ תחקל לעופה יאשר (ב
 ,םה םינמיתה . הבשומב לעופ קר םלועל ראשהל לעופה לובי (ג ; ויניע תואר
 + טעומב םה םיקפתסמש םושמ , רברל לגוסמ 'רתויה טנמלאה ,רמיהנפוא .תער פל
 דותעל םנמא " .ןוגר 'רכשל "שדוחל 'רפ 40 | ובשחי" ארז! םהבש' םיקווחה
 סנרפל  תפתושמה = הכשומה לש לעופהל הוהי רשפא , הרבחה יקסע ורצבתישב
 ןימקלו = םוקוור קר :;תויהל.:םילעופזו-:םיכירצ .התע תעל לבא. < םינכו השא םג
 ןיוכל ₪ םיכוהצ.השדחה הבשומה .רוסיל הנןשארה .הפוקתב , םהיתואצוהב
 רמוהנפוא.אצומ ויתווקתו ויתובשְחמל .עויס . סתדובעל קר םהיתובשחמ לב תא

 ראשהל לעופה יאשר (א

 העשה . התיה . אלש  י"פעא ,וז הוח ."תרנכ, הוחב השענש ןויסנה תואצותב
 תבלוה ,םישק םיאגת ללכב התיה הפקו>ו הדסונש העשב  העירול הרשכומ
 היפוצ תחא השאו, םילעיפ השש ע"על םידבוע שי תרנכב * .ןגוחכ- תחתפתמו
 1000 הוחל "הל וראשנ לעופ לבל רכש  'רפ 590 'ןויכנ יוחא תיבה תוכילה
 , ה-ויקל .הנושארה :הנשכ  יקנ. חור: :קהמ

 + קרמ "80 "תונבו 'קףמ 500. תונפ תוינמ: האיצוה תוביטרפואוקה .הרכחה

 ימ ; הגהנהה ינינעב העד תווחל תוכזה ול שי ןושארה ןימה ;מ הינמ ול שיש ימ
 .תימואלה ןרקהל תרבוע העד תווחל ותוכז ינשה ןימה ןמ הינמ ול שיש

 דצמ | תורחתהמ - לצנהל  תיבימרפואוקה " הרבחה | לכות 'ךאיה =
 א 6 . 5% .םיטסילטופק

 הישעתה "יגינעב < קר = איה: 'תירשפא- : םוטסילטופק :..רצמ תוחחתה :.--
 םיחקמה תא דורוהְל לובי = יאלקחח/ ןיאש. ינפמ :.,.תועקרק תרובעב. אל . לבא
 לוזב הל: הלעת > אל-יארו- םילעופ . .תדובעו - , ףדוע = ריחמ ,םהב ןיאש םירבדב
 ער:רתווח :ןפואבש .םושמ -, הגוילעה .לע גנרי : ןב .לע .רתי . וגל הלעתש הממ
 טסולטיפקה = תגוכו .,רמעמ קיזחהל ,,םיקתהל קר אלא ונלש הנוכה ןיא ירה
 םילעופב וכרצל שמתשמ טסילטיפקתש אלא רוע אלו .אקוד רשוע תושעל- -איה
 ,חויר ול ףסותיש ידכ , ךרפב םהְב הדור אוה םירבדה  עבט י"פעו | םירובש
 ונמז אצי אלש ומצע תבופל לדתשהל לעופ לכ דותע ונלש הבשומבש העשב
 לכש | ,ונלעפמ חכ והז \  התזיב :'תיביסנטניאו .הירופ- זתדובע :היחתשו  חלטבל
 + סורהא :תבוטל אל .ותבוטל .לומעו .ונילעופמ דחא

 עוצקמב !'קר = ךישעמ' לב = םא+ ,ריחה :יגודא--.,.םצמצמ התא . .עורמ .--

 + תשורחל -ללכ,.בל םש .ךגואו .המדאה תדו-ע
 ,לארשי ץראב תשורחה תא חהפל ןיידע רשפא יא לודגה ונרעצל .--

 יתינפה .רקוצה תישעת , לשמל ,הנה ,םייתה םירמוחה הב םיוסחש םושמ

 םהמש םיחיטבאה ןימ ותוא . רשפא יאו- -יתשררו יתרקח . וז הישעתל 'יבל תא
 ןיאו ,ירמגל המדאה הבעמב רסח לורבה . לארשי ץראב רוע ונניא השענ רקוצה
 עגונש  המב . תכתמ תקיציל 'םילודג תשורח \ יתב ד"ע ללכ .תובשהמ 'בושחל

 תולפמש ןמו לכ ,טעומב  קפתסהל ונחנא םיחרכומ הישעתה  ינומ  רתיל

 םגש םושמ , הפוריא םע ץראה 'תא | ןיידע ורבח אל  תוילוורשיצראה לזרפה
 תשגל תולוכי תוינאה ןיא ףרוחה תומיב רשא שוו ,ץראב ןיידע ןוא םילמנ
 ,ןהיתואשמ תא קורפלו םיפזחה לא

== 

 :הלאה םירברה תא ונל םתוכ א ם ש ו ק ם .רנרפוט
 רטפתנ < ךרעב  םישדח " השמח " ינפל* כ: םיעדוו = "םלועה =: יארזק

 הקיחע הלבק  יהוז= לכא + תושדח - תוריחב -ךורעל :טלחהו ."יממעה שול'גימ ה
 : םושוע / :םנואו < םורמוא : םדאונב השועו :.המוא .ה"בקה

 , 3 םלועה <

 יוקטרוא , טלב ,.!וקסחב ורחבנש םירבחה בור .םנמא .,רומג ןוחצג היה . "שדוקב -

 : וש ומב 1 .תודהיה לכ 9 המשב השעמ שעלו < םתוא "לב <
 : מיצר. שיא :ןיאו ל סו

 וקלס:וז -תיאשח הדובע לש  היטעבש :', םיעדוי ונא .רחא רבד קר :המ עדוי
 רובעה  .ינינעמ = 'ירמגל  'םחודו "תא אטשוקבש םיטעמה הנומאה ישנא

 6 . י ויכרצו

 ףוסבלו "םיפא | תעוב | הדבע .תוריחבה תא רדפל הרחבנש היסימוקה

 רפומה , שיל'גימה ; הנקתש | תונקתר רמולב ,"התדובע"" תואצות =" ומסרפתנ

 םורחכנ ויהי וירבחש ו ומ יואר ,הבושחה אטשוק תדע לש הלהנמו .החכ-אב אוהש
 ,טלבו יוקסח ןוגב ,םירברפבש םושמו ."הרעהדינפ, ,"םילבטונ,  תאמ אקוד
 "םילבטונ, אוצמל ,היסימוקה  תעד יפל ,רשפא יא ,םידוהי יסלכואב םיבורמה
 1, הזב ןפואב םירהכנה רפסמ תא עובקל תונקתה ינקתמ "וחרכוה, , םירהוב

 ה ע ש ת קר ויהי , אטשוק ירוהי לש לודגה בורח רד םהבש , טלבו יוקסחלש
 הריפ , הפלג , םיפלכואב םיטעומה ., םירושעה םירברפהלו ,שיל'גימב חכ-ואב
 תעגופ וז הנפתש , ונעטו טלבו יוקסח יבשות וחימ אושל .םיעברא --החפ-רדיחו
 ףוחבלו םהב חוטכל ולכוי רשא , םהלשמ: הנומא-ישנא םהל שיש , םרובכב
 תונקתה לע ונעשנ היסימוקה ירבח . הליעוה אל םתאחמ --שיל'גימה ירבתל םתוא
 לעשו ,דמועה לע ןהב הבורמ ץורפהש , הנש םיעברא ינפל דוע ועבקנש

 םינכרה שארל רחכנש העשב ומצע םוחנ םייה 'ר הארה .םיבורמה ןהיתונורסח
 ,המייקתנ אל החטבהה םלואו .  ןללה תונורפחה לכ תא ריסהל חיטבה זאו
 - לבו .ןגוהנכ \ םןיה = רע תומייק .וראשנ תועוערה .תזנשיה .תונקתה " ןתוא " ; גוהנכ
 " דועו . גוהנב כ"ג ,  ןהל היה אל עמוש  םיינעה .םירכרפה יבשות ונעטש תונעטה
 -=תונשיה תונקתב  םבג"לע .םידמועה 'םישאר 1. היסימוקה ירבח ''ואצמ .דחא ומר
 .תונברה םא:.יב ,םהמדכדנקקה -תאי םועבוק| םמצע :םוהחובה ' אל ::יב
 רמגנ <:לפה-:ןכבו. :.:ןה םג .זחדנ .ןבומכו תושרח  תואחמ  ואב-.ןכומכ .. תישאהה
 < דאב ,העשתל -ובו טלבו ...יוקסח .: שארמ .ןכוהש ...רדסה .ו"פע ..םוט .לזמל - השענו
 , םיעבראל --.,הטלגו .הריפ - , החפ-רדיחו. ,טלבל העבראו ינקפחל .השמח ,,,,חכ
 < רירש לכהו . תישארה תונברה אלא , םהיטדידנק תא םמצעל ועכק םירחובה אלו
 .םייקו

 = * אל .תמאה .י"פע .,הצולמה .ךרד  י"פע :המולכ .,חממדל המק, .הרעסהו
 - היצטוגא אל .תובהלתה ..אלו .המחלמ .אל ןאב התה ,אל .,.ללב :הרעפ...ןאכ התיה
 , .המרב .עמשב אל טלבו . ווקסח .לש ..ןהיתואחמ..לוק .םג .. יאשתב . רמגנו השעג לכה
 אלא .. אמלעב . לוטבבו הרומג הקיתשכ ובישה = יאדו .תונקתה ..ינקתמו :... יואהב
 , םוטרידנק - לש .תומישר וכרעו - ורמע .,רומג ןוחצנ -ןלחגי אל .אמש ,וששחשבש
 , "םמולשךושנא, .. לכל -ןללה .תומושהה תא ..וחלשו . .,"אלטציא התואל םיוארה,
 < םיתרשמ,ה לש ,םגוחצנ .הוחיב .,.םולודגה לש  םנותצנו :! ורחבו ורכז . , אר : רמאל

 םהב שי .םוומואל .םודוהו םה (ןתעבהאל חב-יאב רשע, העבש) .קוודנוקבוקב םג
 "/"םונוגה, .קה ..ורחבנ .."םולבטונ,ה. .לש .םהיתובשומ ..תומוקמב .לבא .  . םינויצ םג
 .- רוה .=-:םורופפה .רוחב וישבע . םסונתמ .תיאמשוקה .הדעה .לש ה.ןגבו
 . . החפדֶרֶריחב רחבגש

 , םודוהיה ףלא: םורשעמ - . הידמוק . לש הרוצ .ןועמ .תוריחבל .התיה .תמאב
 ,םישנא ה ש שר .םיו-ת א מ. תוריחבה ..לא ןאב הטלגו הָרְיפב .םיררה , לשמל
 תא:.רמולכ . ,.חכדואב . םי שלש םמצעְל נרחב .וללה . םישנאה תששו םיתאמו
 .ישוע , ללב ,תוריחבב .ופתתשה .אל .םיזגכשאה וניחא  ..שיל'גימה ירבח תיצחמ
 י"פעש - ,,םינכשאה .ןמ שיא ה ש ש ו .ם י רש ע ב--טעומב וקפתסה "תוריחבה
 , הרעה .ןמ הבימת םילבקמ .םלוכש םושמ , הריחבה תוכז םהל ןיא קוחה

 -, םימעומה .םשח ושנא .אקורש ., תאוה אדבועה לע עבצאב .םיִרומ לכהו
 - .שולגימה לא ורחבנ אל , תינאמותועה | תודהיה שארב דומעל תמאב םייוארה
 - ,וזנכשא .,ידנפא | .רובב .ידיחיה = ירוהיה  .רוטניפה : לשמל ורחבנ אל ןכ הנה
 ,יגרטומ בוט םש , ןובג קחצי ,וכלומ ידנפא רוד הכלממה לש םרוקה  ןמגרותה
 לש .הגהנהה רבח ו ןרהא = , הניטנביל-הילגנא תרכח לש  קנבה .רוטקריד
 יחבה .ישוע יניעב ורשי אל הלאה ושנאה לב: רועז 7 הריפ תדע
 7 5  םירושחה סהמ שיו ,תוימואלה  לע=-"תונימה, לע םה :'םודושח:יב
 = החומ : יליזרב א רמ  .ותוא :':תונויצלו" םינויצל בוט :םחיב'  םג---!רבחה ארונו
 ."תמושה תא .םינברה - שארל הארהו הוכ ןפואב ושענש תוריחבה לע יבמופב

 "שוע = : בישהו ושארב /הנעג :'םוחנ םויח "רו .. ש"נא לכל - החלשנש -.םיטדודנקה
 0 ."ךכ .לע .רעטצהל

 ,תוה הנוגמה השעמה לע האחמי םיכרוע :אטשוקב :םינבה-תצקש .,םיִרמְוא
 :םירבוע םניא וארו םורשיה ..םינותעה פר . שיל'עמל רחבנ וקסירפ רורכ ש אש

 - הנובירטה, ו ןקינולס לו 0-ר < ושעש % 5% תקוה
 ,"רינובא,הו "הרביל



 ינינע = רורסל ףכות  שגויש = וללה םינותעה לכ םישרוד  ךכופל . תינאמותועה

 תוההיהל ץוחנה ןוילעה רסומה  ותוא לש = ותריצילו תושארה  תינברה

 . תינאמותועה
 ,םברקב םוקחוצ | וקסירפ לש וירבחו .,םילהנמו = םישרור  םינותעה

 אלא בוט ףוגל יתאצמ אל : רמאגש המ : םייקל ,םהלש תא .םישועו םוקתוש

 ...הקיתש -

 ול :

 .הָיְסּורב 2

 הררבתנ הז עשב ,הכלמ מה:תמודב םידותיה תלאש

 ףיעפ שי וז העצהב . םירפכה לש הבטסמזה רכרב העצה הכלממה-תמורב

 םירפכה לש ימצעה:ןוטלשב ףתתשהל םיאשר םידוהיה ןוא, יכ ,  רמואה דחא

 . "םודוהיל עגונב הנודמב םוגוהנה םיקוחה ללכ ךרדב ורהכתי רשא רע תורועהו |

 םיחוכווב םולוחתמה . םיבהלנו םיכורא .םיחוכו המודב ררוע הזה ףיעפה

 םידוהיה .לע רופאל .ועיצח םה , קא'צלאחאפו  ורוגוליב םיינמוה .םירכאה ויח = =

 קר אלו) ימלוע רוס א  תורועהו םירפבה לש הבטסמזהב תופתתשהה תא

 שגרה תא םיתיחשמ םידוהיה, יכ ןעי ,  (םידוהיל עגונב םיקוחה וררבתוש דע

 םה םינוכנ, םגו "םיירקיעה היסור * יבשות לש ירסומהו | יטוירטאפה = ותדח

 :תואיח מ) "שודקה הכולמה:אסכ תא שובכל ירוהי שיאל תע לכב רוזעל|

 (.ןימימ םיפב
 אוה .וז הלבנה דגנ םיצימג םירבדב ןעומ (טידאק) ביראגניוש

 ,ץראה איה הללמוא . הבלממל רספה האיבמ ירובצ לעפמב הלבגה לכ, :רמוא = =

 + הנידמה-יתרזוא לכ תא הושמה ,  קוחה .ךוע תא םיניבמ  םניא .חיגיהנמש =
 ,תוינויצולוביר תויטנב םה םיניוצמש םירמואו םידיהיה \ לע םיגרטקמ םתא .םומעפל

 םירוהיה ויה אל ילמלא ,ראמ המת יתייה ינא . הז גווטקב שי .תמא לש בוטרוק

 םה םה םיפורה םיקוחה .ונצואב םהל םישועש תוערה לכ ירחא ,היצולובירל םוטוג

 , 'רבח \ תאמ יתשקב * ,אנליווב יתייהשכ . םירינויצולובירל  םירוהיה תא ושעש
 תלוונמ תוינע +: רייצל ןתנ אלש המ  יתיאר . םידוהיה תונועמ תא יל וארו יב
 תחא הטורפ םילוע .ןהיתונוזמש תוחפשמ םהב םיבשויש * ,םיפתרמ=תונועמ , דאמ

 תונויזחש ,  הכלממה * . ישונאה | ףוצרפה םהמ = לטינש םרא=ינב "תיאר + םויבל = =
 ןוותפ אוצמל הלוכי חניא םינשב תורשע ךשמבש ,חב םייוצמ :הלאכ םיארונ

 םירוסמה םידוהי הב ויהי אלש רשפא"יא , םידוהיה-תלאשל קוחה רוסי לע =

 ועמש םח , טפשמו קוח ירבד םביפמ םהימימ ועמש אל םירוהיה . היצולובירל =
 םכדצמ םהימימ  ואר אל פה . חצונמבו הפומב ללעתמה קוחה לש ולוק--קר = = |

 ארקנש ,לודגה ירצונה םש תא הפרחל םימש םתאו םהילא יתמא ירצונ םחי
 -יחרוא לב | יב ,ןנחנא םיבשוח ,(לאמ ש דצמ םיפכ תואי חמ) סבולע-
 םג םא םוקמ לכבו דימת םהילע ןגנ ונחנא . תובוחלו תויכזל  םיוש -הכלממה

 +וטילחתש המ ושילחתו ורמאתש המ ורמאתש
 בלכ םיבוט תושגר רריעל הסנא אל ינא . (.מור ,צוס) ןלאקדירפ | ֶּ

 יא ,ול םדקש ,יאדאקה טאטופידה השעש ומכ ,תישילשה 'המורבש בורה

 ךרדב תכלוה הלשממה ,תרהא עיצי הזבש 'בור יכ , ללב תופצל רשפא

 תא .רותפל תחאה .ךררה ,ודי תא הל טישומ המו ה לש בוההו | היצקאירה

 לש םהיתיחכ ףוחשב .תיסורה היטאיקומירה | תמחלמ איה = םידוהיה:תלאש

 .ורחל .תושורד םירוהול עגונב  תוגהונה תולכגהה לכ . היסור:יבשות םירוהיה =

 , םואלב .םיאל  ךסכסל תפאוש איה םיקמ לכבו רימת רשא | , תטלושה היצקא
 ןוראבה ,םיטסיל אנויצאגה םיטאטופירח םירוהוה .ח!יכז .תלכגהב .םיכמות 6 .

 + יקסבוזורוב 11 פו בופאקרו'צ
 םידוהיה תויכז תא ליכגרל ןוצרה יכ -- , ב פאקרי'צ ןעוט הפ ורמא

 .םורוהיה תא םיארי םיליבגמהש ינפמ ,כל ךרומ וב שו הכטסמזה תגהנהב

 :ךרומ אוה המוזרה .תפגממ וא תערצה עגנמ חרוכה שיאה וכ ,רמאל .ןכתוה =
 ! תימצעה חרימשה שגר אלא , 5ל:ךרומ הז ןוא +בל

 םהל םיכויש םוקמ לכב יכו םיינע סניא םידוהיה יכ  ,רמוא יקסבוזיריב 2

 גוארל םידוחיה תונע תא םיכבמד םיטדאקה לעו , םילודג רתויה םינפחמה
 - + םירצונה יינעל הלחת

- 

 א-ה ל

 < םלועה <

 <> היסומוקה<

 ב

 ו

 איה םורוהיה :תלאש .ן.תרמיאו -הינפ לע תועיבצה הופמ תא המש .המורח לש

 םישגה.תלאש םג אלה לבא ,קלח ןורתפ הרתפל רשפא-יאש , תיללכ הלאש

 ימצעה:ןוטלשב ףתתש המ םישנה תא: םוקיחרמ ןיא ז"כבו = , תיללכ הלאש איה
 ותוא י"ע הינ ש ה חכלממהיתמוד לא הסגכוה העצהה התוא ,הבטסמזה לש
 לעש ,רכרה הארנ ,םירוהיל הלכגה םוש הב העבקנ אל זאו , ןיפילוטס .א ,פ
 םעה תאמ םא יכ ,תישילשה המודה תאמ אל קדעו טפשמל תופצל םידוהיה

 : ,ישפחה יטורה
 -לכוא . םירי'ז-ילבוא םכמצעל םיארוק םתא + ץ יב ו לס יג טטופירה

 :תחא קְר תונעל רשפא םדא-ילכואלו . םדא-לבואל אוה ףררג םש םידי'ז
 עולבל סתא םיצור ,ונמד תא .תותשל םתא םיצור ,ונלכאל םתא םיצור
 , תורודמ לע וגתוא .ולעהש תוגרא ויה .םבריב הלעי אל הו רבד--ונתוא
 םכל .יהת, ,ורבא תוצראה ןחוא--ףוסבלו , וגיתובשומ תומוקממ ונתוא ושרגש
 םירוהיהש ינפמ ,  םידי'וה .חא  לוכאל םכדיב הלעי אל םלועל . תפומל הינאפש
 -ילבוא םמצעל םיארוקה הלאו . ההובג הרוטלוק ילעב היסורב פוקמ לכב םה
 , וקנחת םתא , ןכ . .וז םתליכא תעשב וקנחי םידי'ז

 העצההו םירוהיה יניגע לע םיניגמה לש םהירבד לכ וליעוה אל  ,ןבימב
 יההוארבאיטקואה בורה י'ע הלבקתג

 הלאה םימיב .התתד ן א ה אר ט ם א רועב = תיכלפה היצארטפינימדאה
 :תמושתל יואר הזה :יוחדה -.ן לפ ק ל ארש י רמ הדעה בר תא ןתרמשממ
 , םירחאל .םג .אמגוה שמשל לוכוש ינפמ .הרחוימ בל

 ישוריג הנווחאה תעב ובר ,םוחתל ץוחמ תאצמנה " ,ןאחארטסאב
 ,תולג בויחתנש םדא לכ לש ולרוג אוה השק ,הבישי רתיה םהל .ןיאש  ,םודוהו
 :ןהילעב .תומ סע רשא  ,תונמלאה םישנה לש ןבצמ רתויב רמו ער לבא
 תודמועה ןמ .תונמלא שלש ואצמג הנהו ,הבישיהיתוכז םג ןהל תרבוא ןהיסנרפמ
 , תויכז .ולעב .םירוהי .םינמלא השלש םע ןיאושנה:תירבב ןאב רשא , שרגהל
 התאר .תוכ"פה הגחגהה .לבא + תדכו ןודכ ןישודקה תא ןהל ררס ןלפק .ברהו
 רתוי הברח  םינקז םיאשונה ויהש סושמ , הרתי תימומרעו הינונק השעמ הזב
 , יתרמשממ ותוא התהדו ברה לע רברה תוירחא - תא הליטהו ,  תואושנה ןמ

 היה הזכ השעמ :. תמויקחמ ותרזג .ןיאו .רזוג ב ו צ א מ ל ךט םגש שי
 םולוח:תוב .הנש שמחו םיעבש הז םייקתמ םש . הסירואב םינורחאה םימיב
 תא רגסו בו'צאמלוט  קינלאצאנודארגה = אב .ןמז הזיא ונפל .הנהו , ץוח ילוחל
 .'םירוהי םה ובש סםיאפורה בורש,י יגפמ ,הזה  םולוחה:תיב
 - = תינוריעה המודה שארל 'בו'צאמלוט 'בתכ ךכ --- םילוחה-תיב לש הגהנהה,
 םולוחהיתיבו .םימוה ןכראי אלו - ,םירצונה םיאפורה תא שאל טאל  הקיחרמ
 םישפח םמצע תא | ואריש  ןויכמו , םירוהיה לש םתושרב ולוכ  ןותנ  היהי
 אלו .תודחוימה תויטילופה .םה'תורטמל קר ופאשי ,החגשהו תרקב לכמ
 ."ללכ םילוח תאופר ינינעב וקסעתי

 בויצאמלוט : ירבחל .המיכסה : , הלוכ .הרוחש .איחש ., תיאסיהואה המורה
 ןא .רברה הא הרשא תיכלפה הגהנההו םילוחה:תיב תא רוגסל הטילחהו
 םיחוכוו ירחאו רבדב ןויע טאגיסה .טאניפה לא .הנלבוק םילוחההתיב דעו .שוגה
 , תואסידואה תיכלפה הגהגהה לש התרוקפ תא לטבל טילחה םירצק

 הרקמ . ד"ע םועידומ  ,קפראיוגסארקל הכומסה | ה ט ק א ל א ב ריעמ
 ימוקמה .רפפה תוב לש הנושארה הקלחמב :רבכ אל הז םש הרקש ,ארונ
 ויה םיסורה  םידימלתה .,םינש עשת ןכ רעג ,רקפ ידוהיה דימלתה רמל
 רקפ . תוצרמנ . תוכמ ותוא | ןכה םגש .שיו הזה "ָךי'ז,ב  םירגתמו םיללעתמ
 סתויהב  ,ןישורטו , בורומוכיט םירומה לבא  ,וירבח לע םימעפ המכ ןנואתה
 ."רי'ז,ה תונולתל בל ומש אל ,םירומג םימשיטנא

 ןמ םירחא רענה לע .וכסג ,הלודגה הקספהה תעשב ,ראורבפב א"בב
 רודזורפכ וילע ולפנתה "| רי'זה תא -וכה, : תואירקב םילודגה םידימלתה
 ורכעה רענה ,םהילגרב ותו םוסמורו ותוא םיכמ וליחתהו ץראל והוליפהו
 ובזעשכ .ונממ ופרי :יב = ,סחילא ןנתתיו םירזכאה  וירבח .תימולהמ .תחת חנאנ

 ארקוו .וינפ לעט



 גי ויק נ

 ,אצמ ,וילא -ארקנ רשא
 + םיארונ .םירופוב

 רענה תמ םידחא םימי רובעכ ,ןורבא וקפרנ ינ

 לא | הרוקפ
 התוכז םהירזהל

 רורוגבונ:ינ'זינב שדחה רוטאנרגוגה
 ,םירוהו םירימלת - ולכקי אל יב ,תויפאנמיגחררוטקרוד
 ..םוחתל ץוחמ הבושיה

 לש | םהיתויכזב :הקידבה הנורחאה תעב תאוח ריעב -התבר  ללכבו
 ,ותגמואב קסוע וניאש , ידוהי םאצמבו : ,תיבל תיבמ םיכלוה םירטושה ,םירוהיה
 תולדתשהו השקב לכו :.,שוריג .תריזג וילע .םורזנגו .לוקוטורפ םוכרוע םה דימ

 ,םולכ אלו הלועומ הניא

 איצוח
 ןיאש

 ,בוקיגטולז = ךווצה , םירתשה ךתא יתונמאו תומשיטנאי
 לא הנפ , תוימשיטנא תורוטאקיראק י"ע קר תונמאה םלועב ע"על ןויטצהש

 הצור יכ , הערוהב , גרוברטפב בורקב תויהל תרמועה , םונמאל הריעוה תבשל

 ץפח וז ותאצרהב ,*תונמאב םירוהיה, ר'ע האצרה הדועוב אורקל אוה
 ךכיפלו ,רחא ןואג ולופא תונמאל םודוהיה ונתג אל" יכ * , תוכוהל בוקינמולז-

 + םיפורה לש םתונמאב ףתתשהל תוכזה .םהל .ןיא

 הנתג אל וז ותאצרה יכ |, בוקינטול תא הכשלה התנע הז לע

 םיבשוהה ןמ רחא קלה תורגלו ךסבסל איה  הלולעש :ונפמ| ,חרועוב ארקהל
 + והעומ

 סודוהי םיגרטסכא תצובקל עירוה י ק פס לו ק ג ,המודה לש טאטופודה
 הריתעש ,ול עידוח הלבשהה ינונעל .רטסונומה רבו יכ ,הפורגאב
 תודחא םורעב . םינ-טסכאה לע ,הרזגנש הרזגב תועורי חולוק תושעל חלשממה

 ינפל לדתשהלו גרוברטפל תויצאטופוו חולשל םירוריה םיניטסכא וטולחה
 תושארמ םא יכ ,תאזה םודומלה:תנשב אל הלח הרזגה אחת יכ , ןוטלשה
 0 + האבה םירומלה:תגש

 :ןוירטסינימ .עידוה וכ ,העידי הלכקתנ השראווב ,םידמלמה וחצג ןילופב
 , יאשראווה םידומלהילילג לע תקפסה תא רחוימ ראלוקריצב הלכשהה
 םחל הנהנ תושרהו ,ץיקב שפוח:יחרי לע םיווצמ םניא "םירדח,ה ידמלמש
 חינה אל הזח ראלוקריצה-לבא | .ץיקח  תומי" לכב קספה ילב םהירדחב  דומלל
 :לאריניגה :ינפל .תולרתשהב  םיברמ .םהו = ,ןילופב 4 םירמלמה | תור תא יידע

 ,הרזגה עור תא אוה םג :ערקי  יכ ,רוטאנרבוג

 ונל .העידומ היצרגימאה  ינונעל  תירוהיה הרבחה 'לש תיבויקה הגהנהה

 1 הלאה .םירבדב

 לש .םישמחה  הריישה ,ןמרבמ הכרדל אצת  ,ץרמב 24 .,ושימחה םויב
 לח הספה גחש ינפמ . ןוטסבלגל הרבחה י"ע םיחלשנה  ,םידוהיה- םוטגרגימאה
 , תמדוקה הריישבש רועב ,שיא העבראו םישמח וו הריישב ופתתשנ עצמאב
 . דחאו שיא האמ .ופתתשנ .,תיעישתהו םיעבראה

 הנווחאה תיללכה הפסאה תמלחה י"פע , תחלוש הרבחה לש הגהנהה
 + םישמחה הריישל הכרב לש \המרגלש .,בויקב התותש

 155 .ופתתשג (םושמחהו עשתו .םיעבראה)  תוגוהחאה . תוריישה יתשב

 40--90 ינב .--- לודג רתויה .בורה . םידלי 4 ,תובקג 16 = ,םירכז 105 : שיא

 -- תובקנבו (71 ,49/9) שיא 75 -- םירכזב : אוה .תוכאלמה-ילעב רפסמ . הנש

 -- םיטועפ םיגרגתו םינונח ;  5 --- םילעופ 14 -- רחסמדיתבב םידבוע ;2

 לש .לודג רתויה בורה + תובקנ 4 ,םירכו 7 : םה העובק הפנרפ ילכ םישנא | 4

 לודופ = , ןילהאוו ,.בויק יכלפ) יברעמ"ימוררה לבחה יבשוימ .םה- םידדובה
 לבחהמו שיא 11 -- 'ןילופמ , שיא 38 -- אמולמ ; שוא 92 -- (בוגינר'צו

 ירחא ףכית .היפורמ אצת ,.תחאו םישמחה ,  האכה .הריישה \. שוא 14  ימוררה

 הריישב םשרהל םיצפחה לכ תאמ תשקבמ הרבחה תגהנה .לירפאב ב"יב הספה
 תוצוחנה תודועתה לב תאו ףסכה תא הל איצמהל (תחאו םישמחה) תאוה
 | ..הרוגפ הבשלה היהת גחה ימיב יב ןעי ,חספה אוב דע

 4 3 םלועה <

 .ץֶבָאְל-ץּוחּב
 עובשב .,בובלב םידוהי םילעופ לש תינומה הפפא

 רחבנו ,םילעופ לש הפסא בר םע  ןומח תופתתשהב בגובלב התיה רבעש
 והדובע ר"ע .םירחובה יגפל הצרה ,טנאמאיר טארקומיר-לאיצופה ,טארסכיירה

 - ךראש | ןומואגב .םירחבנה-תיכב תיטארקומיד-לאיצופה היצקארפה תדובעו
 "לרגל םיעגונה םינינעב היצקארפה תדובע לע םג טואמאיד רבד ,תועש יתש
 - התוה היצילאגב םוגזומה תלאש יכ ,אלמ הפב הדוה טנאמאיד ,היצולאג ירוהי
 רפסמ טעמתי יב ,סיצור םה דחאה רצה ןמ ,םיטארקומיד:לאיצוסהל דאמ השק
 היצקארפה לכא .םישנא יפלא יפמ לבוא קוחה תירכמ ינשה רצה ןמו ,םיגזומה
 ":ופירל התיהש הצעומב ףתתשה טנאמאירו ,םיגזומה ןימיל דומעל הטילחה
 " הבציתה רשא ,היצאטופרה ירבחמ דחא היה םגו וז הלאשב םידוהיה םיטאט
 תתל תמלחומ החטבה חיטבה טריניב םירטסונימה דופ אושג , ביצנה ינפל
 .  רגנכ קוח ר'ע הלאשב . תושדח הויסצגוק ףלא דוע םידוהיה םיגזומהל
 ודו לע הכרענש ,העצהה תא ליפהל םיטארקומיד-לאיצופה וצמאהה םילכורה

 - .היצקארפה הסינכה ,םדיב רבוה הלע אלש העשבו ,םיילאיצוסה םירצוגה
 ינפמ קוחל תויהל תורשפא םוש הל םינתונ םניאש ,העצההל םייונשו תופסוה
 = ןוילעה.תיבב :יכ " ,ךכ ידיל הלאה םיריגנה ואיבה טנמאו .הבש םירוגנה ןומה
 ,ןפוא םושב הזה קוחה לכקתי אל

 = *רגאב,ה) םיטסוטאראפעסה לש םחכ-אב רבד טנאפאיד לש למיאנ 'ירחא
 % .!תרובעמ ותגלפמ תער החונ פלכבש ףא יכ  ,רמאש " , ריביאש (יאצילאגה
 תא העיבמ איה יכ ,הדומ הנוא הז לכב 1 היצקארפה
 < ווכרצ רכלמ ול שי הזה ןויראטילורפה , ידוהיה : ןויראטילורפה תושירד לכ
 < טנאמאוד ןתוא - עיבה אל - רשא  ,תוימואל-תוירוטלוק :תושירד = םג \ םיירמחה
 < םולעופל \ טנאמאיר /רזע אל יב לע ןרעצ :תא  עיבמ םאוגה  טנמלרפהב
 פמ תעשב תורוהיה ןושלה לש היתויכז תרכו רעב םהכחלסב | םידיהיה
 המ תידוהיה ןושלה לע ,יטרפ םדא -רותב , טנאמאיד לש ותעד יהת .םעה
 .תפש לש התוכזב = הנירמְה הדות יכ , - היה  בייח םוקמ למ , היהתש
 " אוה דגנתמ התע םגש .ףא יב ,טגאמאיד הנע הו לע הבושתב .םידוהיה
 < תעשב 'תירוהיה ןושלה לש היתויכו תרכה דעב " המחלמה לא ופיצנירפ ךותמ
 "םושרל תוכוה םדא לכל שי יכ ,אוה הרומ תאז לכב ,םעה:רקפמ
 < לע ולטוהש , םישנועהל עגונב . הב-רבֶרמ ,אוהש וגועל תא לה תונוילגב
 "תא רבכ אל הז רקב ,הלאשה תונוילנב תידוהיה הפשה תא ומשרש הלא
 .םישגועה יכ ,הרומג ההטבה |תוא היטבה אוהו , ביצנח
 " וב , אצמי םאו , תונולתה לכ תא ול איבהל הוצ ביצנה ,ולטב הי ה

 + רשמו לב שיא אשי אל זא+, רובדה-תפש- רות .תירוהיה ןושלה הנמסנ קדצב

 .טנמלרפה | אישג לא חלש ירטסואה טארסכוירהה לש ירבעה בולקה

 :טארסכוירה לש  םּנויצה .םירחְכנה,= + תאזה| המרגלטה תא"  הרוקראמ י;לטואה

 חנש םושמח תאלמב הלענה יקלטיאה םעהל החלצה:תכרב םיעיבמ ירטסואה

 / תא ולבק, :תאוה הבושתה הלבקתנ הרוקראמ תאמ ,"תימואלה ותוחתל
 יקלטיאה םעהל םתעבה רשא םונירעה .תושגרה ללגב .המח רתויה ונתדות

 "  ,"ןנא ונבל םכל- םג הגהי תוכרבהו + תושגרה םתוא יכ ; םיחוטב ויה

 .תוירטסואה תויצניבורפה יתשב יכ ,אצוו ןורחאה םעה:דקפמ י"פע

 , םירוהי 11,850 תאזה תעב םיבשוי .הניבוגוצריהו הינסוב .תושדחה

 רגמ היסורפ 0 , הירטסוא:ינותג םודוהיה ר"ע הלל ב ידוהיה
 ןוטלשה השרמ הפוג הורטסואב יכ .,םאונה רועה הז םע . הצראמ  םהוא
 :ארטסינימדאה לע םאונה ןנואתה וירבד .תצורמב . םידוהיה תא ץוחלל ומצעל
 תעשב  םיגוש :היפכ יעצמ אב .םידוהיה תא החירכה  .רשא ,  תיאצילאגה . היצ
 6 רותב . הב -. םורכהמ ...םהש ..,תירוהיה ןושלה תא . ומשרי לבל .םעה:דקפמ

 ,םהלש שומשה
 .טעחירקפמ תעשב וכ" , םאונה תא חיטבה .היסימוקהב הלשממה חכ:אב

 = ל דש ופוסוי % (!םינש רש ץ רועב) .אובל ריתעה

 + םידזהיה

+ 



 ,פראק ,ינימורח םירטסינימה:רוס אושנ .הינ ומור ידוהי בצמ ל
 י"פע ,םורוהיההתלאש תא רותפל הלולעה ",חעצה םיוהבנההתיב לא סונכה

 רתי בצמ םגו ,ליחהההנחמב .ורכעש | ,םיר)היל = תויכזה : לכ הנחנת וז העצה |
 : חכ הע.היהש יפכמ חברה לקוי םורוהיה =

 לארשי ינבמ תוחפשמ תואמ שלשכ םובשוי ה ך ב י ד תיאקוראמה ריעב

 רככ אל הז םלואו ,הערל שיא םהב  עגנ אל התע רע ,דחוימ עבורב

 םהל .ןרחב תומחולה תוגלפמה יתשו ,ךיעה יבשות םימלשומה ןיב הטטק הצרפ =
 הנורחאב ולפנתה דחי םג תוגלפמה יתשו ,םתמחלמ םוקמל םידוהיה עבור תו
 הבט םידוהיב וכרע .םגו םהב אצמנה לכ תא ורשיו ןזביו םירוהיה-ותב לע

 םהירוהש ,סינטק םירלי  ,ותמוהש םירוהי לש תויוג וללוגתה תובוחרב .
 םוקמל םימ םהל איבהל ןלכי רשא ילבמ םידחא םימי ךשמב םתוא ורית

 הבורקה ריעה לא שלמהל ותולצה םידוהי םירשע ,ןואמצב ותמ ,ם
 ןיטלשה לא הנולת ושיגה הפ .םיתפרצה לש םתוסה תחת תדמועה , הרשרו

 ,ויראפכ 'סנאילא,ה לא הרזעל ונפ םגו י

 יזברמה ,.דעוה , .הנפ . ,."םנאּולֶא,ה לש ,ונמְרְגה . ףונסה עודומש ומב
 סיִרָוְהִיה לע .ןגת יכ . ,השקבב הקנהאמב . תיתפרצה תוכאלמה לא ףךגלטה

 :אמה .ןוציחה .רטסינימ | םע .םירְבְרִב .יזכרמה דעוה ירבח ואב הזמ ץוח .ם

 ירבחל .וטְּבה ךטסונימה = , הדבידב םיביצעמה .תוערואמה .תודוא .לע דו
 השיג הלאה ,םושעמה . לא .תָיאקוראמה .הלשממה בל תא .בסו אוה יכ

 ,תוערפוהייעוגג םיִרָוהְיַה .תבוטל ותלכיב .רשֶא לב

 תובוט  תוחטבה :תיטכה .רבכ.הז: .ירקומ:לאש . ,היעהל ךוהצ םֶלְנאו

 ודב וא .תמאבש :םושמ- ,ומייקתנ :אל םלועמו - ,םיתש אלו .תחא .א

 + ,ןמויקל

 תא " ליבגהל הדוקפ איצוה (ודוח) הטוקלאקבש  רפסה-יתב ןוטלש
 + תיטנצורפ המרוג י"פע םירוהיה םידימלתה

 7 , היפור חסונב תולגנא תוימשיטנא

 ש : 4 8 2

 ;תויתּורְפס תועיחי

 + תכרעמב:ולכקתנש םישדח .םירפס:

 רבחמה תגמת םע .יקפניול 45 א יבתכ לכ --
 ..רגוולק ףפוי ריד האמ .יִתורְפסה . .וכרעו . ויתודלנת .לע ךמאמ
 ךרכה ,לא ...לבוה 4,809 רוחמה .  אסודגאב ."הנבי,,.'צוה ..ןושאר ךר
 ולאמ חונמה לש םינוטיליפ םישמח וסגכנ ('מע 468--אאןו') הזה
 ."םישעמו תובשחמ, םשב "חלשה ב סיפדהש

 תצובק .-.'ל -'מונ) .יהישות, 'צוה. :,חלורג = הקוחוולבומ =- <
 .הינש תרבחמ . יקסננזופ איש-ידי"לע- ,.רגיינ םהרבא תאמ \םירמא

 ,"פוק 80 .רוחמ

 :ןושאר .ךרב ....םבי 5 עד םו.ל,ש .יבתכ =-
 .יושראוו .,ירחשה ,.תאצוה ... לבוה 1 .ריחמה = .ב לוח

 היבוט

 םילומח 'תרוגא .י"ע .רואל .אצוי "ינוגדפ ןותע ",ך-ו נחיה =
 ,(א'ערת .ןושח --ירשת) "תישילש  תרבוח :,'

 5ארשידץהאל.- שדקמ ..ירלופופ-יערמ ..ןוחרו רי א מ ה

 ל

 + וא ,'בוח- .הנושאר .הנש  ...דנוקלב .לאהשי האמ .ךרענ

 ינונעלו -עהמל ., ,תורפסל .ןוחתו  ,ר.ו.ע צ-ה-.י ר-ב.ע ה--=

 תרבוח =. 5גוז .ילתפנ :ךרועה . בושמולז "הירבע, 'צוה ,םייחה
 ,א"ערת רדא ,'א

 ,ערמלו :.תורפסל * ,םויחה = .ינינעל .ןוחרי : .,תיי ננס -=-
 .'ב.'בוח-.-םובלב .ןויצ-. יהיעצ וע -ל"וו

 ,שרוקה.יבתכב רשא:תומשה רצוא .נ ר ע בנ עז א ר ,ח ,א--
 םרכז אצמנ .רשא תומשה לכ :'םיררובמו םיראובמ ואבי הזה רפסב
 םימיה = ,םירעה = ,תוצראה | ,םימעה = תומשי "וכו  ךינתה | ירפסב
 , יעיבר קלח "וכו" תוריפו םיחמצ  ,ץראה = תויח * "וכו" תורהנהו
 .איערת ,קראידונ (תתי--ט)

 םילופלפ 5ארשי תררה 'סו םישורד לארשי תסנכ רפס --
 . עירח .רתפשנמ ., רתסשנמב בר ,הפי .בקעי 'לארשי תאמ

 םירשעב "תלהוק, ירבח לש .תיששה .תיללכה הפסאה --
 ,ופי ריעב .,א'ערתה ירשתל

 .םואעְליבוי .ןעגורהעוז%5. ןויז.וצ.!םיהפס.רבומ ילעָהנעמ, ==
 רעה, .:עבָאְגסיוא = ..דלעפנעזאר-- .ש -ןופ.- טריגארער = ,ךובלעמאז
 .1416 וושראוו ,'ךניירפ

 :ם:פ ו%ע.7 םו/לש; =
 .ס'נזח םעד ליטאמ . דנאב
 -- + פאק 0

 -סיורא :ןעטפירש 'עטלעמאועג \ : [ יר ב א ק א ע ל =
 יד וצ םוימערפ .ינאפמאק גנישילבאפ ורביה יד ךרוד .ןעבענעג
 ,1910 ,קראי:וינ ,"טפנוקוצ,

 .קיטילאפ-סנאיצאַרנימע .עשידוי יד ..וו אב א רֶא ב ב ==
 ,'פאק 85 זיירפ . יולסינאטס ,"גנודליב, גאלרעפ

 רעדא קלאפ םאד ןוא השמ  ,ןייט אפע א השמ --
 ויירפ = , קראידוינ * ,ןעלייהט ייווצ ןיא = ,גנואיירפעב "ןוא תולג
 ,טנעס 0

 יד :..ןופ- יירשעגדהעוו-.םאד..םו.נ ו ש.א,ר ה,-.ם.ו. צו לח ==
 . אנוטנעגרא :ןיא-:א'קי רעד -ייב;-ןעטסונאלאק  .עגיחהאי .גיצנָאווצ
 ,:194 4: ,איצורואמ. עונאלאק . םירכאה דחא ;ורבהמ

 רעט?6 >:'עבאגסיוא"םואעליבוו

 זיגופ , אשראוו "פערגארפ, גאלרעפ

 -- 028075 (0078080-60318 קמדיוו8י0 10880 11116-
 עפ .,0788/%-:38 1908-1 1909- תי. 0000, 0.

 -- עפסתאמאפ 0-88 | א6הק00728868]% 006-
 תפננסמוה סאהק 6מקסהאמ טס 206018. [ופאהקמ

 1911. א 4.

 4-21. 1 כ 0 11 0. 25 10800 קא פנו-

 ההתוא. 080088, 58 תה608םוסגתתאה 706

 158זפ 1 .-95-.

 -- וה .ץטת(עגש סמ 02080 2. טופ,  ש0]ו|-

 100 טס טוס 08 40-]ה]נווש0ה 1001188 068-0110006

 רווח 0 םןופוה6 8916 .\0 אט שאב 00088 1.

 :נרבדלוג ל ,יאצמה = | ,בונאיורד א .ךיעב
 1ו8תהד6ת5 1. ה. [0ת פ56ק[0. - ק6הה₪005 8. [. 7/8080.

 לש אבה רמונה .אצי חספה גח ינפמ :תכ רע מ ה תא מ

 0 ,ןפינב ט"כב ?םלועה,
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0 

 0 == .איערת , ןפינ ח"כ ,הנליו ===>%-

 \1[.א 4, 96-6כ הע, 14

 ,הָפְצְטִה לע

 "9 יפי היו

 הריעוב .,יהלכשה יציפמ,ל הריעו גרוברטפב היהת הז עובשב
 רמונב ,הרשה ירעבש םיפינסה יריצו יזכרמה רעוה ירכח .ופתתשי
 הזב ;תוטלחההו םיחוכוה לע תטרופמ האצרה .איבנ אבה "םלועה,

 לע -- םויה ררפ לש בושְח  רתויה טרפה לע רומעל ונא םיצור
 רעוה רבח האצרה אורקל ריתע .הילעש ,.חונבל רפסהה-יתב תלאש
 וחלשנ וז האצרה לש תוירופיה תוחנההו ,ןיניירק .מ" רמ" ,יזכרמה

 ..ןהילע .ןודלו .ןהב .ןייעל \ תנמ לע 'הרבחה .יפינס לכל

 ,םירבעה םידומלל ללכ = רכז ןיאש .טעמכ םירומאה .םיהתבב
 ןמז .םהל = עבקנ ירה  ,המרגורפב וללכנ 'הלא םידומלש  םוקמבו
 ומצע יזכרמה 'דעוה ,םניא :וליאכ םה םימודש דע  ,ךכ-לכ טעומ
 קר םהב םידמלמ | ונימי ירבדמ, :  תונבל ס"תב לע וז .תורע דיעמ
 ראמ"רע " ןה 'תושולק הז 'קלחל * עגונב " םגו = ,ילביבה .קלחה תא

 תירבעה .הפשה רומלל םישידקמש ןמוה ,תודימלתה לש ןהיתועידי

 תודימקתה  ןיא :תיעיברה 'דומלה תנשב :םגש דע ,ךכללב-אוה 'טעומ
 ,אלפתהל שי םאה .יהרותב םילק רתויה םיקוספה תא וליפא תוניבמ
 ןה וללה תונבהו +ונמעל תורז תונב םידימעמ ולא רפס-יתבש

 לב .לע .עיפשחל  תוריתעש .ןה ..אבה .רודל תומא .תויהל  תוהיתעש
 !.ונייח- ךלהמ

 תונבל םיהתבמ .החונ םתער ןיא .תירבעה הפשה .ידגנתמ םג
 הלאה סיהתבב עבקיש ,םישרוד םהש אלא ,וישכע לש םבצמ ייפע

 וישכע .הל .שיש ,הטישה .איה | וז .ןה . .ןוגרזה .רומלל .הבורמ ..ןמז

 ,.ונותולחמ ..קכל, הקודבה האופרה :אוה ..ןוגר!ה + בוחרב - םוכלהמ

 ,העשל -.הטיש אלא .הניא .'וז= הפיש 'םגש:= ,ונחנא- םיעדוי  ,ןבומכ
 ןכשלכמו = ,אוה .ומויק לע רומשל .וליפא= לורג .וחכ ןיא ןוגרוחש
 . םירחא " םיימואל  םינינקל - הרימש * תושעהל חכ וב : ןתינ . אלש
 םרט וע .,ונתנוכ .תאזה המישה ילעב .םע .חבותהל אל. םלואו
 לכ תא .םהירי .לע ןקתלו,..םיינוגרז םיתב .דסיל תושרה :ונל .הנתינ
 םישרודה. ,םימייקה .סיהתב .לא אלא-:וניניע-ןיא התע- ,"םילוקלקה

 ,םתוחדל יאש םינוקת ,העש לכבו 'םוי 'לכב :םינוקת
 ןכיה + ךכ-לכ םיעורג ויהיש ,תונבל םיהתבל םהל םרנ ימ

 :הרצקב בישהל רשפא וז הלאש לע + םשאה ימבו הערה רוקמ .אוה =
 ,םירמוא שי , תו ר ו מ ה תומשא ,קויד רתויב ,וא ,םירומה םימשא

, 
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 חור .יפל הנקתנ םיהתב לש .המרגורפה יכ ,םירוהה םימשא יכ
 4 5 הז לע ךומפל םילינר תירבעה הפשה ידגנתמו  ,םנוצרו םירוהה
 הז םעטמ .  תירבעב הצוה,.וניא: .ומצע םעה ,וארו וטיבה : רמאלו
 ";דחאכ תורענו םירענ .דומלל הבקסוממ דהא ריצ .דקתשא  דגנתה
 ::תירבע המרגורפ םג  עובקל היהי ךירצ דחואמה ט"היבבש ,ורמאב
 -- םושמ ",יותלבוס .תערה יאש, רבד :והזו  ,תורענלו  םירענל תחא
 7 ,םירכעה םידומלה תא םהיתוגבל דמלל  םנוצר ןיא םירוההש

 6 ןיאש ,תיכוהל .ירכ ,םירברב תוברהל ךרוצה  ןִמ ןיא יאדו
 < "/  דגנתמה \ ןומה  דוע"ונל "ןיא התע-תעל  :שממ " םוש "וז  הנעמב
 "';יהבומה,-םתוקת תא  תוארל :םיכירצ .ןוגרזה  יאנק -ןיאו  תירבעל
 - ויתונב תא  רַמְלל 'וירז היה אל םעה ןומה  .המייקתנ- רבכ וליאכ
 ,"םיררח, -ןתוא חולשל זירז היה .אלש" םשכ ' ,םיירבע  םידומל
 31 "ןיאש ,אמלעב טושק ןימל םישנה תלכשה תא בשח ללכבש םושמ
 = "תא םעהי ןומה חלש ,תונבל רפסה-יתב ודפונשכ  .וב  םיקדקדמ
 ,םהב דמָלָי ךיאו המ: ,הברה 'קדקרלו  בושחל .ילבמ "םש5  ויתונב
 השענו ופלב 'הנהנ  ,תלעות 'םיאיבמ ס'התבש ,הארשכ  .,ןמז רחאלו
 תא :םידמלמ .ויה .ילמלאו , תושר/: אלו הבוח .תונבה דומל=םג 5
 ! 5 ,ןפוא .לכב \, רתוי .דוע 'הנהנ: היה יארו -, םיירבע םידומל םג 'תונבה
 : "תעיבקלי הנוכ ב רגנתמ םעה  ןימה :יכ /רמואה לכש ;רבדה רורב

 | תא .העטמו : העומ אלא . ונוא ,תוגבל םיהתבב םיירבע םידומל
 . םירחאה

 ןתמשאב קר תונבל םיהתבב םיירבעה םידומלה ועבקנ אל
 % םידומלה ןמ ןמצעב -ועדי אל :וללה ,  תורומהו תודפימה לש
 ! 38 הארה  םוקמה תא "םהלו :ועבק אל \ ךכיפלו ,םולכ םיירבעה
 ."' "תועידי שוכרל  ונלש  תורומה,, תולוכי ויה ךאיהו .  המרגורפב
 " ןתיבב + טרפב תירבעה הפשה תעידיו ללכב םיירבעה םידומלה
 < תויסנמיגבו ,הרומאה הבסה !ינפמ .וללה .םידומלה תא ודמל אל

 ! תונש עבש .ךשמבש אלא ,רבלב וז אלו , םתוא ודמל :אל יאדו
 = ירמגל .וקחרתנו םירחא .5ש םמלוע:'לא וברקתנ תויסנמינב םידומלה
 \ =", תויסנמינה ןמ ואציש רחאלש" ,ןבומ אליממו :,ןהלשו ונלש םלועה ןמ
 ןבלכו .ןחומב רוע הראשנ אל ..הכלהכ םיטטסטאב תוניוזמ ןהשכ
 .םידומל, םיארקנה ,םהה . "םירתוימה, :םינינעל .הרצ |: הניפ  וליפא
 "+ .,תורשכומ תי י ה.ב.ע 5..אל. לבא. .,תורומל. ויה .הככו ..,"םוירבע
 +ר בע רפסחתיבב :אל-לבא .,םלועבש רפסדתיב לכב :תורוהל ויה
 שי ::ךפיהה .שממ :ןהיטטסטאב  .בותכ : היה :וניאטח :ינפמש אלא
 ריה הרירב ]יא מו ,ןמע ינבל ק ר תורומ תויהל תושרר ןהל
 .,םיירבעה םידומלה .תעידי רפוח ןהל םרג ףוסבלו  ,תוירבע .תורומל

 ל 0
 2 ו . 7%



 . "פיצנירפ = ךותמ, = ,הנוכב הלאה < םידומלל ::הנרגנתת | יכ =
 תומשא -תונבל  ס"ההב לש .םתלקקקבש"" ,תאזה -תמאָה לע | | |
 ,םורוהב | המשאה תא :.םילות :םנחלשו  ,תורומהו ! תורסימה| קר
 ם"התב :ךיעהל | םילוכי !,םיירבע  םידומלל - ,לוכיבכ  ,םיהגנתמה
 ;(ןוסרח ךלפ ה מ ל ו ג ב שםיחיב-;לשמל) ,םהה םים ע ומ ה
 תואור\ תודימלתהו- .השוררח - הרמכ : םיגהונ םייהבע-םידומל .םהבש

 הכל. ובְז ולא  רפס"יתב. ..םיחמשו םיִאור םירוההו ןהידומלב הָכרב =
 תרולי ר בע  תורומ .י'ע תולהנתמו .ררסונ .יהרקמ .י"פעש םושמ קר> =

 ,.תמאב
 הדיתעש -;הינשה הבושחה הלאשה םנ :הלועו תעקוב ןאכמו

 רוסָי - תלאש -- ,םעפה הב קופעל ."הלכשה יציפמ, לש הדיעוה >>
 םינש ינפל ודפונש ,םירומל םיסרוקה ןיעמ) תו ר ו ממ 5 םיסרוק

 אל הדיעוב םאו .(הבורמ תלעות ואיבה רבכשו אנרורוהב םירחא |
 תא --רחא שרק קר :וליצה | םיב הפתטנש םתניפסמש ,וללה :וחצגי 4

 תורומ ןיכהל תנמ לע אקודו ,בורקב ודפוי םיסרוקהו  ,[וגרזה
 הלעפמ ליבשב הדיעוה תא שארמ ךרבל לכונ ירה ,תוירבע.

 : . הזה .ץוחנהו בוטה

 < ח00ואב = וריחמפ

 הנלחת .,םיטעומ תועובש רועב---רמולכ . ,ינוו שדוח תושארב
 םחכדיאב ..ואהקי ..תינש ....הירטסואב ..םירחבנה-תוב ..לא..תוריחבה
 דיחיבו .,הכלממה ינינע .ריע .םתעד תא .עיבהל ..הירטסוא .ימע לש
 ולתש . ;תווקתה :. .םימואלה . .תלאש - --. .תולאשה .לכ .תולאש היע
 ָאְל .,תוושו..תויללב ..תוריחב .ו"פע ןושארה .אוה. ,םדוקה טגמלרפב |

 תמחלמ .ָהאב אל. המוקמבו..הקספ .אָל. .םימואלה ..תמחלמ ..: ואב
 טנמלרפב םג.החקלתה .,ול .ומדקש.. םיטנמלרפה . לכבכ ...תורמעמה
 וחכ .היה .אל ,הזה .טנמלרפה םג . ,םיבאלפהו .םינוטיטה :תמחלמ הז

 תמ. אוה .םגו ..םהיבב .םיכ'צהו . םינמרגה ביר ..תא. קיתשהל .לודנ <
 ..ונמז םדוק

 איהו הירטסואב תולאשה ::תלאש :.איה םימואלה- -תלאש
 .תוריחבל תומרוקה תונכההי לעו .תוריחבה לע המתוח :תא העיבטמה =

 חיהכמ הז רבדו- ;ם:יי מג א ל ה ןהילגה - לע .- תונוח-.תוגלפמה
 םייתרבחהו .םיינידמה = םירקעה לע :תובורק- םיתעל -רתול-ןתוא
 קוחרכ  ;התוערמ השא ןה :תוקוחר םא וליפאו , וז םע וז תירב :תורכלו <

 ,ַתּותָפ סקְנּפ
 אי 4

 .םֶעָב םיִרָט
 תושגרתמז תוכלוה :תוינערופהו ,  םיעגפה ונילע ופפתש תע:, הלאה :םומיב

 שיו .,.ןלהל .םואבה - , םורכדל .רתווכ :יונפ בלה .ןיא- -, העשל העשמו וול .םוימ
 רועב בשויה , ירבעה .ארוקה ותוא .קדצ םגמא יב , ךתעד לע .עגר הלעת .רשא
 בתכמ יבג-לע ותעד-תוח תא עובשב עובש ידמ ונל בתוכו הנטקה | תיגולפ

 וגל בותכל ליגר ,הנטקה תינולפ ריעב בשויה = ,ירבעה ארוקה ותוא ,יולג =
 תונטק  תויתואב : יולג בתכמ : , ןורחאה .ןוילגה תאירק יוחא ,עובשב :עובש :ידמ =
 ונדמלמו ונכירדמו .ןורחאה .ןוילגה = ותוא : לע .וטפשמ תא .ץרוח אוה ובש ,תופיו =
 אוהשמ , הזה ןינעה לכ יכ ., ןבומ .אליממ ..םיאבה .תונוילגב תושעל המ ,  תער <
 .בשיל .ונלוב וגא : םילוכו - ףוס-לב-ףופ  ,וגשפנל דאמ םיעגו ונל חוג ,ומצעל |
 וזהב וגחנא .םירדובו םידיחי אל יכ , ונתערב ,ותיבב שיא-שיא םוננאשו םיחוטב

  ונילע החיגשמה |, - הרופמ שפנו גאוח בל היפוצ 5 יש יב ,הנחמה

 קוחרכו " םיילאיצופה " םורצונה  ןמ .םהיתועדב .םישפחה . םינמרגה
 ! תוגלפמ/ אל .. םיימואלה"םילאיצופה םיכ'צה מ םיריעצה םוכ'צה
 שיא /ומחלי  םימע<.,םא יפ * ,תואפה :תוריחבב |;וז/ םע וז הנמְחלת
 הנלפמה איהש  ,םוטרקומד:לאיצוסה| תנלפמ ךותב  ולופא :.ויחאב
 םורקע/ תושמשמה\ ןח יתוילכלכהו  תויתהבתה :תושיררהש +, הריחְיה
 לבל 'השא -תוינגתובה . תוגלפמה  \לכ המחלמ "תורשוק הילעשו הל
 ןיב :הוריפה / רכינ וז הגלפמ |ךותב ולופא =-  ,דחי ;םג\םימואלה
 .םופ'צהְו םינמרגה-.תמחלמ לש \ המושר .םג חפינו  םינושה :םומואלה

 ! םידמּוע -םימגאלו םימע"לש וז איסומלהדנאו איבוברע ךותבו
 הירטסוא  ידוהי םיפתתשמו  .םיערקל םיעורק .םהשכ = םידוהיה
 "ינלופה, ידוהיהו "יכ'צ,ה ידוהיב "ינמרגה,-ירוהיה  םחלנו וז המחלמב
 םה ןיאש דע וז המחלמב םה םירורט ךכ:לכו  ,"יניתורה, ידוהיב
 לכו הלאה םימעה לש םסחיב אבש לודגה יונשב םיִחינשמ
 י'הבחה,ו .תוילרבילה = הופמ תא ., םידוהיה ינינע .לא-םהיתוגלפמ
 לע ןגהל .וא ןה .תוכירצ ,תוגלפמה לכ ןהילעמ וריסה רבכ םידוהיל
 רוע ןחל רשפא-יאו ,ןמעל  ןוטלשה - תא שובכל וא ןמע ןוטלש
 יכ ,אלפתהל שי םאהו | ,התשודקו תוילרבילה תרהמ לע רומשל
 תואיבמו תוימשיטנאהתונלֶּפְמה ,םע ;פנ"תודחאתמ ןה ךרוצה תעשב
 תוילרבילה תוגלפמה = ןה תוחוטב אמתסמו + םידוהיה תא ןברקל
 םנמאו ,םידוהיה ןהב ודנבי אל הזכש "טעומ רבד, ליבשבש
 .תוילרבילה תוגלפמה/'תא םידוהי ובזעיש :,םלועמ ונעמש אל ןיידע
 . תוימשיטנאו  תוילקירלק תוגלפמל ורבחתנו ואטחש אטח ללנב
 רוחיב  .םירוהיה ןמ .ן:צעב תורהִמְמ תוינגרובה תונלפמה .םלואו
 תרמוא םיטרקומדה:םיימואלה תגלפמש ,הרבה הלפנ רבכו .היצילגב
 ,םידוהיה ןמ ירמגל הרוטפו "הרוהט, .איהשכ  תוריחבה | לא אובל
 .התע דע םינמאנה היתרשמ ויהש

 איה .םג .הנוחה .,.היהטסוא -יִדְוהי ברקב שי .תחא .הגלפמ .קר
 הימעת-םעפה- -םגו .; םונווצה  תגלפמ .איה וז -- .ימואלה הלגד לע
 רפסמב םידוהי ..שיש .םוקמ ..לכב .היטדידנק .תא:,תינויצה ..הגלפמה
 קר אלו ...רחבהל . ולא .םיטרידנקל .הוקת יא םא .וליפאו  ,בושח
 אניווב :.םג .םא ..יכ .,םינויצה - יטֶדירנק .והשעי .הניבוקובבו ..היצילגב
 ,םייטואלה - םונמהנב. םינויצהל םהל המחלמו ,םירחא .תולילגבו
 ,םירמומב .םהל , המחלמ ..דוחיבו.. .,םתאנהל 'םיהוהיב םישמתשמה
 ..וידגובו םעה. תטולפ

 היתוחכ תא םינויצה  תגלפמ זכרת רקיעבש ,רברה רוהב םלואו

 +'ונירעצ לכ תא ןובשחב האיבמו  'הנומו תרפוסו הלועמ החנשה וונישעמ :לעו
 ותואש ,  טפשמה םלואו !דאמ דאמ םדאה שפנל וז הרכה המיענ  ףוס-לכ-ףוס
 - . תצק אוה .השק טפשמ . ,.עובשב עובש .ידמ וגולע-ןירוח .חיגשמה - ארוקה
 תויתואב .עובשב עובש .ידמ בוטה ,חיגשמה .ותוא ונל ,בתוכ -- .ןיבמ. ינא .ןיא,,
 ירבדבו  "תורפס , = .ינינעב םעה חמ תא םימטמטמ טתא המל ---  תופיו תונטק

 %.ןבל לע  תודבכ םינבאב 'םוקיעמ םתא המלו םילבהה ינימ ראשבו תורירמבו שואי
 םוליפאמו .םיריהבה וימש -תא :וילע  םירירקמו .ןנעה-בעב וילא םיאב .םתא המל
 ליִבשְב .יכז '?ובבל.יעצפ לע"ץמוה .יפטנ םופיממז  הרוחש: הלוכש .תילטב: וילע
 ןב .םילפטמו ווארוק .לע- םינטנו .ירכעה,.ןותעל- ביבכמ -ונלוכ :םיפסאתמ : וגא- ךכ
 וגינפ לע חפטינ. ךכ:רחא. הז .אוביש | ירב = , וילא, .וגיניע :םילותנ . ותוא .םיבבוחו
 יולגבו לבשה-רסומבו .םיללמוא "םינרטסכא ,בו ''תוער תוריזג,,בו ''דמש,, ירבדב
 שפגה=יטוטחבו תוקפסבו םירמ = םירוהרה ינימב | ונחוה תא ררמיו םינוש םיעגנ
 לכ-ונל המל ? הלא .לכלו ונל המ ? הפיעל אשמב וניוח חרוט תא "ונילע' דיבכיו
 לנל-ובה :? םכדומ "תוקפס , 'שקבי ימ ?  הזה ברה .שואיה לכו תאזה תורירמה
 ! תושביה : ןניתומצעב :םייחדחוה וחיפה: ! ונשפנל- תואפרו .םומוחנו הוקת ירבד
 ב תש ות ל 1 בה

 תורואמ  תולודג תויתואב חיגשמה . וגדידו .בתוב ןורחאה = קוספה תא

 ןלובמיס ןיעב ו ול שמשמ הז קוספ יכ ,הארנ ,םידחא םיוק חתומו -םיניע
 ו 2 דאמ ראמב םעה בל שבי :רמאל \ י"דמש ב קש

 א
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 < םלועה <

 ,ונחנא םיחוטב :+הירטפואב תוריחבה- :תמחלמ: הלחה :הנה ורחכיש :רשפא :.םשש.-ינפמ ::';תיחהזמה  היצילגב- דּוחיַב ::;חוצולגב
 < לש ומויק לע ןגהל: וליכשי-יאדו -:;תוחפה- לכל . ,היצילג .ידוחו :יכ = םיניתוחה ואבי ךא-םא :; ודוהו בוח םהב:זןואש :תולולגב-וליפא 'םידוהי
 , תומדוקה  ::תוריחבב- םהידו/\ ורצי-= רשא=\= ,יטילופה\='חפומה: = םידוהוה = ןיב תירב התרכנ תומקוקה: תורוחבב  :םידוהיה  ':תרזעל
 ----החטבהה :התוא .םיוקתש יד: ;םהב יולתה לכ תא תושעל ועהיו = םינלופה לע :,םהינשל השקה :ביואה, לע: המחלמה <: ,:םוניתורהו
 ,"ינשה .יממעה -טנמלהפב ;'םג .היהי :ידוהי:-בולקש, המרגש אה וז :תירבו == = ;םתוא : הדחא ;םיטרקומרה:םיימואלה-
 % רצמ-םיניתורהו:>םינלופה = ביה = ;?ורחבי> יכ-=יחוהיה :בולקחי ירבחל--
 אלש קה אל  ינש:.דצמ :םיימואלה = םירוחיהו . םינלופה בילו = רח

 תרכת :יאדו "או .,וללה םינש- עברא - ךשמב רוע השפש-אלא :קספ + 11 0
 ,םיניתוקהו-:םידוהיה :ןוב תב -התע-:םג-

 == = הדועו .התיה בובלב: המחלמל רבכ:הכורע :תינויצח-חגלפמה
 : 4 יִפישעָה "סרגנוקה םידוהיש :םוקמ .לכב :םיטרירנק רימעהל :טלחוהו: תודוגאה;'חכה אבל
 . 5 תויהלו.:דחאתהל.:"םיבייח ה םידוהיה םיהחבנהש  ;םש-:'םיהה םיבההה

 5% : םהילע .ירה = ,םידוהיה םירחבנה רפפמ טעמי םאש ;ידוהי בולקל
 '  ובומ: דיע . םישרוד םיליחתמ טרגנוקְה .ינפלש :םימיה :וסנכנשמ :רפב הגלפמ :וא .בולק -םוש .לע..תונמחל -ילבלו- 'פיארפ;,ראשהל
 העשב  ';םיסרגנוקה תפוקת. תישארב = עבקנש  ;הז 'גדנמ :..ופרעו-'| בולקח::ישעמ תא .טרופ אוה' וב:-רשא -,ןוחב :איצוח וכרמה :טנמל
 < = <; תונויצב השרח הפוקת- רצוי סרננוקו סרגנוק לכ; ,ונלוכל המרנש: . ירוחיה- בולקהש :,.הרבועה = לע הארמו םדוקה. טנָמלרפב -ידוהוה
 ינפל  תוררועתהה , ונידיב-= וישכע "אוה -ףפור:;הארנכי ,הז גהנמ| . ,עוגה .וחכש המכ דעו ,ץרפב רמעש-!היחוח םימוה .םתוא-לכ הוה"

 תוההועתהה :ןמ.:םנ .התוחפ :,דאמ =איה :הנטק..ירישעה ='סרגנוקה = : החטבהב וזורכ תא; זכהמח םייפמו<=; םידוהיה  תויכז ;לע :ןוגח
 ףלוחה םרגנוקה :לש ומושר+ןיא םינותעבו :;ינימשח סרגנוקל.:המדקש ,"ינשה יממעה- טנמלרפב .םג.-חיחו .ירוחי :בולק,י

 / = ףתפהל :תודיתעהו קרפה לע תורמועה תולאשה ןמ :;ללכ+רכינ :בֶרְקו: = תוריחבב ==, אוש =: תחטבה . = וז- = ןיאש--,םירברה הי -ןיאהנו
 "= תובבלה : תא :ררועל :תרשכומה::תחא  ףא-..הארנכ:,ןיא"סרגנוקה יייע- תועד ::ףלא םיעבראכ  :םינויצה = :םיטדידנקה->=ולטנ:> תומחוקה
 "8 אלאןניא ולה  תולאשה לכ ,לודגה : להקה :לש ותעד תא הילא בסהלו = ואמ ורבעש םיגשה :עברא: ךשמב :- ,םינויצ השלש :ורחבנ.היצילנבו
 =  ,הפוג'תורדתסהה ליבשב 'קר בושחו לודג 'ןכרעש ,תוימינפ תולאש :: םיכלוהה .םיללובתמהו ;היצילג:ודוהי :ברקב 'תומואלה העונתה .הקוח
 "7 תולודגה  תווקתה :.ימיב. ,םינושאהה :םיסרגנוקה ימיב \ ,זא ורצע אל יכ ,םיאדב :וקזחוה -;םיטרקומרה"םיימואלה םינלופה :ירחא
 ,וזהעד ::םע :םילשהל- ןפוא  םושב .ונלוכו= אל: ,ריבכה :ףועמהו = לבל - ,םיטרקומהה"םיימואלה, ,םהילעב: תא ::והשמב ףא;אינהל  חכ
 ! / לש"התדועתש  ,העונתה לש :החכהיאבל .הפסא אלא :םרגנוקה ןיאש = ,רטסָאה,כ. םינותע קר < ;םידוחיה =ילגר- תא -םעפב םעפכ  וקחרי
 - |! תא .ףותפלו-היתולועפו :הנהנהה לע .טפשמ :איצוהל :איה:'םרננוקה = תוארל םיצור םניאש וא: םילוכי/םניאש- ,"האחסאוו,הו "טפירשנעבַאוו ==

 " \ לע:תודמוע:םעפו םעפ לכב- אל :ירהו ;קרפה לע תודמועה :תולאשה = ידוהיל :ץעיל:: םברקב :םבל: דומעי = ',אוהש-ומכ <:םינינעה-.'בצמ תאו
 סרננוקה :;יללכ  ירוטסיה .ךרע  ןהל שיש: .תולאש "אקוד :'קרפה =: חיכוה .ירהש-,התא -ורשפתי יכוא "הלוק, ירחא::וכלי:יב* ,היצילג
 היהש דע ;ךכ:לכ :ךהע: בר ערואמל היה ו מ'צ על או ה ש כ | לע/יוה .טנמלרפב  םולכ גישהל:.ןיא הלוקה, .תרזע:'ילבשי ,ןווסנה
 ויה :ןנורתפ תא 'שרהש :תולאשה :םנו- . תובלה תא .ררועל  וחכב =< ,"הבודורנה .הדאר,ה"'וא ,"הלוקה,ש .םינומאמ .םה :ןוירע-!'םימימתה
 תתל .דימת תולולעה ,המהגורפהו:תינכתה תריצי : ;הריצו לש" תולאש  תושירדה לע:רתול היושע ,םינלופה םימדידנקה :תא'תרחובה איהש
 < תוחורה תסיסת::תעשב :דוחיבו>,וב-:תונעל :קודגה. להקל; בר>ןינע = . לכב :םיחוהיה תא:עולבלמ = לורחלו- םידוהיה /תאמ = תשהוה .איהש
 הלאכ :תולאש יונ: =ויה--אלשכו = ,ידוהיה: ונמלועב =זא/5'הטלשש = ,םורומג-םיללובתמ .וליפא ירה ."הדאה,הו/"הלוקה ,:יטילש-יבגל -,הפ
 אלמל המבו ךוא . ,תובשחמ םיבשוח ונייהו ,תוינקיר ןיעמ ונשגרה = םיקירצמ'םניאו ,םהילע :ארקנ:םידוהי םש ןיידע .יכ ;אוהי רחאה םנועש "

 ,סומלופ לש תולאש: ;ההיצי לש:.תולאש:םישקבמ .ונייה ;וז"תוינקיר=. ,תירבע: תוימואלב םיהושח- ,םיעלכנה.םידוהיה לע ללכ ןירה תא
 א
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 -תחמשו הריהזמה שמשהו םיריהכה :םימשה : ?ופוס- רעו .םלועה- ףוסמ  עלקההףכב == םיללמוא :"'םינרטס פאב "= םיקסועה = ,םבינוטיליפ ידידלעז = -, "תועה <:תוריזגב,
 לבבו = וכל : לכב  ףסבנו = :ךשמנו: הלא = לבל גרוע .ונומכ .דוע =ימ: ;יוה--םלוע = תורהנעתהו החמש ירבדב- אלא: וושבע ותנקת ןיא:.ךכופלו , םירמ :םירוהרה/ ינימכו
 < .םיכוטה םירבדה לכ: םלואז  .:;?המשנה: תאיצי .ידכ ךע ,שפנה תולכ דע יודאמ \  דימת םיאצומ :ונא- תחא הלעמ .רועו . ..חימ ש-מ ה: יי כ :ול:ויחיש -,שפגח *

 -תרשחש תע :, הכשחו' .רירגס ימיב םעה ינפל םיאבומ םהשב , דחי םג וללה | הרמאנש םוקמ לכ:::חיגשמה:ארוקה 'ותוא ונל בתובש -,םייולגה- םיבתכמה-םתואב
 תואיבמו .ומלוע- ללחב .תובשנמ .תוער -תוחורו ושארל .לעממ הוולת .הרוחש םיבע = , הארנ = ;תולופב 'תואכרמ יתש 'ךותכ -אלא -הרמאנ - אל :ןץת:ד:ר-פ-ס .תלמ- ומ

 םולב--ןםקמ טלפמ  ןיאו .אצומ .ןיאש ., שואיהו - הלהבהו דחפה תא .ובל .ךותל ... לכוי .אל :יבדהע .' , ךכ-לב :ארזל ןל- התיהו :וילע :הסאמנ+ הככ: < תאזה-'תורפסה--יכ
 סנמא | ? שרל .געלכ .היניעב רחי םג וללה  םיבוטה .םירבדה לכ .וארי אל. וא ןיעב ןיע =: הצע-לעבז = ןוגה -םדאל -יזארכ = שפנה תחונמב+התוא :בותכל :דוע:=

 \ םימשה םיבומ ו םומוחה םיבוטו שמשה הבומו הוקתה הבומ  ,ןכ .  תורפסה התואל שיאה :ותוא לש -ושפגב  העובק ''םגחהתאנש,,:ןומכ >יב"-םיאור

 הלהבה תעשב  ,הבשחהו .לירגפה ימיב פה = םיבוט = םיתעבשו םיריחבה = תא דככנה ונארוקמ .םוקנל ללכ הוב םינוכתמ ונא ןיאש = | ןבומ .אליממ
 - םא  .,םונואהיהפרו ..שלחה ..םדאה . , אטוחה  .םדאה -.השעו המ לבא--,שואיהו = תא .בירל לכ  הזב .םינוכתמ נא ןיאז < , הבולעה = תורפפה: לש: הדובב: תמקנ
 2 . םהל .הּואתמ .אוהש .העשב -םגישהמ ודי .הרצק == לפוטש , הלורגה- המשאה :התוא :םלואו= = .הלהברת- =--איה:תורפפ .םא' = .הפיר

 = + רונוע אשונ | ,הפב = אלא וחכ ןיאש :, םינואהההפרו שלחה םדאהש דעו תודבכ .םינבאב  םעה בל לע+ונא :םוקיעמ יב = ., ובל-בומב: רקיה ונארוק: וגולע
 "- תורלו חריהומ שמשלו| םוריהב .םימשל .ללפתמו: ,םימוחנלו .הוקתל ללפתמו .םורמל תא וולע ונחנא םידיבכמ יכו .הרוחש :הלוכש תילטב וילע ונא * םיליפאמ כו
 , רקיה .וגארוק יניעב! ךכ-לב- תוסואמה - ,"תוערה תוריזג,ה הנהו--,תשדחמ םייח = תאזה הלורגה המשאה ., ןונחו .בוט לא  :,יוה -- הפועל  אשמב ונייח חרוט
 < רפזנה ונארוק | יניעב = ךכדלכ .סואמה  ,"רמש הו ;םויל .םוימ .תופכותו .תוכלוה = לפרעב האבש שמשה הדע ,םיבעב ורדקתהש םימשה םידע ! איה ונתמשא אל
 םינושה = םועגנהו םוללמואה ?םינרטספָא,הו :,םויל = םוימ .רבגתמו ךלוה , ליעל ונתמשא אל יכ , ונממ ודסח תא ריתפה רשא  ,ןונחהו בוטה לאה , םיהלא דעו

 ,קוצמו רוצמ .ייח = , םלוכ .ונויח לכו שפנה-יטוטחו תוקפסהז םירמה  םירוהרההו 5-1 תאז איה <
 < םושמשמו  םילפרעתמו  םיכבתסמו םיבלוה לכה --- ,םייונעו תופידרו .ץחל ייח = תא עדוי ונומכ רוע ימ--שפנהדתואפרו םייחה-חורו .םימוחנהו הוקתה

 .- םעל .איכת = המ . ,אבנל :ןיאו :הפופ = תא .תערל יאש  ,הארוג תחא  היבוברעב = עלוקמה = , שואי-ץוצרו - תורצ-ףופכ , הנועמו הפומ םעל הלא לש  לורגה  םפרע
 >4/ קש 5 , . : : --



 ,תורדתסההו :;שארב:תכלל ליבשת" רשא הנהנה ::ונל:'תתל :ךירצ" = לע ונא םידמוע :.'יונש-'תילכת-תוחורה דמעמ .הנתשנ- וישבע

 ותרועת=יהוז <,'הירחא"'ךלת >;הלוכה אל- םא' ;פיהכל:; לודגה הבור = ותדועתש == ,םרגנוק . ,לבויה-=סרגנוק "5 ר יש ע ה" סרננוקה 'ןתפמ'

 אטחנ = לוד אטחו  ;אבה = .סרננוקה = לש = תירקיעהו- = תישארה = לש. התוחתפתהו ''התחימצ" יכרד תא: "לכ  תושאר ןמסל :היהת"
 ,ירושעה :סרגנוקה לע \רומשנ אל: םא = ,ונתוררתסהלו דנתעונתל = וחילצהשו :ושענש  םישעמה - תא = ונוניע :ינפל = ריבעהל :,ונתעונת

 תלאשי/;יעושתה:'יסרגנוקה "לש" הינש\-הרודהמ = ןיעמ :'השַעְו אלש:= אלשו ושענש -:תונויסנה "לע. תוארהלו": םיסרגנוקה 'תרשע. ךשמב
 תריחבו ' תמחוקה ::הנהנהה ' לש היתולועפ תרוקב;'המולכ :;הנהנהה+: = איה ותדועתש ,ירישעה םרגנוקה ןתפמ לע ונא םידמוע ןונודיב ולע
 תא. עלבתו שארב .םוקמ סופת" בושש:הל רשפא"יא -,השדח הנהנה :: בצמ תא .ירמגל לטבלו יעישתה םרגגוקה םייס אל רשא תא םייסל

 דיע "םומלופהש: :םשכ = ,:ךכ: רמול': רשפא םא"" ,ולוכ  'סהננוקה :. ינמיס ןיא תאז לכבו -- = ,וב האצמנ תורדהסההש | םוירוזיבורפה
 הרועוה לש :היתוטלחה" וע :סרגנוקה :ינפל רמגנ  םייונשה ירקיע טעמ דועש רשפא ,ערוי ימ .הנוכתה המעמ ,םירכינ תוררועתה
 הגהנהה ירבח תמישר תחנב לבקתהלו עבקהל הכורצ ךכ- , תיתנשה = םג-םא-,ייתוינקירה, תא אלמל םיצורה הלא לכ םהיאובחממ ואצוו
 םידרצה ישא <. ומיכסי  םאש ,רברב = קפס :ןוא = ירהז = ,הדיתעה = תואיבמה תוירקיע תולאש: ררועל-םיצורה הלא לכ ,יתוכאלמ ןפואב
 החמשב :סרננוקה" : י'ע לבקתת הזא  ;תחא ':המישרל :םימחלנה = . קרפה לע .תודמוע ןה ןיא םא וליפאו  ,סומלופ ידיל ןעבט ייפע

 .הבר = ונחנא םיבהוא ירהש ,םהיריב רבדה חילציש רשפא = ,עדוי ימו
 םדוק < וררבתי "וללה = :םיטרפה לכש%" , בויחמ = הוהה+ בצמה םיחוכו .לש:ףוס .ןיא בחהמ:%א' הקועמהו הרצה 'תואיצמה-.ןמ .סונל
 אל" :םאש ;טילחהלו: רשאל 'קר :ךרמצו: ומצע סרגנוקהשו = ,םדגנוקה < ןיאש אלא ;ונמלועב  ''תורסנמה, >;תוינויע < תולאש : דע -םירעוס
 הררשש: הובוברעה  התואמ :ירישעה = סרגנוקה  םג :הקני אל .ןכי= . עוגפמב ונממ  ןורתפ .תושרוד- ןה -ןיאז-ונייחב:הזיחא .ןומדע ןהל =
 תלאש םעפה םג רתפת םא/';אוה לודג- קפסו ,ועישתה סרגנוקהב | ."החהנ, :'תניחבב::אוהש -םרנ+:יהישעה'" סרננוקה. לשהולזמ ₪ < -

 ,םיטעמ 'סרגנוקה לשי'ותרובע = ימו" . רומנו ןופנ ןורתפ הנהנה :  רמג אלש יעישתה'םרגנוקל ךשמה:תושעהל ירישעה .סרגנזקה היה ךירצ = :
 ,ץוחנ 'ךכיפלו ,םובורמ- םידסומהו" הגהנהה לש: חיהודהו םינינעהו = , "ירי היחדיאד-:ןויכו, ,החדנש .אלא :,עצמאב קספנו "ותדובע !תא"!
 יטרפו הגהנה':תריחב  רקיע .רבדב" ,סרגנוקה .םדוק. ורשפתי .םיררצהש /= סרגנוקה :ירחא -תודמועו :תויולתו וראשנש. 'תולאשה ורתפנ .םיתניבו=

 לושכמה- לפבש "ירחאמ-:,דאמ:וושבע !'לקוה הז: רבדו >:הריחבה ה רמנגש :םרטב: ירישעה :סהטנוקה = לש-דנמז=עבקנ היה :וליא >;יעישתה'

 . סרגנוקה 'ייע:'אקור יאישנ- תריחב . רע" רקיעה .רמוקכ-:, לודג :התויה >>: ירחא-:הימ/:תוחפה :לכל ::גא = ;היציזופואהו = הנהנהה'. ןיב פומלופה
 ,תושרחה תונקתב הז :ףיעס :העבק .: גמא: :תינויצזינגרואה: .הדעוה = היה:הוע .וז::תריעו .לש<:טועימהש העשב :;ןילרבב תותנשה !הדיעוה =
 םנש ;הארנש :אלא .דוע "אלו .ותוא :הקחמו/ .הבש::ךכ. רחא 'לבא:=: תריחב לש  לודנה  הקיעה =" תשודקי<"לע". הוצמ-תמחלמל ףאוש <

 םוש ןיאש ,'ףוס. ףופ:/ודיהו \ וריכה הז רקיעב :םיקיזחמה .םיטעומה = הנוכתהו :הלודנ .תוררועתהה חתיה אדו ;ומצע סרגנוקה לע "אושנ
 ,/רבלב) תוריחב :י"ע : גוהנמו אישנ 'השענ :םחא: =. סרגנוקה לא:םמצע :תא/םינוכמ ויה.דחי"םג תונחמה ינש  .'דאמ הבר"
 רבכו;=םרגנוקה" :םדוק/: הגהנהה:'ייהבח:'תמישה עבקת םא היתועדל תיתנשה הדיעוה המיבסהש'ןויכמ .םלוא ..ןוהחאה = בֶרְקה קא
 םיאתהל+ סרגנוקה < לש "וריקפת :חיהי .זא== רשפא :יא תרחאש 'ונרמא = טעמב :םומלופהש .ןויכמ  ,התע - רע, החדנ/. םרגנוקהו" הוצוזופואה 07

 םיסנניפה . ינינע  תא::ןקתל- שדחה :/בצמהל תורדתפהה .תונקת תא == ול :ןיא רז .הלאשל. ענונבש .ןווכמ :ףוסבלו = ;ורמגל ' גפ'יומוחו -. לדחש
 םישוההה , םיעצמאה- השהחה' הגהנהה: ידיב ויהיש ידכ :,ירקע ןוקית\:= ---- ,תיתנשה :החיעוה ל היתוטלחה תא רשאל אלא-| סרננוקהל
 תודותע'השרחה 'הגהנהה"תאמ> = שורדנש = תושירדה ::.היתולועפל .  תובבלה תא//ררוע ל תרשכומ .סרנניקה'תברק :ןיאש: דוע .אלפו אל"
 אוה!!םג! בייחמ .ו"אבו ::היקרוטב :םינינעה 'דמעמ = ,'תולוהנ :תויהל = תולאשה לכו הגהנהה :תולאש :\רבלמו->>תועהה םומלופל "םורגלו =

 םישעמל ףאשת = הגהנההשו ''רובכ' -ןוצר- תלעב הנהנה. ונל היהתש = ,םיסנניפח- ןוקת::,תורדתסהה : תונקת' יונש :ןונכ =/הנממ תופעתסמה
 ירחא: קר" תררגנ >אהתש אלו :השעמו-= תרצוי " היהתש =" ;םילודג =. רתפהל תוחמוע: תוהחא :תולאש- ןיא ירה "וכו יתנש::ביצקת :תעיבק" =

 :תנובמ--היהיב- אצמתש ךירצ ךכיפלו  :םהילאמ:"םישענה .םישעמה ₪. .הז סדגנוק :ויע
 ; הכרצ .לכ .הנקותמו הקזח :תוררתסה =. ,םוירוזיבורפה םצמל =:ץק םושל+:ךירצ .'ירישעה::םרגנוקה

 , םינושמה 'םירבדה = םתוא לכו . וב<תונעל. םדא-ונבל  םיהלא - ןתנ :רשא :;אוה == ותבוח "ודי תאצל .וברקב .םדא בל :רומעי "תאזכ :תעל- םנמאה =.:\םימיה : תירחאב =
 המל::/ םלוע-לשדונובה =-- !פחב  לפטל םוודסוי: .םבלמ:-םירזכ- םינותעה. :יבתוכש = ?הפיה הצילמה תחתמ' םידחא :םיוק  תחיתמבו/:תופיו  תונטק תויתואכו:'הפי הצילמב :

 םילרלורמה :םיהועצלו :םהל המ: ?-הז "רמש,,לו:'פהל המ: == "דמשה ,/?.פהל םח"= ן י:האי'ב ה:לד\ ושפנב | ךקש \'תושעלי הלאה .םימיב על ול" רשפא םנמאה |
 --- "םינרטסכא ה: %: תשובל -םש "םירזנו ::ץ ו/חוי נפ-ל ע .םש :םיטבלתמה ,  ולה 4:?ה/ת שי ו == יעיל

 וילע  רשא ,  ץעה םואתפ תהכנש = ,-םיפוחסהו .םייוודח = , ולא םירענלז םהל המ = = ךופתי 1 איה .ןוי תותש .תע אל תאוה תעה יכ וה =-- ן תאוה .תעהו
 יבתוכש--:תורירמה "לכו  שואוה לכו תאזה "'תורפסה,, לכ .םהל המלו ? םלוכ :ובשי = = םוזגה .יכ : ,אצמיו == םעפ רוע הב .ךופהיו הפיה ותצילמב | רקיה - ארוקה אג |
 בורמ .םיחרופה :םהויחל-לעו \םיולשה .םהינפ לע .םהב | םוחפוטו = םואב .םינותעה = ילעב ,  ןוי םיקשמהו .םימחנמה .לכ לש םכרד איה ךכ  ..יולגה .ובתכמב תצק <

 םהילע 'םיריבכמז "םיאב"'וללהש ,'ם + יח ה" חרם < לב -םחל המלו .? השוא = םניאו- םהימוחנב תצק פה .םימיזגמש , הארבהה"תורועס ילעבו "הגבלה * הרמה,
 + תש ה ך- םה5- ןי וא ב ה 7 הפועל אשמכ = הב"'אקוד "םילבאה = לא םנויבו \ םהיתוסוכב  םיאבו = דעומה = "תא. ןובל" םיעדוו = =

 ,הלאה \ םירשואמהו םיבוטה .םישנאה + .יבל-תא האלממ .הלודג :האילפו + סלועמו \.זאמ .םגהנמ אוה :ךכ '/.  פהינפל םילטומ" ןיידע  םיתמהש "'/ העשב =
 תויתואב .םיוולג .םיבתכמ.םותכל םהב .םבל דומעי ךאיה--םחימי .לכ בוט קר םיאורה - לעמ .םיריהב רימה .םימשהש = | ולא םדא"ינבל אוה ךורב.שודקה  השע הקרצ =

 סעה .ירפוס תא תעד רמלל- ידב ,  תברעמה-יתבל:'פתוא חולשלו  תופיו- תונטק =. -- םהירבע לכמ תובשנמה תוחורהו . ;בוטה הרהז תא םהל .הציפמ שמשחו ,  םהישאר >>
 ? הב :ןכלי רשא- , הרשיה -ךררה תא םתורוהלו = , הנינחבו :הבהאב םהייחל תא ףטלל אלא .וארבנ אלש- ,ןה .תוברו .תומח ' תוחוה =

 + ! הלאה םירשואמהל אוה-ךורבדשורקה השע הקדצ ןכא רשא .םלועה .לכו פה  םומחרחוכאלמ  ,םהילהאל .לעמ םופחרמה = , םובאלמהו -
 -ונבל .אוה"ךורבהשורקה השע  הקרצ רועו . אוה בוט ולוכש םלוע -- :םהינפל =
 תוצחור םהיניעו >  ,רשוא :בורמ .דימת תוחרופ .םהייחל וכ ,  ללה .םובוטה םֶדאה
 םירוחרהו וערי אל .תכובמו  ,וערו אל דחפו  ,ןנאשו טקש :בל םבלו :, רואב  דימת |

 םג רש, הקלחו .חרשיו הבחר - ךהד  םהינפל רשא  םכרדו = וערי אל תוקפסו
 ענו ו 5 5 םלוכ .םויחה לכו ,רלשכי אלו הב 8 תומוצע םיניעב <>
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 2 חב | עם 6 "שח 0

 אל חנומ .היה ,יעישתה סרנגוקב הצרפש .,תקולחמה .דופיב
 ,תילאיגילוק .הגהנהב = תישיאה .. הגהנהה תא . .ףילחהל | ןוצרה קר.

 הפיאשה דוחיב אלא . ,תיזכהמ ריעבו דחא .םוקמב םירד  הירבחש
 ,,לורגה ..לעופה ..רעוהל  םצמוצמה ..לעופה דעוה תא רבעשל

 - היה רשפא .םא .,.ךכיפל ..הלוכ תורדתפהל.. םייסנניפה ,םידסומה
 רחַבַהש . ,תירקיע העיבתב מצע .יעישתה סרגניקה. תעשב .קפתסהל
 ירחא הנה .,.תרחאא..ריעב הבשומ ,תא .עבקתשו .תילאיגיליק .הגהנה,
 : ןניאש .. ,ןחה .. .תונקתה .,לכ .תֶא ..תונשל . רוצה ..הרבתנ סרגנוקה
 תורדתפהה.לש היתופקשהו החדובע יאנח ..,הבצמל .דוע - תומיאתמ
 . הזה .ןמוב

 .ללכו -.ללב השרח הניא . תונקתה;רפס .לש גנוקת . תלאש
 לכ -לש םגוה .ההסב -ההפה אְקש חה :איה--וז--הלאשש . ,המודמכ
 םיפיעס וקחמ ,קספה...יקב .ולפט- תונקתהדרפסב .....סרגנוקו .סרגנוק.
 תא. תושעל,.ורימתה .הוחוב :, וערגו-.גפוסוה - .. םתוא...ובתכו- .ורזחו-

 ירחא = .םעפהש ,תודוהל. ךירצ .לבא- ..הונמרג -ינווצ - הוה -רבהה
 רע ..,:תונקתהזרפס . %ש- :ונוקת-;חהכומ.. :השענ - ,יעישתה - .סֶהננוקה =

 םתואב . ,לצרה -ימיב- היהש הז ורקיעב ..תונקתה-ֶהפס .ראשנ וושכע

 תרָוציו- -הלומעתה .התיה.. תוררתסהה-.-לש- הֶתְדְובְע- רקיעש ..םימיה
 הפוקתל- העיגֶהְו .העונתה הרגבש רחאל ,וישכע . םיישארה םידפומה
 הידסומו לארשי ץראב דובעל הֶליִחתַהש רחאל ,םיישחומ םישעמ לש
 תויורדתסהה ורגבש רחאל  ,וז" הדובעל  םיעצמא הל  םיקיפסמ

 הוהה ינינעב  םג תולפטמ | וליחתה\<תונושה תוצראבש | תודחוימה
 וקזח .תוררתסהה  הרציש םירסומהש ,רחאל  ,תוצראה ןתוא ידוהי .לש
 טעמבו המצע תורחתמההל םילהנמ .תויהל .ורזח ם ה ש רע ,ךכדלכ
 ררבוה-וישפע:.=-/ ,םהינפמ תוחדנ תיזכרמה התגהנהו .תורדתפההש
 הדובעה ינפואל םיאתמ ןשיה .תונקתה-רפס | ןיא המכ רע לכל
 תונקתה-רפסב :לשמל \..ו5 .קפתפהל--רשפא יא 'המכ דעו ,םישדחה
 תיארחאה איה .העונתה לש תישאְרה הנהנההש ,לק זמר ףא ןיא
 תורבח ימשרה ןידה דצמש .,ונלש םירְסומה .לש םהישעמ רעב
 דעוה .לש = וירכח םנמא = .ןמצע | תושרב .תורמועה .,ןה  .תודחוימ |
 חקפמה . דעוה .לש | נירבח, םג .םֶה םהש . ,םיקנבה לע = חקפמה
 לעופה | דעוְה = ירבח  ךותמ = םירחכנ = ,תימואלה | .ןרקה לע

 ונממ עורי קלח קר םא .יכ. ,לודגה .פיהעוה לכ אל לבא .לודגה

 חקפמה רעוה ירבח ןיב .לירבמ רבלב הו רברו ,תקפמ רעו השענ \
 ןיבו .תישארה הגהנקה ..ןיב  ךירפמו לודגה פיהעוה ירבח רתיו
 ,םידסומה .תולועפ ד"ע. םיסרגניקה .תעשב .םיצרמ םנמא ., םידסומה
 יב .:םרגנוקה .ינפל יארחאה .,םצמוצמה פ"העוה ונניא הצרמה .לבא
 ינפל קר .תויארחא וללחו ,תוצרמה .ןה .םידסומה לש ..תוגחנהה .םא

 \ תוינמ לש תורבח .ונירסומ בור .ירהש ,םיהסומה לש .תוינמה .ילעב

 < ימשרה ,ןירה דצמ .ןה

 תא ,.ָךתוי .-.דוע קימעהו .. ליהגה .. תונקתה-הפסב הז.ןוהפח
 לש...התוחתפתה ..יאנתש-..העשב -,םודסומהו העונתה ןיבש ערקה
 ןובשח לע.;חכ .ןפיסוי..םירפומהש  .,הֶז .ידעלבמ  סג- ומרג- תונוגצה
 רוצול.;ודכ = החכ לכ תא,,ההגח .תורהתסהה . ..תורדתסַהְהו העונתה
 ּויהש ,םידסומה . , םהו  ,םידסומה..תא
 יל המ. -ושענ,:,תוכרמה .-.התגהנהו = .תורדתפהה .ידיב ...הדובעה
 , ךפוהל :;םא וכ. ,תורהתסהל ..ורכעתשנ ,םידפומה ... אל. .הדובעה
 אלו = . תוהחוימה . םהָיתּוגָהנהו .םירסומהל.. ההבעתשנ ...תורדתסהה
 לש: המתוחב ; העְבְטוה ...הלוכ - .תינויצה - :ההובעהש  -,אופוא .אלפו
 תימואלה . /ההטמהו --.ןויערה-.. לש... םתעפשהו.. = ,הזהפנ תויהחסמ..

 ,טעמב .ךא יוְלג .ירול .האב .תינירמהו
 הנופצה .הנכסה = תא .הכוראב :יתראב . :ךבְב...רחא .םוקמב

0 %, 

 וז: תויחסומ;ב. ונתעינתל-

 -יאש רע ,. ,ל ו ר גה .פ"העוה לש םירבחה רפסמ ךכ"לכ.לדג תונורחאה |

 7". םימו דוא"

 יירישיכמ-- שמשל םוכירצ

 :ןיבש/עהקה לע:ומרל-:קח-;ונל . יִר :ןאבה.
 עבקחל:;הכירצ- תזה -ערקה "תא/\היפהל:יחכו

 = לש תוזכהמה < ףגהנההו  םיסרגנוקה רמולכ ,העונתה תטלשה
 .שדחה | תונקתה .רפסב רקיע ,.ריתב ..םידפומה לע .,,תוררתפהה
 - עצו ,רשא .שרחה  .תונקתה-רפממ -.מ'מו .איב = ,םופיעסה .םמאו
 רקבמ ולה םיפיעסה .יפל . ,הוה .,רקיעה תא, םיעבוק .סרגנוקל
 "תואישנה,-- םצמוצמה פיהעוה לש .חיהודה תא קר .אל .סרנגיקה
 "= ,םידסימה לש םג אלֶא- שדחה תונקתה רפס .לש הרוטלקנמינה 0
 פיהעוהו = ,תואישנה .ייע אקורד, םיצְרימ . םידסומה לש .ח"הודהו
 : ןוקתה .והז , םידסומה . לכ | לע .חקפמה --ונממ | קלח ..אלו--אוה
 ..תוררתסהל םירפימה :תורבעתשה -- ןושארה  בושחה

 ינשה = ןוקתה

 . םיחפומהו ::תורדתסהה

 " \םונשב | .,.היזכהמו .תורדתפהה לש . :הקווח--,

 + גיהפהוה . לש .ויתייכז ...הפסאל םבור | תא וליפא ףוסאל הָיִה ,רשפא

 = תורורב ויה אל סרגנוקה .יפלכ ויִתוביחו םצמוצמה לעופה רעוה יפלְכ
 לכ ךלהמ . לעו .םצמוצמה פיהעוה לש וישעמ לע ותעפשה .,.ללכ
 ומכ ולכו  ,העירכמ .אל לבא תירסומ קר התיה .תונויצה ינונע

 :לש.- הנוילע | הנהנה קפס .לודגה ..פ"העוה = היה וישכע אוהש

 - סרגנוקה .תעשב .קר .אוה .וט מש .רקיעש ,הצעומ קפס ,תוררתסהה
 :פיהעוה = ירבח רפסמ תא, .רימעמ שדחה | תונקתה .רפס .םלואו
 פ"העוה--- "תואושנה, ירבח רבלמ רחאו םי רשע לע קר לודגה
 .לש .ןותווכז .תא ..לי בֶגמ  ,(אליממ. םה פ'העוה . ירבחש--םצמוצמה
 השענ הזב .ןפואב ..; םרגנוקה . ינפל .יארחא .. ותוא השועו יהוה
 = ךאיח .,ןדה . אוה 4 , תורדתפה לש הנוילע הגהנה תמאב פיהעוה
 : 'תיזכרמה .הצעומה,ו  םרגניקה לש תוטלחהה תא הלועפל איצוהל

 הלאה תומלחהה תואצוה ןפוא לע" חקפמה "אוה  ,(תיתנשה הדיעוה)
 =, (ט'מ ףיעס) םיינויצה םידסומה לכ לע חינשמה םג .אוהו הלועפל
 , (א'נ .ףיעס)  "תיוכרמה  הצעומה,ו סרגנוקה נפל "יארחא .ם"העוה
 " י-בשוי , תואישנה לא .םיסנכנ  םניאש ,וירבח - ברקמ רחוב .פיהעוה
 פ"העוה .ירבח תא ןימומ שארה-בשויו ,-- איש נ א ?--לחוימ שאר
 .פ"העוה ירבח תא אורקל תיאשר תואישנה םג םלואו , תיפסאל
 :--םירבחה .שילשמ תוחפ אל --םמצע פ"העו | .ירבח םגו ,הפסאל
 8 , ךשמב תארקנ ה ,פ'העול .הפסא עבקת יכ ,שוררל םיאשר

 2 רצה ונבומב  הגהנהה עוצקמ " קר  תואישנל 'ראשנ ןכ הנה

 . םהיתוטלחה = תא 'הלועפל האיצומה איה = תיזוישנר וז 'גשומ לש
 התטלחהל םכסהב " ; לעופה .דעורו תיזכרמה הצע ומח :,סרגנוקה לש
 < וא השמחל <  תואישנה * ירבח  רפסמ " עבקנ * תיתנשה :הריעוה לש
 שאר> בשוי" 8 אישנ כ םירחוב . םהו" .,העבשל

 םילוכי ', (גינ "ףיעס) .םהל .תערכמ העד תוכזו ..קנאבה "לע חקפמה
 לש" תונוירוטקרידה ישאר 'םג תואישנה .לש היתובישיב ףתתשהל

 ,תימואלה .ןרקה לשו הניתשלפ:הילגנא תרבח לש .,ילאינולוקה קנאבה
 חייוד .תנהונ  תואישנה |, (ריינ ףיעס) \ תערכמ 'הניא- םתעדש אלא
 ףיעס) סחגנוקהו תיזכרמה הצעומה  ,פיהעוה  ינפל "היתולועפ דייע
 וא" .םא -,תוררתסה ינינעל "עגונב תואישנה תוטלחה לע הג
 דינ ףיעס) פ'העוה ינפל .לובקל רשפא ,תונקתה רפסב ערכה ןהל
 יא  ינפמ = ,אצויש רבחל  םוקמ אלממ" רחובה ג" אוה  פ"הוה
 לכ ,(ריע ' ףיעס) = הנוטלש ןמז \ עצמאב תואישנה = ןמ הבס
 .ןכבו  פיהעוהל תעמשנ  תואישנהש | ,םישינדמ הלאה םיפיעסה
 :בשוי .אהוש = ךכ :לכ תונקתה רפס :דיפקמ המל> ;לואשל- רשפא
 שויטושפי ארקנ=-הנוולעה הגהנהב רמולמכ פ'העוהב -שארה
 / (ימנעריזערפ, תי יאושנו .גוקוה:<== תיאישנב שאחה-בשויו ;>:שאר
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 אמש," םא= שרוד ןויגההש  .המודמכ * ,תורדתסהה = אישנ 'אוה':אוה
 שאר -אלו " ,אישנ: ארקי . הנוילעה .הנהנהה = שארש---יאיה-אתלימ
 , הל "תעמשנה הלהנהה

 היתויכז  .'תיזכרמ הצעומ, תעבקנ תיתנשה הריעוה םוקמב .
 ,הלא לכ אלש אלא ,תיתנשה הדיעוה לש ולאל תומור היתובוחו

 תושר םהל שי .תיתנשה " הדיעוב ףתתשהל תושר םהל התיהש
 לש ' םיוכרמה יש אר  םוקמב .תיזכרמה הצעומב ףתתשהל
 הצעומה לא םיסנכנ  תויצרדפה לשו תונושה תוצראבש תויורדתסהה

 תוהדתסה םתס ,םילקושה רפסמ יפל לכה ,ןח ב - יי א ב 'תיזכרמח = =
 - - "דנאברעפרעדנאז,;הדחוימ תוהדתפה וא ('דנאברעפסעדנאל,) תיצרא
 דאב .תיזכרמה .הצעומה לא חולשל הריב תושרה (היצרדפ .רמולכ
 םא | ,םינש -- םיפלאמ .רתויל הלוע .הילקוש רפסמ םא .;דחא "חכ
 רפסמ םאו ,השלש -- םיפלא תעבראמ רתויל הלוע הילקוש רפסמ
 העברא לכ5 דחא חכ"אב--םיפלא - הששמ רתויל הלוע .הילקוש

 תעיבקו יללה חכה-יאב תריחב ןפוא ,(ב"מ ףיעס) םילקוש םיפלא =
 וא .םרגנוקל סרגנוק ןיבש ןמזה לכל םה םירחבנ םא- -םתורש ןמז <

 םירוסמ ולא = םירבד --- תיזכרמה הצעומה לש תחא הפסאל קר
 תעבוק | תיזכרמה  הצעומה לש "היתופסא = תא ". תויורדתסההל = =

 ןימזהל תואישנה הבויח םירבחה שילש תשירד ייפע .םלוא ,תואישנה =
 הפסאה ןמו תא תוחרל ילבלו םיעובש .ךשמב הפסאל הצעומה תא

 , םינשה ןתואב .(ד"מ ףיעס) הארקה ןמזמ תועובש הששמ רתויל דע =
 עובקל ירכ ,תיזכרמה הצעומה ,תפסאתמ ,ןהב לח סרגנוק ןיאש <>
 תואישנה לש  ח"הורה תא " רקבלו  ותנשה ביצקתה .תא 7

 ,(ר"מ .ףיעס)
 לש .המוקמ תא קר .האלממ  תיזכרמה. הצעומה ןיא הז יפל

 תחקפמ < הצעומ לש .הרוצ תלבקמ איהש .אלא ,תיתנשה הדיעוה
 וישכע רע , הנמזב אלש וליפא תפסאנ איה ךרוצה תעשבש .,הנוילע =

 סרגנוק ןיבש ןמוה .ךשמב תחא םעפ אלא .תיתנש הדיעו .התיח אל
 ,הפסאל לודגה | פ'העוה תא אורקל היה רשפא-יא םגו ,סרגנוקל | =

 לכו ןוטלשה לכ ואצמנו ,ךכב הצור םצמוצמה פ"העוה היה אל םא =
 ,קויד ךתיב .,וא  .םצמוצמה פ'העוה יריב םיזכורמ .העונתה ינינע =

 .תוררתסהה אישנל .וב רחוב היה סרגנוקהש ,אישנה ידיב

 הדעוה .רבה לע מ"ל ףיעסה תא ןייצל ךירצ םיפיעסה 'רתימ
 רבד לע ח":---'ט .'ג ..םופיעסה תאו (יפושסיוא:ץנענאמרעפ,) תירידתה

 םיפיעסה ...תא ..."תודחוימה = תוננרהתפהַה,ג .תויצראה..תויוררתסהה
 םינועט .דוחוב.  ..םועצומ . םתש . .ומכ . לבקל .,השפא ..יא .יאדו. וללה
 ירבח- רבקמ .,. ,תירידתה .הדעוב םיפתתשמ והיפלש . ,ףיעפה .ןויע

 םג =, תודחוימהו .תויצראה . תויוררתסהה . .לש , חכה>יאבו .תואישנה =
 ולקש חכב .לקוש לכ .השענ והיפלש ,ףיעסה - ;לעופה דעוה ירבח
 תורהתסה, .לכש ירה  ,תיצהאה . תורדתפהה לש .הרבחל .רבלב

 תקפועה ..,תילארטיג ,תורהתסה . ,הָופוא יייפע  ,תויהל .תחרכומ תיצרא . <"
 ,תואישנה ...הנד ..והיפלש = ,ףיעסהו ,םויללכ ..תונויצ . ונינעב קר 0

 קר ..אל .,ו!תדחוימ .תורדתפה, = וזיא .לש המויק תא .תרשאמ .איהשב .
 , תונקתה:רפס לש ויתושירדל תוררתסהה .דּוסי םיאתמ  םא - ,הז לע
 תורדתפה .לש .תודחוימה .היתורטמל . םיכפהל . רשפא .םא .םנ אלא

 .וללה .םיפיעסה . תא .תוטרפב ..רקבל | וננוצר : ןיא = םלואו = וז <
 .ןוקתו- ןויע ..םיבירצ . םדש . ,..דבלב = הארוהב .םיקפתסמ = .ונא

 היסימוקה .הנקתש . תונקתה .רתו .לע םג ונחנא םירבוע .הזב .אצויכ =
 ..םרננוקל ועצוישו תינויצזינגרואה <

 :רפס רתופ  ותול 5 כ ב :'קופקפ לכ .ילב רמול \ רשפא
 אוה .קרפה לע תודמועה | תורדתפהה .תולאש תא שדחה  תונקתה <

 תא :רודגמ | ,םידסומה תא הל רבעשמ = ,תורדתפהה תא קזחמ <>
 םגו .םהיתויכז תא ליבגמ ,החגשההו הגדנהה ירעו ןיבש םיסהיה

 ; לי ןוילג 34 םלועהה <

 קוזחל עגונב ךררה עצמאב םרגנוקה| רומעי אל םא .םהיתובוח תא
 אצמי אלא  ,תונקתה-רפפ תלבקב קר קפתסי אלו תוררתסהה
 ביצקת הל עבקיו הגחנהה לש היתואצוהל םינמאנ | תורוקמ .םג
 תעדויה ,הנוגה הגהנה ירישעה סרננוקה ונל ןתי זא ,חוטב יתנש
 הל שיש הנהנה  ,היתויכז ןה המ םגו היתובוח ןה המ  ,רורבב
 םישעמ הברה הנממ שורדל םיאשר היהנזאו ,הקופס יד הדובע-יעצמא
 דובעש ךרד לע רחא .רעצ רוע תושעל ךירצ ךכל עיגהל ירכו ,הדובעו
 + תורדתסהה תבוטל .עובק סמ םהילע םישל ךירצ רמולכ ,םידסומה
 תא קספה ילבּו דימת הלידנמו * םידסומה תא תרצוי - תורדתסהה
 תורדתסהה לש" הלועב תאשל  םירסימה = אופיא = םיבייח \ .םנוה
 התדובע תא דובעלו היתולועפ תא ביחרהל לכותש יידכ ,הל .רוזעלו
 םילרג .םידסומהש ,ומרג תונויצה לש הלודג יאנת םא  ,החטבב
 ,תור דתה ה ש ףירצ ירה ,ה עו תה ןובשח לע חב םיפיסומו
 האנה  תוחפה:לכל םידסומה ןמ תינהנ אחת ,העונתה לש .החכ:תאב
 תא" ףקות  לכב םנמא "העיצמ = תיסנניפה " היפימוקה ,  איהש:לכ
 . תורדתסהה תבוטל .עובק סמ 'םידסומה יל'כ לע םישל הזה 'ןוקתה
 ןתעפשהמ ררחתשהל :ירישעה סרגנוקה םג לכוי םא ,עדוי ימ לבא
 ערוי ימ + רחא וא הז רפומ לש ותשודק  רייע תובובנה תוזארפה לש
 כמ "תושודק " תורדתפההו  העונתהש  ,ףוס"ףופ סרגנוקה  :ןיבי 'םא
 הגהנהה" תאו  תורדתפהה תא  םסבל ובל תא 'ןתיו רחאכ  םידפומה

 / ? יוארכ .ןרצבלו
 (.אובי  ףוס)

% 
 , יקסניצשל :בקעי

 ,תִויִלְּכִלִּכ תופפשה
 .א

 ,ללכב םיירבעה םייחה לע ףיקשמה לש ולרוגנ אוה השק
 ,ונלש םיילכלכה םייחה לע ףיקשמה לש ו לרוג ונממ השק לבא
 לכב םאו = ,'לובנ ילב םירדנו םיגייס = ,ץק  ילב תופידרו תוריזמ
 תופידרהו  תורזגה לש .ןתעפשה  םיינירמהו םייתוברתה ונייח .תונפ
 ונייחל ןברוח  תואיבמ | ןהש .ןכש לכ אל .,הפקת  לכב תשגרמ
 הלחת םיעגפנה 'םה םתנוכת יפלו" םויקה דופי םה םהש ,םיילכלכה
 . היוצמ הניאשו .היוצמ חור  לכמ

 רקובו .ברע םירזוגש תורזגה : תמאה לע תודוהל ונא םיכירצו
 תחירז תעשמ ותוא \ םיפדורש תופידרהו רחבנה  םעה לע םירהצו
 תוצראה לכב ונל םיגאודש "תוגארה ,לכ ,התעיקש תעש רע המחה
 לע דחוימה .ןמתוח תא תועיבטמ ללכה  ןמ 'אצוי םוש ילב  טעמכ
 שי ךכיפלו .תונושלה לכב םהירבד תא םיבתוכה ,ונירפופ לש םחור
 הרחא רצל םיטונ = ,תמאה .ךררמ .תצקמב * םירפופה | םינוסנ .רשא
 ,האפה תא תצק םישידגמו :ידמ רתוי

 ןה ,רחא  רצל וז היטח * הנבומ .הבש "'ישפנה \ רצה ןמ
 לינרו יקב ירוהיה השענש המודמכ םיכוראה = תולגה ימי ךשמב
 ותשגרה אהתש ןתונ .ןירה היהו  ',םירמו םישק םיונע ינימ לכב
 ותוא .הרירחמו השיערמ :ןכ:יפ:לעדףאו ., ירמגל  המומעו  תמטמוטמ
 םדוק אלה ףי קשמהו ..וילע האבש"  השרח הרצ לכו השדח הרזג לכ
 רצ ול" םנ .ומע 'תרצבש  ,טושפ ירוחי = ,אוה םג והנה ידוהי לכ
 םימשרתמ םיעלוי ילבב :טעמכו ,אוה ובל םג ויקע באכי ומע באכבו
 תםפות וניע :ןיאו = ,ונייח לש םוילילשה = 'םיררצה = רתויב .וחמב
 םיוהתמו = םיכלוהש םיבויחה  םיסצורפה תא םג תקפסמ  הרמב
 וב םיאצמנ .ונאש * ,המחלמה בצמב םנמאו .ונלש םייחה יקמעב



 ."דאחסאוו
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 וננויע- התא :זכרל- ראמ- רע-השק-.הנורחאהי-הפוקתה :.ךשמב- ימת
 תיעבטה :העונתה חכב,; ונויחב::םילגתמה :;םיומשהו ::תונגיזחה- םתואב
 יחכ :םעח :ול-:רובוש.-ךרדח+:אָוה ;וזיא =" וגל םוארמהו-> םיחימתה
 המחלמה : ליבשב . ונייזחילכ = :תא:'רגנלו :\;חוהב = ומווק- תא.:םסבל
 ונא יא. לבא .:תאזה -החובעה ::איה ::השקב , דיתעב .וק--חפקשנה
 רספנש =המ-- קר :אל- תעהל = -ונא-.םוכירצ ::תנממ :רטפהל םיאשר
 :ונמלועב הָנּבנו- -רצונש המ:םג םִא יכ:';בֶרחנו

 נאש  ;םירברה הבה המ :,ראבל | ונילע לכ תישאר 'םלוא
 ןיב 'חוכוה היה .תודחא םינש ינפל ,םיבויח םיסצורפ םהל םיארוק
 תולגבש =,ורמא ולה :,ופקת  לכב!'תולגה:יבווחמ ןיבו תולגה;יללוש
 לבא :;הוהב-ונמויק לע" קר ןאכ ןגהל ונא: םיכירצ :ןכל ,דותע ונלךיא
 וללהו |. ברחהל=םה .:םיושעש ורחא :,שדחמ  םירצבמ תונבל אל

 הבש .ץרא :התיאב = אלא דיתע-ונל ןואש ,"םיללושה, תמועל' ונע
 ,םימעה'!'םתוא:''לש םריתעב .רושק' ונלש ריתעהש- ,ונלדונו .ונדלונ

 תא שירקהל> ונחנא םיבייחש ,ונעט םינושארה , םייח ונא םכותבש
 קרש ,ונע * םינורחאהו ', רחא 'םוקמב* ונדיתע :ןינבל וניתוחכ בטימ
 ,הפ "ראשנ =: םלועלש> ,ערפטל = הוקתו הבשהמבו .תונפל .ךירצ הפ
 ,הוהה תולאשמ םעה לש ותעד ''תא 'חיטהל הושר  ונל ןיא ךכיפלו
 חוהה םשל הדובעה ןיב:הריתסהו דוגנהו .לכה יולת/ןהב קלו .ןהבש
 ידול :ואובהו-יונירועצמ םיבר בל ורבש ,ריתעה םשל הרובעה ןיבו
 םלואו :=;םיליכשמ לש  םלש רוד טעמכ םויא .ןויפרו 'ארונ-שואי
 ףכ:לכ = ולאה !תוריהפהו םידוגנה 'ויה אל השעמלש -,רנחנא םיעדוי
 דוע .יכ ףא ,הטושפה "'תואיצמהו = ,הכלהל  ומכ םיבירחמו םיקומע
 תוכובסה ונייח תולאש לכ" לע הרומגו תטלחמ .הבושת ההבישה 'םרט

 תולגב ונתרובע לש . היתולובג . תא העבק \ םוקמ לכמ ,תושקהו

 תודפו  םעה "תלואגל םיליבומה םיכרדה תא םג התותהו הו הב
 < ,ד* תע ב ושפנ

 ןמז ךשמבו = ,טאל-טאל -הכעד" .םיחכותמה לש םתובחלתה
 ,"םיב יהמ:הו "ם לללשה,םהיניב ימילשה יכ .,רברה: היה המוד 'עודי
 ידי: תא :תופרל "'התע  'תע אלש  ,ם"הבל ומיבסה 'םהינש 'םגש וא
 תופרגורפה לא סינכהל :'ץוהנ יכו :,םולופלפו \םיחוכוב 'םורבועה
 ילבמ  ,םעה =ץפחל :תושוררה תונושה תודובעה לכ תא תוישעמה
 העשב םלואו .,תרחא וא: וז הרובע לש התובושח: תא הלחת .ךורעל
 תולגב = םעה  'תוחכ ''רורפל שפנו . בלב 'וררועתה :תולגה 'יללושש
 אלש קר אל 'תאוה הרובעהו = = ,הוהה 'תרובע" תא םידבוע -רלוחתהו
 ,הרומגה = םעה:  תיחתל םהישעמ ירקע תא .ןווכלמ 'םתוא- הדירמה
 תמאב .יפ ,םתוארב ,קצומ םיסב לע םתוא :הדימעה , ךפיחל אלא
 =- ,ומצעל| עישוהל ול" בר וירי דועו  םעה :תוחכ וקספ אל רוע
 ,הכלהל ורוה יכ  הזב תולגה  יבייחמ .וקפתסה העש התואב
 ,דיתעבו  הוהב | ונייחב  לוד+=;ךרע שי ,לשמל ,היצרגימאהלש
 האיציה ילגרל  םירצונה -םישדחה .. תודהיה יזכרמ םה םיבושחש
 ולכי אל םגו וצר אל השעמל לבא .הנשל הנשמ הברתמה
 רשפא:יאש. םושמ -- ולכי אל  ,הלאכ םינינעב קוסעל "םיבייחמ,ה
 ,וב ןימאמ | וניאש  דיתעל ויתוחכמ והשמ ףא שידקהל םדאל ול
 ןוקתב קלח תחקל םדאל ול" רשפאו חשפא רחאה דצה ןמש תעב
 הנה ףוס ףוסו .ותדמתהב : ןימאמ וניא יכ  ףא ורופשו הוהה
 הדובעה יכ ןעי ;המחלמל הנורחאה תעב וררועתהו "םיבייחמה, ובש
 תודפהו הלואגה .תבשחמש ,םהל ,החיכוה "םיללוש.ה םע הפתושמה
 ליבגהל הליחתמו םעה לש" תובחר רתויה תוררשה ךות לא תרדוח
 תושיררה | לא :'המיאתהלו תולגב הדובעה לש  היתולובג תא
 +(* תירבעה המואה לש תוירוטסיהה

 ג"ַש = ,לו  קנָאלב = ,ןילוגומ לש  םירמאמה תא 'יע (* יוואנה ,ב
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 רודס  ןויערמ  ונתחנה | רורבל : האנ :רתוי :אמגוד :ךל ןיא
 היצהגימאה רוהסש ::,םיניבמ :לכה (היצרגימאה
 שי:םיחונ- האוציה .יאנת :תווהב :3כ/;חמצע :היצרגימאל :ןוגה :םרוג
 וחרכוה -'םרט = :דוע"'םא -ןליפאו:היסורמ תאצל םיבר וררועתי :השא
 תררוג-ותאיצי תא  רדונה לע לקהל הגארהש אלא :רוע אלו :;תאצל
 ;השרחה :וצראב ותורעתה תא םג :וילע לקהל .הגאד :אליממ .הירחא
 ה יההו ='תולגה  יבייחמ :םישיגרמ וליחתה .תאזה  "הנכסה,-'תאו
 ענמהלו- :רבלב יוה'רז ע'ב קר קפתסהל ךירצש..,םיריחזמו .םונעוט
 ,הוד פח: ןמ
 וניאו הצורי/ונוא, .רנמעש :;הרורבה "תמא,ה תא .םישיחכמה םירבדה
 ייםילְלוש,ה ןיא הז .תמועל לבא *(.  יתרלומ-ץרא תא .בוזעל .לובי
 הרדוסמ . היהת .תידוהיה הלהקהש .הזב ., לשמל ,"הנְכְמ, םוש םיאור
 רתויה תודובעה .תריסמ תא רישכמ תולהקה רדכ ,:הברדא ,.יוארכ
 . ומצע םעה .יריל תובושח

 ונל . 'םה- ירה . םייללכה . םידוהיה יח
 וזמ וז .תולעפנו ..תולעופ . ,וזב וז .תוכובפו . תובולש .  היתועבטש
 רודס  ,ונרוזפ תוצראב ונבצמ ןיקת .,.ההוער תא השא תומייקמו
 הופי תחנה)ו דיתעבו הוהב | םעה ינינעל  םיאתמ . ןפואב .האוציח
 ,החואמו  דחא .םצורפ .והז - -רחא .םוקמב .ונתמוא .לש ,הדיהע .ןינבל
 ותיטנבו .ילאיצופה . ונכתב = ,ירוטסוההו ...ימואלה..ןבומב \ רחואמ
 היהתש ידכ .תקפ-מ  הדמב תטלוב איה יא .ןיידעש | .,תימינפה
 תא תוארל קימעמה לכל איה היולגו .הנבומ ל לב ןָיעל .תיארג

 ,גתולנ ימי לכ .ךשמב ונמע ךלה .םהבש | ,םודחוימה  םיכרדה
 ,ונזמר םהילעש ,םיבויחה תינויזחה םג םילגתמ הזה דחואבה סצורפבו
 תימינפה :היטנה .התוא לש .הינמס תא ףושהל 1ז..א'ה .הבוחו
 קהש -,תונושה וגיתודובע . תא .תונוש תוצראב. .תרחאמו ..תרבחמה
 "  .לדתשנ וז הדוקנמו .וזמ וז ,הולרבומכ ןה תוארנ .רבלב ןיע תיאהמל
 ךותב םילגתמה םיבויחד : תונויזחה = תא .וגיתופקשהב . םג .ןמסל
 . םיבורמה וגייח .תועוצקמ . לש . בחהה ,.ףקיהה

 ותואב :אלו ,תחאכ םה םייבויחו םיילילשש ;תונויזח שי.םלואו
 בוט :ןיאו איה .ןינב הריתס .לכש .,יללכה . יגולואיצוסה .-ןבומה
 ךרה .רביעה .ינשה  טוחה  ,,ימואלה .לבגומה .ןבומב אלא .,ער-:אלב
 לבת תוצרא לכב : ונותוערואמ לכ. .תא-רשקמו .הלוגב .יניתורלות לכ
 ץראל. ,עודי .דוקפת :הב- אלמל  ,ץראמ  םעה  לוטלט אוה הול -הז
 םעה וישכע החדנש היחההו * .תרחא
 ,ןימה ותואמ ןויזח איה דועו | הינמור = ,היצילג  ,ןילופ . .היסורב
 ,,תוחכ ןומה לוטלמה רבאמ ,ןבומב .וב םיברועמ .הלילשו .בויחש
 תוריצי רוציק .ידכ דע םסבתהלו ןכרתהל םעל ןתונ אוה ןיאו
 -  ילב הזה לוטלטה .םרג תימואלה טבמה תדוקנמ לבא .תויחצנ תולודג
 היגרנאה חכ תא ןמול ןמומ ונב שדח :אוה + תויבויח תואצותל 'םג קפס

 רעב ונמחלנ רשא המחלמב | ונלש ןייזה:ילכ | תא םֶפַהְו  תימואלה

 ידכ אלש .,רמלל ירכ  ,חלאה םירבהה תא 'ונמדקה  ,:ימואלה ונמויק
 םעפכ איבהל םיריתע ונא םעה ידי .תא תופרלו שואיה תא תוברהל
 וא" םיפורה = רצמ .תורחתהה קוזח = דייע- תוטרופמ תועידי - םעפב
 ונבשיש תוצראה תא טינומה םינומה:בוזעל ונחרכה רבד ,לעו םינלופה
 םינומאמ | ונא  ,םינש ..תואמ ןהב
 ונתנוכ רקע איה תאזו ,םירוטסיהה

 ינינעל . .ןוירטסינימה .ידי לע  ואבוה ..םינורחאה םימיב הנה
 תדמ רבד לע תויטסיטטס תועירי היסורב הכלממה-תמוד לא םינפה
 תויוארו :. תונורחאה םינשה שלשב ןולופ ירעב םיבשותה לש :םיּר
 הוב שודח וללה תועידיב ןיא םנמא .  בל תמושל וללה תועידיה ןה

 יג'ש ,ל לש ורמאמ ! 11 "'דאחסאוו,, "וע" (*

 , םג = וילאמ\ השענ

 -ןמ המודכו  תויצרא ,תונויצ יהוז::האיציה רודס יכ

 ,.חכורא .תלשלש

 .יתברה תועוצקמ ךותמ

 " ונולוטלט , לש רצויה .םחכב
 < דומלו .יכ. ,םעה .תא ררועל

 -..הרחוימהו  הריחוה וייח תלאש ןורתפל וילוטלטב .םג שמתשהל



 היסורטו " :ןילופב/השענה :לע. תוחוקפ םוניעב טיבהש = ימי: לכ |
 לּודְנ = לע \אלא :-,תומשיטנאה | לּודָג לע  אל-- תוגורחאה : םינשב

 םגו /וללה םידמעמה לש"םרורפו םירצונה :ברקב םיעצממה :םיחמעמה
 תא "שארמ !'עדיו האר -=:'תויביטרפואוק ו ;לקבב :'םינוקה
 תועודיה < דאמ :ןה?תובושח = תאז,לכבו אבל" תוחרכומה!'תואצותה =

 ,הכזנה ןויוחה לש-סצורפה ףו'ע שי תא. תונמסמ'.ןה:השאב :;תורומאה 0
 תורזגב ="'אלש /%;תוחיכומ = ןה שאב -/ולאה  :תועידוה :ןה: תוופוא
 אלא:םידוחיה:הלאש לע  דבוכה דכרמ  חנומ :ונילע :תרזוג הלשממהש

 ,וב = שמתשהל  ץוחנ .ותוא 'חצנל /ידכש.:,ירוטסיההו ךלהמההתואב
 :הבש" בוטה תא:אוצמל :רמולכ

 ריעהל ונחנא םיצור םירכזנה םירפסמה לע דומענ םרט לבא .
 רמולכ ,תיירו טס יה ה ןילופב םירוהיה בצמ רבר לע תחא הרעה =

 האילפמ הדבוע = . היסורו היר5סוא * ,הינמרגב - ןילופ"יקלח תשלשב
 רתי לכל םהיתויכזב םידוהיה םיוש םשש ,הינמרגב אקודש * וז .אוה

 --,םינלופה לש הזמ עורג ינידמה םבצמ ןיא תוחפה ל ,םיבשותה

 ןמ  רטפהל  ןוופ  לבחבש  םינלופר * ידיב הלע רז הנידמב אקוד

 ,ןיצל ינל יד" רבדה "תא תמאל : לילב טעמכ םשרגל ',םידוהיה =
 ןוופ לבהב  םידוהיה .רפסמ תחפנ 1905 תנש דע 1871" תנשמש <

 םישלש 'רע " ףלא .םיששו םינשמ - -םינש יפמ :רתוי"טלהמה ןבומב ==

 - -1?18 תנשב היה ןזופ לבחב םידוהיה לש יכחיז רפסמה , שפנ 'ףלא =
 לכ" תא תוטרפב .ראבל  ילבמ 5% -18957 תנשבו 18,890

 " ,םירקוחה לכ תעד יפלש ,קר רמאנ ,וז 'הדירי ידיל .ואיבהש , תובסה
 ידה ' ,ןחפב .םידוהיהו' ם נל'כ | "ינינע תא שררו דרקרש

 ,ללכב הזה לבחר לש ביצעמה בצמה תאצית הניא םשמ םידוהוה =

 , ינלופה בושיה לש הפ יק ת ה תור ד תס ה ה תואצות , ךפיהל אלא

 הלשממה = דגנ * ,ותורדתסה "חכב" רמולכ | ,הז ונייז:ילכב םחולה

 ,םירפסמ איבהל < םיכירצ ונא = ןיא " היצילגל עגונב = .'תינמרגה

 עודי רבדה יכ" ',וניחא לש " םתוינעו  'םתוקחד "לע .םיריעמה
 רתוי םירוהיה בצמ טטומתמו ךלוח"הפ" םגש .קר ףיסונ .,. ירמ רתוו --

 ןבלו .הנוגה הדמב הנירמפ הלָרְנו תחתפתמ .הישעתה יב 'ףא :,רתויו

 , םירחא .לש 'ם תי לע ב ונתדירי היולה הפ םגש ,רמאל רשפא

 ןילופ לש 'תטיסכטל .תצקמב ףא בל-םשש ימ . חיכות תוטורה ןילופו

 ,תינזופה ןילופ וב הרחבש סיפכטה ותוא והזש  ,ףכית ריבי : תיסורה

 תוחכהי רוצבו"'תימונה קיא * תור דתס ה + תינמרגה
 1 .ץפראב

 5ע  הלעמל | םונרכוהש םירפסמה לא םינופ ונא ךכ .ךותמו
 שלשב = תיסורה = ןילופ ירעב .בושיה לש טועמהו יוברה תדמ רבד
 : תונורחאה םינשה

 190/7-תנשמ (--) :טועמ וא () יובר
 ..1910  תנש דע ; ,

 ה אמל םיזוהא םהב שיש :םִיִרעְה <

 םידוחי = = ] = םילוטק

 10/79/90 -[ = 7,990 | םיבשוי .םיפלא תרשע דע
 .סלבכ 6 ףלא ₪0 דע 10000 ןמ -

 ל 91/7 0 | ףלא 50 ךע ףלא 80
 א 169 7 0

 א15,0 / 187 , רחויו ףלא 0 :

 תוכלוה : תונטקה םירעה :+תאוה .אלבטה :ונתוא תרמלמ המ:

 עיגמ < :ןהובשוי -רפסמש ., םירעב+ תחפנ םיהוהיה: רפסמ .. תונקורתמו
 רפסמו ..,האמל | םיזוחא .תרשעמ = רתויב = ,םיפלא תרשע דע קר
 ידיל איבמה , סצורפה + רמולְב .> םיזוחא העבשב קר--םילוטקה

 "'תאוצו

 תזכרמה - , תינחרומה הישעתה :תוחתפתה<> תונטקה םירעה תונקוהתה
 -.םיחעה ןתוא-'לש 'םידוהיב :עגונ-= תולודגה- םירעב  םיבורמ :ןוסלכוא
 םורעב בצמה והמו = םילוטקה ןהיפשויב /רשאמ !הלורג 'רתוו החמב
 :םיבשוי ףא =! תאמ:רעו \םישמחמ ןהב שיש הלאב 'םג =-תולודגה
 תולודגה םירעהב + םובשוי ףלא !תאממ רתוי:ןהב שוש הלאב:םנו
 רשע העשתב :טעמב 'םילוטקה  רפסמ : הברתנ .ןושארה :גוסה .ןמ

 םירעב = 16, 9%. קר:=םידוהיה רפסמו :(18,99%\) .האמל םיזוחא

 רפסמו :+8,99%-ב םילוטקה רפסמ חברתנ ןוהחאה גופה :ןמ תולודגה
 ,18%/::ב הקר---םידוהיה

 :תא קח: חובזנ ל ,הו :ןויזחל:תומרוגה :תובפה,.ןה : תובר

 תאו  ,הנשל :הנשמ :הבתתמו :תכלוהה ,ןילופ ירעמ: םידוחיה תאיצי

 םירעבש :תותיבכה- תואקירבפב ::םיינלופה  =םינומהה .  תוזכרתה

 תא(/תונשל .:יחב:-ןתב יש*/דפלב\;החלאה .תובסח,יתש---,,תולודגה
 יונשל :::תמרוג = ;תמאב

 הולעבו
 לבא(; התע--דע .םיעובק .ויהש-:םיסחיה
 םינונחה :םיהחופה, תוברתה.-םג-יתולודגה םירעב םיפחיה
 < םיחּיְלַצַמּו םידוהיב םירחתמה ;,םינלופה .ןמ הפאלמה

 תבס <. ,רחא:רוקמ שי -,הז .ןויזחב =:תולגתמה : ,תובסה .לכלו >>,
 רבד והוש:;המוחמכ .+המשב -התוא .שרפל .ונא םיפורצה :. תובסה
 שמתשנ .םלואו.> . ןילאמ .ןבומ אוח-ןכ-לע-יכ -( לכ -ךרוצ-וב :ןואש

 לרבהה תא >תחא .םעפ הדי לע- ריהגהל -יהּכ -,תאזה-אמנודב :אנ
 תשפאו :םנמא-:רשפא : ונתעד .:ופל .,"תולגה - יבייחמ. ןיבו :וניניבש |

 םא = ,.ןילופב <. ונמעל - הצימה ..םצורפה לש וה ו:עש תא טעמל

 ילעב ::םע = תורחתהל ,ולכיו ונלש .םינמואהו - םינונחה..םג -ונגראתי

 לדגת םא =, התע-רע :.רשאמ החלצה רתיב- םינלופה .םרחסמו .םתונמוא

 תגרדמ :םג- םמורתתו :םִיִרבַעִה םילעופה לש תינכמה םתלכשה

 תולוחגה -תואקירבפב .זחאהל - ונילעופ. ולכוי -זא ..תיללכה םתלכשה
 :השעתש תֶאזה הרובעה איה הכירצו . התע דע רשאמ הבורמ רפסמב

 םנ םיכירצ- ונא השעמ העשב .לבא,- הב = םיביוח ןילופ -ידוהי לכו

 תא :תצק .בכעל -/אלא לוהג ,:החכ :ןיא תאזה :הדובעהש ;רוכזל

 הדובעה >.:ןיא :-ךכיפלו = -,-ירמגל = :ןרוחפז ל..אלו :רכזנה :..םצוהפה

 ;ונדיתעל חגארה- ןמ :ונתאמ- םדא- םוש .תררחשמ הל המודהו :תאזה

 . ונריתע -ןינבב תופתתשהה -ןמ
 המורהו-וז-החובעב .קר .קפתפהל :םילוכי- םה %.תולגה :יבייחמו

 הדובעב .עיברלו שילשל - ,הצחמל -ההובעב .המולכ = -, רבלב הל
 הלואגב .ןוחמבו הנומא היִרחא .ןיאש םושמ- ;חוהב .םג הירופ. הניאש
 םה ;םימוה .ריתעבו :הוהב ,;רבעב .יהוהיה םעה -ייח -:;דיתעל :'תורפו
 "םיבייחמה, םיאב :וזב וז תובולש היתועבטש ,.הכורא-תחא תלשלשל
 . תלשלשה תא .םיקתנמו = תועבטה ןיב :םיקיספמו

 .ןולַאְה

 ,.רגרל\:בקעו

 , םיקוחו -םיִנומְדְק :םוָמָּימ
 ,םַתֶאְר םורָמִמ שמש קר

 ב
 ;תונְליִאָהְדיִסַח .ןולאָה
 ויָפִנָאתוחְלְשּב ְסַָ

 .היוחְרּו תחרק ןרג לע



 תּופיִלָח  לּבָיַו גָשְנַש אוה

 הָנְשָל הֶנָשִמ םקרוו
 ->.םירומטו .םילודגה .וייח תֶא

 :עדָי אל :;ָתיִּנָשַה אל שואו

 יבש תע ביִבָאָב ,ביִבָאָּב
 יִרֶפְכְל תורוחצה תודיסחה

 הנק תפירה מול
 1 םירְדוקה ןֶבָתַה-תו לַע

 רכה :לָשַה ברו תָע
 ,וחאה .תומדש תֶא ףציו
 ,וצבְרְמ 'אצי רֶבַּכ חלפו

 ,תּולצעְ . דבּכמ חנ וב

 :ותָמְדַא יִריִשְכַמ ןקַתְל
 =- ונורקו .ותֶאְו ותשרחמ
 ּותָנָשַמ .שישיה .רועו א
 :ויִנּפ לע 'דָסַח-בַה :ףוחגו

 : החותו .ןידרצל לָּבִמַממ
 ! יִתְנְַּ הרה .הכ מאה
 בישקמ .אוה .הָחיִמְתְיִדְכךּותַ
 - הָשרַח םירפצ-תעּורת לוק

 ביִָאָה .ָבְכ אָב כ רְָ
 =, ויִרַָנ שדחמ .ליִחְתַהְו

 , תֶשרָהַהזתיִבְּב

 החופש ב

 ,ץיק
 תקלחמב ,קּבט תישעל תשוקחה-תיבב רבועו בוש בשוי ל

 ,תוהחא | תורשע .וָרכ . םידיהי .םש .םידבועש . םוקמ  ,תוסוריפאפה

 תונוגע | ,תובוזע .םישנ .ןטועמו תורענ ןבור -- .םישנו םישנא

 .העש יפל
 ינש םש חראתנש ,הנטקה ותריעמ ליסוי רזח ברעב לומתא

 תרבחב םימיענב םש הלב תועובש ינש ;ןקזה ויבא תיבב תועובש

 .תשורחה-תיבב בוש .בשוי והירה וישכע , ויעדוימו  ויריכמ

 התארנ אל רוע .ןקזחתמיתח ,הרשע הנומש ןבכ אוה ליסוו

 וינפ . הלעמל תולפלתסמו  יעשמל תויושע  ויתורעשו  ,וייחלב

 ,חיסמ 'אוהשכו  ,םהב \חרופ םדואו ןח םיאלמ = ,םילונע- ,םינטק

 עקתשמ אוהש שי  ,םתנרקמו הילאמ הלועו תצבצבמ האנ קוחצהתב

 וינפו תוכלוהו  תולדגתמ  ,תוריהזמ .ויניע  העש .התוא ---- תובשחמב

 . ןויע הזיא ךותמ הגאד םיאלמכ םיארנ

 ,המוד .קינחמו םח .תשורחה-תיבב ריואה ..זומת לש .ותליחת

 ,דאמ .םחו :בר  אשמ = סומע - תולעופהו .םילעופה . לכ - .לע-.וליאכ

 .. הפידהפי .ויתחת .םיעיומ .םלובו ,ולוע םהילע דיבבמש

 9 : < םלועה <

 ,הרבכההשעמ :'םיחפ-תותשרב: .ץוחבמ ::םיפוצמה =; תונולחה
 ; שיבפעדירוק .לש-םילת-ילת- :םכותבו  ,ןוקרי . םיסוכמו . םוקבואמ
 אבה = ,חצה: ריואהש : :םושמ: ,םירגוסמו- -םירוגס ולה ..תונולחה
 שבי" והירה הז .קבט : ןחרובעל- ולפופו.-קבטה תא שמ ,ץוחבמ
 ותדובעו :;קבאכ 'חרופו .קחשנ  אהיש :ול -היד  הלק .העיגנ -,ותליחתמ
 ,םימ :טעמב  וביטרחל  וריתה .וליא :;היה בוט המ. ,רתויב השק
 ,אוה * רמוא ;:  תוסורופאפהש  ינפמ -.;רבדב :םכעמ ."ןמּוא,הש אלא
 " תינוילעה :תוטוידב:.ןיא ךכיפלו .:הז תבסב :ןמז - רחאל.-.תושבעתמ
 -- .םימל - אמצ- לעופ ומו = ;תחא .םימ- תפט . ףא -תשורחה-תיב לש
 '" רבושו .הטמל .עיגמ-אוהש דע תיעיבהה .הטוירה מ .תולעמב יורוי
 .הנואמצ

: 

 < >;תוצורח :'םידוב םתבאלמ :תא- : םישוע- | םלוכ = םילעופה
 ןמ .הלעמל 'םהל .םילשפומ : העזב = תובוטרה-- םהיתונתכ .ילוורששכ
 תוטבחתמ = ,.תוחדוקו :'תודעור = :,תוצֶאו - .תורהממ .םידיה.. ,.קפרמה
 ;םולת-םילת, ותוא = תושועו :קבטח .:תא :תופסאמ ..הרובעה-ןחלשב
 הלוע קבטה .'קבא ; ךליאו = ךליא = תוצר ןח : בושו--הריהמ .הקיחד
 ,םראוצ .לא :קחדנ ,םהיפ :ךותל הדוח. ,םהיניע לא .אב .,הלעמל
 ::הינק .,.תיבח :לש :ורווא לכ :  תא ;;אלממו ..םשאר לע -הלועו אשנ
 < לוק תועימשמ |: ריינה-תורפופש = ,תונחלשב םיקפדתמ .םינטקה ץעה
 = לש  םהיפתכ .,תועבצאה .לש :ןהיתומצעדקוריפ - לוק עמשנ .,הקירש
 !  >םהונפמו ,ןאכלו ..ןאכל :םיענענתמ םהישאר . ,תועוערזמ .םולעופה
 ,העיז לש": תופטדתופט תופטונו = תולגעתמ ...הָועשב....םיבוהצה
 / , קוחשה :קפטה .ילח..ותל - תולפוגו תולגלגתמש

 וידי :השעמב .הרוש .הכרבה :ןיאש .,םהיניב .ליִסּוָי אוה- ךחא
 התוא" םויה וב :ןיא ;ךכל . ושפנ :ןיא.::םיעובש  ינפל  ,הליחתבכ
 = ויה תוסורופאפהש .תע :,םהה םימיב .ותאלממ :התיהש> ,חוהה-תרוק
 4 ,וידי  תחתמ :תונקותמו .תומלש תשקמ :ץחכ .תואצויו תוסט

 = -לעדףא  ,וישכע  ליפוי לש ובל :ןיא- יטוקלי, הקייחל .ףאו
 "= םויה :לכ :ויניע הב  ןיזמ היה :, ותיבל .עסנ םרט  ,םהה .םימיבש יפ
 : ,הלוק לוצלצ :עומשל זא בהא המ ..ןז לש הינפ:ופימ .עבש אלו

 = היה =ןוכנש -,המור .! ףטולו-ךר -,םח::לושחנכ ובל תא .ףטוש היהש
 :7 התלאש תא -דימה .עמשיש :.דבלבו :,םלוע-הע- היינפ !ווזב .לכתסהל
 8 המל, : תועינצב :תודרומ :םיניע ךותמ- תלאוש התיהש ,תינשייבה
 % ים .לכתסמ אוה

 " >קמעתמ היה הברה = םימעפי 1 זא התוא בהא המכ->,ווה
 " ,ורשא .להג המכ :?ותבאלמב - קפוע :היהש :העשב .::ףא-.תומולחב
 תאו תשורחה-תיב תא ,איהו אוה ,םהינש םיבזוע = ויה ילמלא
 "אריתמ +, הקוחר = ,הקוחר = חנירמ :וזיאל םיאצויו  .קינחמה וריוא
 *וירימ הנלזניו - -;החא = :לעופ רא- -;אשירג .:אובי אמש ,זא היה
 :.םירשואמ :המכ :,יוה .. ודבל . ול'קר :,ול -היהת-םש ---םיה .יכרכב
 : ! םש ויהי

 "אל :איהו ובל תא הל .הלג- :אלש אלא :, חתוא< בהא-אוה

 = ,הערי .ילמלא, : בשוחו חב .לכתסמ :ליסוי היה םיתע = .:ול הניבה

 יולה:םשב - תשוהחההתיבב :הקייחל :םיארוק .ויהשכו .י:היתבהא המכ

 = פל ,הזב ללכ ליסוי .עגפנ אל ,דימת \.הזיגרמ. .היהש ,"טוקלו,

 = דימת :הגוה \.איהש :'םוש .לע = :ךב .הל םיארוק המ ינפמ  ,עריש

 0 . הברה .םירפסב
 = ולקתנ -:וינועו :הרובעה = לא .םכשה :רקובב = ליסוו = .אבשכ

 < הצנצנ .הזל .ףכיתש אלא ,.:: תונושארב רכזג ::ובל סכרפ ,הקייחב

 . < תקלסמו תקחרמ ;הקויח ינפב תצצוח .וזו ,ויניע .דגנל תרחא הנומת

 <> תולאשב :ותסינבק: | ףבית' וירבח .וחופיקהשכו >>; דצה- לא  התוא

 שיגרהש  םדאכ = :;תועוטקו: . תורק- תובושת םהל: בישה | ,תוחירבו

 על ה 4 הזה םוקמב רז .ומצע :תא .םואתפ

 <: םשוו היהש  ,ומצע םוקמ -ותואב : ;ומוקמב .דבועו אוה בשוו

 5 ה



 םהיתותידבו" םחוה-תרוק < ,ול. םידז:םילעופה 'וירבח>= , לכה ה
 / ושפנל החונמ .הדבא .רקובה :לכ] .ארזל "ול: ויה -ןה

 ,יתריע .תאצמנ  תשורחה:תיב: ילתוכל .רבעמש > = ;אוה המוד =
 תוכורא םילייטמו םיעות :,ויהונויער וישפע םיעות:'םש >> ,:ותיב

 תניכש יידע <רידוהץוזמ אוה הבר תורבכב >,םיתלצעבו =: תורו
 תונומת! ,  וכלב :היוהש איה ןיידע | = ,ושאר "לע תפחהמ + בוטה
 ,ותדובעמ ותוא" תועירפמ ןהי ,ויניע ינפל- תורבועו: תולגתמ .תויג

 אלש :ןהב | ךופהלו : ךופהל ולא תונומתב:"ההרהל ול 'םיענ
 ל ,תוסוריפאפה תא תואלממ , ןהלש תא. תושוע וודי , תעד
 תכש םש רשא  .הנטקה ותריע ייחמ :תודמחנ 'תונומת תומקרחז
 םהינפ תאו תשורחה:תיב תאו .הלודגה .ריעה ןואש תא טעומ .ןמול

 ,הרשל :אצויו"ותיבב םיכשמ אוה היה  העש:התוא :,םתחובעל .ריע
 אולמ :םינשוש- טקולו :םימרמדא גרפ-יחרפ 'ףטמוק  ,חצ ריוא  ףאו
 ,ודיב .םינחוה . םיחרפ רורצו הרשה :ןמ בש הוהשכו =,

 ,4.% רחא חרפ "אנ ןתי .,ינאפ,\ : רב םיריצפמו :וירחא םיצר ,תוקו
 וינפ- לבקמ | ןקוה. ויבא  ,ותיבל .סנכנשכ ..םלוכל:!יקלחמ = חוק
 ואב הנה  .וליבשב .הנכומ"' תרמוע < התיהש ;עבעבמו: םח ב5

 םח םיחיש : ;רהנב :ץוחרל םלוכ .םיאצוי םהו ,ורקבל םידחא | .םירבו
 ,יחער "םע שיא .םירחתמו םידקוש  ,קרקריה .ףוסהו 0

 ןיאו ,םשפ :אבז הלוע .רופצ ףוצפצ ."המש עיגהל .רהמי מ,
 םג הלועו .תעקוב וז רופצלתנה "'םלוא .:היובח :איה :ןפוה
 םילילצה .םתואל. בישקהלו :ןזוא תוטהל דאמ ' םיענו:';םש"יםגו

 ונפור .לע  םילועו ;וירבחו  אוה : ,םה 'םיספטמ עגה :דועב" , וי

 ביטיי מ, תוארל  /המימה םשמ-םיצפוקו :טורזוחו .הצחרההלה
 הנהו . ,םידו"בחרו אשדיקורי ההדשה רבכ: האני" הנהו/ <

 תוצעננו  תורמתמ :ויתונליא  תורמצש *, הבעהו :קוריה
 אצוי .ףסכ-לש דאו ,תקחוצ המחה ::תלכה ולוממ ,ריהבה חשב

 ..רהנה לע" ;םיאשדה .לע :,הטמל .קספה-ולב .םרוזו -חתמ
 ., םינועה "תא רועמו  ץצונתמו .ריהזמ- לבהוףסכ :ולגב
 ,וילע .םוט ובלו ,ליפוו :אוה ןורוח-ןב : .'הוהטו

 ןושלה דימו  ,םיצפוקה ןמ דחא ארוק---"! שלש ,םיתש ,תחא,
 רירפצכו == םעמ הוע= םוענהו'בוטה ריואה תא קשני

 לוקב םינועה ', םימה לא 'ףוע -- -הלק תחא הפיט ,'םלוכ ויה

 לש .האירק ."ןמוא ה םואתפ ארק =- 1[ תצק .םיקתוש וה
 לע לפפמה ,ותנשמ :םאתפ ה םדאכ ,עזערזנ -

 ,הלומהו < שער: ויביבס= ..הז'םויב ותכאלמ :תישענ תודבכב
 םינמקה :ץעה-ינקב  םיקפוה :וללה = ן קוחש  לוצלצ = ,םידב
 עוקשו םמור"בשווש 5 אוה .ריחי- ..םיחרבתמו .םיצצולתמ

 ב ומצע אוהו ;ותעדמ אלש :תודנדנתמכ 'תוארנ וידוי ,
 2%. בוט ולוכש .םלועב : קחהה .;ק

 ;הפהפוה אשירג םר לוקב עימשמ -- !םח המכ = ,יוה"--
 םודח :ּויתוצק ינשו" ךוראו  רוחש-ומפשש אלא .  ,םינפדרוח

 -< הז" הפאלמ =-- : ומוקממ :םקו :אוה" ארוק == ווה
 לייטאו .ךלאש :בטומ, הברה המוח:יתבב ו ל -

 "ויה

 החוצב תארוק -- !התבאלממ |

 ,תונחלשה- ןיבשי חַוְרִב לייטמו רמוע אשירג
 ,וינפ לע .וירי יתשב בישמ

 ,ריעה:ןג הז
 בושו  ,תורנה, לע...תכרבמש .השאכ

 ,,וו שפנ בישמ רייא + .,!םיִמָשְב המכ ! הא  ,הא : ארוקו אוה חתופ
 םואתפ ?'אוה ארוק == = !"תורבחו  םירבח = ,אנ:!עמש --

 ונלוכ רחאתהל:ונחנאםיבויח == ו'המבה, קעמ םאונ ןרכד לש ןוגינב
 א "ןתפרכ.ה. ינפל .עיצהלו. רחא ,שיאכ םמוקתהל  .הרומג  תודחא
 םושמ | ;תוגחלשה :ןיב ןאכ םיצע" עוטנל הוציש ,הצרמנה ונתשירד
 ק .,,אושנמ רבכ רבכ םוחהש

 םיאחומ :םהשב: , םידחא :ןירחא :ןנע -- ! אשירג ,אררוה --
 רהרהמ אוהשכ,..,ףרפהמו .לָק..-ָךְותְגְב אלא הנע אל ליסוי , םהיפכ
 ךבל היה אל יאדו ,ימוק קמב 'וישכע .תייח ילמלא ,יא :: ומצע ינפב
 , = , תונצלו .תוחידב ירחא .ךלוה

 ףא . הקיוח" לש םיניהעה :!הינפבי ויניע ולקתנ העש קתוא
 ךותמ  ודרוה ףכיתו ושגפנ םהיניע ,  הבנגב טבמ | וילא הקרז .אוה
 -- הכובמ

 ,תצק לייטנו" ,הדלוג-  ,יאוב" .,, ךכ = ,השועו רמוא ,אנ =-
 העורז קבחמ אוהשכ ' ,אשירנו!/רמאו ףיסוה -- וניד ונדבע רבכ
 .וז לש

 התוא עירפהל תאב הו המל ,הל . חנה ==
 חארקנ .ףכ == "ןיטטח"ןוטטח> .הק'רש

 םימרוגש .ק/הספהה: לע. לוכ*בכב:תררועתמ איהשכ ---,הינפ םש לע
 ,הבולעה הדלוגל הל

 ןיא ,היפהפיה ינפב | אנ:וטיבה --
 רוחב = ,"ר מז, = הק'המלש

 ,חתא

 -- +הזמ 'החונ ךתעד
 ארוק הבוגב ול: :"הנוגה "ת

 .ומטח
 - -!םירבדמב אוה..ףא .,הזה .תוינבדבורה-לעב תא אנ-ואר --

 ב הארמ איהשכ  ,הקלה איה ףא הק'רש ול הבישמ
 ,הירבד-לעב לש ומטח לע

 , תועמד/ יהוידע >תוהעגה:יילכ-> תוקהוצ -- !אח:אחיאח --
 וליחתה תונחלשה דחאמ .דחא רחא  ןהידימ םיטמשנ ןהינקשכ
 , הדלוג לש היפתכו- השאר לע תולפונו ריינ תוספ תופפועתמ

 איהשכ ,הרלוג הארוק -=>?עלקה-ףכב | ועלקתשי יאולה --
 ,הקוחב הב תוזחואה ,אשירג לש וידימ טמתשהל תלדקשמ

 םיקסוע ווה -- :הז םהב .רעוג < ?ן םיצלו תוחור ,וסה ==
 ךיסנ ןאכ | םכיפמ עמָשי לא הָנָחּו ,הפידהפי ועיזה ,םכתכאלמב
 . 4; וללהו ,לייטל םיאצוי הכיסנו

 םילוכי ,יאוב ב לא .אוה הנופ -- !יתכיסנ ,יאוב --
 תוחרוט םידי המכ ,תואורה ךיניע , םימיענב תעה תא תולבל ונא
 לויטמ .אשירג = רובד  ידכ .ךותו == + תא" האורה * ,ונליבשב ןאכ
 + הבע "ריינ רזגב הינפ לע" בישמו הדלוג םע .עורז-קובח

 ידוהי  ,"ןבקרוק, . םייח - רמאו * חתפ==-) ךיסנה * ינודא
 ו קגמ לבא ולוכ הסוכמה ,ןבנבל שאר לעב ,שמחו םישלש ןבכ
 : \יבל-יבואכמ תא ידימ תונקל ליאות אמש

 ..קנפל, עוצהל -.לבות -. ,ובקרוקרזּב. ינודא -..,הז...רבר --
 ירתש. ,םֶרוק א וה -- : שאר :דבוכב .אשירג .ובישמ -- ,"ןתסרב,ה
 .(,עובשל ..םילבור ,השלש .הו רבשב ךל םלשמ אוה

 קוחצ ,.ן'רפ --- ! אח:אח?אח =
 ..םיעמושה

 הפוסוה == .יתפוח םויל" ךּב הכואש אולה .המחכ םכח ==
 , הרמאו הדלוג

 ,הרענ לש קר .לוק עמשנ .;תונתלשה דחאל .ךומפ  ,רצה ןמ
 < עוגמת ,רונכה 0-2 :;קוחצה:םערו- תוקעצה :ןומהמ 'הלעו" .עקָבש
 ]ו יורש .ברעה ו ..הלומה" תבר < וקר" הנינ --

 5כ...לש- .םהותויפמ ., לוג
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 5 9ףאָמ לָבָב ּויָמְבַהַא
 .(.דודָנ קיְרה  יִבָבְלְריִחָּ 2

 ...וירוד .ןביה יומא .יוה

 רישל ;>הינש- ההעג--הליחתמ ---,./!תוקלקלחו ּהָּכשח ל היה,
 דחא ףא | ...תיעיבה-;, תושילש - הולא .הפהטצמ -.דומג ,בצע לוקב
 םלוכ ;םה.; םיהש חנה >...דחא בושו- -,ןהורחא :הרֶגנ :םיהבגה,,:ןמ

 גזורח ..דחיב

 רע םעָיגמו

 ן :םילוע:+;תולוקה-=.- .םיגונ -, םיגונ -ךב- לכ: רז -.הריש
 ::ןשעבו-חיפב : םש-םיפהעתמ ..-(םהש ,םוקמ .ההקתל

 בוש :םירזוח ;,םיעמקהו . ,םיעטקל -.תדרפתמו תקסהתמ ההָישה הגה
 טסר -האלמ ::תחא. :הינופמיסל .םידפלתמו תופבלה .ןמ .םיכפתשמו
 ,םיעוזעזו

 (יאובי .ףוס)

 . ןאמניימש :רזעולא< == |

 ,דתנטק .אלינפ <<
 < פיס

 תיבב .,תיב .לעבו השא :לעב .יתנטק אליניפ היה וימי לכ
 וימימש | , ותרלומ .רוע וז ה ריעה רובטב ..רבדמ בותכה. .שממ

 -תיבל .םיכומסה .,.םיתבה .תרושב ,תחא םעפ וליפא התוא בזע אל =
 , ויתובאדתובאמ .השוריב .וילא :רבעש ,ותיב  רמוע .הָיַה .,שרדמה
 ןויכמ , הז .תיב -- תוחבושמה .תורידה ןמ וז ןיאש .יפ-לע"ףאו
 טעמב .גגה ,םילולח ושענו ובעמתנ .,וילתכ ..ומקעתנ ,,םינשב .אבש
 -- םיכוראה וְּרְדַח ינשמ :וקספ אל שופעהו בחטהו רוקהו שלופמ

 בוט בוטו ..ןאב שי .תיוזדןרק .ירה  .ןאכ .ןיא תיב .םא .םוקמ ,לכמ
 ןיאש = ,ולשמ תיווחןרק הזה ..םלועב .ומצעל דָחַי .רשא םדאל ול
 קלח םָיִרְחֶאְל-

 ףיסוהו
 ,וב
 ותשא .וז. ,ותכרב .לע .הכְרב דוע. אליניפל םיהלא 15

 םימיח .לכ .שיגרמ הריתי הבח ,ותואג הילעש ,ליח"תשא ,ה'לחר
 הילחר ותגוזל ..רשבה"לדו .חכהזשושת .,המוקה-ןמק ותנמק ..אליניפ
 הבח ,םינשדיפ .התמוקב ונממ הלודגה ,רשבה"תלברוסמ ,ההובגה

 ,.רכרכמ אליניפש . ,םיברה , םירוכרכה ...םתואב רתויב .תילגתמ וז
 אלממ .אוהש .העשב ,תתְרִמ אוהש .,תתרה .התואב ,ותשאל .ביבס,

 ולוכ זא..ףקרומ אליניפ  .הירבדל .בישקמו התוחילש השוע  ,הנוצר
 הדגנכ המוד .וחיִרֶהְו וראוצ .תא .חתומ ,וילגר .תועבצא -לע רמועו
 : ..רהה .ילגרל ,המועה .,שיאל,

 תודמלמהש ומ = ,אליניפל .םיהלא:;ול .ןתנ עפשב .הסנרפ םָג

 דחא ןמז .ולופא  ןיידע .וילע, רבע = אל -,ותסנרפ  ףוקמל-.ול התוה

 ףרפרשה -:5ע-:ב9מ אוהש * ,רתויו םינש לבוי הז ,רמעמ אלב
 ראוצבו םרומ שארב :;הלעמלמ שגררה .:יבג לע .ןותנה :,ןטקה
 רודגב :ךלמכ אליניפ .בשוי > ,םירבעה . לכמ .םודימלת ףקומ -,חותמ=

 ;לודנ :רעו-ןמקמ, ,הריעה-.ינב לכ יטעמב . , ותריעב הרות ץיברמו
 םתעשב ויה ,ּהריעְבש םיבושח- .רתויה-םיתבה-ילעב -תֶא, םג-:תוברל
 :. ויהימלת

 אוהו | ,םִיִנּב

 דינבו םונָּמ ודימעה רבב וורימלתמ םיכרשכ  ,,וישכע ףאו

 .שישי חש הרכב ה רבכ >;ומצע לי

 ול .קיצמו-/גררומ ';חיה אל. לפונהו. עוערה תיבה .ירּדח> לא  רדחו- -

 < לגר התלכ אלו 'דומלג :ראשנ אל  םוקמ/-לכמ ,רתויב .חכהשושתו
 < -יאש  ,ותיירב .תליחתמ- -ךכב+ .אוח-ועבמ -הֶז.-תוב -. ותיבמ.-הימלת
 < םידימלתה  .זע .אלב :ו5 השפאזיאש -םשכ -,םידימלת 55 ּול .רשפא
 < .ותואש אלא ;רחאל םרפסמ- עיגהש הע >,הנשל.-הנשמ -ותחפו וכלה
 . םיבומה םינושארה םימיה לא ותוא רשקמו רכחמ ידיחיה .דימלתה
 תעבטל--+ המוד רברה המל לשמ . םימרוקה םיברה וידימלת לאו
 = וידו הפרמ וניאו הב זחוא םדאש ,הלודג  תחא תלשלשב הנורחא
 רע .אליניפל 15 הקספ אל / םימדוקה :ויהימלתמ | הקיניה- ,הנמיה
 ..אלינופל ול רגשמ- \ ,םינפל ו ,רנוגחה = באז - ,.ןורחאה' .םויה
 ריעהדריבג :ןבואר- , ןורוהל:רכופ. ארטיל עובשב עובש. ידמ-ובר
 על תבש :ברעמ 0 קובקב -ול -רגשמ- ,םינפל .ורימקת :אוה :ףא
 -ול חלוש- ,םיקחרמב הנש םירשע הז רדה  ,וידימלתמ רחאו .,תבש
 "  תקסופ הניאש וז :חפנכה, . ףספזילבוה - השמח- לש-רמש הנש לכב
 הסינכמ ,הבוטה  ותשא ה/לחר ;איהש :, תועבטמה..ןתוא  ףוהצב
 "שיו  ;תוניחת-תרימא -רבש םיפמוא :שי -- ,תובח- ךותל םיקרפל
 הכרכה תא :םירשמ .ויה הלא : לכ =- הענצבש- םיהבה  .םיהמוא
 ;םימיענב לבח .אליניפל ּוליפהו תיבב

 -ףרוחה"תימיב תונוחחאה- -םינשב .;-.הבגתהש : ,יהוקה-.וליפאו

 - םויב ןוב וחשב -לע  דימת הנותנ -ךומזתדופא. הז אלוני. . רתויב
 ומיב: ולופאו: ,הניש :תעשב .וליפא הטשופ-וניא :אוהו - ,הלילב-ןיבו
 ניעו איה .המכח ,:ותגוז:;הילחר :אוהו =,ךכב  אוה --ליגר-..ץיקה
 הלוע ,הילעש הכימשבו -הרדוסב -הפידחפי. איה- תפטעתמ . השארב
 < אנדחונת הל -םחו- הָל" םּומו .ובגדלע- .תחמתשמ | ,םחה . רונתל
 | ,זעב לופטה ---:המולב<>;תיבה תלהנה :;םולשב הבכשמ .לע-ה לחה
 " הבבשמ 5ע :חונל .הלופי.יהניא :ה/לחר ךא ;,.ומצע- לע .אליניפ חקל
 ולש רבגהדלוק :;םגה הלוק .לגלגתמו דרוי :ףונתה בג: לעמ 5

 ! פחניפ. | סחנופ =--
 . ודימלת הגנכ - ,שגהרה .יבג-לעש ףרפרשה :לע בסמה ,אליניפ

 = לע הלועו םפטמ ,הימ רוי ;םונפלמ ורדהו ודובכל רכז ;2ריחיה
 . ! לאושו -הונתה

 + יִב- ךרוצ .ךל .שי:אמש 4 ה'לחה . ,ךל- המ --
 : [ועב == ,תומוערתב הילחה הנוע = -- 4 ךב =

 - = ג וולע- הוצמ איה .,רונתה ןמ; דרוו :אליניפש  רחאל
 ! סחנופ ,זעה תא הקשהו לכאה !ילוקב אנדעמש ,סחנופ --

 .התא המל ,סחניפ היח .הנמלא .,יל-יואו ,תינלחז הירב- ,ך5-:יוא

 : + םלוגכ -דמוע
 עב א ,ותשא | חוצמ:;תא-.דימ..םייקמו זרדזמ. אליניפ

 ,הילהרל בלחה תא .שיגמו הבולחמ . ,הקשמ -,הליכאמ :החמש :ךותמ
 ןומהו  ה'לחרל .אליניפ  לש-ובל ובל -! ףוגה-תואירבלו .םייחלחתשת
 .,םנמנמ .אוהשכ :, תולולב .,תולילב . .חילע םילגלנתמ וימחר

 + תחנוגו תחנאנ .איהש - ,:הותוחנאלו הל בישקמ אוהו ,רע

 % יל תארק
 .ּול תאהוק איה המח ₪ רחאל : השירחמ :ה'לחר
 ! תשגל לוכי התאו. הלוח התא -יא-.! םחניפ /! סחנופ =<
 ::הלאושו .רונתה .לע- הלועו- םפממ .אליניפ
 +יב .ךרוצ ךל :שו- ,ה'לחה :,אמש---
 , .איה הנוע -- ! תיחולצ יפ- לע רוצל אל ולופא .-

 "רב יכ .,םחנופ. ,עדתה + הז--תא ךל * דינהל .אלא ;יינוצר -היה

 .יל .האנו ל האנ- הז .רבד +15. הפי התימ קר = ךתומכש
 !ב .תזכ ותוא ,יל' העיפשמ זעהש ,בלחה גול ותוא : ךמצעב

 :ןיאו םויה" תדע -תלשבמ ,היח .הנמלא .,ינאש  ,קרמה 'ףכ התואו

 גד ד ידבל יל םיקופסמ ויה מנ של .תעיבש ירכ םהב



 ,רונתה .לעמ דרוי אליניפ
 + ינחירטהל .היה "יאדכ = ,ה/לחר ' ,הז-ליבשב .יבו =
 ,רע ובלו .םנמנתמ  ,הטמה "יבג לע 'חטתשמ :אליניפ

 . תינש תשא ה'לחר ול" ארקתש: רע הפצמו הכחמ |

 : ךר לוקב "ושפנ 5א/רבדמ אוהשכ

 אוהו

 ,רחא  ץיק : רקובב = ;תרחא :הרזנ :הנוילעה \ החגשהה לבא
 תבילחב .תלפטמ \ התיהו תומהבה . שרגמב \ הדמע /ה'לחרש" העשב

 םואתפ .השח ,םהל :תיחמומ איהש : ,םישחל ינימ  תרימאבו תורפה |

 ,הרעפבו שערב 'וכותל הצרפתה :,התיבה הבש רימ .הנטבב הריקד
 ! תחוצ .איהשב =

 !ינטב תחת ךנטב :,סחנופ יוא ,סחניפ ==
 רכב השאר תא .העיקשה  ,רונחה לע התלעו הספט ה'לחב |

 .םימשה ןמ ּהב/ םיטשמ ייה "אל :'םעפה  ,:תולוקחלוקב \ החוצו
 ןהשכ :יארפ לוחמב  האציו הנטבב הצצורתה חופשכמ לש :אופונכ
 .היתועלצב ה'לחרל הל םיענופו םיטחמבו םיחמרב וז לע וז תוערתשמ =
 תא דירחה ,שבוחה "לש. ותרועל ארק = ,תומלוע" שיערה ?אלינופי
 העבק הלחמה לבא  ,טעמב לקוה :,םנמא , םאכה ,.ותחונממ אפורה
 םידורטהו  תוגארה .וצפק אט /הלחר לש" הפוגב עבקדתריד יהל =

 ! תיבל בוהק ןכש יל :אוח םינוקו"ןב  ,עשורמ עשר

 ,רונתה לע :הלועו ספסמ  אליניפ ',ומלוע וילע בברעתנו :אליניפ לע
 בלח :,האופרל . םימס" ה'לחרל "שיגמ = ;הלועו .דרוי  ,ררויו הלוע =

 הליכא-ךותמ . תחנוג "ה'לחר' ;ףוע שב לש 'קרמו יציב ",היתשל
 : החוצ :ךותמ תוללק הריטממו יהיתשא

 העברא דגנכ =-"1דחא  םויב "םלוכ " םתוא למשה לי
 םינש == .ה'לחרהרבד  ,םלועל| האיבהש "',םיעשר  העברא :,םינב+
 היהת :,םלוע-לשדונובר = ,םשו "';ב ריעבי :ועקתשנ ,םמש חמי :,םהמ
 ,םיהלא -- יעיבההו = ,אוה ךכיה עדוי דשה --- ישילשה ,םתרוכק
 ,ותומכש תרופ-ןב  :,ומש חמי "הז הספ < -- !בל תא "עדוי התא

 החיחצ .המדא
 ותילש  הכפהנ ילמלא ,םלוע-לשדונובר ,ךלו יל היה חונ -- .ותלָדג
 ורוע ,םלוע"לשדונובר| ,תוחפה" לכל ,אנ"'עקפתי וישכעו '!וינפ לע
 תא וליפא יניעב| תוארל: ותיכזהאל 1 ויעמ "ינב וקמיו ורשב לע

 =שרעל ךומס :ויבואכמב טבחתמ אוהשכ , וללה .םינבהמ ,םהמ\ דחא =

 ,4 לש יוד
 הצרתה 'אל ,ומא 'םע" מורב רימת:יורש"היהש '|חספ לבא" *
 איהש לכ  הרזע תניתנמ וליפאו ,הרקבל אובל אליניפ לש ותשקבל
 םירכה תא +לכה' תיבה" ןמ 'איצומ 'היה/ אליניפ :טמתשמ היה
 הריכמל .רשא 'תא ;ןילטלטמ ראשו .םיטיהרה ןמ- םיבר = ,תותפכהו =<

 ,הילחב:ה'לחר תא .דעוס:' היהו  ,טובעב טובעב רשא "תאו הריבמל
 :הבל לע :רבדלו הלדשל- קסופ וניא העש התואו

 ? תיבה .תריכמב םנךרוצ שי ',ה'לחר ,אמש ==
 תא רקבל אבו באה לש  ויתורצפהל 'חספ "הנענ תחא םעפו

 : רונתה .לעמ | תתוצ הליחתה דימ ,הנב תא התארשכ ,וז .ומא
 ;ילש"'תרופ*ןב ;ךלוה טישכתה דג אב =

 םנ  ,ויתוכילהב :טקשו 'אוה : ןותמ: שיא ועבטמ" הז חספ <=-

 ,ודובכב .עונפל שיא :אנ הסני לבא . ותדעב אאוה דבכנ .תיבח-לעב
 ארב . ויעמ-ינבב'בייחתוש . ופוס = !ושפנל = רמשיו = אנ:רהש זא-
 :אמאד אערכ

 סעכב  'חספ 'רמא -- תקעזנ יב. ,יתרומ ימא :,ךל המ" --

 ךיניעב::אקוה- ךנב חספ תא  תוארל "היה" ךנוצר כו --;רוצע
 + שממ =

 תא א .תליפשמ איהשב ,תילאמשה הניע תא הנבב הנתנ םאה
 וצו רונתה לעמ השאר =

 ךקלח תא ץימחת זאמש ;תייה- ששוח /היקי-ןב התאו --
 !+ַאה ז םינורחאה:יעגר :תא :ףופסלו דומעל תאבו | ,השוריב
 | אובתש האל-הנחל ארקו .ךל ,ילוקב עמש .סחניפ

 השא ,הילחר לש הָתַפיִנ ,האְלדהנח החנא ךותמ הסנכנ זא
 ,הובגל תושוטלו הלעמל* דימת' תומרומ היניעש ,הדופחו העונצ

 .הריב ,רבג \ לש :תחפטמ ,המודא .תחפטמו
 ,לחר ינא--: הרמאו-ה'לחר .החתפ --האלדהנח אנ עמשת <=-

 רשבו תא ימצעמ 'םצע 'אלה :, ךילא -רבדמה .אוה יפ ,היח  הנמלא
 ,ובחרלו .וכראל "אנ" יננובתה' , יתיב ' תא .תואורה ךיניע  ,ירשבמ
 האיצמ--ףסכ לבור  תואמ "עברא " +ףיניע תואר יפל  וווש המכ

 ,ינויבצבו יתומרב יתוא- ה. ור תאש 'םשכ  ,לחר .ינא +8ה '+הרשכ
 םיתאמ םוכסב :ךל .ותוא .ינא תרפומ ,יודדשרע לע תלטומ יננהשכ
 רירש 'לכה+ ןכבו .ירשבמ רשבו תא ימצעמ םצע אלה-- םינוברק
 ? םיקו

 איהשכ ,לחרל התסיגל הירמא הבישהו החנאנ האל:הנח
 :היפ תויוז תא ,המודאה התחפטמב תחנקמ

 היוודו הינע השא ,היתפשב אטחת לכ" ,האל:הנח ,איה --
 םא ! אלימ---ןכדיפד-לעדףאו +תיב הל הנקה התולב ירחאה . איה
 י היחתש הל'הפיצ ,הלש םינוקזח-תב ,התב ןינב זא ,הנינב אל
 , הקרפל" העינה " רבכ ,היתפשב אטחת לב ,הלש וז  הל'הפיצ
 ה'לחרל םיהלא אנ חלשי = ךכ--=: | ןהיפל . רפע--תוננרמ תוירבה
 . בורקב .שיאל אשנת הל'הפיצש םשכ  .,בםורקב המלש האופר
 אוה האנ ירה ,לומתא הל העיצה :הנמלאה עבָשש ,ךודשה ותוא

 ןויכמו .תלרל הזוזמכ .שממ | היחתש ,הלש הל'הפיצל אוה האיו
 םייח הארתו "הלש | תיוז-ןרקב היורש הל'הפיצ אנ אהת ,ךכש
 --םדאל ול בוט , םימיענב

 ויהש .,האל-הנח= ירבד תא החינגב  הקיספה  ה'לחר "לבא
 : רבגתמה ןיעמכ םיכלוהו .םירבגתמ

 עמושה :, םיקו רירש לכה ןכבו = ! יעלצ יוה ,ינטב יוה --=
 ,םיציבב ,רשבב הברמ ינה | ,רוסחמ ןיא ףסכב = ,םחנפ ,התא
 לע רומעאו --- אירבא ',םטפתא ,התשא ,לכוא הבה " .בלחב
 םג -- הנב חספל ה'לחר התנפ -- ,הפכנ-הלוח ,התאו ,.ילגר
 ,הזב תרסומ ינא העדומו ! תשלושמ עבצא רועש ידכ לופי ךקלחב
 ,הספ תרופ:ןב  ,התא םנו האל"הנח ,סחנפ | ,םכלוב אנ ועמש
 העש ףילחא ,יתיב רעב לבקאש ,תועבטמה | ןתואמ רתומה תא
 יניעל יברק לא" והעלבאו ריינ לש דחא  רטשב  יתומ .םדוק תחא
 ...!הזה ררוצה

 החונמב  בישהו שאר:דבוכ \ ךותמ הירברל בישקמ היה חספ
 : תוניתמבו

 לש המוי אובישכ + חספ זא השעי המ ,םתא  םירובסכ =-
 איצויו ןיכסב הסרכ תא שטריו חספ דומעי זא ,הנפטחי תומהו וז
 ;אוהש ומכ רטשה תא םשמ

 תינק רבדב הטלחהב .התעד תא ףופבל העימשה האל:הנח
 זא קר ,דחי םנ החנא ךותמו הכרב ךותמ .םהמ הרטפנו תיבה
 .ולגר הרקענש רע ץראל יחכ לכב ואסכ ליפה = ,םעבמ חספ טטר
 ,ץוח יפלכ  וינפו" ןתפמה לע רמע ',תלדה תא הרעסב התפ הספ

 !קעוצו דמוע

 םתא םיאולה ! וממותשהו .ועמש ! לארשי .ינב ;אנ ועמש =
 לש היעמב .לטומ היה םיפוצר .םישדח העשת == + הז חטפ תא
 +? הוה רבדכ עמשנה .. .! וז אתבלכ

 בר ןמו  ,האלדהנה לש .התושרל רבע תיבהו  ,ול ךלה חספ
 רשבב .הברמ ,יוד:שרע לע ןיירע תלטומ  ה'לחר התיה ןכ ירחא
 ךותמ תחוצו םודמד  ךותמ תוארמ ינימ המולחב האור  ,בלחבו

 = תומהחםפ התוקשהל םיצור = םיעשרה הינב יכ  .,תחדקה םוח



 עא

 די ןוילנ

 תוברעב ,םיקוחרה .תודשה ינפ-לע .הנרזפתו הנאשת תוערה תוחורה
 תובשחמה \ לכ תא םיממושה תוירבדמבו םיבעה :םירעיב :, תובחרה
 םלואו == !חתערל \ הילע .םישרוח | םיעשרה םינבהש" = ,תוערה
 ךלוהו "ומומתמ \ חיהש -,תיבה ריחמ = ;ןוממה ' תא .רזפו \אשנ חורה
 ה'לחר .הבישה .דחא ףעוזו ףרוח| לולבו ., תואופרלו היתשו .הליבאל
 ךשַח =. ביטמהו בוטה םיהלאה "לא הררוסהו הערה \ התמשנ תא
 יורש ,ץראב םימשמו דיחי ראשנש = ,יתנטק אליניפ רעב םלועה
 + תיב  אלבו השא אלב

 (יאובי ףוס)

 ..לקנרפ .ןרהא

 :הָדָנְקּב תוידוהיה תובשומה
 השוע :"הקדצ,-> ;תוידוהי :תובשומ :וליפאו .  לזמב -יולת .לכה

 תדסימו: .תומואה לכ = ןיב :םתוא איה .תרזפמש +, לארשי :םע איקו
 אצמת ;אלש ;טעמכ :םוי ךל ןיאו::.:תונוש-:תוצראב::תובשומ םהל
 היעו .איקי לש :תובשומה לכ .דיע .:םירמאמו  תועיהי .רנינותעב
 ,היליזרבב = ,הניטנגראב  ,לארשי \ ץראב. :השוע::איהש. םושעמה
 תובשומר - קר. הז :ללכמ .ואצי = ,'ומו  הינמורב = ,היצילגב:>,היסורב
 רקופ ןיא-.ב5-ןהילא םש שיא ןיא  :הדנקב א'קי הדסיש ::תוידוהיה
 ויה . אל .ולאכ = ,יאנגל . אלו :וחבשל . אל: ןתוא ריבזמ :ןיאו :ןתוא
 . ללכ.םלועב

 הלאה = תיבשומה ::בצמ תא םג -עדנש :,רבדה':יואר .תמאבו
 הנושאהה : .תידוהיה .הבשומה ןה .ןהב השענה תאו אוהש ומכ
 ימיב -- 189%  תנשב--הנש .הרשע"הנומש :ינפל .דוע .ההסונ הדנקב
 הדנקבש .:תובשומה .- לכב-, "שריה,::תארקנ איה .ומש לעו .ןורפה
 איקי האיצוה :רבכ התע רע ..לאהשימ תושפנ 9151  החע .תובשוו
 ןיא םא : ,ספות הז :בושיו- ,םיָרלוד .יפלא :תואמ- וללה. תובשומה לע
 (לארשי - 'ץראו = הניטנגרא -ירחא) ;ישילשה םוקמה תא  ,חעוט :ינא
 אלש ;הז בושי לש וקלח  ערני .עודמ .כ'או ,  א"קי-לש היתולועפב

 %55ב :ונינותעב. רבזי אלו ;רקפו
 ןבצמו .הדנקבש תוְרוהיה, תובשומה :לע  רבדא .םרטב םלואו

 ףוגל םיעגונ םהש המכ דע-=- םידחא- םירבד ריגהלו םידקהל יכנא ךירצ
 ,יברעמההינופצה- הלבח::לע -הוחיבו--,המצע:.ץראה -לע:-- וננינע
 . תוידוחיה- תובשומה. בוה- תואצמנ-:רבש

 א

 איה -=.תירבח :תוצרא לש :חלודנהו הבוחקה .ןתנכש---הדנק
 ,.הלשמ :"תיבדתלשממ,::םע :הקירמאב תיטירב :הינולוק

 הלוע -התמדא  חטש = תדמ =,הבחרו .:הבוט ץרא איה הדנק
 הרנק לש התמדא .חטש) :תירבה תוצהא .לש .ןתמדא חטש תרמ לע
 םיטרפב 'םג ןירה אוהו  ,(תועבורמ .תיאסרפ 0 ךרע אוה

 תודסומ .=תוחמ :ויפע :<המדאה לש ה תוכי א ל םיעגונה הברה
 םדא לכש ,הנידמב .ררושה רומגה שפוחה-. י פע .,רובצהו .הכלממה

 ןושלה-,םיגחנמה :ייפע : ,ונממ :תונהיל .-לוכו .םאלו - תד להבה .ילבמ
 רתוי וא. תוחפ .הדנק .איה המור :(* םידוהיל .םיבשותה .לש .םסחיו
 . תירבה הוצראל

 םיתפרצ םה ויבשוי .בורש ,קביווק לילגה הו ללכמ אצו העוהי הרמב (*
 תיתרבח תומשיטנא םג שי ה לילגב . הטילש םש הל שי .תיתפרצה הפשהו
 . תיגופצה הקירמא .תונידמ ראשבמ רתוי הכרה

 רודכ לעש "תוירופ  רתויה תוצראה .תחא איה ללכב .הדנק
 רמולכ) שפנ ןוילימ תעבשל קר התע הלוע .היבשוי רפסמ םלואו .ץראה
 תוצראב רשאי" תחת ,(תעבורמ אפרפ לכל  תושפנ יתשמ"  תוחפ
 . רפסמ הלוע ' ,הרנק- לש התמדא חטשמ ןמק ןתמרא  חטשש ", תירבה
 2 ןוילימ  דחאו םיעשתל  ,ןורחאה םעה - דקפמ "* ייפע  ,םיבשותה

 : שפג
 ומרגש"  תובסה = ןח "המ = ,ראבל" םעפה = ינינעמ ' חז ןיא

 "לש הלודג תא התע דע :ובכעשי 'תירבה תוצרא לש  אלפנה .ןלודגל
 הרבע "הדנק לש" ןואפקה .תפוקתש .,קר רמא םא יל יד ;הרנק
 תוחתפתחהו לּודְגה תעש הל םג העיגה רבכ יכו ,דוע בוש ילבל

 לכב הב םיפסותנ" םיבורמ  :םיסולכוא .,'הקירמא חסונב. הריהמה
 רמוח "ישונאה  .רמוחהו | ,תובברל = הילא םירהונ םיטנרגימא ;םוי
 < ,תירבה :תוצראמ " דוחיב .םיאב  םיטנרגימאהש םושמ  ,אוה הלועמ
 "  םהו :,םצראב | הזוחא- ילעב .ויה בורו" ,הפשה תא םיעהוי םלוכ
 = ,ואצמו : ובשח !! תומושר" ישרוד) \ םהא םפסכ .רורצ תא "םיאיבמ
 = אל .אוח הלאה "םיקניה - םיבנרגימיאה .םיאיבמש  עצוממה םוכסהש
 ' ההנקל םיאבה םיטנרגימאה  םנ .תלוגלונל . רלוד = ףלאמ תוחפ
 < "תונידמה "ןמו חינמרגמ ,הילננאמ  "'בוח 'יפ לע -םיאב = הפוריאמ
 רמוח עיפשהל רתויב תולגוסמה תוצראה ןמ רמולפ ;תויבנידנקפה

 ןמ  םינהנ .הלאכ םיטנרנימא ,שדח בושי לכל יוצרו וגה ישונא
 םליח :,םתדובע" י'ע התוא םינהמו םירזוחו .הירפו-התבונת \,ץראה
 . םתוצירחו

 תונורחאה םינשבש דע  ,ףכ לכ לרג הרנקל היצרגימאה ףטש

 רפסמ לא .סחיבו " ;תושפנ 'ןוילימ עברל בורק'הנש 'הנש תמלוק איה
 תוטלוקשמ רתוי תונורחאה םינשב -תטלוק .הדנק ירה ,ץראה-יבשוה
 - בורש " ,הזה- .רבדח " תא"ונבל 'לא  םישנ = םאו * ,תירבה  תוצרא
 < קוסעל " תנמ \ לע  הדנקל םיאב הלאה םיטנרגימאה לכ לש .עירבמ
 הבורמ " הרמב "זכרתמ ונניא .ןוירטילורפה- םגשו המראה .תדובעב
 "המכ דע" ,ןיבהל לכונ זא" ,תירבה תוצראב ומכ::,תולודגה 'םורעב
 וימואגמ  דחאב -רמא = הפיו = .הדנקל  הכהמה .ריהעה אוה .רוהזמ
 , הרשעדעשתה "האמה, < רירול- דירפליוו "ריס  ,ידנקה = רוימירפה
 :'הרנק לש היהת םירשעה האמה ;תירבה תוצרא לש התיה

 - לש יברעמה"ינופצה הלבחב ּהָמְרְקה תותוא  םירָּכִנ .דוחיב
 < .לבחהו" ,היצרגימיאה לש .לודגה םרזה ורקיעב :המונ' םָשָלַש / ,ץראה
 5 ,םלועב םסרפהתש ":תונורחאה  םינשב :הדנקל הל םרגש אוה הוה

 " 'הליל :ןכ "תולועו תוצצ  תובשומו 'תורייעו תונבנ :םירע הזה: קבחב
 < תוללפנ תושרח> 'לזרב"תולסמ * ';םשגה  ירחא  תוירטפכו :ןיהמכב
 <> תוריהמב  לרנו 'ךלוה = תרבענה המדאה הטש ;הלודג תוזירזב
 .יתושה לבא לש"ותומכ םג הלוע הז ךרעבו/ ,האולפמ

 5 ןמש" ןב ןרקה .אוח = הרנק לש 'יברעמה"ינופצה לבחה
 יםלועה 0 הרנק ינב . םיארוק  קרצבו ,תינופצה הקירמא
 < םונוילימ = תורשע  הנש הנש 'םלועה קושל  איצומ/::לבחה " ותוא
 ' תמדא  ,םיחמומה תעד "יפל .האוכת :ינימ ראשו םיטח \ (* םיִלָשּוב
 "תלובש ,םיטח ערזמל  הבוטו םלועב :הנשד רתויה איה הזה לבחה
 .םהב אצויכו ןתשפ ,לעוש

 = ,לודג םוח---ץיקה תומיב :הז לבחב תצק אוה השק ו
 "" אצמל השקש  ,תוארונ גלש .תופוסו .קזח .- רוק --.ףרוחה תומיבו
 .סמנ  גלשה .ןיאש /שי .:ןאכ ףרוחה תצק אוה .ךורא .ללכב  .ןתמגוד
 ז .הנצו-,טסוגוא -תלחתב ךהפקות ףרוח תנצש שיו ,יִאמ תלחת רע
 םלואו ,פיהכל .לודג קזנ ול םורגל וא ,לוביה .תא תולכל החכב שי
 .םירכאה בור  םיאור = .רתויב . םיוצמ .םנוא .וללה םירקמהש םושמ
 ,םלמעב הכרב
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 ערומל איה ..הבומ.  יברעמה-ינופצה .לבחה .תמראש הדמבו 2
 אּוה :ךוהא וכ. .תועימנל .ללכ תלגוסמ .הניא .הרמב- הב .,האובת
 רשפאש ..םימושפ : קרפ .תונליא וליפאו ,תונליא  .ידמ .רתו! .ףרוחה
 :יצע .,ןאכ .םה .רקו ןוזח .,תוטהולה .שמשה .ינרקמ  םֶלַצַּב תופחל

 ,ללכ-תיאיצמב- םניא .םירעיו .םה תואיצמה רקו ירפ- < = 5
 אשד הסוכמה רושימ תמדא תואסרפ יפלא

 ,לובגו ףוס ;ול - ןיאש ...הובכה. -בחרמה - לע םיוטנה ,םיכזו .םיהיהב
 יהוז --=. ;קוחרמל =..דע.= וב-..תרדוח-...ןיעהש ... ,לולצו - ךז....ריוא

 ןיעמו -הוקמ  םינמזה ןמ- ןמוב שמשל .הריתעה ,תיללכה .המרונפה /
 :הממורו .הבגשנ הרושל 0
 םרוג ,ךוע .הדנקב -.שי..המילקאו .התנוכת - ,ץראה . ביטמ .ץוחו 1

 לש = םוטה .. הפחו  .והז =- םיטנרגימאה .ןומה וחכב..ךשומה .ריבכ
 תזוחא -.ףסכ יא, םנח.. .תנתונ,,איה ..םישהח. .םיבשותמל .הלשממה
 "תיב -:תוזוחא,...הלאכ . .תוזוחאל.... םיארוק ....ןאכ) - .הלותב-עקרק
 בשיתהל .ךמואה ..הלעמו .הרשע"הנומש ןבמ שיא לבל ו

 םירקַא.. 100. אוה .!תיב .תווחא, רועש . ,.הרמשלו .ההבעל . ,הילע
 לופת =אלש -..ירכבו, ..(תיסור- הדמב תוניטאיסיר .שמחו םישמחכ)

 !תונוש .תונקת הלשממה ..חנקת .,אמלעב ..םוטנלוקפס .ידיל המדאה --
 ,םינש שלש .ותזוחאב :רודל - .בייח-..הזוחא .- לעב. תויהל :היתעה =

 תוחפ :.אלו .:(10) .ויתויכז= הטש תא. הלשממהמ = גישיש םרט
 תא הלשממה תאמ .לבקי םרטב עבק .תבישו שרוח .השע-הנומשמ

 הנתמח;- לבקמ .בייח הלאה  םינשה שלש ךשמבו .הנתמה רמש <
 תחא הזוחא קר ...עקהק רק .םישלש תוחפל .שורחלו .תוב ול .תונבל
 התיהש וא ול שיש ימ +תרמוא תאז ,וייח ימי ךשמב לבקל םדא לוכו
 בוש :,םבוחב . הופרט ויתובוח ילעב :וא .הרכמו ."תיבדתזוחא, 8

 םדא לע הלח :הניא וז .הלבגה .,.תרחא .הזוחאב תוכל .לוכי .וניא
 .'תיבדתזוחא, <: לטנ .ויבאש םדא לע אלו ..-ולשמ .הזוחא ול .שיש 0
 תוזוחא .םא- - ,הכלממה :  תאמ ."תיב .תוזוחא, .לבקל .םיאשר -וללה 0
 .םה :םהיתוזוחאמ .!תואסרפ רשע :דע) קחהה אל. תואצמנ הכלנמה 0

 : עקרק::'תוזוחא  יתש.:ול שו :רכא לכ .טעמכש = ,תמרוג = וז ,החנה 7
 ול = הנתנש = תחאו =:\* םיטעומ . .םומדב- הנקש / ולשמ ..תחא
 ְּ . םנח- הלשממה

 לע תדקושו םיטפינולוקה. םולשל הלשממה .תגאור המכ רע
 רוקה םּרג"םינש .שלש-:ינפל-\ וז הדבועמ : תוארל- רשפא , .םתנקת =

 ,ירמגל:םעמכ: לוביה תחשנ :תומוקמ .תצקבו . .םירכא .הברהל .קזיה
 התולהו .םירבד :הברחב :םירפאה  תרזעל  .אובל. הלשממה ..רהמתו
 תונקל :ולכויש .ידכ-.,הטעומ.-תיברב .םיעורי ..סומוכס .םיכהצנה לכל
 :האבה הרובעה תנשל ערו

 הבר .הדובע:.ןיאש-:-םימיח . םתואבש .,רומאה לע :ףיפונ .םא
 אוצמל רכאה/\:לוכי ;> ,ריצקהו - ערזה ןיבש םימיב ןוגכ ,הרשב
 קחרה :תעשב  םנרפתהל :לוכי- ינעה.. רכאהשו < ,תוידרצ :תוסנרפ
 תולסמ .:יללוס = לצא וא .תולודגה. :תוזוחאה  .ילעב לצא | הדובעמ

 הדנקבש יברעמה-ינופצה.לבחה :אוח :בומ המכ .דע :ןיבנ וא ,לזרבה
 טנרפתהלו המראה תא  דובעל .תנמ .לע - ןאכל , אבה ₪2
 + ולמעמ

 םימש :; הובג

 .ב
 ;(תויצניבורפ וא)  תוזוחמ השלשל קלהתמה ,הזה לבחב

 תוירוטריטה, .םג םהל םיארוקשו :הטריבלאו :ןיָויִצוקסופ ,הבטינומ
 0080" טעמכ .תואצמנ = (אטשוגו - תויברעמ ד: תוינופצה

 םיברמ הזו םעט ינפמו .טעומ ריחמב תועקרק ןיידע םינוק הדנקב (*

 תא םה : םירכומ ..הדנקל תאצל תירבה תוצראבש תוזוחאה | ילעב םיקניה

 רוע םיכוזו לוב השדח הזוחא ןאב םינוקו םירזוחו בר ףסכב םצראב םהזוחא
 : ! ..הכלטטה לשמ ."תיב"תזוהאל, =

 רי ןוילנ.

 ןבורו --,:איקי - -5ש. = החוסימ - .הרנקבש = .תויהוהיה - תובשומה. לכ
 תואצמנ .ןאכ. . ןיגיצוקסופב.--- בושחו .לוהג .רתויה .זוחמב .תוזכורמ
 הליפאוו ...,,ליפאווק -. ..שליה..: הלאה..-.תויהוהיה . תובשומה . שמח

 , קרוי:נונ - הקוהמא .קש ףוחה--יהעמ .תוקוחהה-.-,ןאמרההוינו .ואבסקא
 הלאה :ףובשומה ..שמחב \...םומו- השלש - ךהה. לאירמנומ, -;יא .קבוווק
 םיתש ,...ןה ..תובשומבש = תובושחה ....שפנ ...םופלא . .ךרע .תובשוי
 ןורבה -ווחב, דוע - הדסונ:.ישריה,. ,'יליפאווקו, ."שריה,...: תונושארה
 םישמחו:םיתאמ וא .תותפשמ שמחו םישלש הב שי ,(1898 תנשב)
 יבלפ יאצוימ םה הב םיבשויה םוטפינולוקה בור | ..ךרעב שפנ
 רפסמ .היצילג  יאצוימ םגו ,היבּרסכו הילודופ ,בויק ,+ םורדה

 ,םא יפ..,התע .דעו .הרסוה  םוימו/.הבשומפ הברתנ אל םיבשותה

 הטמל .אוה םירכאה בצמ |. ךלוהו-תחופ אוה | ,יל ורפסש ומכ
 קר עדוי ינא הבשומבש  םיטסינולוקה שמחו םישלשמ ,.  ינוניבמ
 --םינושארה םיטסינולוקה ןמ רחא ,הרובחבש ןקזה אוהו -- דח א
 ןיאו .ולש .םה ויםכנ רמולכ | ,ומצע הושרב רמוע תויהל .הכוש
 םלוכ םירחאה םיטבונגלוקה- .תעבהא\-םישלש ,.וילע --תובוח לוע
 תאולהל .תונוש - תורבחלוי א'קיל םיבייח םהש = ,הובוחב םיעוקש
 ינש ירכ רע [הלוע.:ויתובוח . םופפ 'םהמ ":'דחא "לכ .טעמב = .'ףסכ
 הדנקבש 'תוחחאה::תובשומבשהעשבו >?ויסכנ .5ש-םיושמ/'םישילש
 תובשומבש הנד ₪/;הנשק: 'הנשמ!"?חבתשמו| ילכלכה = בצמה 'ךלוה
 אוה .רתויה:'קבלש וא ,הנשל 'הנשמ "ערו" בצמה :ךלוה  תוידוהיה

 הבשומבי:::תולעל-'ילבמ/'םגו .תההל: ילבמ /' ,תחא:.הגרהמב דמוע
 רע אקי :=העוקשה""";תובשומה +: לכבש  הסחוימה- 'איהש ,ישריה,
 רלוד ףלא האממ''התוי  ,רבדב .םיאיקבה| לש םתודע :יפל ,התע

 ,הנשל.הנשמ.'תנונתמו ::תכלוה: הבשומהו ",זקנרפ":ןוילימ:>יצחכ)

 םינוקה: ;;םיחצונ םיאב םמוקמבו תחופו ךלוה םידוהיה היבשות רפסמ
 הבשומ איה אמוק-תב:םא!אוה- לודג קפסו = ;םהיתוזוחא הא םתאמ
 :ללכב "וז

 5ש .הבצמ" םג/טאוה 'הזמ "עורג '"םיטרפ = תצקבו בוט אל
 י"ע 1899 תנשב הרסונש* ,יליפאווק, == .הלודג רתויה הבשומה
 וא ,החפשמ .םירשעו' האמ :'התע הב שישו  הינמור | יאצוי :םירוהו
 לועה תחת 'םיערוכ תאזה הבשומה ירכא לכ טעמב /ךרעב שפי
 הנשמ הברתמ:תובוחה םוכסו -=,ןהילע 'קיעמה 'תובוחה  לשי'השקה
 תובוג :האולהל = תויטרפה: . תוחבחהש : הזרפנה 1: תיברה י"ע הנשל

 לש הפוס!היהי המ" ,תערל .רשפא:יא ךבופלו . ןהיתובוה ילעבמ
 יואבסקא, תונטקה -תובשומה לש  ןבצמ 'םג" אוה 'ךכ  ,.הבשומה
 ,"הליפאוו, 'הנטקה .הבשומה הבוטל = תלרבנ- .תצקמב =, "ןאמרהיוינ,ה
 לבא ,םמשע :תושרב :םידמועה:; םירחא םירכא  אוצמלק- רשפא:'הבש
 ,:ןלהל:יהאבתיש- ומכ ';קפסב לטומ ביג הבשומ רותב המויק

 רכא .לכ לש ותושרב . תאצמנה הזוחא לש ינוניבה רועשה
 לבקל ..םתוכזב .ושמתשה םידוהיה םירכאה לכ .רקַא 880 אוה
 תאמ םנ  ונק /הומ"-ץוחו  ,םנח. ייתיב:תוזוחא,,: הכלממה"  תאמ
 ,רעצמ/ריחמב = רקא  םיששו האמ -תב  הינש :המדא" תזוחא .א"קי
 םירכאה = ןמ \\םיבר = ,(0//4- הטעומ \ תיברבו 'םיחינ\  ןומולשתב
 םהל שיש" = ,םהה  .םירבאה רוחיב+  ,רתוי .דוע עקרק : םהל שי
 תאמ העיגי .םוש 'ילבו" םנח" המרא 'ולטנש  ,םינש ח'ימ הלעמל םינב
 ותמדאש מ , תובוח יברמ םג םה הלא םיפכנ יברמ לבא ,,הכלממה

 םימרכ = תולועה :,תונוש \ תונוכמלו = הברה םיסוסל -ךירצ הבורמ

 אלשו = ךרוצל= תיבוחב  םירכאה בור םיעקשנ  ךכ ךותמו :,םיבוהמ
 םינופ '1א - אצומ \אוצמל -םהל השק םולשה  דעומ אובבו- \;ךרוצל
 הברהו "םהל  תינענ .איה תחא םעפ .רזע .םישקבמו א"קיל םה

 תא םעפב םעפכ אלמל ידכש םושמ ,םהל תינענ איה ןיא םימעפ
 וליפא = קיפסמ :וניא .םירכאה לש .םהיתולאשמ לכ
 : - " ,אייקי לש

 : : - לודגה = הרָצוא



 הילולעת ריע ינלש תונותעה .הריבעמש תועומשה ןח .תובר
 'םגו  הניטנגראב  היתובשומ ירכא  יבג5 א'קי לש "היתוירורעש ,ן

 הלאה" תועומשה ןה תונוכנ המכ רע ,ערוי יניא - , לארשי .ץראב
 ןפוא םישב רשפא יאש .,הרורב חעידי  עדוי .ינא הז רבד לבא
 ,הדנקב תובשומה ירכאל  איקי ו לש "הסחי לע  ןנואתהל
 7 לוכי  יפורטנליפ-יבושי . רסומש | המ לכ השוע תוריקפה

 ןמ"הברה ,הרנקב תובשומה תומייק הנש הרשע"הנומשמ רתוי ה]
 אל םירכאה ןמ הכרה ,שממ ףסכ  יפלא אייקיל םיבייח- םירכאה
 אל תאז לכבו" .ןושארד  םולשתה תא וליפא - םויה = דע וסינכה
 לכ ,ותמדאמ םירכאה ןכ" דחא ףא הלשנ איקיש  ,םלועמ יתעמש
 ,תודבוע 'המכ יל תועודי ,הבררא , התוא  דבעו הילע בשיש ןמז
 א'קי .םירבאב 'השונ = איחש .םימוכסה = לע  ירמנל- א"קי * הָרְתַוש
 שיו  ,הריבעל תומהבו ערז תיוק .ףסכ תרוצב תונשב םהל הולמ
 התיהשכ  ,תודחא םינש י.55 .םתס ףסכ תכימת 'םג תנתונ איהש
 רותבו  ,הרזע" תשקבב זירפל תובשומה תחא התנפ ,תרוצב תנש
 שמחו םיפלא (ירינְנֶמ, ריקפל .םיארוק .ןאכ) ריקפה לבק .הבושת
 ךירצ ידנקה רעוה לש "ודובכל" ,םירכאהל םקלהל םירלוד| תואמ
 שוו ;םירכאה לש"םתבוטל .ותלכיבש המ 55. השוע אוהש | ,רמול

 ,םהל םג רזועו םינגוהמ םניאש םירכאל וליפא ףינחמ | אוה רשא =

 ובו 1

 ובועי אמש ,רברמ הגארמ
 . המראה בזעַתו

 רצמ םג תוערגמ אוצמל .רשפא יאדו וללה םושעמב םנמא
 האב הרזע;ש .וז"איה .תירקעה תערנמה ."הריהטה, .היפורטנליפה
 רובעל הכירצ" השקבו " העצה "לכ" .. הבורמ ןמז-רוחאב "בור ייפע
 ףוסבלו * .םיטנמטרפדו = םידעו  ,םודיקפ = לש הדובע-ירדח .ךרד
 ןיאו ."ןמזה רבע .רבכ "ירה  ,תישענ .השקבהו .תלכקתמ העצההשכ
 רשפא ילוא ,השקובמה תלעותה תא לימהל השעמה חכב .דוע

 תא לבא .םמצע םידיקפה רצמ | תוינכט תואיגש לע םג  תוארהל
 םנו .היוצרהיאחו :תידגקו תוחיקפה= לש>התנוכ ץהלא :ומכ :[וא ימ
 :םה: םיוצר: הישעמ בור

 תא-/הקינעמ *ארו .א"קיה | ירח" ,רובצה  תורסומל .עגונש " המז
 רפסיתב\ םהל " המיקמ" "איה \ הרמה לע = רתוי הפרה "םירכאה
 ."וכו וכו :םירוכ- הרימעמ ,תויסנכ  יתב- ,םירבע

 םה םיללקמו 'אייקיה ישעממ 'החונ -םתעד  ןיא ' םורכאהו
 םה"'דחאה- תא: קר", הישאר תאו "היריקפ תאו" הישעמ תאו  התוא
 היה ילפלא, -: םחיפב. אלגרמ :שריה .ןורבה" תאב-הביטל םוריכומ
 המכ דע ;רעשל 'םמצעב 'םיעדוי" "םה =ןיאו '\./זא .יכ- ,יח ןורבה
 ,א "לודגוה רשוע יח א םייח ויה

 יפלכ :תוכרבה+ וישכע לש הגהנההו -םידיקפה  יפלכ'' תוללקה
 לש םיסנה םיטקניטפניאה * ךותמ ",ןבומכ" ", תועבונ "תמה" ןורבה

 םיריקפה :לכש " ,םנוימחב = םמצעל " םירייצמ "'םירכאה "" ,םירכאה

 םרפשב םילכקמ.--אלמ הפב רבחה "תא םיעיבמ םהו- -םילהנמהו

 םהירחא םירחא וררָניו תובשומה תא

 םירכאה םיאנקמו .רתסב רתוי דוע םיבנוגו יולגב תובברו 'םיפלא

 םבבלב .וכרבתי "רשא שיש "אלא  דוע אלו \ , םילהנמבו םידיקפב
 לש ,םהלש א"קול ןורבה שירוה .רשא ברה רשועה לכש ,רמאל 4

 <, הנהנ ,אוד .(םהלשמ ,,ונממ .הנהנה..לכו ,אוה .,םירכאה =
 תומוחה תועיבתו::תונעט םיעמוש:ונא. םיקרפלש,;-רבדה אלפנו

 רקבל :םיאבה , םילקירר- םירפוס יפמ::םגו 'םירפוס יפמ םג הלאל |

 ..א'קי ישעמ תא |

 "(אבי ריע)

 ,היכוטדרב

 .םיִנורמושהו הלוג יִלוע
 א

 לכ | ,םדקמו  זאמ .ונברקב | ויהש * תולודגה תועוגתה לכ
 - +, תורורלו העשל ורצונש .תובושחד תותכה ןיבש תוקולהמה

 הטלקנש ,תיתר הָרְיִצי תגְרְרמל וממורתהו .תיתד .הרוצ ,ולבק ןלוכ
 האב יכ .ערונ אל ןיע תיארמל יכ .ףא ,הכותב העלבנו תורהיב

 היה תובושחה .הוקולחמה לכלו .תיעונתה לכל לבא .הברק לא
 ,יתרבחה רצה .אוה טלובו-ךכינ דימה .אל ..יתרבח דצ םג רימת
 עגונב :וליפא  ..והושקבישכל . ותוא  .אוצמ% רעפג = דימה לבא

 וניתועידיש -- םירפאו הדוהי .הקולחמ---הלודגה הנושארה תכולחמהל

 יריב .התלע : הילא = עגונב | וליפא -- ,ת"ועצמו תולד הכ היתודא
 .תערה לע תולבקתמ תורבסבו תויארב. חיכיהל םירקוחה ןמ תצק
 ררתשהל ורמאו ואשנתהש ,םיליצאה ןיב .תקולהמ התיה איה םנש
 הדסונש ,םעה תלשממ ןיבו ,ותמדא תאו והוא שובכלו םעה לע
 שיש  ,הינשה תקילחמל םגו ,ונב המלשו דוד יִרי לע .הקזחהנו
 קר אל היה--םינורמישהו = םידוהיה תקולחמ---,העורי תובישח הל
 רוחיב ונל ררבתי הז רבדו .יתרבח רצ םג יכ ,יעוגו יתר רצ
 :תקולחמ--דראמ הבושחה תישילשה  תקולחמה לא ןנובהנ רשאכ
 . םיקורצהו םישורפה

 הרוהי) הנושארה = תקולחמבש  ,לכ : םדוק - ר יעהל' שי 'הנהו
 תוקולחמה יתש :םג .וחמצ וכותמש ,ןיערגה רבכ .יובח היה (םירפאו
 רחאל הצרפש תיעיברה = תקולחמה = םגו = הירחא = יאבש "תורכזנה
 ודמע  רבכ הז :רבד = לע: /;םיארקהו  םינברה  ןיב = הבורמ ןמז
 םיארקה תא  םיאצומ ונא רחאה רצה :ןמ :.וב ושיגרהו  םינושארה
 םהש םוקמ' לכ : םיסותויבהו "ם'קורצה לש " םהיגהנמב  םיזחוא
 ילודג .לכ תא "םיאור  ונא ינשה רצה ןמו  ,םישורפה םע םיקלחנ
 ןכ רחאו 'לבבב = םתחימצ ' תישארב \ םיארקה תא ועדיש  ,לארשי
 יריב םיקודצה  תד  .שודח לע " םירבדכ ,ררפסב "םתלודג ןמזב
 + וב לח 'קפסה ןיאש ,םסרופמ .רבר לע םירבדמש מכ ,םיארקה
 לעולבו ער שיא לכו אוה -ןנע,: תוטשפב- רפסמ 'ןואג 'הידעס 'ר
 ארוע ןבא :םהרבא: .יבה :;(1 "פותייבו \ קודצ  .תוברתמ -םירתינה
 יולה .הדוהי יבר .:(פ"ןימינפכו  ןנעב .םיקורצה = ךרר, = לע רבדמ
 תעד הליחתה :חטש .ןב ןועמשו יאבט ןב החוהי .ימיבש " ,רפסמ
 ולרלדנ"ןכרוחה ?החא,-':רמוא :רור ןבא \םהרבא יבר ,(3תיארקה
 לע 'המוא :םיבמרה ןכ>'ומכו = .(+"םקזחו ןנע  רמעש "רע םיקורצה
 ";םיארק  ,םירצמ :'רמול" הצור = ,תוצראה .הלאב :וארקנו, :םינימה
 ,רברל -םידי-שָיו 5(:: "םיפותיבו :םיקורצ :'םימכהה . לצא םתומשו
 סחוימ == הפס ?'םג= אצמנ  היח'>:"םינומדקה = םוארקה:> :ידיבש
 , .(6:קודצל

 םיקורצהב |, םירושק- : ויה ::םיארקה :-יכ ::,אופוא | קפס :ןיא
 ?םינורמושהו םיקודצה ןיבש סחיה היה המ לבא . םיסותייבהו
 .הארנש ומכ ,טעמכ הרורב הבושת ונל שי .תאזה הלאשה לע
 םינורמושה ןיב =היהש .רשקה : לע" קר'"'ריענ התע על <. ןלהל
 היה הוה רשקה יכ ,רבהה " רורב .המודקה םירפא תכלממ ןיבו
 .קלח ,תמא ;הומ  רתוי" הברה םא יכ  ,רבלב יצרא רשק ל

 יט"י 'מע רפסה ףוגב םש 'יע .103 'טע םיחפסנ ,תוינומדק יטוקל 1

 .הרותה לע  ושוריפל המדקה (9
 . היס 'ג ,ירזוב 3

 ה רפס (4
 א קרפ , 5% ושוריפ (5
 :יהבד) - "לארשיב תותכה = תורוקל, ובכרה א'אר לש ורמאב 'יע (6

 ל 3 4 0 ג'ח , לאָרשי



 לארשיב ברעתנ ןוגה קלחו םיקחרמל הלנ םיטבשה .תרשעמ לודג
 רוחיב ,עודי קלח לבא . הז .ינפל םנו והישאיו והיקזח לש םהימיב
 עלבנ | יאדו :,(ל םתמדא לע ודתונ  רשא" :םיטושפה ץראה םעמ
 םע5 רחי ויהו ,םירפאל ..רושא ךלמ הלגה רשא ,םיוגה ףותב

 םייחה ינפואו תורוסמה םינורמושהל ורבע הז ןפואבו .  םינורמושה
 ,הדוהיב בשויה ןימההל | דונינב | ,הינימרקה םירפא .תלשממ לש

 רשבומ ,ימצע | תושרב .הרימעהו .שפיחה  תורוסמב קובה .היהש ==
 לישמל .אבש | ימ לב ינפל .ענבהלו דובעשל ינורמושה . ןומהה היה
 .ךרעה תוברו תובושה תיאצוה ויה הזה דוגינלו .,וילע-

 ,ב

 רשא ,בר-ברעה .םוק הפכי אלו הלפנ םירפא  תלשממ

 תויהלו ןגראתהל םינוא--פר היה = ,היתוביבסבו ןורמושב -בשי

 ,םילשומה ינפל וענכנ תוצראה ימט .שדח יוגלו השדח הכלממל "

 אלו ,םדירחא .םיאבהו סרפו לבב ,רושא .יכלמ םהילע ומש רשא
 םילוגה וליחתהש העשב קר .םינשב תואמ םייחה ןיב ,םליק עמשנ "

 םירביאה וליחתה | ,םדקכ םהימי = שדחלו הדוהי  ץרא לא בושל

 לבא . םייח .ינמיס םיארמו םיסכרפמ . ןורמושב רשא םילדלודמה \

 יִכ ,תונחרה ' םעד תורהש ךוהמ האצי אל .תאוה העונתה םג

 יכ ,תוא המ .תאז ההיה םעב םידורהו םילשומה :תאמ םא

 .שאר הלעמל התלע םעה תודבעתשה

 םינבאה .תא .םייחמ -הלוגה .ילוע - תא :ואר םינורמושה ישאר
 ו םילשורי .תומוחל הכורא םילעמ ., רפעה . תומרעט תופורשה
 נובה ידי תא .םיפרמ ויהיו .םהל  רחיו - שרקמה :תיב תוברח תא

 - רחא .בל היה הנושארב ..םתצע .רפהל םיצעוי .םהילע .םירכושו
 . םידי-.יתשב "ןימינבו  הרוהי .והצ, תא וחד החי םלוכו- הלונה ילוע =

 ישאר ראש, םגו קדצוהי .ןב עשוהי ג: ,לאיתלאש -ןב לבבוהז םג
 הקספ טאלדטאל לבא > .תחא הצעב םלוכ ויה -"לארשיל .תובאה
 "הדוהי :ירוח,ו םילודגה םינהְּכה .החפשממו .םילועה ברקב תודחאה |

 ישאר םע ןהחתהל ורהמ הלא ןכ ה"אכ ,  לארשי .תיבל .הערח  האצי
 תויהלו .תילב = םהמע תורכלו .,היבוטו טלבנס :םע = ;םינורמושה
 ירחא .הלאה "העובשה ילעב, ובר הוחיב :,"העובש ילעב, םהל

 שוכרב ולש הלודגה יהיצאירפורפסכא,ה תא הימחנ השע רשא
 וישנו אוה -ונובלע -תא עבותה םעה .תבוטל- "םינגסה,ו :"םירוחה,

 דבכי .יכ ,תעדל וחכונ "הרוהו-<:ירוח, .(8-הלודג = הקעצבו  לוקב
 ותובז תא שורדל :עדויה םעב =- הזכ השא םעב .לושמל .םהילע =<
 ,ןורמושב :םהירבח לע = האנקב טיבה  םח :וינגמ תא :אוצמלו =

 . םכשב בשויה .(9-"לבנח יוגה, דשל :תא .ץוצמל::םועדויה
 םירוחהו תוטרקומסירא הלשממ הדוהיב .םג התיה : הרואכל =

 םהימי .דע .יכ \ ,רפסמ סופיסוי  ,הילע חומשל -קר ולכי .םינגסהו = =
 םע .היטרקוטסירא, הדוהיב ינידמה .רטשמה היה םיאנומשחה לש

 ףסה ירמוש .םייולה ופסא -רשא : 'ט :,ד'ל  ,כ"פימיה .ירבד :?יע (7

 ימיב היה הו ...לארשי תוראש לבמו םירפאו השגמ דימ
 ו + ןורמוש .תולג ירחא בר. ןמז ,הדוהי ךלמ: והישאי =

 , הימחנ השעש הלודגה "היצאירפורפסכאה, רבד רפוסמ 'ה הימחנב (8 00%

 ג"ו--ד"וי .םיקוספב .הימחנ לע הרוהיב רשקה תא םיאצומ ונא 'ו- .הימחנבו
 תא ליפהל טלבנפ וובשש ,לאבטיהמ ןב הילד ןב היעמש לע רפוסמ האלהו
 ח"יו ז"י םיקוספבו , םיאיבנהו האיבנה רשק לע -- ר"י קוספב . חפב הימחנ

 היבוט לע תובלוה םהיתורגא הדוהי ירוח םיבומ םהה םימיב םג, : מאג
 "ול .העובש ילעב הדוהיב םובר יב ול תואב היבוטל רשאו =

 2 .'אלבס .אמע, + ימרא םוגרתב  ,א"כ : ,'נ .אריס-ןב ילשמ (9-

 : ,8 ,4 ,1 .םידוהיה תוינומדק (0

 ןמ רחבנש -- (11 ןיררהנפהו .-- .תובא תשרומ .התיה  ותרשמש
 םילארשיהו םייולה ,םינהכה, ןמ ,,לארשיב 4 תוסחוימה ףוחפשמה
 תסנכ ישנא וא- -ןירדהנפה יכ ,אקע אד לבא .."הנוהכל .ןיאישמה
 םינורחאה םיאיבגה תומימ .ןירדהנפב םיבשוי ויהש ,םהיריישו הלודנה
 --לארשי .תרוהל םירוסמ ויה -- ,ללכב דעו קירצה ןועמש רעו
 ירוח ולכי אל הלאה ,םישנאה דגנו :. יתרבחה ןויושהו הוחאה תרות
 םילודגה םינהכה םג .םא יכ ,הדוהי .ירוח קר אלו .דומע הדוהי
 תומי .דעש . ,םילודנה * םינהכה | לע רדיעמ .םופיסוי ותוא = ,,םמצע
 םאו ..(12 ."יטרקומיד .ןפואב, .אקוד םעב ולשמ רוטפיא סוכויטנא
 ובל תורירשב תכלל םילודנה םינהכה ינבמ .דחא שקעתה רשא שי
 ותוא .תחרכמ להקה תעד החיה ,השעי אל רשא . תא .תושעלו
 תאצל חרכומ היה -- .ודרמב רמע םאו | ..(18 ונוצר לע .רובעל
 ,(14 םש םוקמה .ול רצ יכ .הדוהי תא

 תוכלמ י-יב .לודגה ןהכה חכמ ןיררהנפר חכ היה לודג .יכ
 (15 םעה חכ לע םג ,הרותה הכ לע םג ןעשנ .ןיררהנסה

 ןהכה ארזעל אתסשהתרא ךלמה ןתנ רשא ןותשנה ןנשרפ, לע םגְו
 "ןינידו ןימפש, = תונמל .ארועל  ןוישרה. ןתנ .ןיפ לעש .. ,"רפוסה
 יד .אתד .דבע אוהל אל יד לב, תא ןישנוע ינימ .לכב .שונעלו
 לכל ןודמהו בירה שיא --- הימחנ אב זאו ,"אכלמ יד אתדו ךהלא
 , ותרות יריפמו (16 םעה יצור

 םמצע .תא ואר םילודגה םינהכה ינבו םינגסהו הדוהי יריח
 םישועה ידיב רחי םלוכ ויה םירופמ . רבע לכמ םירגוסמו . םירוגס

 .םרפ

 יפ לע  ינידמה רטשמה תא .תונשל םדי תלזא .הריתל גיס
 -- ןימינבו | הדוהי ירצל  םהיתורגא . םיברמ ויה  םה .. ,םחור
 תואכ היבוטל | רשאו " היבוט | לע תוכלוה םהיתורגא,
 רשפא"יאש = רבד היה ןורמושב היה רשפאש המ לבא .."םהילע

 הרוהיב

 ג :

 ימואלה :ףוגב חונמ"םהל ואצמ אל רשא ,תודופיה הלא לכ
 םוקמ םהל שקבלו ותוא תאצל ויה םיחרכומ ,הדוהיב | ןגראתנש
 ,הדוהיל - הבורק :יכה - ץראה -התיה ןורמוש :,.ואצמי רשאב - החונמ
 הב :ררש רשא : ררסהו  הדוהימ .:םיברל .:תירב :ילעב --- הישאר
 ,רבדה אלפי אל ןכ לע .יכ ..ההוהיב רשא םיממוקתמה בלל בורק
 הדוהי .ץרא תא בזוע םילודנה םינהכה : ןּכ .השנמ תא הארנ םא
 רהב. תונבל ונתוח .טלבנס ול. חיטבה- רשא- שהקמב..-ןהבל .ךלוהו
 םינהכ .וילא...ואביו .ןורמושב ונהוח םע .חשנמ :בשיו, = , םיזירג
 ,תוירכנ םישנ םה .םג ואשנ רשא = ,םילשורימ: םיבר  םילארשיו
 לכל .הנקמו תודש בהזו ףסכ ןתנ טלכנסו .ןורמוש ירעב ובשיו
 ."האמ. ראמ  םיתוכה .הזב .ומצעיו ובריו . ,ןורמושב . ןוכשל םיאבה
 םיללחמה לכו .,תומ .טפשמ אטח ול שיש ימ .לכ םהילא וצבקתיו,
 םילשוהומ וחרב :וא .ושרגנ .יכ = -,םירופא םילכאמ םילכואו תותבש
 +(17 "םשפנ .תא ליצה ןעמל םינורמושה .לא .ואוביו

 ."םינושארה תורוד,, ורפסב יולה קחצי 'ר לש ושורופ יפל (1
 טאאטש ןעד ןעטעטלאוורעפ עיז, .2 ,10/ ,א8 םידוהיה תוינומדק (2

 . "עּויוו רעשיטארקאמעד ךאנ
 םישנ ובישוה .רשא םינהכזו ינבמ אצמיו :מ'י--ח'י ,'י ארזע 'יע (3

 .םהישנ איצוהל םדי ונתיו ...ויחאו קדצוהי ןב עושי .ינבמ תוירכנ
 . םיזירג-. רהת שדקמה תיבב :ןהכש השגמ- השעמ (4
 ,םיררושמה ,םירעושה  ,םיינלה ,םינהכה,, ,םעה לכ ויה הנמאה יתרוב (5

 ."םהיתונבו םהינב ,םהישנ ,םיהלאה תרות לא תוצראה ימעמ לדבנה לכו םינותנה
 .ט"ב ," הימחנ

 םימיב םג :ז"י ,'ו ;םינגסה תאו םירוחה תא הביראו :'ז ,'ה הימחנ ((6
 :ן"י ,םש ;םינגסה תא הביראו :א"י ,ג"י |... הדוהי ירוח םיברמ םהה

 + הדוהי ירוח תא הבוראו =
 <8  ,א1 םידוהיה תוינומדק 7 :



 1% - 0 3- םלועה <

 הזב ומצעיו וברי, ::המאמה .לע .לכ םלוק .רועהל. שו .הנהָו
 ןתנ טלבנס, .םא .ןירועישל רמאנ אוהש ,"דאמ  ראמ םיתוכה

 שי זא---ןורמושב ..ןוכשל - .םואבה . לכ .הנקמו ..,תוהש .בֶהזו .ףסכ
 אלו:יובה .אלו-הז :ידייילע וששוהתה/:םינורמושהש.-,הבהדא בושחל

 ואיבה ..ןוהמושב - ןוכש%-. םיאבהו ..ךפהל .רבדה .היה .וליא ..,ומצע
 םיתופהש =;רמול.:חיה .רשפא :זא יב. ,'וכו>יובו-;םהזו -ףסכ .,םהמע
 :מלבנס לבא :.:ץוחה -ןמ- םהל - אב =חשא-:ליחה וחי .לע .ומצעו .ובר
 ליה חכב :'ץראב . לושמיו <(18"ןורמוש '5יח, :ישארב :דמע -השא
 ןחיו ץוחה ןמ-םישנא  וצרא לא איבה "'אוה "ג השע : ןכ אל: ;הזה
 רמעמ וצראב רצי טלבנס "! תרמוא  תאז = .ץראה' םטומ "תא"'םהל
 ץראה ןובשח "לע" ומצעו ובר ' רשא ,תוזוחא 'ילעב םיליצא לש
 םירוחה לש" םהיתואה תא" אלמ 'טלבנס + תורחא םילמב/ , היבשויו
 ,'תוקיר םידיב 'חרוהימ ואצי רשא-" ,םהילע "םיולנה "לכו = םינגסהו

 ןיבו ותעיסו הימחנ  ןיב " לדבהה "'תא  'אופיא " םיערוי 'ונא
 יכ | ,םינגטה יתאו  םירוחה תא  חירכה " הימחנ '; ותעיסו" טלבנס
 ףסכהו םהיתבו  םהיתיז .,םהימרכ = ,םהיתורש "תא  םעהל | ובישי
 ןתנ טלבנפ לבא ,םעב םישונ םה רשא ,רהציהו .שוריתהו .ןגדהו
 ,הנקמו תורש  ,בהזי .פסכ .ותרובחו .םילודגה ,םינהכה .ןב :השנמל
 ינב ויה ומ. .(19 "להקה לכ, -- + הימחנ לש .ותעיס .ינב ..ויה .ימ

 וללחמ ..,תוירכנה ..םישנה ...יאשונ .. תרובח---+ טלבנס-.לש . ,ותעיס

 עולבל םיפאושהו -טפשמה .ברחמ . םיחרובה - ,םינייהבעה ..תותבשה
 : ,םירז :ליח

 חהכהב: התלע .:וללה < תועיס"יתש ]יבש >'תודגנתהה לבא
 הרסמנש 'יפכ .,הרוקה = חכב+ "אב" חימחנ"';תיתד .תוהננתה תגרדמל
 רוגינ'"תדגנתמה ""הרותה "תאזב <, הלודגה " תטנכ "ישנאל" םיאיפנהמ
 ןויושה .יקוח תא  תקקוחמה ,ול ערל םדאב םראה תלשממל רומנ"

 - "הינורחא  יינורחא - דעו * היאיבנ  ינושארמ --תללקמהו  הבהאהו
 תרגנתמה העיסהש ןמז = לכ . םינויבאה יצצורו  םילדה יקשוע תא
 אֶל .ינויגה .קשנ לכ תרפוחמ , התיה ,תאזה הרותה לובגב הדמע
 ,היעשי אל ,םיטפשמ תשרפ אלו םישודק תשרפ אלו הרותה הנשמ
 לע אל. ףא --' םיאיבנבש = ןורחאה  יכאלמ "אלו " לאקוחי - אל
 םירוחה וכלה * ןכ ,לע ., םינגפהו \ םירוחה ךומפל ..ולכי -ולאמ רחא
 .םיזירג רת לע םמצע ינפב המב םהל .ונבו . ןוהתונכ .לכו .םינגסהו
 םיאיבנה תרותב .רשא ,השרח הרות וציפה תאזה המבה לעמו
 הדלוג הככ ,דש האפכ ולאכ התדוה השמ תרותבו ירמגל הרפכ
 הטלק םימיה תוברב | יכ .,רךבדה .תמא םנמא ,םיתוכה .תרות
 הםידיסחהו ..םישורפה :..תֶרותמ .םישדח | תודוסי  םיתוכה , תרות
 בוזעל . םינגסהו .םירוחה ,.,ולחה תודהפקהה  תעשב , לבא , ,םייפיאה

 לע -.קידצהל .השדח..הרות .םהְל ..שקבלו ..לארשי - תרות תא .ירמגל
 תא : תבייחמה . .םינויה ::תרות. :תאז -, תוערה ...םהותואת....תא .היי
 . טלחומ 'יוזב" הרובעה . תא .הזבמהו 'תורבעה

 .'(אובי ףוס) : 1

 0 8 5 ,תכְרעמה לֶא םיִבָּתְכִמ

 ה
 : יצר ק בטיל .היב יש ת)

 תרות,י ורפס' תא  ןוסלנצק י"ח "ה רקב "םלועה, לש "ם רמינב
 תפקש-;ה רצמ  (ר:םה 5 ש) וכרע, (א : הלא תונקסמ יריל אבו 'ןובשחה

 (הקיטמתמה : :דומל) תזה עוצקמה, (ב:ן'רתציב םושח וניא, תיגיגרפה

 ויחא .ינפל (טלבנס) - רמאיו : ד"ל  ,'ג הימחנב רכזנ "ןורמש ליח, (8
 םיפלא תנומש" םע (טלבנס) םקיו : 8 ,1 .םידוהיה תוינומדקבו ..ןורמש לוחו

 .העודו הלא טלבנס .ינש ןיבש פחיה תודא לע הלֶאשה ,םינורמשה ליחמ שיא <
 ו ל

 ונניא

\ 

 םיבישמ:ןיא .םנמא םא--- .רתויב ההוכג: הגההמ לע, (ופוב .היפנמגב) חש :המוע

 ופל-:, ןרקוטבו  תוהסשמ"ןוטלנצק 'ה"לש .ויתונקסמש .ןווכ לבא", יוקבמ /9הבד:ףע
 אלמל ימעעל ינאהשרמ ךכיפל = , תודחא תועידי ןורפח לע | , ומצע תאדוה
 : ,'ונורפח .תא

 -תונשש = ,םינוכותה .רפסה:יתב  םה .ןכיה = ,.עדוי וגווא,  .ןוסלנצק .'ה
 תוסנכנ (איה ול אל "םהבש, הלמה) םהבש תישימזיהו תיעיברה םירומלה
 , יממע ס"יב םורמוג םוקמ לכב ..םלועה לפב: : תבושת ;'חנושארה..הקלָחמה רדגל
 8 הקלחמה לא םיסנכנ זאו , ןובשח םונש עברא םידמול ובש , תוקלחמ עברא ןב
 תוניכמ שלש היפנמיגה רי לע שו ןנלצא  םגו ,ינוכית פ"וב לש הנושארה
 "7", תועיבר ןהילע .ףיסונ האכה הנשל

 היסנמגב הגוהנה תיטמתמה המרגורפה תא ערוי ונניא,  ןופלנצק 'ה
 ןתוא םיחלושו תומרגורפ הנש לכב:םיסיפרמ נא ! לבח +: הבושת ,"ןפיב תירבעה
 המרגורפ אורקל .ק 'אה אנ חירטי , תוירבעה תוכרעמה לכל םגו שרוד לכל
 הקיטמתמה .עוצקמ .לש .ובצמ  רכרב .ותער ,, תא .הנשוש .רשפא .זאו .,,,ןזב
 רבכנה רקכמה הנמש תונורסחה, לכ יכ , ריעהל ילע דועו -- . ונלש היסנמגב
 לשמל ,יע) תולעמל אקור (םיחמומ םיגוגדפ:םיקיטמתמ) םירחא םיבשוח ,רפסב
 ,\. 1100101, 108101: 0. תהווה. קם ו 0.
 " הצר ילמלאש | ינא חוטב+(,דכו 0070, 140106, 000200 |סומ רוע 'יעו
 רוהז היה סא וכי ,/ת ייפ ור ה :הקיגוגרפה הגועהל לעמ םמורתהל ןופלנצק 'ה
 ְ 1 , ויטפשמב רוי

* 

 5% < יוארה \ דובכב =

 כ 9" יפו." ןייטשנור ב א ריד
 ה / 2

 הרבחה דעו טולחה - תורכעהתיפורה = תונותעה- לש : סושמחה לבויל
 הפשב 'בתכנ 'היתוש .ן רובח  דעב םרפ עוכקל היפרגונתאו: הירותפהל תיוובעה
 תורוהיה .;תורכעה) = .תידוהיה- תונותעה-. תודלות וכותב < לולכיו ::;תיפוחה
 \ 8 , :זלא  םיאנח .ופ לע :(תיפורחו

 ="; םופר לש: תונוילג- החשעמ .תוחפ :אל :תויהל :הכירצ רזבחה :תומכ- (א
 קר" וכותב לולכו רובחה :םאו : ץכ"ור 400 ---םר 5 םו פס (ב

 תירוהיהו .תורכעה:תונותעה = ןא: .דבלב :: תורבעההתיפורה ::תוגותעה  -תורלות
 / / , בור 200: ::סרפה':תוצחמ :רובח: לכל .ןתנת :דבלב

 < פרג 4% רילכתכב " הרפחה : לש "ךעול שיגהל רשפא .הובחַה תא (ג
 = 5 0 שכמה סרפב הכזש ,ספרוישכ :;תובחה: לע םושרל. ךיהצ .ןושארה ןפואב

 = , 1919/ לירפא 1 םוימ דחואו .אל---רובחה תשגה מז '(ד
 תורכעה הרכחה לש "'רעוה :לא :'תזגפל - סרפה- יטרפ- תורוא לע

 2 הז 1 0 : היפרגונתאו 'הירותפהל
 למ 160 0000

70 00 11000 .060800 

 2 : .סםוו 1

 ! דבכנ ךרוע
 , : וז ונתעדוהל םוקמ ךנותעב תתל השקבב
 " 'ץראל לויט תעיסנ םשל אניווב ןיעידומה תכשל .הררסש ,הינשה אריישה

 םיעסל .ן"ש יאמ שדוחל יעיברה םויב יטסאירטמ אצת ,לארשי
 הרוחו רפו רע .יטסאירטמ םיפימרכה ריחמ .'ם ירש ב ם ל כא מ הינאב "ונתנו
 "ן/רפ 401 /10-'ב 'הקלחטב 'רפ 50010 -- 'א הקלחמב :אוה (הריהמ הינאב)
 אלא הינאב .םינפנ תומוקמ  ןיא .'רפ.110=-'ר הקלחמב ;'רפ 106--'ג הקלחמב
 לורפאב 4 אוה ןורחאה דעומה -.  סוטרבה :ריחמ לבי:תא: חולשל -םידקמש מל
 .,הטמ .המושרה :הפורדאה :י"פע /הבשלה תאמ םגח לבקל :יושפא. םיטקפסורפ ..ן"ש

 :ןועירומה-תכשל צייבב ה . -
 ;הירטפוא :ברעמ ינויצל זכרמה די לעש

 ש 7'% +? הפירדאה
 1 סויה 0 188 טה 10 1 0 א

.9 .6080 0 

 ל וץ.
 5 ₪ ו ! דבְכְנ .ןודא
 2 + הלאה םירפדה תא .ךנותע לש בורקה רמונב םיפרהל אנ הליאוה
 ןוצרהו : תלוכיח .םהְל :שישו ירבע :םיעדויה .םיריעצ- הפרה שו וארו

 %ע 2 יש . /



 רמא ןיקנש רמ :,'לווט .םשל םידחא- םישדחל :לארשי = ץיראל/ץיקה .ימוב: עומנל
 תא תלאה םיִריעצל םיענהל .לדתשת לארשי ץיראב ,רשא- ולש הבשלה וכ: יל
 י-ץוחנה לכב רזעל .םהל תויהלו םתעוסנ

 שקבמ וגא .ךכיפל ,לויט םשל לארשי ץראל עופנל רמוא ינבש םושמו
 "םלועה, תברעמל עידוהל ליאוי יכ ,וז העיסנב ינב םע ףתתשהל הצורה לכ תא

 םיתאמב ריעצ לבל הלעת העיסנח .העיסנה יטרפ לכ ול .וערוי זאו ,וצפח תא =
 יךרעב 'בור (200)

 .הבקסומ " ;יקסבוקילוו : י"ש  צ"בב

7 
 ר

 ;תּונויִצּב

 ינויצה לעופה דעוה

 .ןיראפב "םנאילא,ה

 יא

 + 1011 , ראורבפב א"כ ,ן לק
 + ויראפב -סנאילאה .תואישנ לא
 !דאמ םירבכנ םינודא
 תורדתפהה לש תואישנב ירבחל םינורחאה םימוב התיהש ,החישה לע יבמסב

 ינא ,ךא נייר המלש רמ םכלש אושנה ןגס- םע- ,ןהכ ..ח. ,י רמ , תונויצה
 ,ןינעה לע ונלש תואישנה תפקשה תא בתכב םג םכל ררבל אצומ =
 . ןהכו ךאנייר םינודאה ןיב תרכזנה החישה הבסנ וילעש =

 םינאמותועה םודוהיה ברקב הצהפש ,.  תועדה:תמַחלמ - יב :, דאמ וגל רצ
 הלבק ,קרפה לע תורמועה :, תולודגה תויללכה  תוירוהיה .תולאשה : רבדב

 ןיב םיבתכמ תפולח

 בדקב :הפוקת העונה 'תררועתמשב , םינאמותועה .םי רוחיה = תא הנכפב רומעהל =
 ,הנירמל תנכופמ :איהש ,הילע םירמואו-םואב .םישנאו . םינאמותועה םידוהיה =

 רשפאהוא בוש ,םידוהי םה הברה תא םיאיצומה .םושגאה .םתוא א .דזחיבו
 הכלממל/ הנכס תאבהו .הדיגבה .רשחש , רבד-ןיבמ שוא לכל :-רורב .היהי אלש |
 םהינינע  םישרור/ ךכיפל = , םינאמותועה .םידוחיה לכ דגנ ררועתהל | חרכומ =

 וז הטושל = ץק::/היקרומב םשוי= יכ.,תצהמנ : חשורד םירוהיה- לש םיללכה
 . םיטסיצולבופ לש הנטק .הצובק הב הרחבש , תועדה .המחלמ לש

 םיכסמ :ךאנויה :המלש רמ:יכ  ,ןהכ.רש :יפמ יתעמש . הבור  ןוצרב
 ינפמ וז הפקשהל םומואתמה .םורכד-תושעל..'בשוח .אוה .יכו הרומאה .הפקשהל

 תוארוהל םועמשנ: יארו , רומאה ןכומכ תונווצהל םידגנתמה  ,םיגזחה םתוא
 'סנאולא;ה 'רצכ העפשהה יכ| ,קפס לכ. ןיא ,סנאילאה תאמ .תולבקחמה תוצעהו

 ,תושקופמה תואצותה .ירול .הבוהמ  הדמב .האיבמ החי
 לככ ולדתשי יכ , היקרוטב ונלש ןֶוְערה יבבוחל יתירוה רבכ ידצמ

 וגרעצל םיקח ךוסכסה תא לידגהל םולולעה ,השעמו יוטב לכמ ענמהל רשפאה
 םוללכה םיסרטניאל  רספה םורנל לולע אוהש ןמזב , םומלופה תא סנרפל וא
 ראתל םילופוניטנאטסנוקה םיטסיצילבופה רחא אבש העשב קר . םידוהיה לש
 ללכל תנכופמ וז .העוגת יב הילע  זיִרְכהלו םירוחש םיעבצב תונויצר תא

 םייוארה .םועצמאב  וגירירי .ושמתשי יכ ., ךכל םיבסהל .חרכומ ינא ירה , לארשי
 ..היביוא ינפמ תונויצה לע ןגהל ,

 ןיב התיהש ,החישה .ייפע יב. , יתוקת | תא .עיבחל .ימצעְל השרמ ,ינא-
 רועהל :,,היקרוטבש םפלש  םישרומהל .רבד -םכתאמ אצי  ,ןהכו .ךאנייה  םיגנדא

 םתא :ןוא יכ = / םכיתועדל הבורמ :ךרע םונתונה =, םינאמותועה :.םודוה :
 , ךפיהל ,וב םואור םתא יכו ההע רע וב ןזחאש  ,סוסכטה לא םימובטמ
 ,ולוכ .ילארשימ .ללבהל חנכט

 . סכל הגוה ינאש ,רובכה ישחר .תא .ךאמ םידבכנה ינורא אנ .ולבק
 .ןופפלוה ד תינויצה  תוחדתפתה, לש תואושנה םשב

 יב
 . 1911 ץרמב, 'ג ,זיראפי
 " , ןלקב :תינויצה. תורדזפהה אישנ ,ן ו פ פ ל 1 4 'ד רמל
 1 ראמ  דככנ אושנ
 כו ו 'א"ב ו ףנתנמ תא ל ,הבורמ לפה

 :אישנ .ןיבו .םצמוצמה

 ?איח הלולע לכ םדוקו |, לארשו לכל. קיזתל הלולעה , הרוצ םינורחאה .םיחרוב 2

 סתעד תא ווחו .יכ ,  ץראל ץוחמ רשא .יזכרמה  דעוה ורבחל ונכת תא ונרפמ
 ;וולע

 סחימ התא , תונויצה  .ילגרל היקרוטב - 'ררועתנש , סומלופהל עגינב
 . ללכ .םתוא תתמאמ  תואיצמה ןיאש ,.העפשהו .ריקפה  "סנאילא,הל

 ןהמיופמה המארגורפה ,הנש םישמחל בורק הז היקריטב םירבוע ונחנא
 תוצראה = לכבו  תאוה .ץראב וגושעמ :תא היפ לע לכלכל | םילמע ונחנאש
 יהוטלוקה ,ירמחה בצמה תמרה תבוטל רובעל :: התיה :,םלועל וגזז-/אל הנממשו

 תודהוה" תעורו !:םע ךחי :םירוענה / ינב כלב עובקלו ,  םולוהְיה -לש ירסומהו
 התיחת  םשל :הַהְוְבְעה תחְמשו .-פתדַלְומב .תוקכרה . זוא םג .הילא . הכחאהו
 לב ,.ןוחטב..אלמ בל .םויה .דעו אמ ונבררב | םוכלוה .וגָא הז .חוהב
 , ונולע .לטוג ךשא .לככ םיגאמותועה םירוהיה לא ונתבוה תא םואלממ

 ;ץראב  תוגותעה . שפוח .זרכוהו :היקרוטב . שחחה רטשמה = עבקנשכ
 :תושפג הל תושעלו .,לש .המארגורפה .תא רֶרְבְל ידכב .תונויצה הזְב השמתשה
 רערעל .ןגבל .לע. רבדה .הלע אל .םלועמ .. ךכל תוכזה התוה .תונויצהל , ןבומכ
 ונישע אל היהש המ היה .וז הלאשל ונא ונסתיש י"פעאו , תאזה תוכוה לע
 םורברמההישאר לבא  ,תכרה לע ןטשל הל רומעל םילקבש | לק רבָר ולופא
 תתל ולמעש ם,מעב , םתיתועד תא םסרפל רבלב הזב וקפתפה אל תונויצבש
 ןיגהל | וומל אל ןירעש ,ןהה | תורשה ברקב םיכלהמ םהותועדל
 רעטצהל יוארש , תופירחב ולפנתהש שי ,"תפפרגה "הלמה,  ךרע תא יוארכ
 הרנאגאפורפהכ וארש וא םהיתובשחמ םהיתובשחמב אלש הלא לע ,הילע
 ,ועלה תא םכל םיריכזמ ונורה אמגורל ,  םינאמותועה םידוהיל הנכס םהלש
 ,חיתורטמ , "פנאילא ,ה - לע ,"טלעוו,ה = וליפאו ,םיינזיצה  םינותעה  זאיצוהש
 וליפא םלועמ "סנאילא,ה המסרפ אל תאז לכבו , התדובע ינפאו היתודסומ
 ידוהי ןיבש םיגוכנהו : םיגותמה ., וללה .תומשאהה לכ לע 'בישהל ידכ תחא-הלמ
 תא .הבוחל-וכר ;, הלוהג .רַתְויה -תירפומה ,העפשהה םהל .שיש :הלא .. ,היקווט
 הל התשע השרחה הלשממהש רחאל | , היקרוטב .תונויצה .לש הדנאגאפורפה
 ולכו  ,.הנודמבש םינושה םיימואלה. . תודוסיה .ןיבש רשקה תא ריבגחל וקל
 םויגאמותיעה םיגוחה אר .תוינויצה - תואידיאה .םופרפב יכ = , חכוהל םידוהיה
 . תימואלה תודחאה תא הנכס רימעהל לולעה | , תולדבתהה ןויער תשֶרשה

 ר"עש איהה 'זימחלמה:תטיש,ב וליתתהש םה םה םיינויצה םינותעה
 .הזה םויכ רבדמ התא תוביצעמה היתואצות

 ומיכסה .אל רשא , םהה םינאמותועה .םירוהיה .יכ ,.רכדה אוה יעבט ןה
 םיארנש ,העונתה התואמ הרומג תוקלחסה קלתפהל ופג , תינויצה הרובעה לא
 סמצע לע ןגהל ןנכנל ואר םה | תולפנתהה לע םרצמ ונע סה  ,תנכופמ םהל
 התיה אליממו ,השק התיה תולפנתהה , הנירמה-יבשות רתי ינפל קדטצהלו
 .הרמה לע םוררצה ינש וזירפה חרכהבו , הנגהה םג השק

 םיגותמ ווהי יכ | , ונישרומ לע עיפשנ יכ ,ונתאמ שקבמ התא םויה
 יסנאולא,ה : הלעמל ונרמא רבבש המ לע רוזחל קר ונחנא םילוכי . םהישעמב
 ףפוס וא ןותע , תורדתפה םוש ןוא .הכ הכמת אל םגו המחלמב הליחתה אל
 העונתה םע רבד ונל ןיא .הכימח וא הארוה וזוא ןנתאמ ולכק רשא היקרוטב
 ":ןתועה םידוהיח .  רבדב ונתצע תא עופשהל םלועמ ונשררנ אל םג ;  תאזה
 םהיפיריטניא : המו הושעיו םתבוח איה המ ,  טופשל םמצעב | םילוכו םינאמ
 :וופ\ םתל שוש :, הלא: . םהמ םושרוד םינאמותוע . םיניתנ רותבו םידוהי רוחב
 + םויטולופו םויתד םיכוסכס ינימ לכמ ענמהל ווטצנ ,"סנאילא,ה םשב רברל חכה
 םג יב ,אוה ונצפחו ,הזח ילארטינה בצמה תולוכגל ץוחמ םיאצוי םניא םה
 דע רבדה תא ושעש ומכ  ,היצאטיגא .לבל ץוחמ םידמוע וראשי  דיתעל
 דחא ףאו ונידי לע הכמתנ אל ,הב רכרמ התאש ,המחלמהש ינפמ . הב
 תוניתמ תצע ונתצעב .הגפנ ימל לועחוי ונא .ןיא = ףהתשה אל וגושרוממ
 . םולשו

 ,הילע רעטצמ התאש ,חמחלמה יב , ךנוצרל ונגוצר תא ונא םיפתשמ
 , ךוסכסהל, ץק םשוי יכ .,דאמ דע  םיןאתמ וירה = ןגומכ  ךומכו ,  לרחת
 .םינאמותועה םידוהיל קונ םורגל לולעה

 +'ךל שחרנ רשא רובכה ושגר תא ,'דכבנ אישנ = , אנ לבק
 .ןיווי ל ,נ אישנה : םותחה לעו

 ,ר א ג ו ב.( ריבזמה
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 +1911 : לירפאב מ, ן ל ק
 ,זיר א פ ב | םנאולאה :תואישנ לא
 1 דאמ םורבכנ םינודא

 רעטצמ ינורהו רבעש שרחל ישילשה םוימ דבכנה םכבתכמ תא יתלבק
 לבחל םידחא תועובש - ךשמל עוסנל יתוא חירכהש ,ייתואירב בצמ יכ | , דאמ
 + ןינע ותואב ןודלו רוזחל תלכיה תא םויה דע ינממ ענמ , בגנה

 םכתא ריעהל ץוחנל .אצומ ינירהש ינפמ הז רוחא לע ינא רעטצמ רוחיב
 היקרזטב םינינעה:בצמ תא םירויצמ םתא םהבש ,  םכבתכמב םידחא םירבר לע
 + תואיצמה לא םיאתמייתלב  ןפואב

 תורדתפהה הליחתה תיקרוטה היצולובורה רחאל ףכית יכ ,םתרמאש המ
 רבד םוש השענ אל םכרצמ יכ , תונותעב הלודג הדנאגאפורפ השוע  תיגויצה
 ךאמ ' תצרמנ תולפנתה  וגלפנתה ונדצמ ונחנא לבא  ,וניתובשחמ חא לכסל
 אלא דוע "אלו  ,וננויעול ודגנההש | , םישנאהו ""םוגוהה םתוא לע

 לע םפוס דעו פתלחתמ םידסוימ הלאה םירברה לכ =- , םהילע זעל ונאצוהש
 + תורועת י"ע .םירשואמה , זדערואמה  ףוג לא ןמיאתהל רשפא"יאש ,  תחנה

 תנש ץיקב קרו ,היקרוטב 'הכפהמה  התיה 1908 'תנש ילוי שרוחב
 + םייקרוטה  םינותעה ןמ םירחאב .תרדוסמ תונויצ * הדגאגאפורפ הליחחה 9

 לש 'היצאגולידה  ינפ תא = , ינודא ,  םתא  םתלבק .רבדה השענש םרטב לבא
 תעשבו , םכלש תואזיראפה הכשלהב ', הפוריאל החלשנש = ,יקרוטה \ טנמלרפה
 רותב תינויצה תא ןייצ ובש , םואנ  ,ןיוויל םיסראנ רמ ,םכאישנ אשנ השעמ
 רוגינה תא .תרחוימ המעטה  םיעטה םגו ,היקרוט ' יפיריטנואל דגנחמה  ,ןויער
 ,'הנושארה היולגה תולפנתהה התיה וז ,"סנאילא,ה ןיבז תונויצה ןיבש" 'ץרמנה
 + רבדב .םיליחתמה .םתייה םתא .יכ , ודחכת אל .ןה ,ינורא , םתאו

 וא  ןותע ,תורצתפה ןיא יכ , םכבתכמב םוטילחמ םתא הוב אצויכ
 ון הטלחה םג  ,הכימת וא הארוה וויא םכתאמ ולבק רשא | היקרוטב ףפוס
 -יטגאטסנוקב ימצעב יתייהש העשב ,1909- תנש ץיקב ,תואיצמב דופי הל :ןיא

 תיקרוטה היצאגולידה ינפ תלבק תודוא לע האצרה ץידנאנריפ .רמל םהחלש ,לזפוג
 ,'אוהו , להקה | ןיב  הציפהל = תנמ" לע" ,םכלש אישנה אשנש םואנה לעו
 רשא ס"היב לש רוטקירידה , יתשיביניב ןודאה י"ע התוא חלש ',  ץידנאנרופ 'ה
 המסרפל השקבב הברה םינותעל , הטאלאג-לופוניטנאטסנוקב "סנאילא ,הל
 / הארוה .ןזיא ' םכתאמ  םלועמ לבק אל .ןותע 'םושש .םכתטלחה 'םג ,"םיברב

 אישנה:ןגפ חלש םודחא םיחרי ינפל . וו הדבוע י"ע ,יל הארנש ומכ , תשחכומ
 -יטנאטסנוקב .ל"ומה = ,יוקסורפ רוד .ןודאהל = כתכמ ,  ךאגויר המלש רמ ,  םבלש
 ויתודוא לע 'ולגנש םירבדה לכ ירחאש ,ןותע- =: ("ופמוט  ליא, -ןותעה תא לופונ
 בתכמ ותואבו --- , וופא תא ןמסל .ךירצ ינא יא" ,םינורחאה םישדחב 'םיכרב
 ! רמאל \בותכ

 היקרוט יגיהנמ .םע תונויצה תורוא לע  רברל יל .ןמדזנ םימעפ הברה,
 ,"סנאילא,הל  םה םינמאנ = \ םיבהוא "= , םיקרושה רתי לככ ,םהש , תשדוחמה
 העונתה. התואל תוניצר ךותמ הלאה םישנאה וסחיתו אמש ,יתיוה ששוח
 וישכע לש היקרוטכ ץראב רשא ' , ןוימרהו תומשה " תבורמָו תינויצקאורה
 םדאה לכש לא םג םא יכ  ,םיולאיולה תושגרה לא קר "אל אוהי תדגנהמ
 לע דיבכמש אשמה | ןמ הליקה וו החכוהו- -,יתחכונ םעפ 'לכב לבא . אירבה
 התוהמל רחוימ | ךרע םיפחימ םגיא  ,יתחוש-ילעב , וללה םינודאה יכ- -, יבל
 אוה דחאה דצה ןמ  .תורופי ינש תונויצב האור ינא . תונויצה לש החכלו
 םיפררנה |, םירוהיה : קפס םוש 'ילב דאמ יטאפמיס דוסי
 יניעבש ,ינשה רופיה . תומולחה םלועל האכדמו הרמ תואיצממ םוטלמנ

 השעמל הקושתה ,רובכה ירחא הפידדה איה ,דובכ לש סחי םוש ררועמ וניא
 ,ןהב םיפדרנ םידוהיהש , תוצראב , םיעודו םירוטאטיגא י"ע השענה ,המאלקיה
 -תוערו לבה אלא הניא .היקרוטב לכא , םימוחנת"תיזה שמשל תונויצה .הלוכי

 :ּ : % ַ . ים
 הרורב ,הז בתכמב אישנה-ןגס ןוראה ןחנש ,הארוהה יכ ,ינא בשוח"

 ,תב .תועטל רשפא ואש דע ,כיכ .אוה
 םכלש .אישנח:ןגס ןודאהי ןוא איבהל םילוכי .,ןיחש / םיקומיגהו 'םימעטה

 םכמצעב םתאש רחאל ,ןפוא םושב יל םינבומ םנוא ,הז ובתכמ תביתב ירול
 טופשל  םינאמותועה = םירוהיה * םילוכי םכתעד יפל יכ ,םכבתכמב םתשגרה
 םידוהי  רותב םיתמאה | םהיסירטניאש המו הושעיו םתבוח איה המ , םמצעב
 ,םהמ םישרוד םינאמוחוע םוחרזאו

 19 : < םלועה <

 ,, תוניש  תיצראב

 שוש \ ,הלא  .לב-וכ ., תרחאל. .יתיכח אל :ינאז ,  יתוא םועודומ -םתא
 ונומ = לכמ .קחרתהל .הדוקפ = ולבק = ,."סנאילא,ה :.םשב .רבדל  חכה-וופו .םהל
 םודגנתמו םישעמהו ::תורבועה םיאב ירעצל לבא , םייטילופו  םייתד םיכומכס
 הותבהיקרוט תנידמ לכב יכ , החיכומ תואיצמה .ץרמנ דוגינ הלא םכורבדל
 - ירוקפ יכ = ,וגב :םחולו וגל בוא והומכ :ןיאש -, חורה יזכרמ: םה םכלש רפסה
 ךגנ| ךאמ .השקו תצרמנ המחלמ םימחול לופוניטנאטסנוקב םכלש רפסה:יתב
 רחא יכ 'תוגויצל .היטנה- לע 'םהינועב הרושחה ,"ובכמ, תולמעתהל הדוגאה

 : יתוגויצה דגנ  העונתה .שארב .םש המוע :וקינולאסב  םכלש  רפסהגותב .ירוממ
 רחא ידוהו םג ןיא .היקרוט .תנודמ לכב .יכ , ינודא= ,םיעדוי .םכניאש .רשפא יא
 אל יאדוו . הב תמחלנו תונויצה לא  תדגנהמ: "סנאילא הש ,רבדב 'קפס :לוטיש

 אל .:תוולארטינלו -םולשל :םוארוק םתאש תואירקהש ,,הז לע אלפתהל ולכות
 םושמשמ ןוילעה ןוטלשה :ירבחש : רחאמ  ,שקובמה 'םשורה חיו הנישעת
 + וזכש המגוד םהישעמב

 , רתוי  ילוא = יתוא רעצמ םכדגנ  סומלופה וכ ,ינודא , יל אנ ונימאה | >
 , תונעטה תולובגב :.יתבושת- תא םצמצמ ינא ךכיפל . םכעפנב ורעשת רשאמ
 תורחא \ תונעט - הברה לע ., רתויב .תוצוחנל יל .וארנשו הלעמל ןתוא יתאבהש
 +הקיתשב רבוע ינא םכולע יל שיש

 ברעתהל  ץוחנל םיאצומ םכניא יכ ,םכתבושתמ יתיאר ,לודג רעצב
 םידוהיה לכל  קזנ םויגל הלולעה  ,םיחאה:תמחלמ  דעב * רוצעלו רבדב
 . םינאמותועה

 תולענה | תורטמה תא דאמב  ריקוהלו דבכל ףיסוא אבהלו ןאכמ םג
  םינוש 'תועוצקמב תושעל התברהש תולודגה תאו "סנאילא,ה לש תושודקהו
 ,םוילאיצוסה| םייפורטנאליפה הילעפמב ובל לכב ךומתל ףיפוא אכהלו ןאכמ םג
 וירה  ךכופלו , םדגנכ הכורעה המחלמ לכל דגנתא יחכב שיש המכ דעו

 הי ,תורה ותוא ונורכזב הלעיו תשעתי םכלש ןוט%שה יכ ,  תווקל ןיידע ףיסומ

 , רוסיל חנוהש , חורה ותוא | , "סנאילא,ה ירסימ תא הדובעלו הלועפל ררועש

 + םכתרבה לע ארקנ רשא רבכנהו לודגה םשב

 ,ונפלתההש םיבתכמה תא םיברב םסרפ םכלש ידנאלוהה ףינפהש ירחא

 םסרפל , אןש:תומשאה ינפמ ונהעונת לע ןגהל ידכב , ימצעל הבוח ינא האור
 , הלוכ היצנידנופסירוקה תא ידצמ םג םיברב

 : ,םולשל םוטוג רימת ונתוא ואצמת ןפוא לכב
 2 הלענ דובכ ישגרב

 + תינויצה תורדתסהה לש תואישנה םשכ
 .ןוספלוורדורד

: 

 0 ,הָיָמּורְּב

 .ה בלממה תמורב םירוהיה םינרטפכאה תלאש
 םירוהיה .םינרטפכאה רבדב הלאש הכלממה:תמוד לא הסנכוה ץרמב םושלשב
 < ןשרר םואבו םישמשממ תוניחכה ימוש ינפמ . היציזופואה ירבחמ 58 תמיתחב
 : ,דרמו ףכית ררכתת הלאשה . יכ , הלאשההישיגמ

 : ומואנב חיכוה , הנושאו תלאשה לע םתחש ,ןא מדור פ טאטופידה
 .,תולבגהה תודלוה תא הצרה םִאְונה ,העשה תא קחוד  הנורתפ המכ רע
 /תולשלתשה תאו ,,ךליאו םינומשה תונשמ הלבשה עוצקמב םידוהול תושענה
 אל המרונה תעוכק םלואו .םהינימל רפסה:יתבב תיטנצורפה המרוגה תעיבק
 .!םיריעצה יכ , ךפיהל יהיו : הלכשהל םוהוהוה . םירועצה תפיאש תא השילחה

 ומו , םכרד לע הלכשהה םוורטסינומ חינהש , םולושכמה לכב ומחל םידוהיה
 :ם*יב לא סנכנ ,  ינפב .תולוענ הלשממהל  רשא רפסה:'תב תותלד תא אצמש

 ::יתב רו לע  הנש הגש  ןנחבנ םינוטסכא  תואמ ,ןרטסכאל היה וא יטרפ
 .  'לא ,יכ ןעו , ל"וחבש תוטיסרבינואה לא  םנכהל תנמ לע םינוניבה רפסה
 'תטלחה .בהזה תוילאדימ ילעב קר פנכהל וכז היסורכש תואטיסריבינואה
 "לע םָג הלח תיטנצורפה המרונה אהתש ,ץרמב א"י ןמ  םירטסינימה  תצעומ
 . 45 ןעו- , תורגב:תדועת לכקל תורשפא לכ םהמ תללוש , םודוהיה םונרטסכאה
 :םג עיגה אל ווב  הרזגל , ללכ = תואיצמב . םגיאש  טעמכ  םיגרטסכא  םורצונ

0 : 
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 םידוהיה "ינפב /רוגסל .הלובחת: \הלשממה = האיצמה-"'ףופ :ףוס ..ותעשב ץראווש
 ידכו =: ללןחבש הלא תא :"םג- םא כ, , תוופורה .תזאטוסרוביטזאה תא: קד:'אל

 םיקוחה לש" 86 ףיעסה - תא  עורפהל .'םג ='השוב אל :הממז \תא/::קיפהל .

 * םיודוטיה

 בו'צידהד> םיטאטופידה ,םג:'הלאשה :לע- נוגה /'ןמדירפ .  ירחא =!

 יקסלוקהכנו +
 תנומה ,יהורויה 'רמחה תא אצמ ה כ-ר ויל יאתבאיטקואה < טאטופירה

 םילולע .םייחמשה םיחוכוה וכ וששה תא עו בהו ,ראמ -ףבוסמל : ,תלאשה :חוסיב

 ךכופל ; העשה:קופסת .אל .םוטרופמ םיחוכיולו:, המצע הלאשה יוחד ידול איבתל 2
 ,חבוח :היפימוקה .לע: ליטהלו:תיפומוקל :הפאשה תא" רופמל: זכרמה. םשב" עיצה

 + לירפאבי ':ט"י דע :התאצרה תא \איצמתש 5

 <<ף.כ ו ת ןינעה תא ררבל .ךירצ יפא : הלאשה תוערה | ןינמל הרמעה

 רופמל:ךיהצ םא ;זיכ ר מ ה ת ע צ ה תוערז) ןינמל הדמעה כ"חא ,  התחדנו
 ות ומ צ ע זכ המ ה-ורבח לבא .,ןמז .תלכגהב היפימוקל .ןינעה .רורב תא =

 .תאזה .העצהה..דגנ ףתעה תא =

 + יי. תימלוע.ההובק .םידוהיה.םינרטפפאה .תלאש .הרבקנ ..ןכבו :

 .הכ למ.מ הק ת.ט ודב ם ודו הו ה.,םי לא.חה .ת לא ש

 , םיריעצְה , רפסמ. "רבדב .העצהה ,ההרכתנ הכלממה:תמוה .לש תיאשח .הבושוב

 תועירי קר ואבוה תוימשרה תומארגוניטסב , אבצל הגש הנש ארקהל םהילעש

 תא ררבל ידכ ,הבושו התואב וררועתהש ,דאמ םיבושחה םיחוכיוה ד"ע .תוטעמ

 , אבצה:תרובעמ תוטמתשהל תומרוגה תובפה
 יב ,1910 . תנש תמישר, י"פע חיכומ יקס ב ולםימ אז טאטופה

 אכצה לא ואב אל ה"פב .היהש < ומכ אוה םוצע םיטמתשמה םידוהיה .ךפסמ
 םוטמתשמה רפסמ אוה ךאמ בר .םידוהו 11,239 -- םהמו םישנא 9
 הלוע ןוערגַה א לכ יב = ,וקסבולסימאו .טילחמ הז רוסי לע ,םימלשומה ןוב .םג
 ,םיפורה .םירכאה ,אבצל םיחקלנ םתרומתו ,רכנהיינב לש םקלחב

 יקסבולסימאזל םעפ הנע רבכ אוה יכ ,רמא ץי בר לי פד 3 טאטופירה
 ערונ אלש ,רחא. רפפמ םיחוקל . םירפסמ. רוסי לע םידוהיה .רצמ ןוערגה רברב

 שקב םגו הזה רפסה לע ןוטלשה ,תא "בכ ריעה אוהו ,אבגה ןוטלש תגהנהל
 + אוהש ומכ םישעמו . תודבוע .י"פע  םינונעה:בצמ תא םיברב םסרפי יכ ,ןנממ

 אל אבצה:תדובעמ םידוהיה תוטמתתשהב האה ינשה בוקרא מ 2
 קר אל הנחמה לא ךרדה .תא םוסחל ךירצ .,יטוהה הנחמל החלצה אלא ,ןוסא =

 ןעי ,םהיקרזעב לזוג םידוהי ימדש ,הלא לכ ינפב לבא  ,ךבלב םודוהוה ינפב =
 , הנמאנ םתודעש ,לוחה:יריקפ לכ ,אבצל םה ןוסא הלאה םושנאה לכ יב

 ררמו םיצרפ חור םיפינכמ םידוהיה  יכ | ,ינשה בוקראמ טילחמש  יפכ ,םידועמ
 רתויה םדקהב פנכוה יב  ,לדתשהל .אבצה  ןוטלש ביוחמ ךכיפלו ,הנחמה לא =

 , ירמגל אבצב הדוכגה ןמ"םידוהיה תא קיחרהל העצה ירשפא
 יכ ,רמוא (ילאמש יארבאוטקוא) יק סניצ ש אווח  ,וז ,ןו הצרמה

 תא בברעל דופי לכ ןיא יכ =,הרבסהכלממה "ע הנגהה יניגעל  חיפימוקה
 , אבצב הרובעה תלאשב תימואלה .הלאשה

 יקסבולפימאז םיטאטופידה תעצה י"פע ,הלבקתג םיחוכיוה רמג רחאל .

 . : תאזה רבעמה:תחסונ ,ןיגיזאיוזו
 , לודגה ןוערגה תבס ררבהתש ,  הנוצר תא תעבמ הכלממהיתמוד,

 , םידוהיה ןוכמ אבצל םיארקנה םיריעצה ברקב הנש לכב הנשנו ךלוהה =
 םיארקנה םירוהיה לש יטנצורפה סחיה ווא'םגו םיאטילה] םינלופה ,םימלשומה|

 ."םויה ררפ ' לא .תרבועו--- ,הופורב '\ללכה .םרפסמ לא"אבצל =

 שרר
 . .ץֶרֶאְל ץּותְּב ו

 והמגג. אל --ה.ב-י ב ו ק-ב ב גאטהנאלה לא --תו ריחב ה
 יתשל , וררפנש = , םמצע םיומואלה ,םידוהיה  ןיב .דורפ. םש .שי , עודיכ . רע |

 . רגלק רוסיפורפה. לש וזו רכיורטש ר"דה טארסביירה רחבנ : לש וז : תוצובק
 םירבע םנד םיגיהנמה ינש , וללה. תוצובקה יתש ,ןיב ןיא- םילאיפיצנירפ םילדבה
 ויה (שדחה ןינמל לירפאב 2) ןושארה הריחבה-םוי תואצות . םינויצו םיימזאל
 ,.ץמ" ר"רה רחבנ תונטקה 5 לש תיללכה הירוקהב + רכיורטש לש ותבומל" <

+ 6 

 33 םלועה < 0
 = | שמ 3 ב ל-2 יד נב דבורה הז חבטת הבה לכ שם כט השב נטמנו וג ב ב ,למה-מבשהקסלת- נכבש לש "נטה

 קיל" קל ייראו יי כ

 גי ןויסנ

 תוריחבה ואיבה אל םירעה ןמ תיללכה .הריחבה=תירוקב .רכיווטש יהחא הטונה
 וידיסחמ)  ריגריבליפייוו ר''דה = : הז- ןפואב וקלחנ תועדה | .. האצות םוש ידול
 --לדקס יזנכשאה ,4004=-הנלק :ירוסיפורפה , תועד 4,854 לבק (רביורטש לש
 םגו .תוונש : תוהיחב ושעג--הבכו :.-תועד- .1,349--דחא טארקומיד.לאיצוסו 3
 תודמוע,,תוגוהחאה-;תוריחמה : .. עירכמ בור םיטארידנאקה ןמ רחא לבק אל םעפה
 .,לירפא  ו''כב .תויהל

 תבלוה .. תימשיטנאה .העונתה ....ה יצג א ריפב .,תומ שי טנא
 י םילעופה .תולפמ .ךוח .לא \הֶרְרַח ךבכ ..הגוהחאה .תעבו ,הְיצנארפב .תטשפתמו
 םשל םימשיטנאו .םיטסולאקידנוס .. לש ,גניטומ .ןוראפב .ךהעב םיהחא ימי ינפל
 ,.םסרופמח .וטאפ היה: הז ..גנוטומב ר"זיה , םידוהיהו םינופאמה רגנ המחלמ
 :קליאה .,ךלמ, .םשב .זיראפב. ארקנה ,םוקינביטורטקלואה לש .טאקירנופה ךיכזמ

 וב .ןתוכוהל לדתשה ...הב.-רשא ... ,האצהה ,ארק .ןויוואגא'ז .טסילאקידנוסה .,"ןורט
 םויצנָאהפה ...םילעופה ..לש . םולודג....רתויה .םהוביוא , םה..םידוהוהו . םינופאמה
 ,:יצנאהפה  ןויהטולורפה תא .םהל דבעשל. םירמוא .םורוהיה , םוטסיפנאניפה .וכ
 ווגוע .תא .ףוס .ף.ם חקפי .םילע\<ה .תג-5מ יכ --- םאוגה ארק == רבהה ץנחנ
 .-תיטילופומסוקה.. תורהוהל . םינוע" תוסכ . אלא . הני .. תוינוסאמה יב . ,האריו

 <.,"| םידוהיה .האלה .| ילישטוה האלה, -:.תואורק לוקל הרמגנ .האצרההו
 לש , גנוטומב . וטאפ לש ..ותופתתשה  .הררָוע תיטסילאיצוסה ..תונותעב

 ומ 0016 - 8001816> .ןותעה .,ךריע .יזוריה ..דאמ תצרמנ .תורמרמתה םוימשוטנא
 ויהי. .וטאפ -.הגנ ..ףירח...רמאמב.. .אצי-., ,םיהופאה?תיבב .אולב .התע בשווה
 ה -יוזהיה בתוב-- - ,ויהיש .המ  .םיִרוהיה .ערזמ םיטפוסנאנופה םע ונותונובשח
 לש פג .רֶתְויה .יוטבה .אלא .הניא תומשוטנאה יב  ,תודוהל .ונחנא םיכורצ לבא
 ,םוריזנה לע ,.אל.הבהאב- .קפהתהל .ןיא תודאקורא בל... רבעמ .,תוילאקירילקח
 ,שאר תבשל וטאפל .אלו , ,םוימשוטנאה  .לע אל ,םִּגו םוטסילאיורה לע אל
 , ."תימשיטנא האצרה הב ארוק ,ןויוונא'זש .,הפסאב

 ךהע ,ורידיו - ודומלת .אוה .וטאפש .,הופ-ןאוטסאביפ עורוה טסיתראנאה
 הצור .זנוא - רופ-ןאיטפאביפ ..תורמהמתהו  םעז אלמ יולג .בתכמ םיגיתעב ןולא
 ריתע ..אוה- יכ : ,הוקט ,ירמגל .םיימשיטואה . לא .וטאפ רבע :יב .,ןימאהל ןייוע
 + ןויוזנא'זל והורבחתה תא קיפפהלו טֶרְחְתהל

 ,וטאפ דגנ .האתמ .לש .גנוטומ .וכרע .זיראפבש םידוהוה .םילעופה םג

 הסוגש ,ואצולאגה -דעוהל .חיצנירופנוק הב וו ב, החיה ,לורפא 5 .םויב = [ 
 הררנתנ +היצילאג-- ידוהי .לש .ינחוההו. ירמוחה ..בצמה ןוקתל א " ק י תעצהב
 חתפל +-היהת .תאוה .ההוגאח-.תרטמ .,."תימצע:תהזע,. םשב .הדוגא רפיל העצהה
 תונקל  תודוגא:;םירחופהו -.הכאלמה-ולעב ..ליבשכ .רסיל. , תותיבה הישעתה ,תא
 / ללפב ='םירחוסו:-.-םינמָזא;./ לש :.תופתושמ -.. תורבח . ., םתריכמו םווח םירמוח
 ףונחל לבירפ לש רפפ=ותבו םידלו:ינג דפיל , םוטועפה .םינרגתל הולמל תופוק
 רתי םג :וכ ; םיוקמ .,ולוב םעה = ת-בשהל .תואקיתוולבוכו ארקמיורהח ,.םיִדְלְיה
 וז העצהב .הנכמתת תולודגה ..תווהוהיה תויצאזינאגרואה

 קרוידווגב םוכחמ הז שדחב .הקיוימאב ץיבולטייפר'דה
 עפונה ץנבולטויפ  ר'דה . , היניסובאל  ויתועיסנב םסרופמה רויתה לש ותאיבל
 ותרטמ .םישאלאפה םידוהיה ךונחל גאודה ,יקלטיאה דעוה תוכאלמב הקורימאל
 רפסחיתב רופי = ךרוצל . הקירימאב םורישעה | םידוהוה  ןיב ףפכ ףופאל אוה
 ירוהיב - ךומתמ . ח"יכ תרבח הקלתפה = , עוריכ | ,םישאלאפה םירוהיה לובשב
 ,כ ,אצומ | ,"פנאילאה, לש | עוריה גיהנמה ,קאגייר המלש יכ ןעי  ,היניסיבא
 כ ,יכה ואלכ .םג ידמ רתוי הברה םידוהי םלועב םנשי

 .הקורימאב .םיסקודוטְרְוא ,םיגבר לש הוררתפה
 םוסקורוטרואה : םינברה . השעמכ , תושעל  וטילחה  הקירומאב. םיררחה סינברה
 :לואפ:ןאס רועב הדועול דחי ףסאתהל םה םירמוע ילוי .שדחב .הילגנאב
 . םוררח .םינבר לש .תוררתפהל דוסו ,תינהלו תורחא ,תויתדה תולאשב ןורל

 ,גרבדלונ :(ל:3' איצומה
.]705557 .8 .] 11878765 
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 דעוה תפסא ןלקב חתיה ןסינב םישלשבו העשתו םירשעב

 ,אישנהו .. סרגנוקה םדוק הנורחאה איה וז הפסא | .לודגה -לעופה

 ןלק תפסא, -- וז הפסאל  וירבד חתפב ארק  ,ןוספלוו רמ

 : . "הגורחאה
 םתס הניא  ןלק = ..דבלב ראות קר הז ןיא --- :יןלקרתפסא,

 תישחומ . .הרוצ םא יכ = תונויצה לש הכלהמב = תיפרגואיג  הדוקנ

 םיולג אלה םירָצמהו . םירצמ ינט ] י ב תדמועה . ,העובק .תינכתל

 ,חרומה --ינש רצמו ,ברעמה דחא דצמ : רבכ הז .ונלוכל םיעודיו
 ?ונדמלל ייהנורחאה .ןלק תפסא, האב המו

 תורדתפהה ךותב המחלמהש :,הרומג  החכוה החיכוה איה

 תובסה .ולטב םרט | רוע ןכ לע יכ  ,המייתסנ  םרמ דוע המינפ

 ,.וז המחלמל .ומרג 'רשא
 ברעמ--ונלוכל  םיעודיו = םיולג םִירְצְמה  יכ = ,ונרמא הנה

 הברה ..וללה 'םימוחתה העודי הרמב רבכ ושמשטנ ןבומכ .,חרזמו

 םהילעש ,םירקיעה תא יוארכ ןיבהל  וקיפסה רבכ .ברעמה ינויצמ

 שי : ךפיהלו .םהב ודוהו ,םהיתושירד תא .חרזמה ינויצ .םורימעמ

 ךרדב לבא .ברעמ יפלכ .תואושנ | םהיניעש | ,םינויצ חרומב םג

 ברעמ ,וללה םינשומה ינש ירח ,"ןזואה תא רבשל  ידב, ,ללב

 . םימוחתה תאו :םירצמה תא התע ןכ זאכ םיליבגמ  ,חרזמו

 לכו. ,וללה .תופקשהה יתש וזב וז = תומחלנ .התע ןכ ואבו

 לע התעפשה תאו הנוטלש תא  תורשהל הילעש ,החוטב תחא

 .תישעמה תינויצה הדובעה לע-=-דוחיבו , תונויצה

 התאצרה תא תימואלה ןרקה לש תיזכרמה הגהנהה הֶצרמשב

 הנשו הנש לכבש ,הדבועה תא המיעטמ איה טעמכ הפר .הפשבו

 תרובעל םיחקלנה ,תימואלה ןרקה  ימוכס תפכמ הלדגו . תכלוה

 וללה םימוכסה ולע 1910  תנש ףוסבשו ,לארשי:ץראב  בושיה

 5ש .הנוה לכמ 649 ' קר -- .תמדוקה הנשב), 64 '|, דע

 הטרחו | רעצו רחא : רצמ שפניקופסו החמש ירה , תימואלה ןרקה

 הנשנו רווחה ,הלגתמו רזוח הזה ירקעה תועדה לדבהו , ינש דצמ

 ..ישעמ .ךרעו תובישח  תצק הב שיש ,הלאש לכ ילגרל העש לכ

 ר'ע הפסאה הנדש העשב חכ רתיב הזה לרבהה טלבג - ,ןבומכו

 ; < .לארשו ץראבו היקרוטב .דיתעל הדובעה תינכת

 == .איערת | ,רייא 'ו ,הנליו

 ל ₪ 5

 [ 3ּ'ס תבור

 עת ס11 ג, 91-ע0 התקפה 1911 ₪

 בצמ יכ ,דחאכ | םירדצה | ינש :ורוה.- דחא רבדב םלואו
 < ,ללָכ תעדה תא חינמ ןניא הגלפמב וישכע ררושה םוירוזיבורפה
 תטעמתמ וילעפמ תחלצה יכ ,קרצבו ,ןעמ םיררצה ןמ דחא לכו
 םיקנבה לש < םירוטקרידה .ינשה רצה ןמ :םיאבה םיבוכעה ילגרל
 :םניאש םיחוכו לש ,ןאכלו ןאכל היטנ לש הו בצמ יב ,ונעט ונלש
 לע .וליפא הערל עיפשמ ,ףוס ןהל ןיאש תונקתו תוטלחהו םיקסופ
 : . םייסנניפה ונירסומ לש םרוצְּבו םלודג

 הפירצ ,םירצמה ן יב תדמועה ,וז "ןלק תפסא,ש ,ורוה לכה
 2 ל .הנורחאה תויהל

 = ןנל הפחמ יהישעה םרגנוקב םגש ,קפס לכ ןיא וישכע
 ולואו ,הלודג םעפה םג היהת המחלמהו. ,תופסשההו תועדה תמחלמ
 יולג יריל .הנאבתש : תוריתע תוידוסיה תופקשהה יתש ,השק םג

 ?נוקה לא ןיפהל ןהמ תחא לכ תבייח ךכיפל .אבה .סרגנוקב רומג
 < ,ךכל .הנכומ תויהלו .היתוחכ לכ 'תא  דקפל .,יוארכ ירישעה סרג
 = םוירוזיבורפה בצמ ןכ .לע יכ  ,טלחומו  רומג ןוחצנ לחהנת אי הש
 "< תונויצה .קספיש ךירצ ,הנלפמב וישכע ררושה ,ןאכלו ןאכל היטנהו
 תדמוע | אהתש אלו עודי ףצמ לע .אבהלו ןאכמ בציתתש הכירצ
 , םיִרָצְמ .ינש ן י ב אבהלו ןאכמ םג

 . .רנרמלל האב "הנורחאה ןלק-תפסא ,ש ,רבדה .והז
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 תואמ לש ארפ:תמהנ ותלוו לוק ןיאו ,ביבסמ הלפאו ךשוח
 0 .'ףרטל תוכחמו  ונמרל תואמצה .,תורוחש

 :םורבד .םא וכ ,אמלעב 'תירומיר = הנומת, ,הצילמ יז יאו
 = המו .,ןנואמצ אוה לודגו ,תואכצ ןה שממ ונמ דל : םתיוהכ
 .- ,ןחכ אוה לודג --הזמ דוע ערש

 = + ותוא ,הוכשל ולכוי אל הלא םישחנש ,רבה = הרק הנה
 עובקה .בשומה םוחת תא לטבל העצה הכלממה:תמודל .השגוה

 ףורגא הפינה אל. ,העצהה :.יללוחמב ,הרעג אל .המודהו .םידוהיל
 .םא יב ,החא .רוברב העצהה תא ףכית התחה אל ."םידיז,ה יפלכ
 :התשענ = , תויסימוקה = תחאב --רובכ = .ךרדבו --רבק = הל הפצה
 6 . לכ  ןיעל \ תאוה "הלבנה

 .ואצי .יהנינחהו הבהאה גח, ימי. ,.התשענ הינש "הלבנ, .םגו
 " בוהכ .וללה  ומלתשנ "אלו .םירוהיב תוערפ  ושענ אל : הלמבל

 :תונהי? .תובז םמצעל שקבל וזיעה .רשא  ,םתוזע  לדוגכו םתעשר
 % א



 בקשירופ ולכויה . ץראה לכב 'ה ומש תחת ריוא
 הזה ןועל חולסל :בוקישנמו ה

 םה ןועה לע :רפכלו ..וחלסי אל םגו :חולסל ולכוי אל  ,אל
 אוה  ךורע ה .קשנהו | ..וגמר תא -אקוד = ,וג'מ ד/ תא .םישרור
 דלי .בויקב דכא = ,תוצמה ' גה .ינפל רמולכ ; ץרמב .ביייב :,לומתאמ
 שוו ...תמ 'אצמנ :םימי- .הנומש רחאלו = ,יקסניצשוי  ירדנא = ,ירצונ
 .ןובסב .ושענש ₪ והיוגב .תורכנ םידחא תומוקמב וכ , םידמוא
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 מה איקו לש הפסכמ יל םידחא תועובש ונפל הלגחש

 םהו ,הזה םרה תא וכפש םידוהי ידי יכ ,ייאימרוו  .וואנ,הו "אניצש

 "! םד תחת םד, + םוי"םוו םיארוקו: םיה

 8 0 ב רש ריעמ ךכ --: ,וחצר םידיזה, <

 .םיקרועל תא .וחתפ 0 םורמסמ
 .,."המשנ הב הרתונ .אלש דע = ,הרבבכ
 , .םד תחת םד = כפה

 יכ .,תושרור ןהו :ןהינש תא- תלה תופרוטה תויחה ו

 היוג ה תא 0

 מ .!םהיתוצמלו 0 םירצונ ודלו / םמדב 8
 ולי .רשא .היצילופה ירטושל .םינוגה ףסכ ימוכס ונתנו הזה ז בה

 .התימ | ובייחתי  ןייהו תוצמה ילעבו ,תוצמבו | ןיוב 'םד תוב

 לע תו םירמאמ - םירוחשה ה םיאלמ ו

 הקנילגו ו 2 ורפסב .תרומאה ,חצרה תקוח
 , 7 רוסיפורפה

 םינועפצ ה םויזםווו\ .\הקנילג ₪ וקשה תא שיחכמ
 תא םיריתמו םידוהיה לע םשפנ תמהוז תא םיכפושו םסרא
 , החומ .ןיאו

 םדא לכ :רפואה = ,עודי \ ףיעס  ןישנועה רפסב שי םנמא
 תאו , הנידמבש םינושה םימואלה .ןיב םינדמ .חולשלו .האנש

 . םיִמְשְרו תוריִקֶס

 יה

 ןופר ל

 תא עיבטה רחאה .לכל םיעודי םינקירמאה ונירפוס תומשמ םונ
 הבש , ותריש תא ונל איבה ינשחו = , יננמזב ,ידוחיח ןורטאיתה ל

 + ."העיזה:ותכ ,ב וחכ | תא הלכמה , ידוהיה ררונח א לש .הדבכו
 תידוהיה ו ה סירומו = ןודוחיה ןגרוטמ

 . :;םישרור | .םה מפ םא :יב=-, רסחהו הבהאה .יהלא |

 2 ד ותיונ ה הרסמנ 4 רשא

 יי. ..----/-/---

 וכח + םינקירמאה  םורוהיה םורפופה יפלכ

 סירומו ןידרוג = בקעי וליפאו ל מאה | םידוהיה .יוח תא קר תוראתמה

 , .חוקוחר םותעל קר ,תאוה | הנעטה לא בל ומש .אל רלפנוור-

 יי םרא ןואו
 ₪ ...טפשמ שרר לע .שנעב

 * .דאמ דע .הפיע < ,ונשפנ | הפועי יכ | ,יוה
 ,.היתודג. לע סופה 'הרבעו האסה

 תשרגנ 'רפכ וכ

 אופי תוהוא

 : לש  הגהנהה ירבחל | החועו .ןילרבב התיה רבעש עובשב
 םידעו לש םישרומ "ואב הדיעוה לא ,הינמרגב "סנאילא,ה  ףינס

 הדיעוה הנד ,םיישעמ םינינע הזיא דבלמ .ץראה תוצק לכמ םינוש
 : יהל: ןתוא  הדיעוה  וירפש ,תיזכרמה הגהנההל , תוריחבה רבד לע
 .'וירפו ןילרב ןיב  ךוסכס ץרפ בושו. , ברעמה ינב .רפסמ פל .ינויב
 םושמ ,תוריחבה .ןמז תא" רחאל ץוחנ ,הינמרגב םירבחה תעד :יפל
 דעוה  םלואו .  יוארכ ןהילא  ןוכהל רשפא-יא רימאה דעומה דעש
 'הבישיב . .טילחה = ,תוריחבה , תמחלמ- םושב הצור וניאש =, יזירפה
 םינמרגהל = :עמשהל = ילבלו = ותעד = לע = .דומעל = הדחוימ
 רמדב ןילרבו .ןירפ וקלחנ הז .דבלמ .רחא : ןמז .עיבקל | ילבלו
 הרבחה תונקת יפל :.תואבה תוריחבב ורחְביש ,םירבחה  רפסמ
 .םירבחה שילש הנש ישלשל | תחא | הגהנהה ןמ אצוי
 םירבחה  םינעוט ,תוריחב ויה אל התע רעו 1905 תנשמש ןויכמו

 .הגהנהה ירבחמ .םישילש יג ש תאצל .םיבייח םעפהש ,םינמרנה
 ,םאתפ םיאבה םילודג = םיונשב הצור | וניאש = ,יזכרמה דעוהו
 הנשב---ינשה 'שילשהו ,םורבח  שילש = קר אצו התעש  ,טילחה
 המיאתמ ּהניאש ,וז .הרשפל .הנושארב 'ודגנתה םינילרבה ,.האבה

 ..םהעה .לע ..ודמעו = םיאזירפה ., ורתו .:אל :הזב ג :ךא :(תונקתל
 רבעש עיבשב .ההיהש הרומאה = הדיעוהל הל" ראשנ = אל .ךכיפל
 ואצמ םעפהו = ,םיטרידנקה + תלאשב |: קר. .ןורל  םא כ" ,ןולרבב
 ,.יוארכ .טולבהל = רשוכה תעש תא :הינמרגב "סנאילא,ה יגיהנמ
 הֶריעוח  ,יזירפה 'רעוה = תולועפ .לע :םתפקשה תא :רורב :ןפואבו
 ,ךניר המלש 'ה תא שדחמ רוחבל ילבל דחא הפ הטילחה
 ,לעופב ."סנאילאה, לש הגיהנמ הֶתע אוהש

 םילשומ :תיטרקוריב הגנה י'ע םיגהנומה .,םידסומה לכב םא
 םיעמשנה לע םחורמ :םיליצֶאמה  ,םישנא .השלש.םינש = קר-.רקיעב
 ושענ יארו .ךנירו "סנאילא, הנה  ,םהיתופקשהל | םיענכנו  םהל
 ' םדאכ "סנאילא,ב | השועה . אוה ךנירש םושמ = ,"םיפררנ תומש,

 םיעוגעג ,םיעוגעג םישגרמ : הרושו הרוש לכבו ,םימורגופה םלוע לא ורובטב
 תומיב רוצח תמרע | לע םדא ול  בכיש םשש ,התמה תיאטילה הרועה לע
 - : .'הנושמ האנה הנהנו ץיקֶה

 \, ומש .ןיבול ..זז ,רחא  םדא = קרוי:וינב שי וכ ,ונעמש םיקרפל םלואו
 + יקרויז וינה וטוגב םודוהיה ווחמ .תוזחמו .תוישעמ  ,תוגטק תוציקס בתוב אוהו
 " ךורצו . ,הקירמא .ינותע .לש תונוילג .יפלאב .תורזופמ ויה ולה תוצוקסהש אלא
 ירופס תא  ףופאל לכויש ירכ ,,ועבט יפ לע  רנווצקילוק .תויהל .ארוקה = היה
 = .ונקירמאה ידוהיה ןורשכה לש וכרע לע יוארכ דומעל ונלוכו אל ןכלו .,ןיביל
 \ הנתוגו ,ןיביל לש תוציקפה רחבמ  דחא ךרכל ופסאנ התע הז הנהו . הוה
 תויהל  ןיבילל תומה דל שי דהא ןכומב יכ  ,הכוהל תלוכיה | ונל
 . רלפנוור סירומו ןידרוג בקעימ רתוי םסרופמ

 תחא הנעט ןעוט- .תוחפפה :בוח ירזהיה תא םועמוש ונא םינש הינכ הז

 "= םישנאה רבה לע ישממ גשומ ונל
 ' :תוגומת תוארל תורפסה בוה -.ידוהיה גאנה .הצור .. הקירמאב 'םייח םישוע,ה
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 הרוצבה :המוחה לע די וטנ ךשא \ םינושארה םה  םמצע .ברעמה = םידוהו .םלועב ונל שי רבכ,ש ,אצומ ךניר יה ..ולש ךותב השועה
 ועונה רבכ :יכ ,ןובי אל ךניר 'הש  ,ונחנא םיחומב ,,ונמצעל .ונאשכ = "סנאילא,ה ןיאו..--- ,"םנשיש ולא לע .ףיסוהל .ךרוצ ןיאו .ידמ /רתוי
 םישנא .., ונממ :םיבוטה םירחאל ומוקמ - תא .בוזעלו .רטפהל ותעש = ,.םולכ ךכב- ןיא .,וחהי ;ודבאי :חינוסיבאבש םישלפהל בל .המישמ =

 :ופוס מא ,.הפסנו .ךלוה םבכוכ .יכ : ,ןיבהל םילגופפ םנוא ךנירב = תפפות :םהלשבש = ,היסול = ,ירוחימ . החונ  ותעד :ןוא .ךניר 'ה
 --שפכתש 'תרוצבה המוחה, לש הפוס | ןאמי וא הבאי םא ,דריש | הל .ץיא םיסורה םידוחיה ליבשבש ,העידומ "סנאולא,הו---תודהיה

 + ...רנאמי וא .היִלַע- םיניגמה ובאי םא = "ןוימדהו תומשה :תבר .העונת איה :תונויצה,ש ,קסופ ךניר 'ה .ףסכ = =
 2 / םינושאר .היקרוטכ 'פנאילא,ה ישרומו-- היקרוט ירוהיל איה הקיזמשו =

 0 כ ְי הרומ ךניר 'ה ..תונויצה . דגנכ - הכורעה וז "הוצמד תמחלמ,ל .םה
 - בא הל ןיאש , םימודק .תרוסמ אלא ,ותעד יפל ,הניא תודהיהש .ומצעב =

 ו . 4 דומעי = הז \םהאש | ןמז \ לכש : ,ןבומ  :אליממו = ;היה = המשנ
 א : -- הב הרחב רשא - הכהדמ וז רוסת אל  ,"סנאילא,ה .שארב

 :יאנק 8 תא ..טעמלו = .תודהיה לש  תימואלה = התומד תא . שמשמל
 ,ירישעה .סרגנומה םשארבו ,םינמרגה.- םירבחה וריכה = תאז = תא .  תימצעה .התוברת 0

 ה ךורקה. :,וודנל רוסיפורפה  ,ינמרגה : ףינפה = .לש = ינמוה .גיהנמה <
 (ףוס) . העונתה . לא = םנו ,תירבעה = תוימואלה .לא .ושפנ-ךלהבו ויתועדב =

 : 1 'הב ;דוע .רוחבל .ילבל הרומאה םתמלחה | תא וטילחיו .תינויצה =
 :םידסומה לשו. .תיזכרמה הגהנהה לש הדובעה .תועוצקמ לכב =, <> אל יכ .,הוקה שי = = ,רחא הפ .הטלחוה וז הטלחהש .ןויכו- , ךניר
 ףא ןיא המודמכ ,לארשי ץראב הדובעה הועוצקמ  לכב דוחוב = רשא  יחחא | ,הלועפל | אצתש אלא .,אמלעב הטלחה קר ראשת

 . ודוה .רבכש .ןויכמ ..םירקיע -ד.ע .םיחוכו .ידיל איבהל .לוכיש | רשפאו ,. "סנאילא,ה ירבח  לכמ ו צחה , ם עמ כ /אצמנ הינמרגב |

 - מה .הלאו ,לארשו ץיראב תישעמה ההובעה .לש .התויחרכהב  .השעמב תושעל  םירבחה -ןמ- תצק וררועתי .תורחא .תוצראב םגש +
 : והטה תויגידמה, .תטיש תא .,תונשינ ריכזה ,וידע. םיבהואה .  'כ .,אבנלו .תכלל  םיקיחרמה  םישנא םג .שיו ,  םינמרגה םירבחה |

 ₪ םה  םוצורש אלא = ,וז .הדובעל .דוע- םירגנתמ םניא םה = הדיתע םירבח ףלא .רשעדהעברא לש םחכ:יאב דצמ .וז הטלחה
 וי המואתמו . רתוי תללבושמ .תינכת יייפע .,רחא.. ןפואב תישענ = ותעש .העיגה .רבכש .,תעד ודמללו | ומצע ל 'ה .לע םג .עיפשהל
 הה .םירעוסה  :םיחוכוהל דוס םוש = דוע .ןיא . יהה .,הרטמה לא , .+ .רמפהל =

 "תלאש .ילגרל םימדוקה .םיסרגנוקב םיררועתמ ויהש  ,םירקיעה -דיע = ךכ .,תאזה. תי ילילשה ו איה  הבושחש םשכּו
 בט | םיחוכוה ויה םדוקה | סרגנוקהב םג = ,ייאב = הרובעה  רוחבל = ,;הריעוה הטילחהש ,תיבויתה .הטלחהה איה .הפושח
 קיע תושירד רוע תומייק ויה ןה זאו , תונמקה לש המתוחב = לש ! הגהנהה .רבחל = ,קורטש  .ןמרה "ה עודיה  .רָיצּב .,ינויצב

 הבשומה ודסויש = ,ייאל .ורבעי קנאבה  יפסכ לבש השיררה .ןוגכ = וכ ,.ןתונ = ןידהש .,השעמ תעשב םעטוה שו רי פ בר  ,"םנאילא,ה
 "אל .ירישעה םרגנוקהב = , המודכו . ירארגאה .קנאבהו תיביטרפואוקה . םינויצה לש םחכ"אב םג ."םנאילא,ה תגהנהב .ףתתשי

 וחהה י'פע ןלוכ ואלמתנ ורהש ,ןלא שרה םג.םוקמ היהו  לשב ךניר יהל ול .ונמי םידודנ  תולול המכ - לקנ :
 . יעישתה .סרגנוקה לש : .תאה הטלחהה

 המה הגהנהה לע. תוינורטב .אבל .רשפאו .רשפא םנמא . = תויורדתסהה לכמ . ןמזה חור ינפב רמועה רבד ךל ןיא .םנמא

 ומב .ןהילע לטומה תא תושוע ןה ןיאש  ,םידסומה תוגהנה לעו = תררוצ  "פנאילאה,כ . ןיידע .התוה .אל הפוריא .ברעמב תוילארשיה ' - |
 :וזואש . . ,חוכוהל . .רשפאו . רשפא \ ;שוררה . ןפואבו השורדה ' שבכת אל .וז הרוצב .המוחש ,היה .המודו  ,לארשיב .היחתה .תעונתל
 .וראשנו ,הלועפל ואצוה 'אל םדוקה | סרגנוקב -וטלחוהש .תוטלחהה = ידוהוש אלא .דוע אלו ,םינושארה םיעיקבה = וארנ .הנהו ..םלועל

 5נ ,םימחלנ םה הליכשבש ,מחלה תסורפבו  ,השקה םייחה תמחלמב | םוירילה ויביטומ = ,ןירושב ןטק םוקמ קר ספות הזה  ביטומה לבא | , ךכ לכ 2
 עגר | .ולופא םתעד תא תיסהל םחל רשפאיוא ןכ לע יכ  ,םרלהינוזח =, םהב  תפקשנ , תידוחיה קרוייוינ ןיאו ,םהל ןיא  תרלומ  סוימואלהו = םויללכה

 .םתמשנו םפוג תא תוכרפמה ,הסנרפה תוגארמ = ,םוארוק םתאש ןמז לכ . הנעטה ןיממ .בושהש ,י די ח יה אוה ןוביל .ז
 שעגה = , ידוהיה ."ולדפ,ה תא וללה תוציקסג םיאצומ םתא ,ירוהיה טגרגימאה לש .הביבסה תא דחא עגרל ולופא םיחכוש סבנוא ,וירופס תא

 - וכ .לע .סירופי) תורצ .אלמ ובלש ,קושה ירלי לש םהילולעתל | הלוכ הגופס הנואש ,תחא הרוש .וליפא ואצמת אלש = , רמול .טעמכ .השפא
 , ,הללחמ ןתד תא םישדחה וויח יאנתכ רומשל "קורו .תויהל קסופ אוה טאל:מאלש = , טנרגימאה לש םידחוומה ורוסיה

 0 לב .ןלה , "קול ,ח .ימיב םחלל בערה לעופה תא ןאכ םישגופ םתא רותב \תומרב :תוסה"ךאלכ = לש .ולצ ףחרמ ולש תוציקסה = לכ ינפ לע
 ותו מ רחא לא .סנכנו םק אוה ,רוקמ אפקנ ופוגשכו  .ןגב ץע לספס לע | ,טנרגימאה %ש ויתומצע דשל תא :תופט תופט םיצצומה , םוונקירמאה  הכאלמה

 = ,אופקה ופוג תא תצק םמחלו םילוחה ךותב המןמז תכשל ידכ = ,םדא ייה לש  לפה:ךס תא. םיאזר .םתא הצוקסו הציקס לכב :, בורקמ הז אי [

 חא- לכ תימהש = , תורצה  קרוי:וינ תורצה תא םיאור \ םחא :קינחמ ריוא ךוחכ = ,םירצ םיהדחב  הנוכטה | די לע ויתוחכו וומו תא הלכש ְּו
 .ותוא ולופא םיאור .םתא ..המלש תודוהי .הרוע לש התימה הג: :כ הלוקש תואיבמה ,תואירב  תנרעג לש תויומד וז רחא וזב תורכוע םכינוע ינפל

 ו תורצחה לש  קונחמה ריאה  ךותב  לולגל  לוכי  וניאש = ,הזרה  תוחפונ ןה תודחא םינש רועבו ,"ןהב עפעפמ םרהש, , תואלמ םויחל הקירמאל |
 .םולרלודמ | םיאכודמ םיחוהי לש תונומת תורשעל תורכוע סכוניע ינפל 2 ;ּ , םולוח"ותבב ןתמשנ תא

 . הינש תא תירזכאת הקירמא םהב .תחלש וב םיקרפלו רשעמ םינש רשע ךשמב סנרפתמה , ידוהי ןאב .םיאור םתא

 יקס - וגפ לע ףחרמ הלעסל וז ותרמא :רבבש יופב רפוח) ?קילס,ה ומוב :בערמ עו .אוה ףפנל , תוסנרפ | תורשעמ  םג
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 ןכיה רע ,רארה

 יפל לבא .. הברקו תכ לוה וז המחלמ לש התעשש רשפא . תימשרה <

 וט ןוילנ

 ,הקולחה .דגנכ להקה  תער ,תא רועל וליפא = םיזיעמ  ונא .ןיא = וללה תוינורמה לכ לבא ,רינה יבג לע תובותכה ,אמלעב :תוטלחה

 . תילארשיצראה תידהיה לש הפוג לא ןובקר הליטמ איהש ייפעאו אל רשא ,השדח הגהנהב רוחבל  תיללכ תחא השיררל .הנפרטצה

 ונמע ברקב םישענה םישעמה תא רקבל םינויצה ונחנא וניברה םינפל = הישעמ תא .לכלכת רשאו םרגנוקה  תוטלחה .לכ תא .םייקלמ ענָמָה

 םיקלתסמ ונא וישכעו .הלטבל האצי אל יארו וז תרוקבו ,םוקמ לכב = יתויה ,אניפתפמר אלול ,השוררה הדמבו -שורדה .ןפואב .טפשמכ

 םינוב ונאש םוקמב ,לארשי ץראב םישענה .םישעכה תרוקבמ וליפא = ונתדובעל ענונב תומישה תמחלמל ונעה אל ןיידעש ,רמוא

 הגפספ .םירימעמה םושעמ םש םישענ םא וליפאו ,ונדיתע ןינב תא  ,הכרצ לכ  תטלוב תימשרה ונתמוש ןיא ןיירעש ,לארשי-ץראב

 : ,ולוכ ןינבה לכ תא הלורג | המושל תדגנתמה הטיש לש  םינמיס ןוידע ורכינ אלש .ןבש .לכמו
 תולאשה .יתש תא הלא ירבדב רימעהל הוקתה .יבלמ הקוחר

 תעבומה :וללה וליפאו ,ייא ינב לש םהיתועיבת וליפא ירה .העש
 ,"םירבדהו תּופסא,ה יפלכ לוטבו זוב וב שיש  ,חתורו ףירח ןונגסב
 ךיא  ןתצקמו | תוקדוצ  ןתצקמש = ,תורדוב 4 תורעה | אלא : :ןניא
 . תוקדוצ

 אלא יתנוכ ןיא ,ירישעה סרננוקה לש םויה ררס לע תורומאה

 תושרודו קרפה לע : תודמוע ןהש * ,תוארהלו  ןנורכז תא איבהל

 ריח לע  עיפשהל תמאב ונא ם'צור םא ,ונתאמ הבושת
 םילעופה תוחכה רחאל תוחפה לכל .תויהלו .לארשי"ץראב םידוהיה

 ,םש | תלאש לע אלא תוסחיתמ ןניא ולה תועיבתה לכ : חרצקב
 הרובעה ר'ע הלאשב תוזוחאו תוקובד לארשי ץרא .תולאש תועגונ ןהש רתויו .תולגהל.הליחתמ איה התע הזש ,הדובעה לולכש

 הלאמ קחרה ו'פע קלתסהל דוע רשפא סא ,ללכב היקרומב לש הושעמב  תוע ונ ןה .תורדתסהה לש היתולועפ ירקיעב -

 רשפא"יא ירה | רתויב הלק הניא ןרילע .הבושתהש  ,תונושארה | הרדועתנש ,הקולחה תלאש הז ללכמ .ואצי . תורדתסהה תנ הנה

 בישחל ראמ רע השקש ייפעאו .הנורחאה ןמ קלתסהל ןפוא םושב | תלאשב .לארשי ץראב תירומלוקה הדובעה תלאשו ,הנורחאה הנשב *

 , םכילא רבדמה שיאה אוה םתס <

 לולגה | לעופה . דעוה לש "ויתופסאמ תחאב ולפט רבכ  הקולחה
 תירוטלוקה הריבעה תלאשבו ,םיסכטב םיולתה .םימעט ינפמ התחהנו |

 המצע הלאשה  הרדגיה א"ו.הלכנוה אל ןיירעו  ,םיפרגנוקה ג וקטע
 לכהש י"פעאו .םיסבטב םיולתה םימעמ םיבכעמ ןאכ םג ,יוארב*

 ץוחנ המכ רע ,וז הדובע ונ> השורד המכ דע ,םישיגרמו םיערוי

 תוחפה:לכל םיעפשומ = ויהי = 5אְרשי ץראב רפסה  יתבש ,רבדה
 םיקסופ ונא ןיאש יייפעא ;ונתושרב םדימעהל  רשפא"יא םא ונתאמ

 ונאבה .רשא ,ךונחהו תוברתה .תוהסומ רתיו ופיב היסנמגב ראפתהלמ -
 י תריציל םג רבכ ונשגנש י"פעא ; םנינבל רמוח .ונאבה אל .רשאו
 ןיידע ונענה אל  תאז .לכב--,י"אב תוברתה יינינעל תדחוימ .הפוק
 וארומ .םויה .רהס לע הפקיה .לכב תאזה הלאשה תרמעה .יריל וליפָא
 ,ונילע ,ברעמה תוצראב דוחיב וישכע אוה ףיקתש ,"יחרזמה, לש
 םורחאל םיחינמו וז הלאש םיחודו םירזוחו םיחוד ונא .ךכיפלו
 -ץראב  ךונחה .תדובע תאו רפכה יתב תא שובכלו הב קוסעל
 לש  ולרוג דֶאמ הבורמ הדמב :יולת הבש הדובעה .התוא ,לארשו

 ,ולכ בושיה
 םילשוריב םונורחאה תוערואמה .הקולחה תלאש הזב אצויכ

 םיסכמב םיולתה םיפעט ינפמו  ,םיעיגמ םירבחה

 ררח אוהו ,שגר בל ובלש שיא םא יב
 ,רעצ .בורמ ףפרפמו

 ונורשכ : רמוא יתייה , ןיבול לש וגורשכ תוהמ הא ךידגהל יתרמא ול

 םיאטסמב אל , הפיקת היפטנפב אל ,  הפי ןונגסב אל הארנ הזה רפוסה לש <

 םא .יכ =- , תוגולןכיפפ הזילגאב וא .הדח תולכתסהב אל ףא , םויפוא

 תועבט הפוטשה ,המיענב , םירוסיו רעצ גופסה ,ולש

 ןוטב

 רע תעגונהו תונמחר

 שפנה

 המכ .ןיביל אוה היפטנפ רסח יכ ,הזב רמאל הצור ינא ןיא םלואו
 \ יכ , םיהיבומ ,  םירחאו "ץעה, ,"ןיקלאראפ לש ומולח, ןוגכ , וירופסמ
 םיריעמ םירחאו "םינותע רכומ יבתכ,, ,"םישרוגמה םיכלמה, 1., ל שי" היסטנפ

 המכו .,יחו אוה יעבט ולש גולאידה םג ,  יעבט .רומוה םג ול שי יכ , וילע <

 / תא אוה שיגרמ יכ ., תוחיכומ ,'םיאנתה ינש, ןוגכ ,ולש תונטקה :תוציקסה ןמ >>
 י'ע ןיביל ונולע עיפשמ ד חי ב םלואו ,השאה תמשנבש תישירחה .המחלמה
 ,וברקב סמנ ובלו טנרגימאב הברה לכתפנש ,םדא לש רעצ :אלמהו רמה ןוטה
 .הרשא תא םש שקבל בהוה ץרא לא סנש ,הזה בולעה לא וימחר  ורמכנ יב

 רעשו דאמ ונל בורקה :םלוע לע ודמעת ןיבול .ז לש תוצוקפה ךותמ

 יקרפ תא תעדל םתא םיצור םא .,והָודא לק גשומ קר ונל התיה החע
 יגפל .ןוביל .ז תא וארק --- הינאל רחמ ררווה םכבורק לש  םיריתעה * ןייח

 ו ₪ ו

 ,יעישתה סרגניקב .םויה  ררפ לע הנושאר התלע וז הלאש , הילע

 תתשענ .ןורחאה :ןמוב  .דרת אל בוש התלעש ןוינש ,=מודמכו
 ויחש ,תונויעה" די'ע .םיחוכוה ילגרל .ההחו השק רתוי דוע וז הלאש

 רשא . ,םיריזוה .שאר .לש םיערה וירבד ילגרל ,יקרוטה טנמלרפהב

 לע ורשקש הלודגה המחלמה ילגרל .דוחיבו ,ונתעונת .דובכב לולו
 רשפא ,הז אלמלא .תינמותועה תודהיה לש םיימשרה החכ-יאב תונויצה
 לב הנחמל ץוחמ  רכינ היה אל ירישעה סרגנוקה לש ומושרש

 שיש ,הריחיה איה היקרוטב הדובעה תלאש ירה ,וישבע ,הקיע
 .אבה סרגנוקה לא להקה תער תא בסהל הדיב

 , ונתרובע םש הליחתה  היקרוטב היצוטיטסנוקה ןתמ .ירחא
 לע ,ץראב םיטילשה לע תונויצה תבוטל עיפשהל התיה ונתרטמ

 םידוהיה בלב םג = תונויצה תא םינכהלו ,םעה לעו .הלשממה

 וחרי,ב ..תימואלה ונתרובעב \םה : םג ופתתשיש ידכ ,םינמותועה
 וללח תורטמה יתשש ,ונל .המדנש שי" היצוטיטסנוקה . לש "שברה

 יעישתה סרגנוקב = דוע םלואו = , ללכו ללכ .ונממ תוקוחר ןניא

 םיטיבמ םיריעצה םיקרוטהש  .אמלעב ןוימר אלא הז ןיאש ;ררבתנ
 םג הערל עיפשמ םיריעצה .םיקחוטה דצמ הז 'דשחשו ,רשחב ונילע
 לימיו םדא .אובי אמש ,םידחפמו .םידרחה. ,םיימשרה םידוריה לע

 םתא םוכשוי יכ ,םכבל לע הלעת הבשחמו . םיללצו + םיסופמ = ורכעו .םכיניע

 הנה םיצרו םיזפחנ םישנא היה :חרה בוחרבו ,כתר בוחרל הגופה ,ןולה ינפל

 םינפה הקירמאב םש ונתשנ המכ רע , םכתוארב םכילע לופי לורג רחפו , הנהו '

 .םכל םיעוריה
 , םיטסילאיצופ םש שי ,םש טג '2יי ,הנטקה הרועב הפ .שוש המ לכ יב

 תויוצמה ,תוירוהיה תומילבורפהו תולאשה ןתוא =, םכתריעבכ םוימואלו םינויצ
 , "יחצנה םע,ל האנשה התוא ,המצע תומשיטנאה החוא םג םש שי ,םכתריעב
 ןיא בושו הלאה םינפה לכ  ןנהשנ הנה תאז לככו .,*לדפתמ, .אוה הקירמאבש
 םינפה לא םתא םוטיבמש ומכ  ,החונמבו - טקשב םהילא :טיבהל | םולוכי םתא
 - . םכתריעב .םיוצמח

 ףוררו , תוציקפ .בחוב אוה ןכ לע יכ ,  ןוביל ,ז עפופ .תורהמנ תועיספ
 ! .הכופש דימה תגותש אלא ,סופטל סופטמ ,םדאל םדאמ ןוזפחב רובעל אוה

 ,הקירמאב יפורה ירוהיה טנרגימאה תא | ראתמ אוה ןהבש = ,ויתוציקס לכ לע
 תמאב םלואו , דלפנזור פירומלו ןידרוג כקעיל תורוהל .ונל שי הברה

 הרורב .םולש-תפירפ וגל ואיבה , דחא רפסל ופסאנש ,ןיביל לש  תוציקסה קר

 , סוכמןלוק לש וצראל ,המש וחרנש .ןוניחא תאמ הבוצעו
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 םינפב םינפ .חרמעה :היקרוטב :ונתדובע .םתומוירמפב קפס .הלילח
 הכנח .הל : "הלחנ,ל תיקרוטה : תודהיה תא השבכש .,"סנאילא,ה .םע

 הל היה .דחאו .!הל דחוימש - חסונה ייפע  םינשב : תורשע | התוא

 אלש ,היה.רשפאדיא :.תורחד ימיב םגו .דובעשה  ימיב םג ףסונה
 5ע העפשהה - תמחלמ  ,וללה  תוחכה :ינש ןיב המחקמ | .ץוהפת
 ! וז המחלמב ליחתמה היה .ימ איה .תחאו = ,תינאמותועה תורהיה
 ונרקבו "סנאילא,ה לש היתוערל תודגנתמ תועדל ונפטהש ,ונא םא

 ומאנש ,"סנאילא,ה ישאר וא ,,ץראב השוע איה רשא םישעמה תא
 יפלכ רשח .םבל לא וליטהו יקרוטה = טנמלרפה יריצ ינפל  םימואנ
 הליחתה :תוצראה לכבכ :: הלחה המחלמה = ..היתושירדו תונויצה
 איה י3 ,רמאל תונויצה .תא תניוע היקרוטב 'םג תימשרה  תודהיה
 תא איה \ תסרהמ  יכ = ,הנכסב = ץראה = ידוהי .*תא \ הדימעמ
 , עוריה ןומזפה לכ ףוס .רע 'וכו 'וכו םידוהיב 'ץראה :יטילש ןומא

 לכלו ,תודהיה : התע:תעל הגשוה אל ונל .ונבצהש הרטמה
 הגלפמהו .הלשממה תוריפסבו ,ונב .תמחלנ , תימשרה תודהיה תוחפה
 ,הלומעתה תא הז לע דוע ףוסונ םאו ..רשחב .ונילא  םיפחיתמ .תטלשה <

 הנומתה היהת זא ,ללכב .ירבעה בושיה דגנ לילגה .יברע םישועש
 ךרדה. איה הבוטה :הרומחה הלאשה תא לואשל רשפאו ',המלש
 . ירמגל הנממ .רוסל ךירצש וא  ,ונל  ונרחב רשא

 ירישעה סרגנוקה היהי ךירצ 8 ,תידופיח הלאשה יהוז
 יפלכ / הבושתה אל |, רשי"יתלב וא רשי  ןפואב .הבושת בישהל
 ,רקיעה וישבע  היהת ,יעישתה סרגנוקה ןתנש התוא ןיעמ ,ץוח

 שלחנ :םאו ,הנתינ  רבכ היצרלקדה ,םינפ .יפלכ הבושתה אלא
 רוזחל רתויה לכל .היהי רשפא , גאהמ ןהכ 'ה לש ורפס י'ע .החב.
 , תיתנשה הדיעוה לש התטלחה תא רשאלו בושלו ריכזהל .הילע
 ףיסונה--אוה = רקיעה ..הרעשה טוחכ ףא הנממ זוזל ןיא לבא
 " = .תרחא ךרדב ךלנ וא: וז .ונכרדב תכלל

 םיביוא ונל ימיקהש םה :היקרומב ונירבדו .ינישעמ : םיהמוא
 םיקרוטה תובל :לא רשחה תא ופינכהו תינמותועה תורהיה ךותב
 היקרוטב הרובע לכמ קחרתהל םיכירצ ונויה וז העד יפל .םיריעצה
 פצרה ימיב 'םהב ונשמהשהש ,םיעצמאה .םתואב שמתשהלו הפוג
 תוינידמה, .תטיש | ,הנשיה .הטישה | יהוז ..יטולוסבאה \ ןוטלשהו
 ןבומו . ,לארשי"ץראב תישעפה הדובעה קר הילע הפסונו ,"הרוהטה
 ןיב  רירפהל ןיא .ירהש  ,הפסונ ןויגהה .תושירר :ייפע 'אלש ..וילאמ
 .היקרוט ןיבו  לארשי-ץרא

 תללושמ ,םהה  םימיב םג ףפור .היח הרוסיש ,וז הטיש
 םוש תונויצל .וסחי אלש העשב קר = ...רקיע לכ רוסי :וישבע איה
 לעכ .תונרקסו .ןוהמתב .הילע = וטיבה אלא ,ישממו ישחומ ךרע
 תונוחצנ לחנל .תונויצה .הליכי יהתיה זא קר , חיכש יניאש ןויזח . היא \

 חכק .ונייה רבכ ירהש ,רבדה רוע .רשפאהיא וישכע | . םייטמולפיד
 ץראב ונחכ לדגיש הדמבו . רשח ונב ליטהל רשפאו .ץראב :אוהשד לכ
 ונונוב םיידימתה .םיפחיה רוי .םיחרכומ ושַעַי הדמב הב ,הל .הצוחמו
 וללה םיפחיה תא: ררפל ךרוצה לדגי הרמב הב ,ץראה"יטולש ןיבו
 לא ףואשל ונל רשפא םנמואה ,תמאבו ,הרומג הבושת הלאשה לע בישהלו
 ,ירמגל םשפנל היקרוט ידוהי תא העש התואב בוזעלו וניתורטמ =

 ?ונל םידגנתמ םנ ויהיש וא ונילעפמב ונל םיפתוש ושעיש ילבמ
 ונלמע | רשא .ונלמע קרש | ,תעהה לע תולעהל  ,רשפא םנמואה
 -ועה תודהיה תא עינהש אוה תובבלב תונויצה תעה תא עובקל
 הדובעב  םיקפתסמ .ונייה  ילמלאו . :,ונל .רצכ בציחתש> תינאמות
 ןיא .ולאכ .,םיקתושו םידמוע .היקרומ ידוהי ויה דבלב "תיטמולפיד,
 הב שיש .,ץהאב .ענמהל .רשפא .יכו .+ ללכ .םהילא .עגונ הזה רבדה

 יפ המ וז תונויצ 0% לע רחא לכ םיחות ויהו וז השדח

 ר .תוננובתהו לש ו םג יי םתוא םיאיבמ הלל

 : ןיאו = .ןמצעל | ןה .תובושת  וללה תולאשהש המודמכ
 * ונבציתנש ךרהה ןמ רופי = אל: ירישעה סרננוקהש ,ללכ .םיקפוסמ
 . מילשהל הכיהצ תונויצה . היקרוטב היצוטיטסנוקה ןת : :ירחא הילע
 הנוא כ העונת .,תינאמותועה תודהיה לע התעפשה תא
 : :םינפבמ .הדובע .ךוחמ אלא התרטמל העיגמ

 .םכילע"םולש

 ..םילאירתפ
, 

 .םִיָעוגַפ

 ,אוה-ךורבדשודקה לש ומלועב רבד ךל ןיא
 עינו אל רשא ,שמשה תחת שדח ךל ןיא ;הקבילאירתכ םג
 7 / 0 ינזא דע םג

 ,םילאירתכה < ריעל .עינמו לגלגתמ אוהש רע ,הז שרח ,תמא
 כב -- ןושאר רוקממ דוע עבונ ניאו ונמיה ושודיח לטונ  רבכ
 הלע "יב ,הארנ | יל  ,הבהדא + הז .אוה ןורסח םולכ % ךכב המ

 5 . תלפוכמו .הלופכ הלעמ ,וז איה
 ,ודיספו חמ 0 רע והרקחנו רברב הפי ןייענ .הבה 5

 :תושדחה ןתוא לכ .םא .וללה םילאירתכה  םידוהיה מ"ךרד
 ה ןתוא לכ. ,הזה . ןמוב םירשבתמ ונאש ,תובוטה א
 שי לע .םיאבו םישנרתמה ,םהינימל םיענפה ראשו תוינערופהו
 וה רחאל ,םתעשב אלש םהינואל ,םולשודסח , ועיגי ,םוי לכב
 יוח -- + המימת.| .הנש רחאל םג .ולו ,.םישדח- ינש רחאל וא
 , 'םולכ אלו וריספי אלש

 ,ועדי לכהו, םירבדה ונבלתנו וררבתנשכ ,םימיל
 ,רודסב .הבותכה | ,איח 0 צ שרושמ

 ויהש | רה ו תובל ץק היה
 מ .;תושררמ-יתבבו תויסנכ-יתבב םתער תא םהב םיחרבמ
 או לצרה בר ךוטקודה תא .רמוח -ןימכ 'םישרורו םתאנהל

 0 .םתוא .ופסאיו .םיפסאמה ואוביש ,םה םיאדכ 'םינונשה
 "הא א רוד ערי . ןעמל .,ןורכזל . רפפב . םובתכיו
 ...םהה םימיב .הקבילאירתכב

 הליהתמ = : תונויצב ,ףא רגהנ הו גהנמו יר םי



 וט ןוילנ

 לכל םיבישקמו םיעמוש  ,ןזוא םיטמ וליחתה ,תצק םתער החנשב
 הב  םיכפוהו . םיכפוה , םיתעה:יבתבמב :הילע  בותכהו  רבודמה

 םהינזאל עיגהשכ ,ףוסבלו (התולכת םצע דע אובל םיצמאתמו .
 םהל ךפה וא ,תוידוהיה תויצקַאהו ידוהיה קנאבה ,קנאבח עמש ==

 ירה 4 תויצקאו קנאב -- םכיניעב .וז הלק  יכו ,  רחא בל -םיהלא
 --ףסכב אלא קסע לש ןושל ןיאו ,קסע לש ןושל אלא קנַאב ןיא =

 ..אוה-ךורב-שודקה .לש ומלועב לכה תא הנעי  ,עוריכ .,ףסכהו
 הָּפַּכִת לעב .רנותה ותואב  ,רבדמ  בותכה רגותב ןאכש ,טרפבו =

 ראשכ ילאירתכ ,םיברה וניתונועב ,ןויבאו :ינע .אוה ףאש ,המודאה = =
 רע ,םיטעומ םימי ויה אל :ךכיפלו .ץראב .רשא  םילאורתכה |

 יקבדו תונויצה ןויערל םלוכ ורכמתהו הקבילאירתכ ישנא ודמעש
 םילאירתכה לש םעבט ךכ .םהאמ .לכבו םשפנ לכבו םבבל לכב וב
 לומתאש ,רבר לכ : לקנב םבל לע לבקתמ לכהש  ,םלועמו זאמ

 -טוחכ אלא םהיניעל הארנ וניא םויה ,הובג רהכ םהל המדנ היה =
 ךל שי  םולכ -- רגותה דימ .לארשי"ץרא תא תונקל ..הרעשה =

 -לאו םעפה רוע הזה ןינעב הפי "ןייענ הבה יכ %הומ לק רבח
 ירה + ונדיב ןאכ .בכעמ אהי .המו ימ :ונשפנב רקש השענ אג
 דקישטור--אוה ספאכו ןיאכ ףסכ .ןונל רפחי אל ,םשה-ךורב ,ףסכ
 תאו לארשי-ץרא לכ תא תונקל לכוי  לוכי ,הצרישכל ,ומצע הז
 .תחא לגר לע דמוע אוהשכ ,ולוכ רגותה .לכ 'םע דחיב לובמאטס |

 .הברה וב לפטל יִאדכ ןיאש ,םילקבש לק ןינע אוה ףא חקמהו
 וב ונהניש קסע יושעו ,םיקסעַה ראשכ קסע ,הז אוה קסע ירה

 . םויקו רירש לכהו -- ןאכל רנירו ןאכל רניד : : םינרגתה ךרדב -
 הצרהי אל אמש :ונייה ,דחא רבד אלא ונל ראשנ םולכ ,ןכבו

 אל המל ,תישאר !לכה הז םג ,ט; +ותרוחפ תא רוכמל רחוסה
 ,ול ונחנא  םיבורק ירה  ,םישעמה לכ .רחאל ,תינשו + הצרתו

 ,םירגותו םידוהי :  ונתעייסמ וניתובא תוכזו ,אוה ונרשבו ונמצע =
 ,.. לאעמשיו קחצי |

 הפיסאל ופסאתה | םילאירתכהו םימיה וכרא אל  .רוציקב
 ךרבתי םשה תרזעבו -- תישילש הפיסאלו .הינש הפיסאלו תחא

 לע .אישנ התנמ הרבחהו ,הקבילאירתכב םינויצ תרבח- הדסונ
 םיבתכמ-בתוכו  ריכומו רבוג םגו  ,ונימיל .הבישוה ןנס םגו ,הבג
 לבקו םויק/ םילאירתכהמ רחא לכו  .הנידמה גהנמכ לכה ,ורחבנ
 -העמטיק הרבחה .תפוקל וערפלו ותבוח הרפס לקש לוקשל ומצע לע
 : טיעממה רחאו הברמה דחא ,ובל ונבדי .רשאכ שוא  ,העמיק
 תוחפ טיעמי אל .טיעממהו תוטורפ יתשמ רתוי הברי אל הברמה
 םיהלא רשא | ,רודבש םיריעצהו םיכרבאה .  עובשל  הטורפמ

 בל תא םיביהלמו  םימואנ םימאונ .ווה ,  םידומל-ןושל םננח |
 םינויצ ,תונויצ ,ןויצ' םילמה | תואנ תושרדב םעה
 תומשו , הבורמ .תובהלתה ךותמ הפל \ הפמ .תורבוע ויה
 :קורה .ךאשו *ודרונ  רוטקורה ,לצרה רוטקודה
 להב םירפנמו = ןושל לכ :לע | םיִאָשנ ויה \ םהינימל  םירוט
 םוימ וברתנו וכלה םירבחה ;הפוס רעו ריעה ףופמ .הקבילאירתכ | ,

 עיגהו ..תוטורפ האלמתנו ההשעתנו הכלה הרבחה תפוקו ,םויל =
 םירבחה לכ תא ,דחא םויב וארקו ורמעש דע ,ךכ ידול הבד
 ,הצע .םיסּפממו םינד וליחההו הבישיל וסנכנו הלודנ תחא .הפיסא

 העשדיפל וריאשהל םא :הזה ברה  ףסכב תושעל המ .תדפ
 ,םילאירתכה םינויצה .ליבשב תמייק ןרק ותושעלו הקבילאירתכב
 תוכחלו בשיל .וא  ,זכרמה םוקמל  ,םיה .תנודמל .ותוא חולשל םא
 םילאירתכה ריע הָנָמִת ואו ,םימיה ברקב ןוגה ךפ ףסֶאי רשא דע
 +ידוהיה קנאבה תויצקאמ תחא היצקַא לע םייונמה ראש ךותב
 הפיסא האר אל  ,הקבילאירתכב איהה הפיסאה תא האר אלש ומ

 לשל
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 זכרמה יריב ךומתנ אל ינחנא םא .יכ ,זכרמה ידיב ךומתל ונלוכ
 ,םולשודפח | ,זכרמה ראשי ירה --זכרמה: יריב וכמתת אל .םתאו
 םהל וחיכוהו ונעטו :םדננכ  ודמע וללהו ,..  הנעשמו ןעשמ אלב
 ,רומעי .זכרמה .: םהירבדל ונתנ םעט םה ףאו ,םהינפב םתועט
 .הקבילאירתכ לש  התרזע אלב | סג : ינוכמ לע  ,םשה-הצרידםא
 םתואר יכו :+ולוכ םלועה םויקל .גואדל  ונחנא = םיבייח : םולכ
 רחא לכ גאדי + הקבילאירתכ לש המזיקל שיא נאריש  ,םכימימ
 ומוקמ לע  לכהו--ומצע ליבשב .דחא לכ | חרטיו ומצע םויקל
 : ...! םולשב אובי

 ךרבא .,יסוי בה ריבגה .ןתח חנ .אוה ,אישנה רמע זא
 להקל = עימשהו = ,ןקז-תמיתח | ןיידע .ול .החמצ אלש = ,ליכשמ
 ; בלה ןמ םיאצויה .,םידחא םימח םירבד םיפסאנה

 לוקב .ותשרה תא 'אישנה חנ .חתפ ךכ -- רוח םיעברא - -
 :יפה ימורממ םכילע : םיפיקשמ רוה . םיעברא --- יאדמ רתוי םר
 תעפש לא לורגה :ןוילופאנ רמא .הלאה םירבדכ --- ! וללה ץ"ירימאר
 יתעדב .שי הלאה .םירבדבו ..םירצמ- תא. שובכל ואוב םויב ויסנלק
 אלא , םויה .םכינפל שרוד ינאש ,יהשרר תא  ליחתהל ינא םנ
 .,רנחנא םיאצמנש , יחא ,הנש םיפלא הז : איה תרחא .הנָוכ יתנובש
 םיפלא הז המראה יקמעמב אלא  ,ן"ידימאריפה ימורמ לע אל
 חישמל אלא ,םיסגלק תעפשל אל .,..םוי לכב ונחנא םיכחמש ,הנש
 ונכילויו ץראה .תופנכ עבראמ וניחדנ .ץבקיו ונלאגיו אוביש ,ונקרצ
 ,הנש םיפלא חז ...לארשי"ץראל ,וניתובא ץראל ,ונצראל  תויממוק

 העשת לכבו זומתב רשע העבש לכב ונשפנ םוצב םינעמ ונאש
 לע תוניק .םירמואו םיכוב ,ץראל םיבשוו מ םיצלוח ,באב
 רכז תא ,םילעמ ונאש ,הנש םופלא הז  ,.שרקמה"תיב ןברוח
 וישבע = דמוע ינא .ירהו - = םירהצו ו ברע וניתולפתב ןויצ
 םויה רע רבה  ונישע :םולכ ,יתובר 0 אנ"ודיגה : םכתא לאושו

 ,, .? היתוסירהו ןויצ ןברוח תא םמוקל .הזה
 ןיטינומ הל ואצי אל ןיידע .היפארגוניטסה המכתש ,לבח

 רשא | ,איהה הלודגה הפיסאב שיא אצמנ אלו  ,הקבילאירתכב
 הרמאנש :יפכ : ,אישנה חנ לש הניוצמה ותשרד תא רפסב םושרי
 ונא םיחרכומ ךכיפלו ,היקודקדו היטרפ לכל ,תואב \ תוא ,ויפמ
 הפיס תא ןאכ איבהלו | ,וננורכזב תרחנש  ,הז טעומב קפתסהל
 ! ץרמנ רוציקב האלפנה השררה התוא לש

 העז .ילחניירהנו ותשרר תא אישנה חנ םייס ךכ---וישכעו ---
 ונתוא - תוכזל" .אוה-ךורבדשורקה | הצרשכ | ,וישכע --וינפמ ופטש
 ררועתה .אבס לארשיש ,וישכע ,הוה ןמזל ונעיגהו ונמיקו וניחהו
 ויתומצע  ץילחה .,ותולפש רפעמ  רענתה  ,הכוראה = ותמררתמ
 :תנמ תאו ומוקמ | תא .תערל = ,וביבפ ןנובתמ .ליחתהו תושביה
 ,בקעי .תיב, :םירבעה הנחמב עמשנ לוקש ,וישכע  ,םייחב וקלח
 אלש ,העשה :ונל .םג. העינה , רבכ ,ייתובר ,וישכע<-'!הכלנו וכל
 -יליאו .םירישעה רסחל דוע | הפצנ אלו םיסנה לע רוע  ךומסנ
 ,ףסכההיליאו .םירישעה  רסחל | תופצל | ורמאת \םא = יכ  .ףסכה
 ,והילא .אוביש דע ,םיבר םימי .ובחתו  ובשת ךכש ,םכל חטבומ
 ףסב:לקש .איצוהלמ .טחמ לש הפוקב | ליפ תולעהל םדאל ול לקנ
 ונלוכ :ונחנא .םיבייח  ךכיפלו ,ינויצה .ןויערה תבוטל רישעה יִנשמ
 .ונידי םצעב ,המואה ןינב ,הזה לודגה ןינבה תכאלמ לא תשנל
 בושו .דוע  יכ ,ורבע םימיב ונל  ללמ :ימ !ואר .םתא  ,רורה
 הפיסאל םיפסאנ םידוהי ינומהש ,תאזכ תעל הזיו לארשי חרפיו
 הבוח ךכיפלו 4 םהלש ולוכ אוהש  ,ידוהי .קנאב | יקסעב םירבדמו
 הקלח ערני אל הקבילאירתכ ונריע םג :יכ ,ונילע תלעובמו הלופב
 וחקיו םינובה..ןיב ויהי םילאירתכה םידוהיה םגו םירעה ראש .ךותב

 עידוהלו םידקהל | ינא בייח :םלואו .!ונלש ו קנאבהב .לבח ! |
 .ונל טעמ  דוע רשא ,תינובשחה יפל \ יכ  ,יתובר : ,םבל |



 וליפא .םלשל ירכ
 ומוקת יכ ,,אוה  רשויה ןמ ,יחא

 ,תושעל םכחכב רשא לכ תא הזב ושעתו דחא שיאכ םפכלוב

 יפכ שיא ,ותומלשב ץוחנה ךפה תא דימו ףכית םכיניב ופסאתו
 ןמלא אל .יכ ,םהירוזפ  תוצרא לכב | וניחא ועדי זא ;ובל תבדנ
 שדוקדשא רשא ,םיגויצ .תרבח שי  הקבילאירתכב םג יכו .לארשי
 ,ותחרט .יכ ,לצרה רוטקודה םג .עדי ןאו !הבכת אלו. םבלב דקות
 ...! אושל התיה אל ,ונליבשב חרט רשא

 ,שורדה - ךסה ונתפוקב ןיידע ונל ןיא ,ונרבזג
 ,ףכיפלו .  תחא היצקא רעב

9% * 

* 

 תויסנכ-יתבב דריה תאירקו םיפכ:תאיהמ לש גה.מה ותוא
 רטפש ,םוקמה ךורב -- הקבילאירתכב .םסרפתנ אל ןיידע .רובצ לש
 החוצהו ןואשהו שערה תולוק -,.הז לש" ושנָעמ  םילאירתכה תא
 ףכ אוחמל םדאדינב דוע ורמעי  םאו ,תאז דבלמ םג םש םילודנ
 ,ילאירתכ ןשרד ., עומשמ ןזוא לכ זא שרחת ירה---רדיה .אורקלו
 םישגנ דימ ,להקה יניעב ןח םיאצומ - וירבדו אוה .שרוד האנ םא
 תאזו -- היולג הבחב ומכש לע | ול םיהפוטו .םיעמושה וילא
 ,ותלהת

 +? אה + ונלש הזה אישנהל ורמאה המ -- :
 ! רכסי .יאולה--ול הפ --
 ! תוילגרמ קיפמ הפ --
 ! ונושל תחת תירפגו שא --
 הז ךרכ ךאיה ,םתעמשה !והומכ ןיאמ  אוה  דמולמו . -

 ! דחיב  םרמאו ןוי תמכחו היפוסוליפו .ארמג  ,הלבשהו הרות
 ערוי הלא לכ תא ירה !הפט דבאמ וניאש דוס רוב --

 | הפילעב אוה

 בשוי  ,תולילכ | םימי המהב -
 .י4! וירפסב ןייעמו

 םיכירצ הקבולאירתכ ינויצש ,דמעמ ותואב וטילחה , רוציקב
 םלואו ..ידוהיה  קנאבה תויצקאמ תחא היצקַא לע תונמהל םה ףא
 היצקא לע תונמהל רשפא רציכ :השַעָי הרהמב אל .הז רבה
 ךותב ,ןאכ םיעוקש םילאירתכה םא | ,ידוהוה .קנאבה .תויצקאמ
 םש ,םיקחרמב ומוקמ ידוהיה  קנאבהו , תחדנה . וז  הקבילאירהכ
 ,ןכבו + ךשוחהירהל רבעמ רשא .םיִה  תונידמכ . .ןודנול .ךרכב
 ומתחו ובתכו  הקבילאירתכ ינויצ ובשו :: היצקא תשרפ הליחתה
 היעמש ;םתהל םיבתכמו ןאכל םיבתכמ - .םהיבתכמ וצירהו

 חלָשי ךיא .הנוכנ העידו לבקש דע ,ויד אלמ ןותיק קירה ריכומה

 העידיה תא ריכומה היעמש לבקשכ ,ךכ"רחאו כ ןאלו ףסכה
 ץפק -- חלשי ןאלו ףפכה חלשי ךיא ,בטיה .עדי רבכו .הנוכנה
 .ןתסרכה דיקפה ותוא ..תילאירתכה הטסופה .ריקפ לש וזגור .וילע
 עבטמ אוה קנופמ םרא-ןב  .תילאירתכה .הטסופה לע .הנוממה
 אוהש יפ-לע-ףא) םושה חיר .ינפמ .דומעל לוכְי .וניאו . ותיירב

 ותמיא ךכיפלו .,(ול אוה הואת-לכאמ םושה ,ותרועס תעשב ,ומצע
 -תיבל .וסנכנש ןויכ ,םידוהי .ינש  .ילאירתכה רובצה לע .רימת
 ,ומטוח תא םטוא הזה קנופמה דיקפה דימ ..הז רחא .הזב הטסופה
 : ארוקו .בתובו .בשוי

 יי! םוש חיר ...אקמולש ..,םולש ,ווה --
 ודימ הז הלָמנ ,הפטעמה תא  ריכומה היעמש ול שיגהשב

 הפטעמה יבגדלעש .תבותבה :וינפ לא .הרזחב התוא קרז דימו
 ינפ לא בוש התוא קרז .הינשה םעפב .ןירכו .תדכ המושר הניא
 ,תישילשה םעפב \ . םתוח-רמוח : ול .איביו אנ-ךלי .:ריבזמה היעמש
 לכתסמו הפטעמב קרוב ליחתה  ,הנאות לכ בוש ול  התיה .אלשכ
 ,ריבזמה היעמש תא לאושו הבג-לע תומיתח חינמ ,הירבע למ הב
 חלושש ,ןודנול  לצא : ,לשמל ,רנינע המ, / ו לא .טבה ילבמ

 השוע | הָלַה | ךתומכש

 םלועה <

 לבקמ היה אלש יאדו ,ימוקמב רחא '

 רההתהל וצפחבו ,ריכזמה היעמש דמע .זא -- "+םשל ףסכ אוה
 : בבל-לדוגבו הואנב .1ל .רמאו הנע .,הטסופהזדיקפ ינפל

 .ונלש ידוהיה קנאבהל רשי חלשנ הזה ףסכה --
 : תוהמת םיניע יתש ריכומה 'היעמשב הטסופה-ריקפ ץענ
 קנאב :םיארוהיהל םהל ןינמ + רציכ אה +יאדוהי קנָאְב --

 / ? םהלש
 ',התא םידוהיה-ררוצש ןויכמ :ובלב ריכזמה היעמש ךלמנ זא

 !"יאדוהי קנאב, לש ושוריפ תעריו .הכלהב קרפ .ךתוא דמלא %
 "כ  ,הדנא-ירבדו תינומזפו תואמזיג ינימ ול רפסמו רמוע והירה
 עיגמ ונוה . , םלועבש םיקנאבה לכל .אוה ןושאר הזה ידוהיה 0
 םא | היהו .הילגנא ףסבב \ גנילר ,ש:אר טיל .ןוילימ ףלא םיתאמל
 .ירוהיה קנאבה םוכס הלעי זא ,ונתנידמ ףסכב הז תא טרפְל אובנ
 גנילרטש ארטילש יפל  ,בורמ רפסי אל רשא ,דאמ םוצע ןוהל
 ... הלעת האמל טעמכ ונתנירמ ףסכב תחא

 ו / 4 .

 חינמ ,ונושלב המיתחה תא דיקפה קקלמ ולא םירבד עמשל

 ! רמואו הינמ ,ָךָתנה רמוחה לע תמתוחה ,חא

 ןבלככ רקשמ -תא תאוה םעפב יכ ,ינא רובסכ --
 . עינת אל לבור הרשעל םג תחא גנילרטש:ארטיל

 = ןעוטו ריכומה היעמש בהלתמ -- םירומא םירבד המב --
 ןיאל  רתויב הלוע | בהז לש .ארטיל לבא ;הטושפ ארטילב

 / 2 !ךרע

 < .קוחצב .הטסיפה:ריקפ ול רמוא -- ! שפט ,האלה שג --
 . יאמר . אהיש  ידוהי יושע +ולא תותודב רפסת | יל יכו -- :,זוב
 היה ילמלא ! תוירבה תא הנוי אלש ידוהיל ול רשפא:יא ! וימי לכ

 לכ דעב וז הפטעמ ךרימ
 וז ךתפטעמ תא םירחהל יריב תושרה שי יכ ,התא ערויה :רפוכ
 .םתאש | ,הז . רובעב  ךלש "להקה, לכ תא םג ,ךתוא םג רוסאלו
 םידבוע = ונחנא = +ןודנולל | ונפסכ תא  םיחלושו ונתוא םילצנמ
 ,םיאב וללה םיאדוהיהו ,השק הדובע לכב ונפוג םיכרפמ ,םילמעו
 רוע אלו ,בוט לכ .לע םיננעתמ .ןכומה ןמ םיתושו 'םילכוא ,ונילא
 א /תוחוהה לכל ותוא םיחלושו ונפסכ תא םג ונתאמ םה םיחקולש אלא
 . 1 יאדוהי קנאב ןימל

 ,רירכועב .התיה ונושלו אוה ערב יכ ,ריכומה היעמש 'האר
 ,ןתונ היה ול רשא . לכ תא .רבד הנע אלו ויפ תא ץפק זא
 " ול האב וז הטרחש אלא ,תָועמה תא ןקתל | היה לוכי : ילמלא
 תא לבקש ,ונלש  ילאירתכה ריכזמהל ול .השענ סנ . ןמז רחאל
 - . שארדיופחו לבא הטסופה-תיבמ אציו  ,םולשב רבושה

 " םילאירתכה וליחתה ,ומוקמל ףסכה תא ,וחלש רשאכ
 םישהח .העשת ורבע :אלו \ ,םוול \ םוימ היצקאהל םיפצמו םיכחמ
 ליפוווי בר ברה םש לע הקבילאירתבב הפמעמ הלבקתנש דע
 (הטסופה:ריקפ םע םירבדב .אובל הצר אל ומצע ריכומה היעמש)
 םירבחה לכ הא וארק  רימ ,הקבילאירתכל .הפטעמה העיגהשכו
 .םילאירתכהש .ינפמו | ,ופוג ליפיזוי בר | ברה לש ותיבב הפיסאל
 דחא לכו  ,רקיעדלכ  יאנפ םהל ןיאו דימת םהל הקוחד םתעש
 .תיבל .תחא:תבב םלוכ וקחדנ ךכיפל ,םינושארה ןמ תויהל הואתמ
 לע  םידמוע ,וריבח ףתכב שיא םיפדוה | ,ליפיזוי = בר \ ברה
 ' ידימ . שיא  םיפטוחו הלעמל םהישאר םימירמ = ,םהילגר תועבצא
 הב טובהל ונלש ירוהיה קנאבה :לש תידוהיה היצקאה תא והער
 4 +. תוארלו

 לב םהיניע תא םילאירתכהי םינויצה וניזה הבר" תע
 הלוחתמ ...תוארמ . ועבש אלו ונלש ידוהיה קנאבה .לש תירוהיה

 שיא םיחנאנו םירבדו רמוא ןיאב הב םילכתפמו םלוכ םידמוע ויה
 ..םהינפ = ,וררועתנו והער " לא שיא ורבדנ ךכ:רחא ;ומצע ינפב
 רשואו החמש 0 םמחתמ םבלו ליגמ  םיקיהבמו םיביהלמ

 יש



 ויבא .ןחלש לעמ וירוענדימיב הלגש ,הז םראכ" ;- םהוארמו | ,ץק+ןיו
 הפצמו הכחמו ותדלומ לע וימי לכ ענענתכ אוהו  ,םיקחרמל רחנו

 הביט הרושב םואתפ ול = העיגה | הנחו--ושפנ-יבוהאמ \ העירי
 םלואו  ,תאזה הרושבה לע הלודג החמש חמש אוהו ,אבא:תיבמ

 ... תחא:תבב  תוכבלו דקרל .אוה הואתמ :וברקב המהי וב
 .לב הוצקאהב ויניע תא  ןיזה ילאירתבה להקהשכ ,ףוסבל \

 -לע"ףא ,שארב ץופקל וכרד.ןיאש" ,ליפיזוי בר = ברה דמע  ,וכ
 : םיפסאנה 'לא רמאו הנפו ,אוה ברש

 , הז תא יל .אנרוארה
 לטנ ,ומטוח יבג-לע ויפקשמ תא  ביכרה ליפיווי בר ברחו |

 ליחתהו .ונלש .ידוהיה קנאבה לש תידוהיה  היצקאהו תא ויד
 ןולחה  רואל = ןאכלו ןאכל .הכפוה ,לכתסמו רזוחו הב לכת
 ,שרוקה-ןישלב תוספדנ תוירבע' תויתוא הארשכו ,בוש הב לכתפמו

 תכרב ךרב ,ול רשא  תבשה-תפוצמ תא "ושארלי שבחו ףל
 ושענ ךכ .ךותמש המודו .היצקאהב לכתפהל בוש רוחו  ,"וניחהש,

 רשא שיו ןםהילע היורש התיה הרוחש"הרמ ןיעכו .דאמ םוגונ :וונ
 ..ויניעב תועמר וצנצנ העש התוא .יכ .,ונימא

 והולאש -- + ךבבל ערי המלו גאדה המל ! וניבר =
 ונא החמש .ךותמ דקרל  ,םיכירצ ונא חומשל אלה =- ,םיפ
 4 ךכב ,וניבר :ךכרד .יכו ,. התא חנהו ,ם
 וירי . םתלאש לע ףכית םתוא הנע אל ליפיזוי בר .ברה

 ,ותטופק ירוחאמ רשא ופיכ ךותב יאשחב שפשפל וליחתה .תודע

 ..התוא יכ .ןנימאה .רשא .שיו . .ומטוח תא אוה חנקמ | ולא
 ..לוקבו הציצר .החנאב רמאו הנע זאו ,יאשחב העמד הח

 , / : םיאכנ הגוה לוק ,דאמ ךומ
 .אבא-תיב לע םיעונענ יתוא ופקת =

2 
 ו ש

 .תָשרַחְה-תיִבפ
 (;ףיס) , ,

 תוסוריפאפה .ינק .. תומזמזמו .תוקרוש :תונוכמה ינשה רדח
 .ןורגב  לעתשמ | ךוראה .ןמלז :..תונחלשב | ףקות רתיב | םיק

 'וכררכ | .קקורו .אוה .לעתשמ . ךיואב  רסנמ.ולועיש לוק
 ,.. תבאוסמה הפצרה לע ,הדובעה תע

 הריש .התוא  תבשמנ -- . . . "רעיה" יִבע לא איה . תָכְלּוה,
 הלש "יוא,ה ,.הרענ  יפמ אצוי ךשוממ ייוא, עמשנ הנהו .,
 םע רחיב  םונורחאה הרושה ירבר ., לוסוי לש ובלב דה

 הירו .,םיעונענ .לש תבצב ,זחאנ ובל ..לכה .תא ול .וריכזה יו
 . ופא .לא אבו .עיגה :'ה .ופרב רשא

 "יֶבְבְ היִדָי :.ףל .םולש.

 = "ףמוארל רוע בשא אל יב

 0 . בצע"תרוש ובל רמוא =-

 ךרה --/ בב == .,,"ָףיבְא .תֶא * אָצַמַת 34 ל הא

 וחומב ה וללה

 ,תבשב,

 -השעו וינפ לא .הבירקהו הנושמ תחפטמ \ ןימ םשמ \ איצוהש

 0 %ש םהיתולוק םרזב ו אוהשכ -, תור

 .תכלהתמ תילחהש םוקמב \ ןותונליא ןיב תפחרמ ושפנ ,רעי ותואב
 שרחהשרח תושיקמש = ,ויתועבצאב  ללכ שיגרמ וניא וז /העשבו
 < ..הרישה יזורח לא םואתמ .בצקב .ןחלשה = לע . תוסוריפאפה"הנקב
 <; לכה"ךסב .  תודומחו | תוביבח תונומת ...רעי = בושו  ..,ה'לחר בוש
 < לא בסמ היחשכ ,לבדה היה, תבשב .דחא \ עובש אלא רבע אל
 . לדנימ ותוחא לא :תואב תוריעצ תורענ .ויבא םע דחיב ןחלשה
 הפיה איה ה'לחר .תומראתמו ןהיניע תודירומ ןהו ]הב אוה לכתסמ
 ,הב לכתפמ אוה בר ןמו .. ,ןלוכמ

 םישמ ויִבא ..הלודגה ריעה : יוח תודוא-לע רפפמ אוה הנהו
 תוטיבמ תורענה ,תולאש עיצמו רווחו עיצמו המת תסכרפאכ וינזא
 ..ותוחא  לרנימל אלא  תונווכתמ ניאו  ,רי-רחאלכ * ,יאשחב וב
 קובח ךותמ הל" ןה תוארוק - "ונפא חור  ,ינתביבח  ילדנימ,
 % ? הילחרו , קושנו

 ,ויפמ אצויה ,הגה לכל בל"םישב תעמוש הילחר |
 הנוש ןושיל ובכשמ לע הלוע  ויבא "תירחשדתדועפ, .ירחא

 ; ולצא \ םיבשוי = ,וילא * םיאב  ויעדוימו = וירבח -- אוהו
 םישוע םתא :המ : םםילאוש וללה ..ול 'םיפינהמו .וירופסל םיבישקמ
 ,אוהו ;וב םיאנקתמ םה .םהל רפסמ :אוהו 4 הלודגה ריעב תבשב
 .םושל :והומכ .םיכירצ םה ןיאש לע ,םהב אנקתמ  ,ובל רתסב
 . םיצצולתמ | ,םינוערז = םיחצפמ' ךכ-והא . הימוהה ריעהל .הרזחב

 : .רעיל םיאצויש דע , םיקחוצו
 תלכתסמ המחה , , , הממד ',הממד .הריעה תא םה םירבוע

 ,תבש "תמונת " םימנ = וללהו  ,םינטקה םיתבהב םוקחש ימורממ
 טלפש רהאק | ,לודגה הקפתה"תיב ףא .הרהזב םיפצומו םיפוטש
 .- ..- ולצ לע אפוק .,רוגס דמוע .ראשנ ,םיללפתמה תא וכותמ

 ותיב = תונולח .ינפל  .תוססונתמה ,תופצפצה סג = תומנמנמ
 ה עצמאב = תלכת"רושקכ חהמנה; ,רהנה ףאו ;בָאטסירפה
 < הפותח לע" ,הלק  .הנצ וכותמ בושמ אוהו תבשה-תניש ול .הברע
 "5 טעמ  דועש  ,המודו  ,ןושיל םיטינו םיפופכ =: םיברעה, םידמוע
 | \. הבכ הז םימנ םיחוטשה םהיללצש םוקמב .םימה 'ינפ-לע וחטתשי
 ריואה .המונת .לשו עבוש לש החונמ ,תבש תחונמ היורש לכה לע
 | 7 חממה ,הממד ,ונממ ףהונ תבש חיר םוחה ףאו ,טהול

 רוע \ הלודנ .הממדה .ןאכ * .הריעה תא ואצי רבכ הנה
 תלפלפמו = הבשונ הלק חור , ףדונ תחש לש חיר ..התיהשמ
 := ןיעה "אולמ "לכל ערתשמ | םידי-בחרו | לודנ .הדש .םהינפ
 ! היבחרמ

 -== ענר רוע | בר עפשב .םיִלָדג םיעבצ-יבורמ .םיחרפ :הנהו
 ,תורענה לש םיפיה ןהישאר לע העורתב םיקרזנ םיפוטקה .םיחרפהו
 5 > ,לצלצמו ןנער .לוקב תוקחוצה

 / ךרה  אשרה לע םיבשוי םלוכ .דימ =- רעיל וסנכנו ועינה

 םיקרקרי םילע 'לש הפכ .םיפנעהו םיבעה תוגליאל תוניב ,ןונצהו
 . תונליאה ןמ- פל רומ תוחירו םימשב . םשאר לע הלצמו תככוס
 : , .. תורענהו םיחרפה ןמ ,םיאשדהו

 |[ םיררוג הלא | וירוחרהו ,  לוסוי" וישכע | רהרהמ הז רעיב
 " +, תואנהו .תומושפה הנחבה"תולמשמ ףדונ .ןלימע לש .חיר םהירחא
 , ;.ה'לחר ":,תורענח  ןתוא תא - תותבשב .ךכ-לכ תומלוה .ויהש
 ; 6 .( .הלחר

 ה לוק םאתפ עמשנ = = 1 ריוא טעמ :ונת = ,יוה -
 + :  הריפה .תובורא תא .וחתפ -- ; תונחלשה דחאמ

 =- | םיעמשנ תחנב םימכח  ירבד ,ףוסוליפה התא ,סה --
 . םויבש :יאולה + תרמוא המ הדלוגו --- .םר לוקב .אשורנ ול בישמ
 ,האנה ו 0% ומָכ :,םויושע | ףכ םירוברבה ויהי התנותח



 המ :: ףיסומו ןואגו  ףקות .רתיב ושאר  םירמ אשירגו ,  םקוחצ =
 ...אוה שרוד ריוא ? דמולמה ונליצאל ,םינמחר ינב םינמחר ,ורמאת
 תואכ ךל רק היהי" ףרוחב ,םלועבש הטוש ,תצק ןתמה ! אחיַאח"
 !ךשפנ |

 .לודגו ךלוה .קוחצה
 ונובלע תא עמוש * ,ןאכ ול םיארוקש ומכ = ,"ףוסוליפ,ה

 םושמש ,רשפאו ,רבד הנוע וניאו ותכאלמב :אוה קסוע , שירחמו
 ,תובשחמב דימת עוקש ,אוה ינקתשש ,"ףוסיליפ, = ול וארק ךכ

 -תב הרבע אל וימימ  ..םילעופה ראשכ קחוצ וניאו ץצולתמ וניא =
 חווצו ררועתמ אוה תוקוחר םימעפל קרו + ויפ יחתפ לע .קוחצ
 "... ! ריוא טעמ ,יוה, : םואתפ:עתפל

 בישמ םהמ דחאו םרכש לע םיאב םילעופהשכ ,םימעפו
 תא ףדגמו ףרחמ הלהו ,ורימ לבקש ,הדושח ףסכ תעבטמ רבזגל
 ללקמ ,המח אלמתמ 'ףופוליפ.ה דימ --- ,םיקירה דחאכ | לעופה
 ,תורענה ינואב .תואמחמו ףנוח רברמ אשירגשכו .. . ןש קרוחו
 ינימ למלממ אוהשכ ,םימעזנ םינפב וב לכתסמ  "ףוסוליפ,ה
 ול חלוש אוהו םעפ לכב הזב שיגרמ אשירג .ומטח ךותמ םירבד

 אשירג לא םיולנ םילעופה ןמ םידחאו = .תוציקעו תולתהמ ודצל
 ,םגעל יִצְהל הרטמו קחשמ "ףוסוליפ.ה תא םישועו

 ךוראה .ןמלז ,אשירג לש ויתולתהמל םיקחוצ וללהש העשבו
 ולאמשב ןעשנ אוה םיתע . תמכ =: וחו .אכודמו ץוצר ונחלש לא בשוי
 ; ויפ לע הליהאמ ונימישכ ,ךשוממ לועש לעתשמו ןחלשה לע
 .. .ופכ לא ויפמ לפונ ההכ:םרמךא םד 5%ש םתכו טעמ רוע
 לע וקרוזו ,יאשחב חנוג ,שאר  תנכרה ךותמ וחיכב 'אוה לכתסמ
 וירי החומ ,ולגרב תיחולחלה תא החממו רמוע אוה דימ ". הפצרה

 :הנק תא אצומ ,קָּבמה לתב שמשממו ןחישה | ילושב תובוטרה
 .קבטה לתל ךומפ ומטוחשכ ,ותיאלמל רזוחו תוסוריפאפה

 םירוח וינפ ,ףוחשו הובג | ,יאור-רצק אוה | ךוראה ןמלז
 ,ךליאו ךליא תוצצורתמו ןהירוחב .קומע תועוקש  ויניע- ,םיכראמו
 ויתותסל . םיאור ןיעמ לילכ רתתסהל הצור אוד וליאכ | ,הארנו

 לב לעו .הרמרמח יונטב  ,םייחלה-תומצע לע דפצ ןרועו  תולפונ
 יבג לע 'ענענתמ אוה וליאב | ,הארנ ופוגו הפופכ ותמוק הלא
 םישלש ןב ,הנוכמ-השעמ ,תעדמ אלש תוזרהו תוכוראה | וילגר
 ,תורענ ': רמולכ ,םינב העבשבו השאב לפוטמ .אוה עבשו

 .הנש םירשעכ הו רבוע אוה תשורחה:תיבב
 לוצלצל הפצמ דחאו רחא לכ .הממר המק תשורחה-תיבב

 םיבשוי םילעופה לכ . םירהצה:תרועס לש התעש זירכיש ,ןומעפה
 םוחה .הדמח ילבו םיתלצעב התע תלהנתמש ,םתדובע לע םיפופכ
 ,ער בל לכו ,תופלעתה ירכ דע ,םיריה תא ברוצו טהול
 םיפפשנ םרעבמש ,םהינוראוצ תא ּוחְהַּכ םלוכ ,האקה ידכ "דע
 תיבה לכ תא אלממ העזה הירו ,העז:יפוכמו רעשהילדונמ  תוזָח
 טעמ רוע ,יל ער ,ער ,יוא, :האירק תעמשנ םעפב םעפב ;ולוכ
 קבאה .ןמוקממ ןזיזהל השקו םרוע לא וקבד תונתכה "! תומאו
 ,..רמ ,רמ--הפה ךותלו םטוחה ךותל אבו סנכנ  ,קינחמ

 השקש ומכ ,ךכ-לכ וילע םישק ו ל ש וייח ויהיש יאולה --
 ידכ ךותו .תורענה ןמ תחא תרמוא -- !קנטה לע דובעל יל
 .. . ןיררצל תלכתפמ .איה רובד

 ,קבטה לע ןתוא המשו הירי הא היפבש קורב הביטרמ וז
 ידכ ,היפ לבהב דוע וביטרהל וילע תפשונ איהשכ
 ,הדובעל רתוי

 הינשה ףא הנוע -- !ךכילכ ו 5 םֶחָיש ואולה  ,יוא --

 היתורעש תנקתמו תרמוע איה | ,הידימ  התדובע תחנמו הירחא
 \  .ןחלשה לע דימִת הלצא .היוצמה ,הארמה יפלכ
 ל ב תמ -וז המכ ,וארו אנ וטיבה -- = =

 = +" , ל %- םלועה <

 חונ אהיש

 ,יו!ךלש "הפהפי,ה ,רלרגפה הול ווכ האנ הנש ,תא האנ המכ ,יוה
 םנ ירה תא -- :תרחא הל הבישמ -- ?יַוַד ךבל המלו --

 4! ךינפב לכתסהל הצור וניא רלדנפ
 < וב רחבי = = חנושאלה תרמוא = - ךתמח לעו ךפא לע --

 / ,.,ותרבחב יתלייט בלעב לומתא דוע ."ימיק
 :פוב, ירה -- :תישילש הנוע. -- !ךתומכש הטוש ,יוה --

 : ! תעדי אל תאו ,ךב הצור "רטלאה
 - -ןתיעיבר ףא החישב תפתתשמ--+ תורובס ןתא המ יכו --

 ;, , םימ"באושל אקוד אשנת התומכש היפהפי
 == .ןגורב הנושארה .תרמוא --- !ריק ירהו ןכשאר ירה --

 / ,..ירטלאהכוב,ל אקוד אשנא האנקמ ועקפתתש ידכ
 לכתסיש ,איה .הואתמ  ;ליסוי לע .תטבמ "טוקלו, הקייח

 = ,בשוי ליסויו  ..םיניע לש וז החיש ומע  חיסהל איה הצור ,הב

 ,;,ה'לחר תא ,הריעה תא האור אוה ומולחבו. ,ררומ ושארשכ
 ."ןמואה, םואתפ ארוק---! ךלוה א וה ,המורמכ ,וסה ,וסה --
 , תורבקה-תיבפש | וז הממדכ < ,הממר המק  תשורחה"תיבב

 תויגוגז .דימעהו תיבה-לעב סנכנ ,  תוסוריפאפה ינק קר .םיפפותמ
 ותמוק . הציפקל  ומצע ןיבמש ,הז חגנ = ךושכ םילעופהב ויניע
 אוה רבוע .זִא לשכ תופוכת ויתומישנו הבע וסרכ ,הכומנ
 ,הטמל תחאו .הלעמל תחא תעזערומ ופרכשכ ,ןחלש לא ןחלשמ
 רחא לכ לש ותדובעב תונורסח אצומ ,הדובעה ביטב לכתפמ
 \ לע םהל ףיסואש ,וללה םיצור ןיידעו, ?קוחצ-תבב רמואו ףיסומו
 ' ,הז לש ופתכ לע ודי חינמ ,ךוראה .ןמלז א לא .ברקתמ "ו םרכש
 התא דמוע  ןיירע יכו ,ןמלז ,שרח עמשנ המ ,ונ, :רמואו חינמ
 8 ףכ אל ,יא .,% אה ,אפרתהל ץראל-ץוחל תאצל אלש ךדרמב
 :הנונה הריד .ךל 'רוכשו אצ" ,ינעמש ול התא םא , חקפ םרא השוע
 םיפלא תושעל לכות לוכיו ךנתיאל בושת דימו -- ץיק-תואנב
 +! הָחְהֶההַָה ,םויל .תוסוריפאפ

 ,קתוש .ןמלו
 ,רָכִנ ;וחכ לכבו תוזירזב דבוע ליחתה "ףוסוליפ,ה

 י ..יוב תרעוב

 "ןתסרכ,ה לש וינפמ  ליסוי לש ויניע .וזז אל העש התוא
 = הבשחמ | הצנצנ םאתפו ,.והפקת .תורמרמתה לש שגרו ,םיאלמה
 ,.,"+ ןמלז לש ופוסב .ופוס .אהי םא ,המו, :ובלב המויא

 ןב = ןיידע | והירה ..ויתומצע לכב טטר הריבעה וז הבשחמ
 חפוטו  :רדגנכ ןמלז בשוי ןאכו --םייח אלמ ונדוע ,הרשע-הנומש
 ?הרזחב הנה בש המ םשל ,:,,-תוריתע .ול רשבמו וינפ לע ול
 היה  ןיירע .רבכ אל הז ,  ותרייעב בשי ןיידע רבכ אל הז ירה

 ותמחש

 ! = ,ךיתבהא. "=... ה'לחר .םע ,תורענה םע ,וירבח םע רעיב לייטמ
 ,הקתתשנו השייבתנ< :איהו .השיחלב  םש הל הלג- -...'ה'לחר
 + ובשישכו " ,היתועבצאב  םתללומו םיאשרה תא תפטוק  איהשכ
 ינפ לע 5צלצמ הלוקו תררושמ ה'לחר התיה. ,הריפב .ךכ-רחא

 ,יבבל ריר ,ךל םולש ,בלה לא םנפנו בצעו םיענ לוק ,רהנה
 -. ,י;"ךתוארל דוע .בושא אל יכ

 " ינפ-לע הריסב טושל ובשי הלחרו אוה .רבדה היה ברעב
 ,שרח ...הטש ,הטש הריסהו , יארכ םיקלחו םיפוקש םימה ,רהנה
 אלמ | ,ףוס  חיר  ןקרי -- רהנה ירבע ינשמו .הטש איה שרח
 , ! לקו ,המישנל לקו .ךר ריואה ,.קוחרמל ףדונו הלוע  ,תיחולחל
 " םוש  הלוחתמ ה'לחר הממדה ירחאו ,הבר הממד הנהו .%
 - גונעו 'ךר .הלוקו ,הטמל םימה לא יוטנ האנה ,השארשכ ,רישל
 .קבחל אוה הואתמ ,הלוק לוצלצ עמוש אוהשכ .ךכ"לכ אוה םיענו
 ,, .ולוכ םלועה לכ תא בוהאלו וָיתועורזב

 ,תונליאה -תורמצ תא תבהומו הטמ:הטמ תעקוש המחה הנהו
 < רהנה לכו םה  בהז-ימש םימשה : /הקילר ןהב הלפנ יכ = ,המודו



: 

 + םיאתמ =

 םביבס ,..בהזב .תעקושו .תעְבּוט םתריסו ,ךֶתִנ ,בהז אלא וניא ולוכ
 רווא םיפאוש .וליאכו םלוכ םיבהזומ .םידמוע ,םיבהבהצ םימדיחרפ
 ;עיז אלו רינ אל --- רהנה. ינפ לע סה .םיחותפ תויפב חלו חצ
 ,אוהש לכ עוזעז . םיעוערומו םיטמקתמ םימה םיקוחר םיקרפל קר
 וא ,םהב הפשנש ,הלילקה חורה ,תבסב םא : המ ינפמ עדוי יא
 *+ . + םהינפ לע םיפפועתמש ,םיבורמה םישותיה תבסב

 עיקרה ילושב םלענו ךלוה בקזה ,  המחה העקש רבכ הנהו

 ףטועו ךלוהו ןשע תמילגב אב הלילה . האבו תשמשממ תילולפאו
 טלוש ןיידע ,המחה העבט םש רשא " ,םוקמב קר ,  םיקחשה תא
 דגנמ ינשה רבעבו .רחש:ימורמד תעשב הארנש הזכ ,ההכ .רוא

 םיצנצנמ םיבכוכ , ,. רהנה לע תלפונ הכשח המיאו הטלעה הרבג =
 עמשנ .קוחרמ ,  תורקרקמ םיעררפצ

 הנחטה:תיבמ הלומה לוק אבו  עיגמ שרח | .הרדוב רופצ \ לוק
 בצקב התמועל םינוע .םיטושמהו  ,שחלב תרמזמ ה'לחר . בורקה

 ינפ לע םיפטנ םיפטנ םיזיתמו םידרויו םילוע םיטושמה
 ...המלענו  תצנצנמ הנטק הנד --- ישירח קשמ לוק. , ביבסמ 'םימה
 ..הרוחב םה םירתוח ...רתוי רירק = ,רתו; בוטר השענ  ריואה
 : ..:תפרפרמו הלק ,הטש הריסה

 -ךותו ,םואתפ לצלצמ ןומעפה ליחתה---. ,ילילצ-ליצ-ליצ,
 לכ .,םהיתומוקממ הלומהו ןואשב םילעופה לכ וררועתה עגר-ידכ

 ,הטמל ,הטמל תולעמב ץרו ץֶא רחא
 יזמוא,ה רמא - !ךתכאלמב הכרב .ןמיס ןיא ,הק'סוי ,יַא =

 .תולעמה לע וגישהו וירחא ץרש לק ,ליסויל
 בישה---...המ םושמ עדוי וניא ,םויה היה השק ,,.1 אה --

 , םיברתמו םיכלוהו םיצרוקו

 . להובמכ ליסוי

 ףיסומ =- ךל אוה ןושאר םוי ,םולכ .ךכב ןיא ,ונ --
 ךממ יל עיגמ ...ןכ ...ךתיבמ תאב התע הז יִרֶה -- :רמואו יןמוא,ה
 .;;?ךכ אל , ךנובשח לע תתק הוצת ..הָח"הַָה ,שיייי טעמ דוע

 םע אציו- ליסוו - הנע -- !ודובכ אובי ....אשייי  ..,אַאה--
 . הצוחה "ןפוא,ה

 + טסנרָא < ב

 .םיִמּוחְּפַה ךוּתִמ
 ,או

 .סּונָיְקואָל רָבַפַמ

 טנדנופסרוקה .ובתכמ תא ליחתמ ךכ--ונממ תעד האיל,
 האילפ-- םוניקואל .רבעמ רשא | ,הקוחרה א ג א קיש ריעמ ונלש |

 רשא לֶארשי תולהק תא םג םיסינכמ םכניא  המל ,ונממ תעד
 םירבוע םתא המל %+םכְלש "םימוחתה, יפנכ תחת הקירמאב

 ,לשמל ,המל + םייח םייורק םניא ונייח וליאכ ,ונילע הקיתשב
 לש ,ןא איפלידאליפ לש .קרוי-וינ לש הקלה ערגי
 ךותב רשא תולודגה לארשי תולהק ראש לש ןקלחמ ָאגַאְקיש
 תא  רבכמ םיערוי ,הקירמא ינב ,ונחנא םנמא + םכלש םימוחתה
 םישועו םיִנְבָאה לע  םיבשויה ,"פָארוי, ינב  .םתא .ונילא םבסחי =
 לש הרונתב  הפאמ ינימ לכ םופואו תורפסהו תונותעה תכאלמב |

 רשא ,חורההיליצאו םיפחוימה ,םתא ,תירבעה תוברתהו תוימואלה
 ונילע 8 םיליגר ,המואה תורצוא לש תוחתפסה מנ .םכריל

 ומ ןוילנ

 ,בושטידרב ירעב םכתבשב ,םש םתא םירובסכ ..הובגמ .זובדטּבמ
 אלא .םניא .הקירמא  ידוהי .לכ יכ = ,תוחדנה בולקשו \ קושישויא

 תודהיה .לכו ,ץראה-ימעו  םירוב = ,זיעלב . "םירוטיירפא, ,םיטייח

 אלו וב לפטל  יאדכ ןיאש ,"ףולב, ןימ אלא הניא. תיאקירמאה
 ,םייבושמיררּבה .םינמלטנ'זהה ונינודא ,םירובס םתא .ךכ םא ,םולכ

 םג יכ ,לשמל ,םתעדיה !םכדובכמ .הליחמב ,םיעוט אלא םכנָיא

 ,םיקהבומ . .םיררושמו  .םירפופו םימכח = םנשי הקירמאב | ונלצא
 םכיררושממו םכירפופמו םכימכתמ םכרעב הלילח םילפונ םניאש

 םנשי .הקירמאב . .ונלצא םנ ..יכ ,לשמל  ,םתעַריה . + םיקהבומה

 תירבע ירבדמו תורפסהו ןושלה .יבבוחו םיליבשמו םיימואלו .םינויצ

 ,םהינימל  םיימואלה םינינעה . ראשבו תוברתבו היחתב םיקסועו

 םגש אלא .דוע אלו + םכלש םימוחתה ךותב םיקסוע םתא םהבש
 תאנש, םנו ,ונלצא שי "םירמושמ,  םגו ,ונלצא שי "םינרטסכַא,

 תושגרתמ תוער תוריזג םג םימעפלו ,ונלצא שי "םלוע םעל 'םלוע

 ןיאש ירה - .ןכילע תואבו  תושגרתמ ןהש םשכ * ,ונילע \ תואבו
 םירדהתמ םתא .המל | ,ןכבו .םולכ אלו  םכיניבו  וניניב
 .,."'ז .ונילע

 אלא .הניא ובתוכ תנוכ יכ  ,הארג הזה בתכמה ירבר לכמ
 ,הקירמא-ינב =: ,.ונידימ .הקירמא תנידמ לש הנובלע הא עובתל
 לכבו םשפנ לכב םצראל םירופמו םה .םיבהלנ "םיטוירטאפ, ,עוריכ
 ירברמ הארנ דועו ..םניע-תבבב ענונכ הקירמאב ענונה לכ , םדאמ
 -יצח .תא .חולשלו טעמ ץצולתהל . ןוכתמ ובתוכ יב ,הזה בתכמה
 ,הקירמא-ינב ..  םיבולעה "פֶארוידינב, בל לא ,ונבל לא  ונעל
 רומוהה .תכאלמל .םיחמומ םֶהומכ ןיאו םה .םיאלפנ .םינציל , עודיב
 תא .רבכנה בתוכה .איטחה תאזה . םעפב .םלואו  ,.תערה-תוחירבו
 =רפיחא לע טיבהל .ונתער לע .הלע אל םלועמ -- ונחנא . הרטמה
 םהייח תא לטבלו םהמ .לרבהל ,הובגמ 'זוב"טבמ הקירמאדינב
 ונממ תערונ הריהי הבח ,הלאה םינורחאה םימיכ ,הברדא , ונבלב
 םהיכרד לכו וניניעב .םיפי םהישעמ לפש | ,הקירמא-ינב וניחאל
 םידע . םישוע  ונא . םהומכו . םיאור ונא .םהמו  ,ונוניעב .תורשי
 ינותע לש םתנוכתמ יפכ ,ןואשבו שערב ונלצא םיאצויה ,םינותעה
 תוחיצרהו תוגירהה ינאמור  ,,םילודגה .םיגאמורה .םירע ..הקירמא
 םיעיפומ םהש יפכ ,ןואשבו שערב ונינותעב םיעיפומה , תוליזגהו
 :אררה ,םייתורפסה "םיפשנ,ה ינימ לכ םידע .הקירמא ינותעב
 תושרדהו םימואנה יינימ לכ ,םייטסירומוהה ,םיילאקיסומה ,םייטאמ
 , לארשיב הריעו ריע לכב תבש-יאצומב םיכרענש , יבמופב תויצקלהו
 םיטייחהו םיבלגה ירזוע ,םימוחתה ירעב םינושה םיריעצה םידע
 ,ישימחו .ינש םוי לכב םמפש תא םיחלגמה ,רחסמה-יתב ידיקפו
 לע םיאצויו םהיניע .ךופב םימש ,םיקורי טֶמפְ"יקיעמב םיטשקתמ
 ."המותיה איסאח, קחשמ תאו "הטיחשה, קחשמ תא קחשל המבה
 םיבשוי יכ ,יונש תילכת ונתשנ רבכ םינמזה יכ ,הלא לב םה םידע
 ,ובר .ינפל בשויה דימלתכ ,לספסה לע הקירמא ינפל וישכע ונא
 אלה ,הצרעהו רובכ ישגרב הקירמא לא וישכע ונא םוסחיתמ יכ
 ,שארב התע תבשויה איה !ונל ואב הידומ התע ונל שי רשא לכ
 .הנחלש תחת םירורפ םיטקלמ  ,םיבולעה יפֶארוי"ינב, ,ונחנאו
 תכאלמב התע השועה א יהו ,םינבאה לע התע תבשויה איה
 דונב, ,ונחנאו ,הפאמ ינימ לכ הפואה א יה ו , תורפסהו תונותעה
 לאו הילא תויולתו הוחוקפ יניניעו .רועפ וניפ ,םיבולעה 'פארוי
 םעפב .הומכ תושעלו םהמ תוארל היתועונת לכ לאו הישעמ
 ,הרטמה תא רבכנה יִאגַאקישה .בתוכה איטחה תאוה

 הנטק תחא העוצר הכרובמה םובמולוק תנידמב שי םנמא
 < ו נל ש םימוחתה ןמ העפשה תלבקמו איה תקנוי ןיידעש ,הרצו
 הגלפמ ,איה םירבעה תגלפמ -- תאזה הרצהו הנטקה העוצרה
 ,ָאגאקישמ בתוכה ןושלב "םיליכשמ,. ,םיימואל םיריעצ לש הנטק



 תירבעה תורפסה ירחא .ךלוה םבל :ןיידעש  .םדאיינב ינימ -- יומולב
 יפכו .!הירחא=  םיכורכו  התוא .םיבבוחו הנממ םה  םינוזינ :ןיירעו
 ותנלבוק = ושיגהב :,ָאנַאקישמ טנדנופסרוקה ןוכתמ םה 5 ,הארנה

 הזב ""םג 'םלואו = ,םהייח לע " הקיתשב ונא .םירבוע יכ :,ונילא

 . הרטמה תא טעמ .איטחה
 רשפא: , דבכנה בתוכה 'ירבר :דאמ םינוכנ- יכ ,רשפאו רשפא

 רשא םיר'ב ע'ה לש תאזה הנטקה .הנלפמה :ךותב :םג יכ ,רשפאו
 םניאש ,םיקהבומ : םיררושמו | םירפוסו :םיככח םנשי. הקירמאב

 רשפא .םיקהבומה :וניררושמטו ונירפוסמו ונימכהמ םכרעב םילפונ

 ירברמו<  תורפפסהו ןושלה יבבוח :םנשי הקירמאב 'םג :יכ ,רשפאו

 םיימואלה םינינעה : ראשבו = ּתוברהבו היחתב םיקסועו תירבע

 אלא רוע "אלו :;ונלש םימוחתה  ךותכ םיקסוע  ונא םהבש ,םהינומל
 ;לידבהל = ,םירמושמ, \םגו = ,םינרטסכא, םג םש :שי 'יכ ,רשפאש
 הקיתשב ונא םירבוע יכ ,איה ונתמשא :םולכ לבא -'" רמוגו ',רמוגו
 + הלא לכ לע

 יאקירמאה = טנדנופסרוקה | ירבד : דאמ * םינוכנ .יכ .,רשפא
 תובר םינש הז  תמייקתמ קרוי :וינ'ב יב ,ונל רפסמה  ,רבכנה
 לע .הבורמ| התעפשה "תאוה הרבחהו ,"רבע תפש יציפמ, תרבח
 תא > תכרועה איה :  תירבה .תוצראב רשא םיימואלה םיריעצה לכ
 םיעגונה = ;םינושה --תואיהקהו = םימואנה תאו  םירבעה .םופשנה
 תירבעה ןושלה :תעירי תא הציפמה איה :ותורפסבו לארשי תמּכחב
 ;םהילע : :תירבעה 'תורפסה תא-תבפחמה איהו  םירוענה ינּב .ברקב
 םולכ לבא == דאמ ''םה- םינוכנ :הלאה םירבהה לכ יכ ,רשפא
 +םהילע הקיתשב ונא םירבוע יכ ,תאז איה ונתמשא

 איה תאבהנ עודמ -- הקירמאב םי ר ב ע תגלפמ הנשי םא
 תאו "המויק תא :עדוי הזמ .םוניקואה .רפעמ .שוא .ןיאו םילכה לא
 הניב = ןיא \ וליאכ * ,ונתאמ תלדבהמו איה .תקחרתמ עורמ +הייח
 | ?םולכ אלו: וניניבו

 ,הז ובתכמ יכ ;ָאגאקישמ 'דבכנה בתוכה :ונל: ןימאי אלה
 טעמכ :אוה :;יהקירמאמ = בםתכמ = ןיעמ, : הלעמלמ  :וילע  םשרש
 םיר'ב ע'ה  ייח לע תאזה .הנשב \ונלבק רשא  ,ן וש ארה
 : סוּפמולוק תנידמב

 הנידממ תורצק תועירי םימעפל ונילא הנענת רשא שי םנמא
 תוליחתמ ןלוכו תצק ה תורחואמ תועידי ןהה תועידיה םלואו .וז
 תונירמ תא סובמולוק רופוטסירכ הלנ 1894 תנשב יכ : 'יתישארב,מ
 סובמולוק םע ויה רשא םיחלמה ךותבש ,רעשל שי יכ  ,הקירמא
 בשיתהל ואב רשא ",םינושארה םידוהיה יכ = ,םידוהי 'םג ואצמנ

 יכ םלואו  ,'וכו ,'וכו ,לגוטרופו דרפס ישרוגממ ויה ,הקירמאב

 יכ ,"רבע תפש יציפמ, תרבח תמייקתמ המצע הקירמא התואב

 ,םירב ע  םירועצ לש הנלפמ הנשי המצע הקירמא התואב

 תורפסהו .ןושלה תחרפהבו = תוברתבו .. .היחתב םילמעו  םיקסועה
 תועיגמה = ,תועידיה ןתואב  ללכ :ונאצמ .אל.הז .רבה .--- תירבעה

 ,.סוניקואל-הבעמ :םימעפל--ונילא

 ונא םירבוע | יכ ,איה ונתמשא םאה -- = תאז לכ ירחאו
 +. הלאה םיריעצה .ייח לע הקיתשב

 פא אבחת אנ:לא -- .הקירמאב ם יר בע .תגלפמ הנשי םא
 םירבעה = אנ ומוקי " ..ונתאמ לדבתתו  קחרתת אנ לאו םילכה
 .םה םייח יכ ,עלנו --- םמויק לע וזירכיו םיאקירמאה

 !הקיתשב םהילע רובענ אל יארוב - ונחנא

= 2% 

 ,היבוט"רב

 .םינורמושהְו הֶלונ לוע

 (:ףוס)
 - ו

 םינורמושה תכ תלחתה איה םיזירג רחל .וירבחו: השנמ תאיצי
 םיזירג- רה 5ע השרקמ תיבל .בובסמ :תזכורמה  ,;תיתָד :התכ:'רותב
 םג איה  .םינורמושה תכ. .תלחתה םלואו = .תהחוימ .הרוה תלעבו
 ,םתעיפו :.הימחנו ארזע ודננתמ . : רמולכ = ..םיקורצה. תכ תלחתה
 ורציו ןורמושל :ואצו . ,התע תעל :הדוהיב המואמ לועפל  ולכי אלש
 + םהיתוואת יפלו .םחור יפל תות .התכ :םהל

 אוה ..ותעשב הוה ןב םהרבא יבר: רככ המע רברה  לעו
 7 יחחא :היה : םעה . יצח = :יצַחל .לארשי = םע :.קלחי זא, :  רמוא היה
 ארזעמ ולבקש המ :יפכו ותעיסו- ודימלת :סונגיטנאו קירצה ןועמש
 תיבל ץוח םיחבזו תולוע ובירקהו ונתחו טלבנפ רחא -- יצחהו
 ןהכ הז -תיבְבו. ,םֶבְלמ ,והב רשאב  םוטפשמו : םיקוח ...וקקחו ..'ה
 .שארל ויה .ורוכח .סותיב םע .קורצו -,קרצוהי .ןב .עשוהו .ןב השנמ
 : .(1!םיקוה צה תלהת התיה תאו

 :ןיב יכ-ןעי = רפה - רמאמב , םינמז .בוברע .הזיא -םנמא שו
 :;קדצוהי -ןב. עשוהו לש .וונְב .ינבמ ..דחא םא יכ..,"ןב, אלג השנמ
 שי .ורימלת-.סונגיטנאו- .קירצה .ןועמש .ןיבו ...,םיזירג . רהב .ןהכש
 לש .ןיחא היה .השנמ יב .,חיננ .םא ולופא . ,עורי ןמז קחרמ  יארוב
 ונקו -ינבמ אלו ---.(2-םופיסוי .לש ורופפכ --- עורי לודגה ןהכה
 ,(3.ארקמה :.ירבדמ . האְרנש . .ומכ. - .בישילא .ןב עריוו ., עורו לש
 םהרבא יכה קֶרצ -ןינעה םצעב .. ןינעה םצע לא ,עגונ הז ןוא .לבא
 ."םיקולצה תלחת .התיה, םיזירג ךהב הנְבנ רָשֶא שרקמב .יב ,רור ,ןב
 תונומאה .תֶאושהו .,הלַעַמְל וניאר רבכ רבדב םיליחתמה .ויה מו ומו
 - החוכומ . םיסותיבהו..םיקורצה .לשו -םינומְדְקְה .םיתוכה .לש .תוערהו
 םירפוכ .םיתוכהש - ,עודי ..םינושארה .םיקודצה ויה .םיתוכהש .,וולג
 םירובס האָרנכו .,השמ תהותב אלא םידומ םניאו םיאיבגה ירפסב
 ןכ .ומכ 6 ינוסב .השמל ונְתנ ןהבל תורבדה .תרשע קרש ,םה
 ,.(םומינוְיהו ..סוניגורוא  .,ןאילוטראט) .היסנכה תובא ..םירפסמ
 םוקוהצה הארנכו ,הרותה תשודקב אלא םידומ ויה .אל םיקורצהש
 = םיחמוא ויהי .אלש ,,ונקת םליבשבש .,שרקמה .תיב .ןמזמ םינימה .םה
 = .ןהבל ולא .: םירמוא םינומה -ויהי.אלש ירב ,ןולובגב .תורבדה .תרשע
 םיתוכה םירפוכ .ןכ.ומכ .(5.הלוכ הרותה לכ אלו ..יניפב השמל ונתנ

 . "םינימה,ש ,ןב.םג ונעו ..(7 םיקודצה תכ תמגוה .,.(6 םיתמה תיחתב
 , .םלוע .ןיא,.םיִרמוא. ויה. .הלודגה - תסנכ .ישנא לש םנמזמ םונומהקה
 וניקתהו תוכרבה תמיתח .תֶא .ונש םֶדְנְנ .תוחמל. ידכו .,"דַחא אלא
 תולפתב ונאצמ .ןכ .ומכו .(8 "םלועה דעו םלועה .ןמ, םירמוא .ויהיש

 .הלבקה רפס (1
 +8: ,א1. םידוהיה  תנינומדק (2

 .מ"ב ,.ג"י הימחנ 'יע (8
 ,אא 11  "הנטירמס הקיתויליב, : םיהנדוה = ,מ :ר"דה .תרעשה .יפל 4
 א"פ םש  ימלשורי -םנ עו .ןא"ע .ב"י .תוברב וע 65

 "ןורמש ימרכ,  ורפסב םיהכריק לאפר 'ר חיכוהש ומכ (6

 .םיתוכ תכסמ י"פעו חלש השרפ ירפסה
 .םירחא תומוקמ המכ םגו א"ע א"צ ןירדהנס (7
 .ןיה תחא אחסונ יפל : תואחסונ יונש םש שי" , מ"פ תוכרב הנשמ (8

 יפל = ,רתוי .הנוכנ וז . אחסונו ."םינימ,--תרחא אחסונ יפלו  ,"םיקודצ , םירפוכה
 ונוובש בושחל שיו . הלודגה תסנכ ישנא לש םנמוב ויה םרט רוע םוקורצהש
 .תוכרכה תמיתחל עגונב תואחסונ יוגש שי הזב ,אצויב .םיתובה תד ירפימל
 יפלו ,'םלועה דע םירמוא ויה, תחא אחסונ יפל : הנקתה םדוק תגהונ התיהש
 + "םלועל, : איה םיתוכה .תחסוג ."םלועה ןמ דע  םירמוא ויה, תרחא אחסונ

 / "פע 8



 ,(9 הזב אצויכו ,"םלועל -- (ושדק |
 תרחממ, 5ש העוריה 'תקולחמה תא 'דוע: ריכזהל שי הזמ ץוח

 םיקודצה םג םיתוכה םג .ללכב תועדומה ןובשח לעו  "תבשה \
 םישמח .םירפוסו "תישארב תבש .תרחממ, תבשה .תרחממ םישרפמ -
 ןובשחל עגונבו = .(10 תועובשה יגח  םישועו תבשה תרחממ םוי =

 םישידקמו, = ::םותוכה= לע יסדה" 'וארקה :דועה ללפבי":תוחעומה
 ,(1זיט ב נ ן ב"ם ע ברכה וב:ע-אוה יב םירמזאו רובעב םהישדח =

 ינהנמל .דירשו ראש הפ/: ונא םיאצומ הנה =-:'רפדה-אוה ךכ 'םא |
 ןב םעברי ךרד הז יפל :הרבע- הקיתעה הריפכה :טבנ ןב םעבְרי
 םיתוכה"' ןמו =. םיקורצה "לא/7 םג " :יאדובו :,(12םיתוכה = לא "'טבנ |
 רכזנה .יארקה .םנמא םא :יכ  םיארקה לא:הובעל הפיסוה םיקודצהו

 יארקה, הנח == .ואנגל- םהיגהנמ תא .שרורו :םיתוכה לע .לפנתמ =
 בוהרייכ ,הגגשב וא ןויכב םא םילעהו: ומצע  םומ/האה אל "הזה

 .(18"המהל םיארקה ךרר םיתוכה יגהנמ
 וה ב
 לש .יממעה יפואר תא" ונל :הלגי = רשא *רבד = ןיא- םלוא 7"

 ימיב םהל הנתנו (הרות) .הרזח + רמאנה רבדכ ותעיסו ארוע תדובע =
 הארנו יולג רבדה םעט .(14- ימרא ןושלו' : תירושא בתכב ארוע |

 םיריחיה "תושרמ  הרותה האצי הזה .לודגה ןוקתה > ירי לע : ןיעל |
 תא ונש : ףמצעב עגה ,  ולוכ  םעה :ןינקל .התיחו םיברח תושרל
 ,ירושא \ בתכו תימרא "ןושלל ירבעה = בתכה תאו .תירבעה :ןושלה

 ידכ + המל ךכ לכו : ! םתולג תוצראמ הלוגה ילוע םהמע ואיבהש =
 .םעה לכ יריב .היוצמ הרותה היהתש

 רשא חלא לכו םינגפהו םירוחה ובשח המ  ,םיערוי .ונא ןיא
 המהש ,קפס ןיא = .הזוה לודנה ןוקתה לע םיתוכה תב תא ורפי
 אלה = . תימרא רבדלו  תירבעה ןישלה 2 רתול  םינושארה ויה"

 בשויה םעה רשאכ  ,הדוהי -ךלמ והיקוח = ימיב רוע :יכ "",ונעדי
 תוכלמל םיבורקהו םישארה רבכ וניבה החולי קר ןיבה הרוחיב |

 ,תוצראה ןמ םבוש ירחא  :התע 'םנ המו' , (15  תימראה ןושלח "תא

 תוחדל ןיא ןכדיפ לע"ףא = :ןהב תרבורמר הפשה 'חתיה תימראהש =
 ארזע לש םנוקתל ּודגנתה םיתוכה- תב ידסימש " ;(16 הרעשהה תא
 ,ירבעה .בתכה תאו .תירבעה הפשה תא תויחהל וצרש אלו .;1תעיסו
 הרותה :יכ 'ןעי .הרותה ליבשב הלא יתש תא רומשל וצרש "אלא

 תיברמל .םותחה רפסכ תראשנ החיה :ירבע .בהכבו 'תירבע 'הבותכה =
 הילאש ,ההובגה  הגרדמה  חתואל .םלועל = הלוע חתיה אלו םעה <
 ,םהידימלתו .יתעיסו ארזע לש .םהישעמ ילגרל התלע ,

 לבא .וז הרעשהל  תורורב \ תויאר .ונל ןיאש ,רבדה .תמא
 לא .ענונב .בתכה לא .עגונב= ןכ יאש המ * ,ןושלה -לא ענונב "קר

 הרותה התיה םינומדקה םיתוכה ידיבש ,קר . םיערוי * ונא :ןושלז
 יסרוס "םוגרת  םהיניב טשפתנ "ןמז "'רחאל = קרו ", תירבע "ןושלב =

 תונרפקב -וקיזחה םיתוכהש ,עודי בתכה לא ענונב לבא ,םהלשמ

 ריעה = , םיקורצהז םיתוכה .ןהב םיושש ,הלאה תואמגורה שלש לע (0
 ,א%1--א/1 םש ., םיהנדיה | ר"דה יש
 7 :ןורמש .ימרכבו = ב"פ \/הנשהרשאר | הנשמ םותובה לע ייע (10- 2

 ל לעו ."םהיתורגאב םיבתוכש ומכ : תבשה .תרחממ :םוי .םישמח םרטומו
 .א'ע .ה"ס תוחנמו ,-םש = ,.הנשמ--םיסותיבהו

 .ו'צ . רפוכה לובשא (11 = = =
 <הלעמל רבב .זמרנש 'ומב (18

 .27 ,ןורמש ימרב (18 ' ,

 + א"ע א"כ-| ןירדהנפ (4
 .א"י ו"ל היעשי (15 =
 םיתוכהו םיקורצה 2 יכ ,רורב רבד רותב טילחמ םיהגדיה ר"רה .(16 =

 הרעשה אלא וז ןיא תמאב לכא .'ה- תדובעל | תירבע  ןושלב ושמתש

 - < (17 ירושאה .בתכל ירמגל ..והנגתהו .ירבע .בתכב .םהל  תדחוימה .םש :וא) ומש ךורב* אא םירמוא םניאש ,םיתוכה לש תוקיתעה
 ןושלל .חרותה תא  ומגרת :וקעיסו ארוע  םנמא םא לבא

 ואיבהו הז םונרתל ודננתה .:ילוא  םיתוכה הכ .ידסימו : תימרא
 תירבעה הפשהש .,וניאר חנה--תירבע ןושלב הרותה תא. םיתוכהל
 .הלהלדתנו הנינתנו הכלה ם:שבו ,הרוהיב אקוד החתפתנו הרמתשנ
 ןושלב .הרותל :םוסרפ -םנמא. ושע ותעיסו ארזע יכ %תרמוא תאז .המ
 הפשח איה ירבעה םעה תפש יכ ,וחכש :אל םלועמ לבא  ,תימרא
 ארזעו =. תירבעה - הרותה איה ירבעה םעה תרות :יכו תירבעה
 ;ינחו: תירבעב םהיתונורבז- .יבתכ תא :ונל -.וריאשה  םמצע הימחנו
 םישורפה : תורפס :לכ  ..תימראב :אלו : תירבעב ואבנ .יכאלמו :הירכז
 ,ותעיסו .:ארזע לש -םשרהמ - תיבמ ואציש , תועדב .םהל :םיבורקהו
 ירחא .בר .ןמז וליפא אלא ,ןברוחה דע .קר .אל .תירבע הבותכ ההיה
 יהמגל ולרלרתנ : םידווויהו  םיביואה ורבגש העשב קר :..ןברוחה
 ימלשוריה .דומלתה  בתכנו :תיפרופ .ןושל .הרבג :,םתלומ . ץראב
 תוקוחר :םיתעל םיאצומ ונא דוע הז רומקתב םנ לבא .וז ןושלב
 אק .היצ .רבדמב אשה תואנָּכ וניניעב  ויהו .החצ .תירבעב םירמָאמ

 ןושלב .בותכ --הנממ וגל :עוהיה .לָּכ טעמכ..: םיתוכה . תורפס .ןכ
 ןושל .תיכורכרמ אל . ,ארקמה .ןושל -תוחצמ אל הב ןיאש  ,םינלע
 .הנשמה .ןושל  תינקירמ אלו הדגאה

 . 'םייחה תונויזח .לכב :ותעיסו :ארזע ולכתסה הכרדש \תרפופשה
 םהיתובשחמ לכב : תיממעה :תוימואלה לש 'תרפופשה איה :םמע לש
 םוימשגה ,המואה- ינינק: לכ תא .תויחהל ונוכתנ : םהישעמ לכבו

 +'ולוכ םעה לכ .ידיב םרסמלו : ,םיינחורהו

 ה

 -םתהובעב >:ותעיסו-ארזע--יכ-==;רמאנ .םא הנשנ = הגש .םלוא
 יקשוע :,םינוצקהו. םישארהל: .המוצעה םתודגנתהבו. הלודגה תיממעה
 לכ .לש .יטרקוטפיראה דופיה לע ורתו ,םינויבאה יצצורו םילדה
 רשא :,ארזע >> ,ךפיהל : =; עזגהו שחיה לע.רמולכ -- המואו המוא

 ויה .,הימחנ ורבח :ןכ .ומכו -,םילודגה םינחכה .ינבמ :ימצעב .היה
 רוסול .םהל .התיה עוגה .תרחטו  ,שחיה ךרע ;תא דאמ םילידגמ
 םילועה, דוע ..שדחמ לארשי .תיב תא דימעהל ושקב וילעש ,דסומ
 לא הימחנ אב. רשאכו .(18 שחיה רפפ .תא םהל ובתכ ."הנושארב
 םינגסה תאו. םירוחה .תא .ץובקיו .ובל לא ויהלא ןתיו, הדוהי .ץרא
 *.(20 ארזע .םע םילועה ופחיתה ןכ ומכו . (10 "שחיתהל סעה תאו
 היקנ תלוסכ האשעש רע לבבמ ארזע הלע אל, אלא דבלב וז אלו
 ודְרְח רשא הלודגה הדרחה תא ינחנא .םיניבמ ןב לע יכ ..(91 "הלעו

 לארשיב .תוירכנה . םושנה .תיבהתה | תא םתוארב  ותעיסו ארוע
 זובה ירבד .לכ .תורמלו ..."תוצראה .ימעב .שדוקה .ערז, תוברעתהו

 + תימרא ןושלו ירבע בתכ תוטוידהל :וחינהו ורזח, : םש = , ןירדהנס (7
 וקיזחה  םיתוכהש י"פעא :םלואו .."יאתוכ : ארסה  בר/ רמא 2 תוטוודה = ןאמ
 םג םישמתשמ ויה תמאב הנה ,תוסרוס וא תימרא ןושלב םגו ירבע בתכב

 אוה רמאמה תנוכ לבא . עודיכ , תיסרוס וא תומרא ןושלו ירבע .בתכב הרוהיב
 תויסנכ יתבב .ןיבו ק'מהיבב ןיב הדובעה תעשב הב ןישמתשמש ,הרותה יבגל
 הרובעה תעשב םישמתשמ םיתוכה ויה אדסח בר תרוסמ יפלו . תושרדמ יתבו
 איבהל .ןיא כ"חא רבדה .הנתשנש םגהו . ירבע  .בתבבו .תומרא .הבותכה הרותב
 תירבע ןושלב - הבותב .פתרות התיה הלחתמש .,.רשפא ..תרופמה .דגנ היאר הזמ
 ןושלל  .ורזח ןמז = רחאלו = ,ירבע .בתכו תימרא .ןושלב--ךכדרחא , ירבע .בתכו
 ודי לעש םושמ ,  םינמזה לכב םלצא גהונ היה הז כתב .ירבע :כתכו תירבע
 .לארשי ינב לעמ ולדבג

 + האלהו 'ה ,'ז הימחנ ;'ב ארזע (68

 .םש (0

 .'ח ארוע (0

 . . ם"ע ט"ס ןישודק (1



 ,ארוע ידי לע .תוירכנה םישנה חולש לע ובתכנ רשא הצאנהו

 וחור זוזע לע התע .םג םמותשהל ונחנא םיחרכומ הז לכ תורמל
 וליפא .,לכ .ינפמ רוחא .גוסנ אלו תח אל רשא  ,לודגה .רפופה .לש

 ןמ .לארשי עזג . תא .רהטו = ,ובלב . .העוטנה .תונמחרה ....תדמ :ינפמ
 רקיע .תא .ריחבהלו. .ורשל- תא :קניל .ול תש .ביבס -רשא- בררברעה
 + ותומצע

 תאזה  ."תיטרקומפיראה, החובעה- ןיב  הריתפ- לכ התיה אלו
 אקוחש :.םיאור = ונא :. תיממעה "םתדובע ' :ןיבו :ותעיסו = ארזע לש
 הזה 'לעמב  התיה םינגסהו  םירשה די, | ."םיטרקוטסיראה, = די
 םהינבו . םעה :שוכר -:שובכב - - :ינשה .לעמב-> םג ומכ;>:,"הנושאר
 ודי לע .גישהל :ילכ שחיה -היה אל .ותעיסו :'\ארזעל = :,.םהיתונבו
 היה .םהל "=. עודי דמעמ  ליבשב וא 'םודיחי  ליבשב :תועודי :תורטמ
 טילבהלו -וקוחל ",לארשי .עזג תא ודי לע רהטל :ידכ ,יעצמא שחיה
 םירוחה תא קר אל םיפחימ :ויה ןכ לע" יכ "/תוימצעה  ויתונוכת תא
 ונתנ ותעיסו ארזע .  ולוכ םעה לכ תא םא .יכ -- םינגפה תאו
 םינינקה רהי 5כל םג ושע רשאכ .תיממע הרוצ שחיה דופיל .םג

 . םיימואלה

 ה

 חפתסהל םיאבה .םירגה ינפב םירעשה ..לכ .ולעננ אל םלואו
 להבנה .לכ,ל חותפ .חתפ .ראשנ: ..בבל םותבו .תמאב .בקעי .תוב לא
 ,.(9 .יפהיתונבְו :םהינב .םהישנ םיהלאה תרות לא תוצראה ימעמ
 הבהאלו ותרשל 'ה לע םיולנה רכנה ינב, לא הבוט החטבה הנתנו

 םיקיזחשו וללחמ .תבש רמוש לכ םידבעל ול תויהל יה םש תא

 םהיתולוע יתלפת תיבב םיתחמשו ישדק רה לא םיתואיבהו יתירבב
 ,(93 "םימעה לכל ארקי הלפת תיב יתיב יכ יחבומ לע ןוצרל םהיחבזו

 לשמ םגו ,(54 רגה .לע .תומוקמ .הששו םישלשב | הרותה הריהזהו
 אל .-- .ירד הרשע רע ארויג, :הוצו .םירגה שפנ תא :עדי םעה
 +.(25."הימק .האמרא .יזבה

 האלהו":הילעה -"תישארמ \ רשא" = ,םינורמושה * ינפל ' ולופאו
 ולעננ אל .,(56 "ןימינבו  הרוהי ירצ, תניחבב "דימת : םיעיפומ .םנה
 ןימינבו'הרוהימ םילוע ה]יביש דוג ינ ה :תותלדה לכ
 ,יתירב הכיעונ" רונינ היה  םינורמושה ןיבו
 .יתדו נידמ דונינ םנ,טאל-טםאל השענ רשא

 הז .םימחלנש ,תורמעמל לדבהל וקיפפה | םרט דוע .הלונה | ילוע
 ,(97 רחא עוגמ .הבורב הבטחנש תחא הבימח ןיעכ דוע .ויהו ,הזב
 םיברועמ ויה. תולגה ןמזב הינודאו ץראה יבשוי םינורמושהש העשב
 -טאלו .. ענכנ דמעמקו לשומ דמעמל יאדוב םילדכנו םינוש םימעמ
 ,תדחוימ היתד התכל םג ,תדחוימ הכלממל .םג םינורמושה ויה טאל

 םישנאה תא הדיהיב .םיחוד ויהש ., ונאצמ אל ןכ-יפ:לע:ףאו , עוריכ
 םילוע ויה םישנא ;הברדא ,'ה ינפ תא תולחל ןורמוש .ירעמ םיאבה
 ו . (98'ה תיב הנובלו החנמ .איבהל | ןורמושמו 'לשמ = ,םכשמ
 תא. רבכ ומירחהש רחאל | ,הילעה ןמזב הלודגה .תקולחמה ירחא
 תיב, חלשש ונאצמ ,(29 שרקמה תיב תכאלמ ולטבש יפל ,םיתוכה

 ייוג תאמוטמ | לדבנה לכו, :א"כ '1 ארזע ןכו ט'כ  ,'י הימחנ (2
 ."לארשי .יהלא 'הל שורדל םהילא יראה

 .'ז-- ., וב :היעשי (8
 .ב"ע .ט"ג אעיצמ אבב (4

 א"ע :ר"צ ןירדהנפ (5

 : ףיפומ 4: ,א1  תוינומדק ,  סופיסוי .'א  ,'ד ארזע (6
 ינבמ בורה היה ד"פ ןישודקב ונמנש ןיסחוי הרשעמ (7

 + םיאדו םילג ןא קפס םילטומ וא היה טועמה קרו
 י'ז = ,.א"ם הימרי .8
 ..ח"ל קרפ ,רועולא 'רד יקרפ (0

 : םיתובה םהו

 ירבעה עוגה

 "הלאה םישנאהו ,י'ה  ינפ תא תולחל וישנאו ךלמ םנרו רצארש לא
 = ה ירבד תא .םהל עידוה  איבנה | הירכזו ,הבומ ןיעב  ולבקתנ
 .ריחש םיתופל וליפא חותפ 'ה תיב היה .יכ תוא המ .,(30 תואבצ
 ,(81 "ראמ  םיוגה ןמ םיתוחפ, םיתע

 םגו ,8חמ לש ודוחכ היה .רצ םירגל חתותפה  חתפה לבא
 = ינוציחהו  .ימינפה ישיקה לכ תא ול םיארמ ויה רייגנתהל . אבש
 לכעתנ =--- ..ןויסנב  .דמעו ...לועה תא וילע לבקש .ימ | ..רברבש
 ללובהי םימעב .םירפאש .,ששחל .םוקמ .היה .אל בושו המואה ףוגב
 לארשי .םשו: תוצראה  ימעב .וברעת. שהוקה..ערזו.. ,ותרוצ שמשטהו
 ירמגל. ושלתנש ,הלאב יןיממע ינב, .חבררא- .דקפו :אלו .רכוי אל
 םיאורבמ::ויהש :.םיתע .,לארשי - עזגב הפי הפפהה :ובכרנו םשרשמ
 רגה םולקנוא ,ןוילטבאו- היעמש =: אמגוד הזה עזנה תא - םימילהמו
 --- ,אביקע .יברו

 תיטרקוטסיראו  םינפ יפלכ .תיטרקומיד התיה לארשי  תפנכ
 :ינב לארשי לב, : רמאנ וילע .םינפל סנכנו הכוש ימ " .ץוח יפלכ
 ' "לבא , 'שודק "יונו םינהכ תכלממ, ךותב םיוש לכה ,יםֶה םיכלט
 < ;ישעמ וב םישוע ןיאו .םנכהל ותוא םיכשומ ןיא --  ץוחב רמועש ימ
 < םלועמו זאמ .ויה .רשא ,םיתפמהו םיתיפמה .ןידו תדכ ."היצמינא,
 אוה .האנתמ .  בקעי קלח .הלאכ אל .. תומואה לכבו .תומוקמה .לכב
 = = זירז .ונניאו  ותילטב ..ףטעתמו ותילעב :אוה ..דדובתמ = . ותלחנב

 - הוקמו הכחמ .,הכחמו .ןימאמ ..אוה ובל .ירתסב .,ותכחב .םירז תולעהל
 0 .םלועבו..םימעב .ולרונל

% 
 של

 2 .הָיקְטְמ םיִבָתְִמ
 ,א

 2 תרוש תא לוחתהל יריב םוהלאה הנא יב לע הלודג החמש יכנא חמש

 2 ₪ ימש 'םינורחאה םימיב ת'צ ק ןריאה יב / המיענ הרושכב היקרוטמ יבתבמ

 7 + עגרמ זגננה ,העתמ רוא הז רוא אהי אלש , ןוצר יהיו .אטשוקב תודהיה

 .הנחינ זאמ ורבעש ,הצהמו םינשה יתש ךשמב ונימש | ויה םיננועמ

 . לכ ושע הנירמכש םינושה םימואלה | ,ההע דעו היקרוטב  היצוטוטסנוקה

 .קר ,םבצמ תא ןקתלו םחדמע תא רצבל ידב ,םךיכ רשא תא םימיה םתוא

 . רוצכו ןנכצמ  ןוקתל םולכ ונישע אל רשא | , םידיחיה  וננה םירוהיה ונחנא

 < תדעה שארב , רומח:לודבע ימיככ ,"דקתשארכ, גרונ לכה היה ונלצא . ונתרמע

 וטה אל םיגהנומה ןוצר לאו ,םניצרכ לכה ושע רשא , םיפיקת םיגיהנמ .ודמע

 .עויה אלכ ןוהו יהמול ןברחנ םתצקו בל = םשוה אל = תודסומל = לכ .ןזוא

 \ בלמ וחכשנ ולאכ רובצה ינינעמ םיברו , שוא גאר אל תובכלה .ןוקתלו .ךו:חל

 , ,תובחרתמו- תוכלוה ,  תוברתמו  תוכלוהה :, תוצרפה לע .הארהו םדא אב םא

 ! תוארבו- ,"טסיכרנא מ האנ .יונכ ול ואצמ אלו ןיחתוה-יחתורכ  םיגיהנמה  והונר

 .: בלב .רטאו .שואוה ופקת = , וילהנמו .וישאר .וגהנו רשא גהנמה הז יב , םעה
 +"תוצרפה תא רודגלו תוסירהה תא םמוקל דוע הוקת .ןיא ,לבה לכה,

 .ףקבל תיטבה חטכה .םינכרה שארל םוחנ םייח 'ר רחבנש העשב  םנמא

 :םכח, ארקנה) הרעה לש תונקתההרפס תא ירקע ןוקת ןקתלו הצרמנ תרוקב
 תונורפח אוה אלמ ןבומכשו ,םינש ששו םיעברא ינפל רבוחש ,(י'פינימאזינ:ינאח

 "גושהל ירכ םיטעומ םיפוקת ּודיב  ןייז-ילכ שמשל םילוכיה -, םיפיעס וב" שוז

 וא ימ לשב ,איה תהא . המייקתנ אל תאזה החטבהה למא ., םהיתורטמ תא

 = "ינמש'ג שילגומ,ה = , המייקתנ אל יכ ,  אוה רקיעה | ; המייקתנ אל המ לשב

 < לשמ (לעופ דעו תויהל "יממועה .שול'גימ,ה ירבח ךותמ .רחכנה דעוה רמולכ)

 הדעה לש :ןוולעה דפומה אוהש +, ומצע "ימומועה שיל'גימה,1 = ברא לשממ
 = < חוףכה ,ענכנה רסומה , "ינמש'גה,ש אלא דע אלו ,  תוקוחר םותעל קר ןמזוה

 .'ז הירכז (0
 + ה"פ = תוברב .הנשמל  ושוריפב .ינומימה ןושל (1



 הלוכ הדעה התיה זא .יומגל רטפתהל ,טילשה דסומה תא | ,"ימומועה, תא
 שול'גימ,, ףוס"ףוס רחכנ םופיקתה ולתפנש םולותפנה לכ תורמלו ,החקרמב
 , שדח "ימומוע =

 היהש המ לכ תא םיפיקתה ושע המכ רע ,יאדוב םיעדוי 'םלועה,, יארוק
 אל םנמאו ,םחורל םיאתמו םהל יוצר שדחה שיל'גימה םג היהיש ידב ,םהב יןלת =

 רוד ,וזנכשא ידנפא רוכב רוטגוסה ןוגכ ,הרעה יבושחמ םיבר . הלטבל םתחרט האצו
 , שול גומה רבחל רחכנ וקפירפ רודו  ,שיל'גומה 'ןמ וקחרוה 'וכו וכלומ .ידנפא
 היתעויס ינבו וקסירפ וחמשו ןלהצ שרחה שיליגימה תריחבל :םינזשארה םימובו
 שול/גימה ד י תעש ,  תינחורה האנהה לע ןינהנה  תכרב .ךרבל .ומידקה  רככו
 ,\.גלדל- תילכ\ םא דע "פו, ארקת לא + הז .אוה אלמ  ארקמ לבא =  םמועטהל
 וירכחו = יקפירפ  למוחקהש וז הברבש ,  רדבוהו הבישול .סנכנ .שרחה שיל'גימה =

 םמעל .םתבוח איה המ , תמאב  םיערויה- . םידוהו םג כ
 יוארה .םדא ,והנפא  יג'הפ- ילטיו  רמ. רחבנ .שיל'גימה שארל ., םתרלומלו =

 םושנא והחכנ | , לעופה  דעול רמולב , "ינמש'גה שיל'גימ,ל . וז אלטציאל

 ורשאתנ רבכו ,תיזנכשאה הדעה אישנ ,רנסיר רמ םג םהיניבו םונוגה <
 ויתויכז לע יוארב םעפה ןיגה "ינחורה שילגימ,ה םגו ,הלשממה תאמ תוריחבה

 ףידה ,םיבושח | םונבר ינש ,  םיינחורה םעה ינינע לע רומשל = ןכה בצותיו \ =

 הכורמה יוקסה רברפהב ברה ,ןכפ לאפר 'רו , תוזנבשאה הרעה בר ,םוקרמ <
 -ינאחהםכח,ה תא" .רקבל  התנטנש היפימוקח לא  ורחבנ ,  לארשי "יפלכואב

 . םיטדנמה תא רקבל הדיתעה היפימוקל רחבנ דחא ברו  ,"יפינומאזינ

 הבישול שיליגימה סנכנש םרוק רוע = אב אל "אשיב ןנח, לש ונוצרו

 השעמב .אוה םג תושעל | שרחה "ינמש'גה שיל'גימ,ה  דיתעש , וקסירפ אבג
 -- תונויצה דגנ יולגב תוחמלו ,יקונולפבו רימזאב םישול'גומה ושעש ,הנוגמה

 תא הנושארה ותבישיב ףכות עיכה:שיל'גימה , סנמא | . המייקתנ אל ותאובנו =
 ועיצה רשא םינושארה ויה המה םינויצה םירבחחו , הכלממלו תרלומל ותונמאנ |
 וטצע תא ליפשה אלו תונויצה לע ןישלה אל שול'גומה לכא . הזח רבדה תא |
 + םיריזזוה שאר ינפב |

 ,םינורחאה "ופמיטה, ירמונמ דחאבו ,סעבמ וינש תא "אשיב ןנח, קרוחו .

 שדח , תונויצהו םינויצה לע תחא הבה ףא איצוה א? םוע ובש ךשמבש רחאל

 םתוכ אוה ,ושאר םירמו וכמות ,ימצע םוחנ םייח 'רב וליפא עגופו המחלמה תא |
 םיעדוי ונא . ישארה בדה לש ותגהנה וניניעב איה האלפנ, :הלאה ם'ובדכ

 שאר לע םרוקה  "ינמש'גה שיל'גימ,ה .ליטה תונורחאה | ויתובישיְמ תחאבש
 לע לבק ישארה ברה |, תונויצה דגנ "ילרוטספ בתכמ,  םסרפל היקרוט ינבה <

 תבישיבש אלא .האבה הבישיל הניכהלו תאזה "הלרוטפפה , תא ךורעל ומצע-
 ףיסוחש אלא רוע אלו , בתכמה תא ךוועל קיפפה אל יכ ,.עודוה האבה

 רחכנ הנהו "... שרתה שו''גימה רחבי "שא דע תוכחל אוה הצורש ,ברה

 לע אירוטלד ןיאו ,תונו צה רגנ הכורעה ,"הלרוטספ, ןואו- --שדחה שיל'גומה <
 ו .ופח וקסירפ ינפו ,"םיבכמ,ה1 םינו'צה

 ןוגה .ונואש השעמ  ליבשב קר אל חבשל שהחה שיל'גימה :אוה .יוארו
 בושוה .הלעמל- רומאכ + הש ע ש ןוגה השעמ ליבשב יםג :אלא ה ש:ע א ל ש

 םושנא ורחכנ חיפומוקה לא ,"יפיגימאוינ:ינאח:םכח,ה תא  רקבל חיפימוק.שיל'גימה
 ףופי ףוס :יכ .,הוקח שי .ךכופל ..זיכרצו .םעה :ינינעב- םג םיאיקבו ןידו תריעדוו
 בבל .תא :היהו .ןחי  ימו ., םעה  יכהצלו .ןמזה  חורל םיאתמה .תונקת:רפסל .הכזנ

 םה םג- םמצע תא .רוטפל ילבלו .סהישעמ- תא- שיחהל תאוה .היטימוקה ירבח =
 הב וצרפנש תוצרפהב תיקרוטה תודהיהל הל יד ...אמלעב תובוט תוחטבהב קר =

 "הרביל הנובירט,ה ירכר יפלו . ןינבב לחהל העשה העיגה וישכע ; התע דע
 ,.שרחה תונקתה.רפסל הלופונאירראבו יקינולסבש תודעה תוכחמ = תוקינולסה
 םור ינוגע לכ תֶא לחני רשא | , ןוילע .דסומ תריצי ףקוח לכב .שורדל ודב
 וז השיררל הנמיבפת תובושחה תודעה רתִי םג יכ ,  תווקל שיו  ,.תיקרוטה
 . הלופונאירדאו יקינולפ לש "

 רמוא םוחג- םויח-'רש +; תקפופ .הניאש הרכה  חלפנ בוש אטשוקבו = =
 רטפהל םוחנ םויח יר האר-המ :, רבדב םילפלפמה ובר :רככו ,ותרמשממ הטפתהל
 םויח 'רהצוה ,םילשוריל וקינולסמ אצוי .רואמ .כקעי רש ןויבש , םירמוא שו ,התע

 יכ ., םירמוא םירחא + -דוכעה וולע לקת יקיגולסבש םושמ ,ומוקמ לע אובל םוחנ 2
 שיו . רטפתהל רמוא אוה ךכיפלו , םוחנ םייח 'רל ול הנכומ רוטניס תרשמ
 , םירברה | ןוארנ לבא עמשהל :תויאדב ה: ןוא-רשפאש = ,תורחא תואסרוג :םג .

 ישארמ דהא. ,ךומסתש המ לע תורטפתהה ר"ע העומשהל הל שי ללָבבש

 העומשה איה הנוכנ ותעד יפל יב ,שוריפב ונל רמא םידככנ רוויה הדעה

 תא חני ואו ,שרחה שיל'גמה .ססבתיש דע קר הכחי םוחנ םויח 'ר יכו תאזה
 תודהיה םלועב רפנל בושתש "4 שארב ימ, תלאש הדיתע ןכבו 4. רחאל ומוקמ
 םינתונ םובר .,הנוכגה הבושתה הילע אובתש דע הבורמ קזיה .םורגלו תיקרוטה
 םובוטה וישעמב עודוהו סעמ םרומה שיאה הז , ןונאד םהרבא 'רב םהוניע תא
 וכ , ךכל םהרכא 'ר .םיכפי סא ., ונקפוסמ .לכא .  תוקרוטה .תודחיה לש התנקתל
 ותומדוקה תורוחבב .ןתוא ואלה רשא .תוברה .תואלתה לכמ אוה .עגיו ףיע .ןכ לע

 . קו'ודנוקסוק .רבהפל .ריה תקזחב קחרוהשכ

 ותאוצו ילגרל 'קרפה = לע .תונברה .תלאש וישכע תדמוע יקונולפב \ םגו
 תועידיה יפל םנמא .  *ןויצל ןושאר, .תרשמב ןהבל ד רואמ 'בקעי 'ר לש
 ןטלושה לש .ורוקב רחאל דע םילשוריל ותילע תא רואמ בקעי "ר החד .תונורחאה
 הרדהנ םונפדתלבק .תכרועה ., הלודגה .יקיגולפ תדעל .הֶאנ אלש .םושמ ,יקינולסב
 הכקעו 'ר אצו רוקב ורחא ףכית לבא .. וז העשב ישאר בר ילב ראשתש ,ןטלושל
 בר רוהגל ךירצש , םירמוא רודה ינקז : תועדה וקלחנ רבכו ..ריעה ןמ ריאמ
 םשה ישנא םינברה םה םיטעמ ךכ:לבש אלא , היקרומ ינבר ןיבמ אקוד שדוו
 בהל םיואתמ "םילרבולה, םיריעצהו , רוחבל ימב ןיאש דע  ,המצע היקרוטב
 הדעל המוד יקינולפ תדע היהתש ידכ, , לשמל  ,הילטיאמ = , ץראל:ץוח ןב
 + תרחא ץרא ןיתנ תריחבל דגנתת הלשממהש , שושחל שי םלואו ,"תיאפוריא
 תלאש תא ירמגל תוחדל ךירצ העש יפלש ,.תרמואה תישולש העד שי ךכיפל

 יללב ריכזמ הנמיו  ,הדעה ינינע לכ תא ולהני םישיל'גימה-םא  יכ , תונברה

 תישילשה הערה עירכת הארנכו . הדעה לש החכ:אב היהי רשא ,  םישיל'גימהל
 + הרשי תרחא ךרד ןואש םושמ , תאזה

 =- "ופמיט,הב םסרפ , וקסירפ רוד לש ונתח , רימואמ וקנארפ דג 'ה
 , םינפה | יגונעל  רטסינימה םע ול התיהש החיש- -"תודהיה תלעותל,, ןכומכ
 םירבדכ | רטסינומה ול רמא וקנארפ ירבד יפל ,  תונויצה ר'ע , יבדלילאח
 התרוצ היהת ,תונויצה לע הפי ןיעב טיבהל הלוכי הניא הלשממה, : הלאה
 רימת םהילא הפחיתה היקרוט תלשממש , םיייעמ םמצע םירוהיה , היהתש המ
 היקרוטל | םושנא  םיאב .יכ ,רברה בוט אלש ,יכנא בשוח ךכופל , הבחב
 רמאיו ."הלשממה | יניעב הרושחה העונתל רמולכ ,תונויצל היצטיגא םישועו

 לבקלו - .היקרוטל .תולעל .םירוהול םועיצמ  םונויצה ןה, = : רטסונימל .ןקנארפ 'ה
 התו לע הניתשלפ | תא ,םה םורכבמש אלא ., תינאמותועה .תוניתנה תא םהולע
 בושה הו לעו '? ךכל םג םיכסהל הלשממה לכות אל םאה . הנידמה הופנ
 לע הניתשלפ תא םירכבמ םינויצהש םושמ אקוד , תנתונה איה, : רטסינומה
 ,וקנארפ 'ה חוטכמו , "תונויצה םע םילשהל םילוכי ונא ןיא , םירחאה תופנה
 םחלהל וירכו , וקנארפ רמולכ , אוה ףיסוי םא,ש , ול רמאו ףיסוה רטסינימהש
 ןיב תודידיה רפות אלש הוזקל שי זא , תינאמותועה םתוטוירטפ 'חכב תונויצב
 + "םיק'ווטהו  םירוהיה

 רעב איהש:לכ תוירחא ולופא ן:מצע לע לבקל ןנל רשפא-יא יאדו
 *הבומס, לע הלודג החמש חמש וקנארפ 'ה לכא . תאזה החושה לש התותמא
 .,."הדוכע,ל ומצע תא ןיכמ אוה ירהו , וז

 ךסכפל אלא םחכ לכ ןיאש , םיפיוזמה "םוטוירטפ,ה ונל םושק המב רעו
 הררוע יכ ,  תיקינולפה "הקזפיא,ה החשע רשא .השעמה דיעי | , והערב שיא
 םירמונה ןמ דחאב , (םיקרוטה עבוכ אוה) "סיפ,ה תלאש -- השדח  "הלאש,

 "סופ, אקור שובחל םיבייח םידוהיה יכ ,חתעד תא הקופיאה התוח םינורחאה
 לש םתונמאנ איה הלודג המב דע ,לכת יבשוי לכ ועריו וריכי ןעמל ,םשארל

 האצמהה לע ףכית .לפנ יקרוטה "ילימורה, , תוינאמותועו םינאמותועל םידוהיה
 , הרחא אל "הקופיאה,ו ,"הקופיא,ה לש "יגואגה, | ןויערה תא ללהיו תאזה

 תלאש :ןיא זאמו ."! וגתוא ללהמ "ילימורה, , יעמ ינב ושיש , : אורקלמ , ןבומכ
 םיקרוט םינותע. ואצמ .ףוסבלו ,םןיה תולאשל רמוח שמשלמ הלדח  "סיפ,ה
 םמושאחלו ,םינזיצ<יטנאה תא סגו םינויצה תא ,םודוהיה תא תונגל םוקמ ןאכ םינוש
 , םשארל 'שובח ."ימואלה :סיפ,ה ןואש = ,.היאר אהו ,תויטוירטפ:יטנא" .ןועב

 +? האיצמהש *האצמהה, לע "הקופיא,ה ןישכע חמשתה

 םומוב :ונל המקש =, תאוה! היפומלרדנאהו היבוברעה תא םיאור זנאשב

 לעמו .ןנולעמ רפה | ע"שבר :: ללפתהל אלא וגל ראשנ אל , היקרוטב םינורחאה



 רואו םהולגרל רנ איה םתלואש | , בלהו חמה יקיר תא םגו ,םנושלבו םהיפב

 + + םתביתגל
 ,יחרזמ לאקצב

 .תּונויצב

 דעוה ירכח תפסא ןוספלוו דוד 'ה אישנה י'ע החתפנ  ןסינב מ"כב

 'ב  ,רמיהנדוב .ט ר"ד , ןיקשוסוא .מ :ואב הפסאה לא .לודגה לעופה

 =ראמ  'א ר"ד , ןיול 'ש ר"ד  ,הקטנאה 'א ר''ד ,  ןמינורג 'ש ד"'ד ,  גרבדלוב

 , ןיטשנרב-יצנרפ 'ש ר' ד , רגנאווטחיפ 'י ר"ר  ,רשיפ 'י , בולוקוס 'נ , קירומ

 ופתתשנש ,םיחרוא רותב .רצטיפש 'ה ר"דו בוזור א"י ,םיובנזור 'ש ,רלפק 0

 -לנצק ג .ר''דו :גויווצ .'ע .ר"ד ,.ןוסבקעי "וו ר''ד : ,בוכורב :מ"'א : ויה - , הפסאב

 'הו .ןויפוה 'ה פ"הוה תכשל .לש :םיריכזמה םג ויה .דמעמ  ותואב .ןוס

 . טילבנזוה
 תונויצה בצמ ד"ע ןופפלוו 'ה אישנה הצרה החיתפה םואנ רחאל

 : וז היצולוזר הפסאה הלבק הז ןודינב . היקרוטב
 תואצרהה לא בל םשו היקרוטב תונויצה בצמ רורבב קסע לעופה רעוה,,

 תונויצה לע םינורחאה םימיב םש תוליממש תומשאהש ,ררבוה . םשמ ואבש
 םימישאמהל העודי .תונויצה לש תיתמאה התנוכת ןיאש םושמ אלא ואב אל

 היתופיאשש ,רומג  ןוחטב חוטב לעופה דעוה -- . תורז תונוכ הל | םיפחימו

 דעוה ,אוה יירהו+ , תינאמותועה תובלמה לש" הינינעל תומיאתמ תונויצה לש

 ונבויו = וערויש | ,רבדב  לרתשהלו  ףיסוהל .ותבוח איה ווש  בשוח = , לעופה

 . "תוגויצה לש תויתמאה היתופיאשו היתונווב היקרוטב

 תוגהנה .לשו .לעופה דעוזו לש הפסאה  יטרפ תא .איבנ אבה רמונב

 הגהנהה תאצרה הררוע דחוימ ןינעש קר .ףיכונ  וישכע .  םינויצה םידסומה
 רב מצדב א" לב יכ ,הארנ וז האצרהמ . תימואלה ןרקה לש תיזברמה/

 קרמ 2,490,000 דע | תימואלה | ןרקה לש הגוה הלע 1910 תגשל

 לש תועקרק יקסעב םינותנ ויה 1910 תנש ףוסבש , ררבוה .('בור 1,135,000)
 .(קרמ 1,800,000 ךרע) ל"הקה לש הנוה לכמ 9]619 לארשידץרא

 - :הניתשלפ"הילגנא תרבח לש הנוברעב--ל"הקה יפסבמ תוולהל : טלחוה
 - לארשי-ץראב םיתב .ןינבל קנרפ ףלא תאמ רוע

 * הישעמ רעב .הדות לורג תועד  בורב .העבוה .תימואלה  ןרקה תגהנהל
 . לארשי ץרא .יקסעב = ל"הקה .יפסב תא .תתל הלא

 * תוטרופמה תומישרה  י'פע תימואלה ןרקה  תבוטל לבקתנש םוכסה
 יואוקה הפוקה תבוטל , קרמ 19203/80 הלוע ''טלעוו,,ה לש ןורחאה רמונב
 -- 8899 "מוג איה בהזה רפסב הנורחאה המישרה . קרמ 1196,81--תיביטרפ

 ..קרמ 120087,15 התע הלוע תיביטרפואוקה הפוקה לש הנוה

 םידליההינגו םייממעה רפסח-יתבב  תורומל םוירגימפה  תבוטל תובדנה תמישר
 דעוהב ולבקתנש , יקסניול .א חונמה לש  ורבול * לארשי-ץראב | רסוהל דמועה
 ץרמ 15 םוי דע 1011  רבמצדב 20 םוימ לארשי-ץרא בושיל  יאסידואה

 .1011  תנש

 ,.רי 18--דנלרוג .ד .ט 'ה = ,.בור 25--לימכוב יש ר"'ר :הסידו א
 הצונבר :.ח->.+ , ןמסדנל .י ר"ד , גרבלוק םיחאה = , קילאיב ג :ח ,  רדב ..ג א
 ,.ר 5--ןיטשלוו .ג- , .ר 6--ץיבומרבא .ש , .בור 16 דחא לכ-- .מ .מ .ץ ,יק

 :בויננ א .ר 121 ה'ס , .ר 1--יקסניפוג .מ , ,ר 3 א"ב--ץירג .מ , טבו .מ ג

 : (היגלב) 0 .ר 18--(םיציק ,נ ידי לע) רבע תפש ו תדוגא

 : (יקסלופוגוב .י ,צ ידי לע) ןחרט סא -ר 0 ימ י"ע  ןויצ",ש
 בוגורהא ; .ר 8 א"ב--ןמסיר .מ  .י ,  ןיטסניו .ש .י ר'ד ,  יקסלופוגוב .י ג
 ,ר 2 א"ב , ןמוה .' .א , ןילטיצ |. ; קיבולוב ג ,-ר 2.50--ןוזפונומ .ב יו

 .ב + , אקבילוק .י ,רוטנק .י .י ,יקסבורמוק ימ ר''ד ,.ר 1.50--ןיסוא :.י ,י
 ה'ס , ו רחא .לכ -ךגוכנלנצק .צ , יקסנילאו = , בל / ,דודיוא .ש ,  םיובניו
 -שוא ר 4 ה"ם ,.ר 1 רלקמ .5 ריד ,.ה 35 -רלקמ .ש :אפוא .ו7
 לע .,.ר 5 םינוש םישנאמ ףסאנ הלימ תירב תדועפב : (ץלוס| ייע) ינאימ
 י"ע םינוש םישנאמ ,.ר 1  ןימשפא ר"ד , ,ר- 3.45 ףסאנ לואדו ןיקסוז תגותח
 .ר 10 ה"פ , .ר 8.55 .אחורולוס רמ

 ,ש , ב א ּ 9 יקסננוופ | .ח :(ארופש ים וע ה מב

 רימת .םהל ןכומ םסראש , םירוטלדהו ו תא םג לארשי תיב ךשע ןלכ

 ןיזוגרב .ר 50.90 ה" ,.ר 1 א"כ רדינש  ,רנוקי .צ ,.ר 5 א'ב -

 ,.ר 9 א"ב--רצווש .ש | ,רלפנזור = .ח

 ; 'קסננזופ .* , ןימשרורג .י  ,רדלרב .ז

 :קוןט יל אי ב .ר 1.45--רפיל : (הילודופ)  ר ב ..ר 10 --יקסימובונ
 י"ע ; ,\ 2,60--םינוש  םישנאמ 1 .(פלג  .ד.י"ע)  י ר דב ב  .ר 3--יקסלובוכ
 ן יקסנשואק | .ז : ןמזירו ןמשמירק .א ו"ע ,.ר 2.95--ןמלרפו יקסנשואק ב

 לש ..ורפס-תיבב םלג ר -/ ,יד .10.15--םינוש םישנא ,.,ר 1- .א'ב--ידוזנזור

 . ןמגרב .ד ,רוקוניו בושטידרב ,ה 18 ה" ,,ר .1- -ןמשמירק

 ' הרכה תאמ :(ררופ .ב 5 ה קש טטפר ב .ר 2.84--ה'ס ,.ר 2

 ְ .ר 5--רפטשש .מ "דעוה .רבח לש וגב תנותחל ירדהה טידרקל
 . , ןמלפ .מ ;  סיקריס .י" , רנכולק .י ,שרח מ | , תילגרמ ו
 )--ה"ס , .ר2,2:) --םינוש םישנאמ , .ר 1 א"ב , תילגרמ ,נ , רגניטא .ד

 יונ , יקסניטיל א מ :(יקסנשזרדפ .מ .פ י"ע) אחיטפ ל-איא שלוב

 .בוקציא :.ל: .ש , יקסנשוררופ  .מ- .פ  ,.,ה 8.א"כ , יקסניטיל ..א .א ,.יקסניטיל
 :קסביל גופי רהיב ר 16: .ה"ם .,-ה, 1 .ץושפיל - .ק--ל. , ( .2 אב

 :ץיבהוה ב ,:ר .3--א'ב . , יקפרובמס ל ומ, ,ןיול, .,] ?(ןינל ..ם
 רנמו ,א ,א ,טבה .י .ג ברה :(רנטר .א י"ע) בוחיב .ר 7- היס

 ו 8-קז וב .מ :יציבוקנש ב .ר 3 היס | רך 1 א"ב בובולוג

 :(ןיטשניפ ו ,א י'ע) הבירג

 : .ר 8--ינושרג .ב

 קרמ "100---= םיהובגה רפסההיתב | ידימלת--(זננשא) דט ש מר ד

 = רבע תפש  יבבוה תדוגא--(זוגא .א י"ע) קסני בד .ר 9

 : רבוקמרטו . ןמָלגיז ..נ י"ע--(היצילג) ש טי בזה

 ףרובצרוש ,ּפ .- .י ,פלרח ,ש .ד :(פלרה ,ד י"ע) י קינגוקפור ד
 2 ןאב- .יכצינטוה .ב , יקסנירק והילא , ןיקניצ .מ , .ר 3--א"ב

 לקנרפ .מ ,  ררובצרוש .י = ,לקנרפ .י .י , יקסליארזוא .ד ,  קישטיבול
 , יקפל ש מ , גרובצניג ,א ",רטילפ .ש , לקנרפ יכדרמ , לגס ,ד , יקסלואר
 , יר 1 א"כ--לגס מ , ןטרבלז ,ג .ש , רניפל המחנ , יקסירבולב .מ
 (יקוסיו ,י י''ע) יי ר שוב דד  .ר 31.50 --ה'"'מ = ,.ר 1.80--םינוש
 ופ ל , 6 4%, ןבול ב , ,ר1:90--גרב- , .ר/2--לבַא + ,,ר .10- -ןיטשלק
 -=יקוסוו:.י' ;רדוב .ז- , יקסרבמוצ = , רליפ :ףכוי-ןבי ,י , רלופ הדוהי*ןב .י" , רל
 -ורב:.מ..ולע) : י.צ:ב בו ד-.ר- 22 ה"פ , ,ק.80--םינוש םישנא , .ר 1 א''ב

 1.00--םינוש םישגא ,קנלכ ו ו ו'ע ,-ר -1--ןמילק- .ח ,-ר 1--(ןמ
 ר .3.50--ה"פ

 | לש ואשרוה ףינפה ירבח ,.ר 25--דנ ,ם .אשראוו
 ןוסקיל "א ,-ר. 10--א"'ב-- ץיבוקלש .ל | ,גרובזניג .ג .ד---רבע תפש יבבוח

 רומוד .א , ןודרוג 0 ,19--ןאמסקופ ,ש ,.,ר 5--א"כ , ץושפול .י

 , ור 2- א"ב ,ץיבוניבר .מ , ןמכיפ ,י ,.ר 8--א"ב , ןמלג ,  קינבול
 ., דאטשנזיא .מ , םיהנפוא .ז , ןיטשפא , גרבנויא .ו , ןוסמרבא  .י ,"ר 0
 | יא ,סדניה ר''ד , קילרוה .ש =, בורבוד | .ג , ןוסקילג .ש ,ןמבלב

 ופי .ז , יקפבאינראט ,מ ו יי" , יקסלצלז \ והילא , יקסלוו .א ,  ןירפלה
 -, ץובורוטנק * ,גרבדירפ +,  , רנזופ  .א ,  םילדס ,ההטולפ יקסנידנול .מ
 .גרבסולש ,ףיש מ ,אריפש ו , ארופש .נ .,י , יקסבוזור והילא ו
 ,ימש .א ,אריפש .מ , ןיטש .י , נרבסולש .מ
 .ד ,.ר 25 גרבנטיר - 1 קנרפ = .ב .י''ע , .ר 16,65--ץיבוקלש .ל
 ) הדגולוו .ר 161 ה'פ ,.ר 3 א'ב--ןמדירפ .ח ,ןיביל ,מ ,.ר
 זימ .ל- מ ,אירול .מ- .ש ,םנופ ,י ג ,.ר 10--רש ,א .מ:+ (אירול  ,ש
 ובושבומ דוא: או ,ןיקסר = + .ג+ , ןיטרוג .י = .םמ , ןרפלה | ,א .י ,'ר 8 א''ב
 | מ ,יל :,.!ר -2 .א"ב - לגכ -,א- , ןיקתיו .ב .ח ,רברג .ש .י ,סיוינש  .ש .י
 3 א - , ספיצ ,'ר 0 אורול ,ש .מ ,'ר 0 דבינרק , שרוש

 "ימ ., קישטנליו ..נ .מ. , יקסבוקדו ,ב  ,ץיבצירג ,ש ,ר ,אירול ,ש .ר
 49,40--ה"פ ,'ר 2 -םינוש םישנא ,'ר 1 א"'כ--ןלפק-ןוזנמולב
 7 .ר 5--רגניולש ר"ד :ג רו ב

 (אובי ףוס)

 ,היסורב
 ל 1

 :.גרובוטפב "הלכש ה:יציפמ, תדיעו
 ילו  טושרמהו "הלבשהייציפו דעול  הדיעו  גרוברטפכ  התיה לורפאב א'יב

 ; תאוה .הבושחה ריעוה לע תטרופמ הפקשה . הדשה ירעב הרכחה יפינס

 קב קר םירסומ נא ו ל רמונב



 לע ןגואתמ רעוה = . תונושארה .ויתורבוח שמח  ואצי +

 הלאשב עגנ הצרמה + רכזנה

 ע"עלש

 תוקפו וב ה קיפסמ הז ה רמחה 0 ע"על - א ל .רמוח 0

 רוחיב , דאמ היופר התיה רפספ ה:יתב ל ץוהמ דעוה תרזנע ,

 רשקה לע הצרמה ריעה ףוסבל ,םישקה םייביטארטסינימדאה םיאנתה =

 ,'גהורהו ירמחה ךספהה תא ררבו םיפינפה ןובו  יזכרמה רעוה .ןובש

 ,.הרכחה .תוליעפל | .הזמ | אצויש

 גררב .םלוכ :, םיריצה לכ טעמכופתתשה דעוה תאצרה ר"ע םיחובווב =

 רפוח איה | תירקיעה הבסה ,םיפונסה תולועפ לורלרל ומרגש .תובפה

 םא ,הלאשל עגונב ; ימיקמה "ןיטלשה רצמ םולושכמו הרכה> :ולעב

 הנורחאכ . תועדה וקלחנ , תולודג אל םירעב םג םיפינפ חותפל הרבחק

 םירעב םג םיפינפ חותפל זכומהל תושרה | תא תנתונה , היצולוזי ו

 .ןהב הרובעל הוקח שי םא ,[תונטקה |

 ילמרונה פופטה, רבדב ותאצרה ת+ רגיא יב .י

7 

 ר"רה = ארק ב'חא

 תולובגל ץוחמ ואצי רשא
 , תונושלה תלאש ןוגכ
 ,האצרהה ירקיעמ דחא

 טזהוב יכ ,ךמא אוה .סיפאר רמ ה 0 דאמ 0 םואנב

 ךירצ אוהש אלא | ,המאלה \ לש - הוצנידנוט לכמ ישפח | תויהל ךירצ +
 ךכיפל .םעה לש תובחרה .תוהרשב . ררושה . חורה:דמעמל ןוכנ :יוש
 ןושלה תארוה ..סעל ס'התבכ .דסומ .דופיל ןוגרא'זה תא קר תו

 + םיליחתמל ס"היככ ירמגל רתוימו דבכ אשמ אלא חנוא האילביבחו ת
 לש המארגורפה לא | םינכהל ןיא םופאר 'ה תער יפל יב

 ןשררש , (ןיקצולס ,ןוקא , אריפאש) םידחא םיריצ דוע ומאנ הז -

 תירבעה ןושלה תארוה תא ס"היב לש המארגוופה ןמ ואיצויש ,ףקות ל
 + ןוגרא'וה .רוטלב הז תמועל תוברהלו תדההידוסי תאו (ע"'פשב) האי

 ,,גריבמורב - יפ. ה"ה םג .ורבד ה ,הז חורב ו םניפ
 ישארו הרכחה לש דעוה ירבחמ רחא .  םירחאו .גרובצניג ןקסגולופ 1

 ןושלה תא ודמלי .יב  ,הרשפדתעצה .ץיצה ,ןיני ורק מ ג המ
 ומצע ינפב רומל - רותב --ןוגרא'זה תאו תמצמוצמ הדמב האילביבהו .תירב
 : הארוהה 3
 ס"הב לש  ילאמרונה .םופטה | תלאשב הלבקתנ םיחוכיוה לכ  ירחא =
 ! תאזו היצולוזיהה םורבעק :םוליח
 לש דומל איה 6ע%- פ"היבב האילביבהו  תירבעה 3 תארוה %-

 תרבורמה  תידוהיה ל תא גיהנהל ךירצ םעל 0
 םש איה ןיגרא'זהש , תומוקמה םתואב הארוהה ו רומל לש

 רומל לש רצק רועש הבול עובקל < ףיחצ  םירבעה יפ"הב <
 .הנורחאה תעה דע  םינומדקה םימיה ןמ תתולארשוז

 -תוב לב לש ל תווחל תרסמנ תדההידוסי רומל רבדב הלאשה (ח

 / . הנכה:תנשל תבשחנ הנושארה הנש 0 תאצוה תספות דעוה תו ןושארה | סוקמה תא =, הרבעש

 -רכש לכקל סעל יובעה ס"היב ךירצ וישכע לש םיאנתה  י"פע-(ט
 םיונעה ינב רעב .םובשותה תורדש לכל יללכ תויהלו םודימלתה תאמ רומל
 . רומלה"רכש תא םלשל םידחוימ תודסומ םיכירצ

 דחוומ םוקמ וצקי האבה הדיעוב יכ ,הצפח תא העיבמ הדיעוה 0

 רמחה תא ףוסאל םיפינפהו דעוה ינפל העיצמו ,םיר ד הה תלאשל
 + ךכל ץיוחנה

-- 

 דצמ הביטאיצניאו ץרמ רסוחב קר ותבפ ס"הב לש ףפורה בצמה (אי
 סחכ לכב ולדתשי יכ ,םיימוקמה םינקפעזול הריעוה תאריק ךכיפל | , להקה
 . םיר!היה .ברקב הלכשהה יגינע תוחתפתהל עוול

 .ןאזו קב םידוהי םיטניחוטפ לש םהיתואקתפרוה
 ,תיאסידואה = הטוסריבינואב .םדוטל קוח ורמגש  םירוהו םיטנידוטס לש הצובק
 תינאזאקה היצאר:סינימראה . תויכלממה תוניחכב םש ןחבהל ןאזאקל ועסנ

 -נורוטסה לש םהיהורועתב הלועמ הקידב קודנת יכ , גרוברטפמ הרוקפ הלבק

 לע היצילאפה התוצ הז רוסי לע ,ןאזאקב רוול םה םיאשר המכ דע ,םוט
 ריעח ןמ וחלושי ןיא םאו ,ןאזאק תא ףכיח וכזעי יכ ,םודוהיה םיטנידוטסה
 רחא בל לא עגנ םיווהיה םיטנידוטסה 5ש השקה בצמה , ךלמה-יריסא םע
 :אנרבוגה ונפל םתבוטל לדתשה .אוהו ,שטאב ר"הוע  םיימוקמה םוטילקרפה
 :תדוקפ לבקי רשא .דע ,[םימי ..חשמהל שוריגה תא .הזחוה .רשא ,ינאזאקה רזט

 המודה יטאטופירל תו-רג-מ ןחלש  םידחא םיטנורוטס .  גרוברטפמ םיאולמ

 :וטסל םג תיללכ .המרגלט וחלש כ"חאו ,רבדב רזעל םהל ווהי יכ ,השקבב

 ושרי יכ * ,יקסבונאזירק רטפינימה רבח תאמ תיפרגלט הדוקפ הלכקתנו , ןיפיל

 :ארטסונימדאה הבש תאז לכב , תוניחבה תולכ דע ןאואקב תבשל םוטנירוטסל
 רטסוימצילופה , ריעה-ןמ- ףכות ואצו  יכ, , םיטנודוטסב הציאהו  תינאזאקה היצ

 ,ורועב .תורוקפ איצוהל לוכי יקסבונא'זירק יב , םיטנידוטסה תא הנע ינאזאקה
 ב הלכקתנ  םג ולו ,םינודאה ונחנא יי הפ לבא , גרוברמפב
 , "הילע רובעל ו.חנא םיאשר וטצעב ןיפילוטס תאמ

 יתב תא .וקדבי םיבורקה :תוילה :דחאכ :יכ , םיטנדוטסל ועירוח ףכות
 + רסאמכ ומשוו ואצו אלו .ןאזאק תא תאצל- ובייחוונש םיטנידוטסה לכו ,ןולמה =

 ךכיפל .,.םהיתכב ןולל .םהל ונתי אל יכ ,  םיכולעהל ועידוה ןולמה יתב:ולעב
 רשא רע םש תבשל תנמ לע תובורקה .תונחתה לא םיטנירוטסה ןמ המכ ועסנ
 .יקסבונא'זירקל .וחלשש , הינשה המרגלטה לע גרוברטפמ הבושה לכקתת
 ינוע תא .םהילא . וכשמ וכ ןעו ,  תונחתב .הבושיה .םג םהילע התשק לבא

 םיטנגילוטנוא  וזוא יכ = ,ףרגלטה . י"ע  ןוטלשל  ועידוה רשא ,  םיקינדאורואה
 התלע , ןאזאקכ וראשנש ,םירחא = םיטנירוטסל | . תיאשח  הריעול םיפסאתמ
 וחדוקפ דבלמ כ ,םתוא עידוהש ,רוטאנרבוגה ינפ תא תוארל לודג ישוקב
 , םתוא ריהומ איה ךכיפל =. ו תוארוה םג ול ונתינ יקסבונא'זירק לש

 = יתש  ךשמב .םג אלא ,תוניחבה ימיל- קר אל ו ואבי אל יב
 +ןאזאק .תא ףכוה :ובזעי יב = , רוטאנרבוגה םחוא ץעי דמעמ וחואב 4, תואכה
 ןנל ,םהיתבב ןולל ןולמה-יתב ילעב םהל ונתנ אל רשא , םיטנירוטסהו

 ופיע רבכש ,סיטנוווטסה ועידוה ןכ ירחא .., םימשה תפכ .תחח תוליל השלש
 ומרבה" .תונחהבי  םירפונה םהירבחל רוטאנובוגה תטלחה תא , חורכו רמחב
 . הסירואל ובש םלובז

 :וקולח ידיל ןאזאקב םידוהיו םיטנודוטסה | ןינע איבה העומשה יפל

 הטנ ןושארה , בולרוקו יקסבונא'זירק ,  םינפד-רטסונימ .ירבח ינש  ןוב תועד
 ,הזל רגנתה ינשהו ,ןאזאקב תינמז הבישי םורוהיה  םיטנידוטפל רותהל

 , םיטנרוטסה תא שרגל רוטאנרבוגל תוארוהה תא ןהנש אוה א הו

 ברכה לוב 5 איצומה

 1ומתמצסהמ . ה, 03605571.

 +,םונאיורד .,א .ךרועה

 0 ו 08



 ,תורז  תונוכ הב תונוממו

 11 א ג, 11-ס6ב ה, 14

 .הָפְצְמִה לַע

 < "ומ תו

 ,ונלש םינושארה ןומהה תורסומ .ודפונשכ ,רשע םינש ינפל
 הטשפשכ , ךכ-רחאו  ,הילגנאב  ורשאתנו - , תימואלה | ןרקה  ,קנבה
 םינותעה ויה ,שירע-לֶאב .בושי רפיל םודמוע 'םינויצהש ,העומשה
 תוכורכש |, םירמואו  תונויצה לע םילבוק םייטילופה םינמרנה

 דימח-לוהבע = ימיבש  ןויכמו = , תוילגנא
 ,םינאמותועה תוכלמ לש ."הדיחיה הנמאנה הרידיה, הינמרנ התיה
 ,תונויצה תא זא ורשח רופסובה תודג לע םגש ,וילאמ ןבומ ירה
 ודָהְו .  וירוחאמ הנופצ הילגנאש ' ,אמלעב ןוליו ןימ 'אלא הניאש

 ,הרבה הלפנ םילשוריב ,וישכע םג .עמשנ" ןיידע הז = רשח לש
 ךות .לא .תושרב /אלש ורדח םילגנא :םירפוח- םיגולואיכראש
 סחימ ןומהה :לש בהלנה ןוימחהו , רמוע-דגפמל תחתמ רשא הרעמ
 ונא ,ןיא =. אלפנ \ ינולואיכרא  רציא : תבנג .םג .וללה  םירפוחהל
 הדיתע . םילננאה .םתוא תמאב וועו :ואטח המכ דע: ,ןיידע םיעדוי
 .םאָמיִאהש ,םירמוא שי ..רבדה "תא  ררבל = השירדהו  .הריקחה
 ןתנו םילגנאה תאמ דחוש חקל | ,רמוע"דגסמ לע  הנוממה ןהכה
 אטשוקב אצמנ .הָב..ןיבו הכ .ןיב םלואו .הרעמה לא םנכהל םהל
 ורוע םהש :;הזה .לעמב .התוה .םינ ויצה די .םגש ,רמאש ומ
 ,םיפסכה רטסינימ : ,יבדדיבא'זר + "היאר אהו,. .םילגנאה  םירפוחהל
 ,ותעשב לדתשה ,אוה , ינויצ יכ  ,רבכ: הז ירזננ, .רילעש

 ...,תיבה רהב :תוריפח תושעל וללה םינולואיכראהל =

 , תוחחא  םינש ורבע .ונלש  םינושארה . תוחסומה ופי .ןמומ
 ,אוה םג  חכשנ שירע-לאב  דסיל  םינויצה  ורמאש .בושיה ןינע
 לש םכונחב לפטל תינילרבה ."הרזעה תרבח, הליחתה הז :דגנכו
 לש .רפסה .יתבב  .לארשו"ץראב | דוחיבו  היקרומב . לארשו ידליו
 ;תיתפרצה ןושלהל  תררוצ תינפרגה ןושלה התשענ \ וז הֶרבח
 חרזמה .תוצראב .חרזא -תוכז רבכ הז =: ,עוריכ . ,הל  ההנק רשא
 ולוכשה ,ש :;םינושארה םיתפהצה םייטילופה םינותעה ויהיו. .בורקה
 הבולענ ': תוינמרגהל  הופמ אלא = תונויצח .ןיא תמאב :יכ ,"ןיבהל
 ךפהנ טאל:ט :מאלו  (.התעדמ  אלש 'תינויצל  התיה : ,"הרזעה, .+רז
 הינמרגש . .,ןוליז .ןימ \ איה \ תונויצה .יכ = ,רבדה = ררבוח .: ררסה
 מנמלרפה ,רבח ,יִבייִרְִּב דמע .םוטעומ םימי .ינפל ..וורוחאמ הנופצ
 ה ההעפשה | תא הלידגמ | תינמרגש,' ,שרחו יקרוטה

 "ןתנתש

 ריע הנושאר הנשמ םוקמ לכמ .,הז ןינעב יקב .אוח ריש ,יב
 -- = דוס והוא . המוקממ הוז אל . ,תונויצב הנומטה ,"'תינמרגה .הנכסה,
 הק ןמ .רחא .היה אטשוקב  ילגנאה ריצה ..לש ,וריכומש ,וישכע' יולג
 | לע הדחפ 'תא ! וליפהו תונויצה לע .הער ושרח רשא ,םינושארה
 0 ,םיפדה | םינורחאה \ םימיבש | ,ךכ = ידיל .רבדה | עיגהו . ,םיקרומה
 = םירמאמ + ינש  .םייטילופה  הילגנַא .ינותעבש . בושחה | ,"סמיט,ה
 הלוכ איהש ,שוריפב הילע  דיעמ אוהו  ,תונויצה דגנכ םיפירח "

 - ינינע דגנכ  תגווכמ: איהש = ,הילע ..הקוח .אליממו .תונמרג
 נלש יקנבה לש רוטקרידה :"היאר אהו, .  לאהשי-ץראבו היקרוטב
 :ךכל ..ההתי = תוגמוא השורד .יכו) .ינמ רג ידוהי אוה אטשוקב
 | םרנחמה ,(6(דהא .רוברב "ינמרג, = ירוהי השַעְי ןוסבקעי רידהש
 | יקינולסב םואנ אשנ  ,אוה .ינויצ -יכ .וילע םירמואש ,ומיס וטנס
 חכש אל ןבומכו ו םילגנאה ישעמ תא :יאנגל שרדו
 0 לע .הָוצמ תינילרבה "הרזעה,ש ,תשרופמה היארה התוא "סמיט,ה
 ישמשו אל םא ,עדגי ימו .הלש רפסההיתבב תינמרגה ןושלה דומל
 = השעש .-,השעמ \ ותוא .םג = תונויצה  דגנכ "'תחכומ היאר, בורקב
 פיה תא :םיפדה יכ ,"קנאב .אניטסעלאפ עשטויד,ה התע
 +.. תירבע םג ולש

 - נע איה .וושכע ,ילננא .ןינע תונויצה. התיה הלחתמ ,ןכבו

2 
) 

 < ןונע אלא תונויצה ןיאש ,"יררבוי,ו אצֶמי בורקבש רשפאו , ינמרג
 הקיטילופה ירצוי  ןימאהל .ולכוי :אל .דחא .רבדל קרו. , ינקירמא
 ורחא תונוכ לכ ומע :ןיאש ,ירבע ןינע .טושפ איה  תונויצהש
 0 .:םלועב

 2 םיעברא יגל + העודי .תידוהי הצלה .ךבל לע .הלוע הילאמו
 + וָוהי אב ,אבצב הרובעה לש שרחה רדפה היסורב עבקנשכ ,הנש

4 
 ,;םשרהל רמועה ,ודיחי . ונבל :השעו המ :.,ותצעב  לאשל. ורבח .לא
 קיש .ידכ  ,:ויתונש לע ףיפוי םא -- ;אוה .םג  םידוקפה רפסב
 הקהל רחאיש ידכ  ,ויתונשמ  ערגיש וא  ,רטפיו .אבצל  ארקהל
 ' ,ינעמש | ול, : בישהו לאשנה בשח .התעשב הרצל הידו אבצל
 ושה המת .  "ונמזב .אבצל .ךנב ארקיו .ערגת .אלו ..ףיסות אל |

 0 ,,יללב יבל .לע.-התלע-יאל-..וזכ .המכוחמ :האצמה,,  רמאו

 וקיטילופה ירצוי וכ  ,רבהה  וניניעב אלפי אנ לא  םלואו
 תאזה-"המבוחמה .האצמה,ה לע . םהילאמ . דומעל 'םילוכי נא
 :(לבב< ,םלועמ זאמ ןה. ..חתוי אלו. ירבע -ןינע .קח איה .תונויצהש
 1 זמד תא עמל ו רכ 2 עב םולרתשמ וגווה לו סוקמ
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 הכירצ התיהש ,הנפה  התוא תעגמ ונהי התיהש המכ דע .םצמצל
 ,ונישעמ תא .דימת םיטולכמ ונייח ונחר כ לעבר ,ונמצעל ונל
 "םילעב,ה ויה הז ליבשב אקורו ,"ונילעב, תבוטל ,םישוע ונאש |
 יכ ,הנילע 'םמעז תא םיכפושו  םהינש תא .דימת םיקרוח .ונלש |

 םתבוטל אלו. םירחא לש םתבוטל  םינווכמ ונישעמש :,םהל המדנ |
 לכו  ;םיבר | 'םילעב, :ונ5 ויה ןמו לכבו םוקמ .לכב .ירהשי ,םה
 ןכ הנה .ונילע ורבחל שיש דובעשב הרצ וניע התו םהמ דחא

 תעפשה תא ונחנא םילידגמ כ לע .ןידל ונתוא םינלופה םירימעמ
 םיעטונו הינמרגב "םיטפיטקה,ל חכ םיפיסומ ,הירטסואב :םיניתורה =,

 ונתוא םידימעמו םיפורה םירזוחו .אשראווב תיסורה תוברתה תא
 םינלופל ונחנא  .םילפמנ יכ לע ,םהל רחוימה חסונה יפל ,ןידל |

 ,ונילע םהינש תא םיקרוחו םינמרגה םירזוחו ,הימונומוא .םישקבמה
 םיאבו  ,תינלופה תוכרתל תולסמ הירטסואב ונחנא םיללוס יכ לע

 דומע ונחנא םישמשמ יכ לע ,ונילע םמעז תא םיכפושו םיכ'צה =
 ,וניניעב .אופיא אלפי חמלו = ."ובו 'ןכו :תינמרגה .תוברתל ךותה ="
 תביש קר אלא םולכ הב ןיאש = .קזירכהו תונויצה . האבשב וב

 ןימאה אל ,ו מצ ע ל ירבעה םעה .תנאדו ו מ צ ע ל א ירבעה םעה
 + ןוליול. תחתמ ןופצה תא םישקבמו םידמוע  לכהו 'רבדב שוא <>

 הב םילגמ  םוי םוו = . תונויצו תא םירשוח םירשח הברה
 ,הנורחאה ותפסאב לעופה דעוה טילחה הפי  .הכלהכ אלש םינפ ₪

 היקרוטב ונבויו ועדויש ,רבדב לדתשהלו .ףיסיהל, והבוח איה ווש =
 פכ תישאר | לבא ,'תונויצה לש תויתמאה היתופיאשו = היתונווכ =

 הוסמ תשמשמ תונויצהש * ,וז הועטל ץק , םישל ,ונחנא  םיכירצ
 היתונווכ תא ריבסהלו ראבל ונחנא םיכירצ :קויד  רתיבו .םירחאל

 יהווש = ,אליממ ןבוי  זאו  ,תונויצה לש = תויתמאה  היתופיאשו =
 ,'םידבעה, ןמ םיבר בלב םגו "םילעבה, = בלב  הרושקה תלוא.
 לש םתבוטל קר ונישעמ תא ןוכל ונילע ץבור יעבט בוח ןיעבש

 . םימעה לכל .םירוסרס תויהלו םירחא = <

/ 

 ץענ | ,ינולפ בוחהב רשא  הפוקה-התשמדתיבב ונינש ונבשושכ , ברעב
 ..ראמ וררקתה וונפו וסופב ויניע תא ירבח |

 הידימוקיגארטה דוע ךראת יתמ רע ...?יתמ דע : ךתוא ינא לאוש - = |
 ןוגגסבו  רחא כותב רורו רוד לכב וניניעל תכרענו = תרזוחו תכרעגה , תאוה
 וכב  ידב דע ,  שפנדלעוג ידכ דע ארול וגל היח רבכ הז םוצלדקחשמ 1 רחא

 רפסב זא םיארוק ונאו | , שפנ-יכזו םימימת ונויהש תע , ונירוענ ימיב
 ולפט רשא ,  תונושה תו לי ל ע ה הבד-לע םינושה םירופפה תא םימיה

 ךרה .ונבל רשא שי .זא--,ךשוחהו תוצירעה ימו .םיניבההומיב .םדאדוארפ ונילע
 ,הרורבו תוארו החמש-תשגרה , תמדוק השגרה .ךותמ דעורו ספרפמ היה רוהטהו
 םיכלוהה ,הז ןיטמ םירופפה ראש לש םפוסכ היהי ולא םירופפ לש ם פס יב
 , תולילעב ונילע .םיאבה = , םדאה"יארפי םתוא : הפוקת ' לכבו ןמז 'לכב .םיגשנו
 -- , םייונעה | רוכב םיתעבש קקוומו שודקו .רוהמ םע | ,ונחנאו ,םיטדב ,וקזחוי
 + נשאר לע םשוי ןוחצנדרזו ולוב .םלועה יניעל הלגת :ונתקדצ =

 המטמוטו \ תונויפנ המכב התסנתנ ונשפנו רבכ" ונלדגש  ,וישכע 'םלואו
 תא ,קרהו רעה שוחה תא הדיספהו האכודו הפיע רבכו תואקתפרה המכב
 םיארוקו רקוב .לככ םיבשוי .ונאש  ,וישכע .,םתומלשב רעצהו החמשה תשגרה

 םיסיסבתהַו םישגהריטנכמו .רוואה-תונפס תודואדלע .תועידוה ראש ךותב ,םינותעב .
 רשא  ,םֶרה תודוא-לע האלפנה העיריה תא םג ןהנידמה ילודג לש
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 םיהלא יח | , םלואו  .םיחרואה - תאמ  לבקמ * אוהש 1 \ .

 בוא ו

 עבטמ לש ןה תורוצ יתש רפסה-תיבב = רומלהו . ךונחה
 הרוצה תא קוחמלו שטשטל ןיא ,ןהיתש ןיב דירפהל ןיאו ,תחא
 ימואל השענ  ךונחה .הלוכ עבטמה תא לוספל | ילכמ תחאה
 הגופס .הלוכ .הביבסהש םוקמב ,םה םיימואל םלוכ םייחהש םוקמב
 םג םיגופס. רפסה-תיבב םידמלנה םידומלה לכו  ,המואה חור איה
 ללכ ךרוצ לכ ןיא הזכש  םוקמב | , התומצעו | המואה חור םה
 ,וילאמ .אוה .ימואל :  ימואל ךונהל  הנוכב ךונחה תא תו שעל
 -ירומל ,םידומל ינימ ינש רפסה"תיבב ןיא וזכש הביבסב .וכותמ
 לכה אלא ,םיימואל םידומלו םייללכ םידומל = ,לוח-ידומלו שרוק
 . ימואל .לכהו יללכ לכה .לוח לכהו שרוק

 ועקבנש העשמ . דומלהו ךונחה -- םיקבדה ודרפנ ונלצא קר
 םייחל ףתוש השענו המוחל ץוחמ אציו ץרפ ידוהיהו ומיגה תומוח
 םיקובדו םיכורכ  תויהלמ דומלהו ךונהה ונלצא וקספ | ,םייללכה
 פכ ,הז רחא הז םיאבו הז רצב הז םידמוע וליחתה אלא ,הזב הז
 ,ירבעה רליה לש וחמבו ובלב | םוקמ ותעשב ספות םהמ דחא
 וחמב אוח םג םוקמ .םופתל ינשה םנ אבש שי" ךכ:רחאלו
 אב .אוהש וא ,ללכ אב ינשה ןיאש שיו = , דלי ותוא לש ובלבו
 םיימואלה בורל .חהתלע ךכ \ןה  .ומצעל היונפ הנפ אצומ ,וניאו
 םירדחב ימואל, ךונח וכנוח | םתודליב :ונלש םירמולמה
 ו דמ ל. ךכזרחאו  ,תושררמ>יתבבו  תויסנכ-יתבב . .,תובישיבו
 -ינואבו תויסנמיגב ו ר מ ל .הלחתמ .:ךפיהל .וא ., םייללכ םידומל
 ,ימואל ,ירוהי . ךונח םמצע תא וכנ חו ורזח ךכ:רחאו ,תוטיסרב
 -  .םידמולמה..םיימואלהל קר .אל.ךכ הלוע ונימיבו . םעמב וא ברב
 יהו . םעה בד ר ל םגו ,ונלש היצננילטניאה לכל אלא ,ונלש
 םכנחלו .םדמלל ידכ ונינבל תושעל המ * .ונייח תולאשבש השקה
 + תחאכ

 "הלכשה .יציפמ, לש  .הנורחאה הדועוה הקסע וז הלאשב
 ןארוקה אצמי  םיכומסה  םירמונבו הז רמונב ןלחל ..גרוברטפב

 יעפ | ותוא  ומשו ללמוא  רענ הויא לש  ופוגמ .םואלפנה  םידוהיה ןחקל
 ,וישבע--,חספההגחב םהלש אלפנה ןייה  ךותבו תואלפנה תוצמה ךותב ,ןילבת
 תא רוע תאשל .וגחור רצקת יב | ,םיהלא יח: ,ולא ןיעב םירבד םיארוק וגאשכ
 | ןנסיעבתל םבלמ חתוא ורב םיערו םימוש םיצל רשא ,תאוה תונצילה חרוט
 אל חומש םגו תאוה העיריה ארקמל ונבלב שוחנ אל רעצ םגש אלא רוע אלו
 -לע תועידיה ראש םע דחיב תאוה העידיחשכ ,םידחא םימי דועב המשנ
 בשומה"םוחת לוטב תודוא-לעו הגירמה ילודג לש םינושה  םיסיסכתה תורוא
 םורבד הלאה םירבדה לכ אלה | םלוע לש וגובר ..הרבתת -- םידוחוה לש
 תרגתמ האכורו הפיעו המטמומ רבכו םהב ונשפנ התסנתנ רבכ ,םה םיקותע
 ונברקב הלא דוע ורועי אֶל .שפנ-לעוג דבלמ אלה .. וללה םידזה םיצלה די
 , רעבנהו ירוכאה  ופדורו והכמ לא ףררגהו הכומה לש זובו שפנ-לעוג ,המינפ
 ךינפ תוגפהלו םואתפ דומעל השוטגה המחלמה םצעב התא הואתמ רשא שיו
 ימדל .?הצור התא המ  ,ןכבו : ףרטל ףאושה ,רעבנהו ערה  ארפה ינפ לומ
 ונחורו ופר רבכ וגידו -- וגחנַא "| טחש םוק ,ראוצ אה ,ןולתה, ?  ףאוש התא
 רוהטה תא רהמל ידכ ,המחלמה ירשקב דומעל חכ דוע ונב ןיאו הזגרנ- רבב
 +. . םירהצב שמשב ןבולמהו רורבה תא ןפללו ררכלו ךזה תא תובולו

 ינעלנה ןינעה לבל םימרוגה םה ךשוחהו תורעבה קר יכ ,התא רובסב
 =ןרקב םש רמועה הוה .התשמה"תיב לעב תא הארו ךינוע אנהאש -- ? הזה
 .ועשמל  םיחלוגמה וינפ תא - אנ-האה + קוחהמ :ונל םינפ ריבסמו ונונומ דיל יוז
 אנדחארו ן ונוראוצל רשא .הלוחכה הביעה תאו ץהונמהו ןבלה ונוראוצ תאו
 לע  הקיהבמה בהוה-תרשרש תאו  אירבהו דבכה ופוג תולש תא האר םג
 ןומא לש ןנאש שגר .אלא ךבלב .םיררועמ םנוא ןללח םירבדה לכ אלה --וסרכ
 -ןבל תרשמה רעגה ינפ לא םג התע| טבהו אנ"בוש .הגהו .ץק ןיא רע החטבו
 ', חמוד | ,.ךעבצא תזימרל .הכחמו הנפב םש רמועה , תורעשה-ןבלו  םינועה
 היתשה-ימדו ומכש יבגדלעש תיטנולאה אלא ומלועב ול ןיא הוה םימתה רענהש-

 ! | | , ברעב = לומתא יב,
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 , תוטלחההו ןתמהו אשמה ,הדיעוה .ישעמ . לע תטרופמ ,האצרה
 םירמואה .םהה םירומה ירבדל עינישכ המתו ארוקהש ,קפס לכ ןיא
 לודגה :ונרבעל .תיראשו םש לכ .ימו א לה ונרפסדתיבב דימשהל
 לע םגו ונושלב ונל רשא םירפסה רפס רומל לע הילכ רוזגלו
 ול לה : לאשיו ארוקה המתי יארו .המצע תימואלה וננושל
 םוקמ םהל םג שי ןיידע ,"םיימואל, םמצעל םה םג םיארוק
 ךונחה ינינעב הער תווחל ןכורה לע םילוע םה םגו ונרפס:תיבב
 היהיש הדיעוה לש /המושר אוה דיתע ללכ ךרדב םלואו + ירבעה
 ,הז = רקיעמ התוללכב .הדיעוה הזו אל ןכ לע יכ ,הבוטל רכינ
 םיאתהלו םירבע םידלי לש רוד לדגל ךירצ ירבעה רפסה-תיבש
 . והערל שיא .ךונחהו .דומלה תא וז הפקשה"תדוקנמ

 הנידמב "הלכשה יציפמ, תרבחל הל שיש םיפינסה לכב
 יפכו . אסידואבש ףינסה :רתויב .אוה םסרופמו םינשב לודג

 הפסאב םיטעומ םימי ינפל .ויהש םיחוכוה י"פע ןורל רשפאש
 םישנא רוחשה 'םיה תודג לע' ורמתשנ ןיידע ,הז ףינס לש תיללכה
 קרו ,תומוצע םהיניעו תומוטא ויה םהינזאש ,רודה ותוא ינבמ
 השבכנ, : תורוצנו תולודג תרפסמו םהיפב תשקשקמ ההיה םנושל
 םימואלל דרפי אלש ,וילע  ונרזגש הרזנב אוה .רמועו םהאה .חור
 5ש :קוחצ-תב הדרו ,הז "םנוחצנ, 5ע וזירכהש העשבו ."תונושלו

 ינבמ \ םינושמ  םישנא .םהיתותפש לע  םהל החנו ןוילע גונעה
 הפסאה תעשבו ,רוחשה םיה .תורג לע ורמתשנ ןיידע רודה יתוא
 ,םהמ דחא דמע 'אסידואב יהלכשה יציפמ, לש הגורחאה תיללכה
 ןכופמ ימואל ךונח לכ, :רמאל םיברב עידוהו .ךדרב ריד הזיא
 "| ןכשדלכ אל ירבע ימואל ךונח ,אוה

 הלאה םישנאה וארנ אלש טעמכ גרוברטפב התיהש הדיעוב
 םהל הרוגשש ,הלא קר  םש וארק "תואיצמה . ירקי, .רותב . ללכ
 -- ירבעה םעה הלוח תולחמ עבשו םיעבש, :םהיפב טתנשמ
 היה אל םלוק הלא םג םלואו ."ןלוכל אוה הקודב האופר ןוגרזהו
 .רתויב עמשנ

 תוירכע תורומל םיסרוק דופי רבדב ::וטלחוהש תוטלחהה

 תאו ונונזמ | דיל ןותע .ארוק תיכה-לעב תא יתאצמו ןאבל -םואתפ  יתסנכנשב
 וללה .ונפה - הדימע .ךותמ םינותעה .רחאב אוה ףא ןייעמ תרשמה רענה
 . ךלוה אוה הנה ! םהינש בלב "הצנצנ תחא הבשחמו ילא םהישאר תא
 ויטהלב השוע אוה םש רשא ., ןירתסמ םוקממ אב אוה הנה .ךלוה ידוהיה
 ..,םידלי .םד םיתושה  ,.םיאלפנה םידוהיה תרכח לכ םע דחיב

 לוגפ"תבשחמ ובשח אל יא דוב  וללה :התא רמוא .ול התא קחוצ
 הורב השענ הוח ןינעה | לבו ענר שי .,הברדא  .הזב חוטב ינניא ינאו = ,"תאז
 , רכגהדונב לכ ,יניעב ונחנא הדי ח : ותוריהבב  ליהבמו יולגו .רורב  ,ינועב
 הקומעו המותס םלוע-תדיח  ,אוה-ךורב-שודקה לש | ומלועב = ונתוא םיבבוסה
 רשי,םדא יאדוב .אוה  ,םארטה תבכרמב = ידיל בשויה  ,רכנה-ןב  ינכש  ,ןיבהמ
 ומירח איצוה הבכרמה לע  ותולע םרטש  ,ךבדל היארו  ,חור=בידנו בל-בוטו
 הטשפו וילא .הברקש  ,הפחי תידוהי הדליל תופי םינפ רבסב הבדנ ןתנו ופיכמ
 ,יתחגשה ינאו --  ןותעב \םידחא :םיעגר ארקשכ  ,ןכדיפדלעהףאו ,חדי: תא ול
 םירהו .-- .ה.ל י ל ע/ה תודוארלע  העידיה .תא . םג תועידיה ,רתי .ךותב ארק יב
 ,םידוהיה לע  עגר טיבהל ומטוח לעמ .הנסנופה תא רופהו ושאר תא ךכ-רחא
 ינב תא עדוי רדשה :ובלב ןא בשחש יל יאדו -- ,הבכרטב ודגנכ םיבשויה
 המכ ךשמב  םדאהינב םיזמוע .ידכב יכו .העיִריב תמא שיש רשפא ! הוה םעה
 ,וגב ,םירבד שי יארוב ? וז הנשי הנעט םינעוטו םירזוחו םינעוטו .תורוד .המכו
 וישעמ = לכו .ויכרד םיאלפנו :וייח םיאלפנו אוה .אלפנ םע הזה םעה יכ  ,טרסבו
 ה הדיח | ,ולוב 9 לבל .אוה סומכ דוס ומויק לכו ..התסב םישענ
 <. הרתופל ואלנו הב ולמע ל הברה רשא

 תובוהצה .ויתורעשבו  ינבש  ינפב .דצה ןמ לכתסמ ינא העש .התואו
 הבודגו בל-בוטו אוה רשי הוה שיאה יכ ,ינא עדוי ,  תולוחפה ויניעבו  תורשיהו
 ינפ לע .תוהותו תופוקוה = , הו לש תולוחכה .ויניעב = םלואו .ראמ דאמב חור

 תוארל .המדא רשא  שיו = . רעבנו רז ץוצינ ןימ אצומ יא וכ :םידוהיה <
 תישפג ₪ .
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 ותו .םידמוע םתא םינש יפלא ךשמבש , םכלש לותחה-חמ , ןטקה םכחמב ,

 | / םואתפ עדו ג ,ערבו

 =,ןה  תויוצר םיליחתמל רפסהדיתב לש המרגורפה תו דופי רבדבו
 + ךונחהו דומלה תא רחאל --תירקיעה הרטמה לא ןה תינווכמ יב
 = .,הלועפל .וללה תוטלחהה תא איצוהק הרבחה ינקסע וזררזהו ןתי ימו
 .תבוח 'ךותמ ירבעה ךונחל הפקשנה תונערופהל סירת םידקהל ידכ
 ןה ..הנידמה .ינב לכ לע תלטומ תויהל ההיתעש ,.יללכה . דומקה

 :,םירחא לש רפסהדיתבל ונירלי לכ תא חולשל םָיחרכומ :היהנ זא
 ,ךונחהו דומלה ןיב םירירפמ ןיא םהב םנש

 הוו כאה תאו

 " ץםולש = ,םולש,= םירמואה לש םשרדמ תיבמ ונלבוקמ ךכ
 ול האנש תרטונ .תּושרָה קרו ,םידוהיה לע בוט ובל ומצע םעה

 תוטונ .ןכיהלו  .'אל . ותו, -- םעה לע םג .החורמ תלצואש  איהו
 = ,.וילאמ ןבומה רבד והז אלה --וז החנה לש היתואצות

 "7 "דיז,ה . שממ הב ןיא .וז החנה :וללה "םימחנמ,ל םהל ורמא
 " לכ .ידיהיה םהב ארקנש תומשה רתי .לכל תורפסבו םייחב םדק
 האנש םיאלמ .,םנורג .ךותמ תרברמ םעה חורש ,םילודגה .םירפוסה
 לע הפחמ חיה אלש ,שיא ותוא ,יוטסלוט 'דיעהו ,םירוהיל זובו
 "אב .ידוהיש העשב .יכ | ,םהילע .רעטצמ היהו םיערה ובל .ירוההה
 "= תושגר ונוצרו ותעדמ אלש ושפנ יקמע ךותב םיררועתמ דימ ,וילא
 ורמא , וקיתשהלו םדיחכהל .לדתשמ אוהש אלא ,םימיענ יתלב

 .,ינאש | םירפוס :ודוה אלו  ,הלאה םירבדה תא "םימחנמל, םהל

 תודמעמה, ןמ היאר םיאיבמ ןיאו ,םהה םיליצאה ינבמ םלוככ םבור
 ְט ."םילשומה

 ןיִא .ירהש :,"םימחנמ,ה .ירבדב .ןימאהל  ונא  םג .םיצוה
 יע:ךתוא. םיבבוסה לכ יכ  ,תעדל -- הזמ  םויאו ארונ רבד
 -,ןימאהל ונא םנ  םיצור . ךילא האנש השובכ :.םבלבו ךב הרצ
 תואיצמה תמא  ידמ :רתוי איה היולג : םילוכי .ונא .ןיאש אלא

 היהש השעמה .תא םינותעה לכ ורפס םיטעומ םימי ינפל

 .ינב = וכ = , המלש הנומאב אוה ןומאמ . ן י מ א מ הזה םימתהו רשיה שואה יכ
 עו אל .רשא |  םישעמ המכו המכ םישועו .םה .םילוכורלכ הוה .אלפנה  םעה
 וניעה+ירוחש חלאה | םישנאה ירה . ול םיעודיה וינכשו ויבורקו ויחא ברקב

 היָח + תורוד .המבו המכ לש לפרע ,םהילע הסכמ לפרעה ול
 ! רחפת אל .רשא םלועדתדיח  ,המותס הדיח , סה

 / תה .םידיח תא .הפרמו שפנה תא זיגרמה אוה אלה -- הזה .רבדהו
 ונלש םוימינפ ה םויחחש תע ,הלאה  תונורחאה םינשב רתויב ןוצרה תא
 היגוריא = .הלודג 'המכ ,יוה  ?םלועדתריח .םיזמזמתמו .םיכלוה ,םיתחופו .םיבלוה
 וימינפה םייחה ! םירברמ םה המ םיעדוי םניאו םירכדמה ,םהה םיצלה לש וז
 \םיצרפה | .םרדגב ועכנ רבכ םיצרפ המכ . םכינפל םלוב םה ירה -- ונמע לש
 :ובל הז לכל  הנותנ תושרה ,וסנכה :'םכל .םיארוקו םכיניעל םיארנ ולה
 שא = , רבד = ןיא  .ןיעה  ןמ  יומסו  ונלצא .יוכח רבד ןיא :. תוארלו טיבהלו
 ג לע ח ו ט ש ו רורבו יולג לכה -. הירתפמבו המדאה יקמעמב םינומט וישרש
 הול םתמרגש םתא |. הטלחומ תוינקירו הלוגמ תָוינע + וארו ואוב . עקרקה
 'םתא .הוח םויה דעו םיניבה-ימימ תכשמנו  תכלוהה  ,םכתורעבב --םתא

 א היה אל ןיידעו -- ונישעמב םישפשפמו  םישרודו םירקוחז וננקנק לע
 ח , םכינועב :ונחנא \ הריח הוה  םויה- דעו . ןנתוא ריכהלו דומלל םכרועב
 2 <<. | םלוע
 ב ם 5 0 -)

 ל ינפ 06 קפד | , וסוכ תא .הנושמ | תוריהמב התש .ירבח
 + תיבה תא ותמחב .אציו המתה תרשמה רענהל .עבטמ



 2 : ל

 ידימלת .וללעתה | יכ 0 הבומסה ,,הטקאלאב ריעב |
 ,ץראל והוליפה  ,םינש עשת ןב דלי  ,ידוהיה םרבחב .רפסהה תיב
 ויה אלו  "!ךי'זה תא  וכה, | תואירק ךותמ \ םהילגרב /ותוא וסמר
 ', וירבח .והוכהש תוכמה ןמ דליה ותוא תמו םיטעומ םימי
 םימיב .היהש ,השעמה רופס "ןמזה-דה ב םיאצומ ונא וישבע 0
 הקלחמבש םיסורה םידי מלתה דחא ,אילודופ .ךלפ .הקנורמ'זב הלא
 אל ותולצע תבסב יכ ותעדב ,ריע התואבש היסנמיגה .לש תישימחה

 לא שיניו היסנמיגה לא אב ,תוששה .הקלחמה לא רובעל =
 ..התשענ | ותשקב> ,היסנמיגה ןמ והוא רותפל השקב = .רוטק

 ,ירבע רימלתב :רויו תיששה הקלהמה:.לא סנכנ האנקו סעב בורמו

 ,רחא ירבע דימלתב הריו רזח ,דימלת ותואכ ורודכ עגפ אל
 רסאנשכו = .והתימיו >> ,ורפסב 'ומותל 'הגה .רשא | ;יקסנאיד

 +לאשנ ,רמעמ ותואב . 'היהש . ,םיסורה = םידימלתה דחאו חצי
 רשי שיא לכ, : לאשנה בישה + ירוהיח רימלתה גְרַהְנ המ ינפמ,

 +: "ךכ .תושעל
 .;?הימארו יהובאר --- אקוניד אחוש "

 הנפ לכבש ,תאזה חרכהה איה הקיעמ המכו השק המכ  ,יוה
 סיסרל םיאמצ ונומכ ימ =, ךל .םיכחמ האנש יטבמ הנופ 'התא רשא
 בישהל :דימת = םינמוזמו םינפומ : ונומכ ןמ ; היחא שגרל .הבהא
 - -השענ המ לבא . הוחא .תושגר' ונבל לכ תא .אלמלו לבל הבהא
 , + תואיצמה תמא .ירמ רתוי איה ו
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 , יקסניצשל בקעה

 .תיְלְּכַּכ תופסשה
5 

 . םיירוטפיה .םישעמו .תוערואמ רלופאו ית 0 -

 ו תאו רודה: ינב: 'בל תא ו לע ולא ךושמי
 הז : תמועלו .,'ול תובושחו תובורמ/ תואצותש  ירוטסיח :ןויזחל = והיה
 לש .וייח יקמע דע .תמאב .ררויו בקונה ..,ירוטסה ןויזח  רשא

 וב זכרלו יוארכ .וניבהל .וירחא ךלוה = רודה ינב בל ןיא ,רובצה
 .םהיתובשחמ

 לשומ .הרקמהש | ,הלאה ' םירבדה לש םשוריפ ןיא םלואו
 + םשוריפ והמ אלא . אלו אל .הירוטסיהב הלבגמ"יתלב .הלש

 רובצה יקלח לכש .,רתויב חתופמהו ירוטלוקה ,לשומה רמעמהש
 םינינעה . םתוא .הנושארה .הרושב :דימעהל 0 םויח :םה ויפמ

 י'הפ .ייהשב + רטופו =  ;אוה-:ושפנו ובל םג םיבורקה =,
 הרשי 0 ה םניאש ,םהה :םינינעה תא 0 חופי תוציל

 , רובצב ול 7 בצמלו .ומצ
 ,תומיוסמו... ןה,...תורורב . עירכמה ןבורבש ,תוירמעמ <
 ידכ .,ןומהה .דצמ:איהשדלכ  הרבה-הידו לכל :> תוארנו
 המ" .ובחר .לכל תוחפל ירה יקמע .לכל אל םא :רבדה תא

 רתוי .ןה :תוכובסו .תובכרמ וללה :.תוימואלה .תולאשה ןכ ןניאש

 + םירומא םירבד המב

 ו ןלוכבש
 ,ותמ דא ,רעב סולו ותמָה א לע בשויה ,םעו

 יה ונלש תימואלה .תלאשהו + דימ ןהב .םופתל היושע

 הברה תוצרא ונל שיו הירוטפהה יידפח, וילע ורבגש :,ונא ןכ אל
 תושירדל ענונב קר תועדה תוקחא תֶררוש ונלצא . , םיבורמ םיזכרמו
 םחלהל ךירצש >,ונחנא :םידומ דחאכ ונלוכ רמולכ ,תוילי לש ה
 לבא .םוי םוי ונולע תואבה .תולבגההו תורזגה רגנ ,יםוחת,ה . דגנ
 דימ ,תויבויחה לא םירבועו תוילילשה תושירדה תא .םיבזוע ונאש ןויכ
 בל םישל .ךירצו = .הינשה | תא תרתוס תחאהו . תועדה .תוכבתסמ
 ,קרצב רמאי וילע רשא ,רחא דמעמ ףא ונל ןיא ונאש  ,הזל םל
 וז .תימואל הלאש לש הנורתפ לא םשפנ תא םיאשונ ויקלח לכש
 ונלצא .םיוצמ ךכ- לכש ,רבדה אופיא אלפי אל ךכיפלו , תרחא וא
 םירחאמו רחואמה תא ונחנא  םימידקמ ךכזלכש  ,תוישרפריבוריע
 . ונדיתעל רוסיה ,ונמויקל םיסבה -םה םהש . ,םינינעה .םתוא אקוד
 אל םיכתחנ ו ג ל ש = רובצה ינינע לכש םושמ ,רברה אלפי אל
 ;אוה ר 1 םגש רמעמה ייפע אלא .לשימה אוהש דמעמה יפ לע קר
 םהל תורזו םעה יכרצ ול :םירוש ,םירישעהו םיליבשמה-- םעהל

 הלודגה יהו" - "רחא םעל םינותנ | ףיתונבו . ךינב, ,ויתווקת
 .ונתירוטסהו ונייח תוללקבש השקהו

 ,טרבמופ לש השדחה  ותרותב התודוהל ללכ ךרוצ לכ ןיא
 ירכ .רברמה:םע עבמ . ,ועבט י"פע | אוה  דדונ ירבעה םעהש
 תועורי תופוקתבשו ,ינייחב .לודג ךהע רימת היה הדידנהלש ,ריכהל
 " חהוקנל ,ויתווקהו םעה ינינע לש ד -וכה"זכרמל .תישענ הרידנה התיה
 ,ונתפוקתש ,שיחכהל רשפאדיאו . ודיתעו םעה םויק הלתנ היה הבש
 ןמופת  ,שייה האמה לש הנורהאה התיצהמב הליחתהש וז הפוקת
 חרומה תוצראמ ונתאיצי תפוקת ,רותב אבה | ןוירוטסהה ירי לע
 , ןחכב םג תונושארה לע .תולועה ,,תושרחה .תוצראה לא תוקיתעה
 -לכש ןתונ" ןידח-=היהו ,ירובצהו ינידמה.  ןרודסב םג = ,ימונוקיאה
 הדירנה ינינעל .ונפי .תורבחהו תוגלפמה לכ ,ויגיהנמו םעה ישאר
 רמא הפי .לבא ,ןתונ ןידה היה ךכ .. תומרנורפה לכב ןונה םוקמ
 , :תיבויקה  הרבחה = לש = הנורחאה הפסאהב | םמשלדנמ ריירה
 ינינעב = התע רע = וקסע אל  םייברעמה \ וניחאש . ,היצרנימאל
 ' ,היסורב ונבצמ תא הזב ולקלקי אמש :,רבדמ הגארמ ,היצרגימאה
 הבהא .רפוחב :היפור:ידוהי - תא .ומישאי  לארשידיאנושש  רמולכ
 קומנו םעט . שקבל וניאנוש םיכירצ תמאב ולאכ ,תדלומה ץראל
 םיקלטאה תא : ,לשמל ;םישאהל ףערה .לע הלעי :ולאכו" ,םתאנשל
 . הניטנגראל  תאצל םיברמ .םה  יכ לע .הילטיאל הבח רסוחב

 הלודגה איה. היצרנימאהש ,ףוס ףוס וניבה םייברעמה וניחא םאו

 ,וז.םתרכהל םרג המ . ,ונל- איה .תחאו---,ונלש .הוהה .תולאשבש
 *-הסוח וא  ,ונתדידנב :ןומטה = לודגה חריציה = חכב /הנומאה םא

 "  ,נרוברטפ :ינקסע .הנח- -,היסורב = ונל הכחמה  ,ונדיתעב  הנומאה
 יםפחי " תא קוידב :רידגהל ןיידע, םיארי  ,םעה םשב םירברמה

 . םבלב תיסומכה םהיתובשחמ , תא יולגב עיבהלו .היצרגימאל

 תיצרגימאה .: םבלב 'םדוס, תא גרוברטפ .ינקסע ורמשי .םלואו

 תא וישכע  תדחאמה .,הדיחיה .הדוקנה איה .הדידנה ..הילאמ .החצנ

 . תושדחהו .תוקיתעה תוצראה רוקי תא תדגאמה +, בעמ חַרזמ ידוהי
 ' םשל וליפא הרעונש ,הז םשל חיוארה ,תירבע הדיעו דוע ןיא

 ינינעב 'םג  חרכהב קוסעה אלש | ,דחוימ .ירבע | ןינע = הזיא

 ,"ירטסואה .סנאולא,ה = ,"םירבח .. לארשי לכ, | ,ייא'קי,. . הדידנה

 ,היפלדליפבו קרוודוינב יתולהק,ה ,"תילגנאה תינויצרגומאה :קורבח,ה

 :,תונטק  תודוגאו  תורבח: :הברהו < ינילרבה :"ןייארעפ-ספליה,ה

 היסור .ירע  'בורב םידעו = תואמ > ,/הבורמ .םוסרפל וכו "'אלש
 / תורע .םיריעמ ולא לכ -- ,הקירטאו הפוהיא :ירע לכב טעמבו

 רשקה תא :קוחלו שרחל לּורנ הרידנה .לש החכ המכ דע = ,הרימנ

 - .ליחתה רבבש רשקה ה .םידרופמו םירזופמה םעה קח לב .ןיב

 -הוקושעהו | .תולוחג 'תוירבעה ו ₪ :קתנהל



/ 

 דפ ןוילב

 ותוא .ןתערמ .אלש ..קזחלו הרידנה ינינעב .ןהיתולועפו .ןהיתובשחמ
 תוכיאב .םעפה םורבדמ נא ןיא .. ומויקב תוצור ןה ןיאש ,רשקה
 ,תטלובה .הדבועה תא קר הזב םישיגדמ \ ונא .. תאוה .:הדובעה
 חרכהב םרוג .תומכה לדו . דאמ דע הבחרו, הלדג תומכהש
 : .תוכיאה ןוקתל םג

 ירבעה םעה איצומ המכ | ,בוריקב :וליפא רע של רשפא-יא
 תולודגה תורבחה רפסמ ןכ .לע יכ ,םירדונל הרזעה לע הנש הנש
 תורשע .האיצומ .ןהמ .תחא לכו ,תורשעל .עיגמ וז הדובעב תוקסועה
 ,תוצראה .לכבש | םונושה םידעוה רפסמו ,לבור יפלא / תואמו

 .םיפלאמ רתויל הלוע ,ךרעב . ,םילודג:אל םימוכס םיאיצומה
 תורבחה קר הז ךרוצל :תואיצומ ונישעש דמואמה ןובשחה יפל
 םינוילימ .ינש רע רבלב הקירמאבו הפוריאב רשא ונלש תולודגה

 היה רשפא הזכ םוכסבו . ןוגה  םוכס והז .ירהו .הנש הנש לבור
 רתוי .תלעות איבהלו .האנ רתוי רודס .הדידנה תא רדסל תמאב
 שיש אלא .דדונה םעל  םג ,רדונה 'דיחיל םג הבוומ
 םנוצרכו ,אוה ונירושע  לשמ הזה. םוכסה לש ובור ןה :.םירמוא
 רשא, : ישניא ירמא . תאזה הדובעה תא ושעי ערה וא בוטה
 ןיא .וז הנעטב שממ :ןיא 'תמאב םלואו ,יהעדה ול םג האמה ול
 םניאו תאזה הדובעה תא םישוע םנוא ונירישעש םושמ --שממ
 םהיתרשמו : םהידיקפ ידי לע אלו םמצעב אל ,התושעל םילגוסמ
 תירובצ הדובע , םיתעבש םרפסמ לדגי םא וליפאו ,םנוצר ישועו
 הניא ללכבו ,םיריקפ ידי לע אלו םידיחו ירי לע אל תישענ הניא
 םישלש ינפל בלההיבוהנ ונירישע = ואב ול ..דבלב  ףסבב היולת
 ,לשמל ,הנש
 זא  םיאצומ ויה אל .: םולכ תושעל  .םיקיפסמ ויה אק--,.הנהכו
 םיננרואה םתואו םיירובצה תוחכ ה םתוא ידוהיה ונבוחרב
 --,תירובצה הדובעה איה .תירשפא םֶהְלְשב קרש םיירובצה

 תאבה = ןבומב = ןכש-לבמו האצוהה | ןבומב תירשפא ,הלועפל
 תולודנ תולהק :,תוקיפסמ | ויה = אל = 'םנמואה תמאבו  ..תלעותה
 לש יתנשה | טוחובהש ,המודכו אסידוא = ,בויק = ,אשראווכ
 םידעו ןמצעל .רסיל ,'בור .ןוילימ יצחל טעמכ הלוע ןהמ תחא לכ
 +א'קי לש 'בורה .יפלא -..תשמה וא תשלש ולב םג  הדידנל

 ,תובושחה םוחתה | ירע . בור הזב אצויכו + ררוסבא הז ןיאה
 ןהמ תחא | לכש * ,'וכו "וכו < לימוה ,קסניווד ,קסנימ = ,אנליוו
 םהילע .האיצומו  הקדצ לש .תוהפומ | תוהשע = הָלשמ  תסנרפמ
 .הקירמאו הפוריא ברעמ ירע ןידה אוהו .  ךרעב ,םילודג םימובס
 ותוא לש ותלועפ תשגרומ תירובצ הדובע תישענש םוקמ לכב
 תושעהל ףאושו  תונורחאה  םינשב  קזחו = לדגש " ,יהבעה רובצה
 , ולרוג תא ושיטפב םפחל ,ומצע תא. אשונה יח

 םירשעב התיחהש היחתה תוררועתה אלמלאש ,לכל .רורב

 םעה תוחכ תא השדחו תושביה תומצעה תא תונורחאה  םינשה
 םידעו תואמ שמח ךרע רפיל א"קיל היה רשפא"יא  ,.תורזעתהל
 תוצוחנה תועידיה תא .ץיפהק היה רשפא הזמ תוחפ .דועו ,היפורב
 השארבש ,איקי התוא ,הזה יטרקוריבה רסומהו . ןומרה ברקב
 תעד תא לטבל טעמכ םתבוח יהוזש ,םיבשוחה  .םישנא םידמוע
 תודועו ןמזל ןמזמ .דיעוהל .איה ה.םו נא ,הב םחלהלו להקה
 עומשלו -- הנירמבש :םישרומה לכ לש -- תוילכ םגו ,תוילילג
 עומשל ,ויתורצו .םעה  יכרצ תא םיעדויה םישנאה יפב המ
 ,רתוי הבכרומ תישענו הדובעה תחתפתמש הרמבש םושמ  ,עמשהלו
 .ומצע 'רובצה לע. תוירחאה תא ליטהל חרכהה טלבנ 'הדמב הב
 הכרדמ = רופל 'תֶששוח ,הפרע .תא תאז לכב השקמ | א'קי םאו
 :םירצונ ,ירבעה :רובצה = רגנכ השאר = תא .הלוקמו : תיטרקורויבה

 .ןמוה תושירדלו םעה ינינעל רתוי םימיאתמה | ,םישרח | תוְסומ
 איקו :לש התהובע ןכות

 * הנהכ םג םא יכ ,הנשב  םינוילמ ינש :אל ונתנו

 < תיצרנימאה ,רורס לש הז עוצקמב

 , .דדונה ןמ .רטפהל .אוה רקיעה !אצו .טרופספ ירה --רורבו רצק אוה
 .איצוהל קר אל ךירָצ .ךכב יד אלש ,ונל הארמ תואיצמה .לבא
 תאו .רחא םוקמל ותוא איב ה ל םג םא יכ  ,ןאכמ רדונה .תא
 ,היצרנימאל : תיבויקה .הרבחה .המצעל | תלטונ תאזה הדובעה
 :וטסבלגה התדובעב התרטמ רקיע תא האור וז הרבח ןיא עודיכ
 עוצקמב התדובע לע אלא ןאכ רבדל ונתנוכ ןיא לבא ,דבלב תינ
 "תרכינש ,תודוהל ךירצ אלה וז הדוקנמו . האיציה .רורס לש הז
 .(* תיבויקה הרבחה לש התדובעב תומדקתה

 ,1910 תנשל תאזה הרבחה לש /ח'הודה  ונינפל חנומ

 קיפפהל הרבחה התיה החרכומו ,רבשמ תנש התיה ןובשחה תנש
 תינקירמאה היצרטסינימראהש םושמ ,םירחא םיחריל התדובע תא
 ! ,עודיכ ,רבשמה רבע וישכע .הכרר : לע .םילושכמ הל הרימעה
 ,הרבחה לש יהישעמ .תלעוהב הרומ הליחתה תינקירמאה הלשממהו

 תרובע .הלהנ  יכ .,םיחיכומה םירפסמל בל םישנ הנושארב
 / החלש 1909 תנש לש הנורחאה התיצחמב ,התומכב : הרבחה
 .לש :קנושארה .התיצחמבו .שיא תואמ .עבראכ ןוטסבלגל הרבחה
 == וז הדובעמ ץוחו ,.שיא ףלאמ רתוי -- רבשמה םרוק ,1910 תנש
 תקפסהב רוע הרבהה הקפע הנה ,ו יש כ ע הרבחה תדמוע הילעש
 . לש .םוהעו .113 .תאמ ולבקתנש תועידיה יפ לע  .םירדונל .תועידי
 תולאשב םיטנרגימא ףלא רשע-הששמ רתוי .םהילא ונפ ,הרבחה
 םהיתולאש ןה .רתויב .תוטרופמ . הינפואו האיציה יאנת רבר לע
 ,שיא 8564 ןוטסבלנ רבר לע ולאש םהמ .םידדונ 18,467 לש
 = .95 9 ןמ רתוי רמולכ

 םילעו :םש שיש  ,םיבר  תומוקמבש ,הזל בל םישל יוארו
 נא .ןיא .תיבויקה הרבחה ידעול םירדונה : ונפ ,א"קי לש :הדוסימ
 "תיבויקה הרבה ידעו .םיבוט םוקמ  לכבש -,הזב .רמול םינווכמ
 "' הפסאה תעב יונעמש םמצע א'קי .ישרומ יפמ םלואו . א"קי ידעומ
 םחכ תא השילחמ גרוברטפב היוצמה תויטרקוריבהש ..תיבויקה
 לש הידעול םיקמ לכב ונפש םידדונה רפסמו  ,איקי ידעו לש
 - ..רבהה תתמא לע דיעמ תיבויקה הרבחה

 " רבה לע  ולאשש \ םירדונה רפסמ  רוחיב אוה בושח םלואו
 + תוינעהו .תוקחרה תעפשה "םוחת,ב רבכ תשגרמ הארנב .,ןוטסבלג
 , ו םסחיו  ,היפלדליפו.קרוידונבש ירבעה ןומהה .ברקב תוררושה
 . םישקבמ ונידדונו = ,קרויקוינ ףוחל םיאבהל תינקירמאה .תושרה לש
 :,םרט .דוע ונמלועב תרסנמ הליחתה ."ץ ןאל, ו .תורחא םיכרד
 .ירמגל  קרוידוינ ירעש ּורנסנ

 הב | שמתשהל + תורשפאהו | האיציה רורפב םירבדמשב
 .' םגתפה = תובורק \ םימעפל  עמשנ | ;תועוב> = תוימואל  תורטמל
 < תובורעה תונובל תעמשנ הניאש תיעבט העונת איה הדידנה : ילנבה
 רבדה הורב לע טורמורפב הפ | דומעל  םילוכי .ונא ןיא :. שארמ
 תדובע אנ אובת - לבא. .הזה בושחה
 < רחבלו, האיציה לע .הבומל העפשה עיפשהל רשפאו רשפאש
 םיאצויה ןיב : לשמל |, תועובק | תורממל | םיעודי = םימנמלאב
 ,40%- דע 40% ןמ תובקנ תונורחאה םינשב ויה ללכב הקירמאל
 ללכב הקירמאל םיאצויה ןיב .15 /, קר. ןוטסבלגל םיאצויה ןיבו
 .ןיבו ₪5 // ןמ | רתוי | הרשע-עברא  ינבמ | םיתוחפ  םירלי ויה
 6 ו 1910 תנשבו , 14%- -1909 תנשב ; ןוטסבלגל םיאצויה

 ההתרובעב .תומהק תה .תרכינש ,רבכנה רבחמה ירברל זנחנא  םידומ (*
 הל שי רבכ םא  ,ונחנא םיקפוסמ ,ונמצעל ונאשב לבא , תיבויקה הרכחה לש

 : םובורמל .האיציה לש ' ךורסה עוצקמב הישעמ תא  בושחל תוכזה וז תרכחל

 = ןיא יאדו ירה | הרבתה לש "התרטמ רקוע,ל .עגונש המו ,א'קיח ישעממ

 0 + התובישחב .םירומ נא

0 
* 

 2 :,חיכותו תיבויקח .הרבחה



- 

 10 דע: 9 ןמ ; שיא םושש =
 ,םישנא .העבראו םיעבש--רלוד | 19 ךע =

 ,ןוטסבלגל םיטנרגימאה תאיב לש הנושארה |

 ,כ"ור םיפלא השמחו םירשע

 רעד קיטפיטאטס .דנוא עיהפארגאמער ריפ טפירשטווצ,ב =

 הזב אצ ויכ .הבקנלמ הסנרפו הרובע אוצמל רכזל לקנש ,ןבומ אליממו |
 רובעל רהממ וניא ,םינטק םידליו השא ילב ,ופנב שיאה .אבשב

 אוה אלא ,ךרפ:תדובע רובעל םיכסמ וניאו רעצמ רכשב הדובע <
 הצורו ,םשמ  אציש .םוקמב םג הב ליגר .היהש ,הדובע שקבמ <

 . השרחה וצראב עובקה רבשה ותוא 'לבקל

 שילשכ ללכב | הקירמאל | םיאצויה ןיב = םיאצמנ עורוכ ="
 ןיב ..םישילש  ינשכ- -ןוטסבלנל | םיאצויה = ןיבו = ,תובאלמ-ילעב =

 םיעדוי  םניאש תוצראה:ימע םיאצמנ ללכב | הקירמאל | םיאצויה
 רתויה בורה ,10% קר ןוטסבלגל םיאצויה ןיבו ,859| , ךרע בותכ
 99/5 .תיסור םגו תידוהי םג בותכו אורק םיעדוי---66 | ,--לודג
 אורקו  בותכ םיעדויש וללהו | ,תידוהי קר  אורקו  בותכ .םיעדוו <
 םיחיכומ המ .(* 20 דע אלא עיגמ וניא םרפסמ תיסור קר <

 5ע  עיפשהל רשפאו רשפאש %הלאה | םיטעמה .םירפסמהי

 . 6** האיציה |
 ,םיבר םיבתכמ י"פע +ןוטסבלגל םיאבה לש םבצמ .אוה המ <
 לש ובצמ בוט %לכ ךרדבש ,הארנ ,יבויקה דעוב םיקבקתמה
 םה םיטעמ ונרעצל  ,קרוידינל אבה  הזמ ןוטסבלגל אבה" רדונה
 הבושת בישהל ידכ םהב ןיאו  ,הול ענונב ונל שיש .םירפסמה
 תוטעומַה | תועידיה םג ןה תויפוא תאז לככב ,הלאשה לע הקפסמ
 המב ,לכ תישאר .ןהילע דומעל ונמצעל השרנ ןכלו  ,הלאה
 םתודוא לעש ,םירדונ 865 ןמ + ןוטסבלגל םיאבה םירדונה םיקסוע
 951 ,םילעופ וא םילעב רותב ,הכאלמב ווקסע ,תועידי .ונל שי

 תוחפ רמולכ ,םיאצוי העבשו םינומש ,?0%|; טעמכ רמולכ ,שיא >
 .םינינב ןינבב וא  תואקירבפב םילעופ רותב ודבע ,96 "6 ןמ 0
 ,רחסמב וקפע ,?'|: ןמ תוחפ רמולכ ,םיאצוי העבראו םירשע קר

 .תויונחב םיתרשמ רותב וא .םמצע תושרב םידמועה םינונח רותב
 ,70,8 9% םילעופו הכאלמדולעב ויה ןוטסבלג5 םיאצויה ןיב

 -ילעבו םילעופ םירדונה .םתוא ברקב ואצמנ רבכ המצע ןוטסבלגבו >>
 ונירוסרסו : ונינונח םישענ .ןוטפבלגב |: רמולכ 98 % -- הכאלמ
 !וניניעב לק הזה רבדה יהי לאו  .םילעופו הכאלמדילעב

 תועירי ונל שי ןוטפבלגל םיאבה לש :יללכה סבצמל עגונב
 עובשל רלוה 8 דע ל ןמ וחיורה םהמ , שיא 444 תודא לע קר"

 10 ןמ ; שיא םיעבראו האמ-- רלוד
 --ךלוד 14 רע 18 ןמו

 הפוקתל תוסחיתמ ולאה תועידיהש ,ףיסוהל ץוחנו

 גאוד. רעוהש העשב
 דמולש רחאל = .חיורמ אוה המכ ,עדויו יבצמלו טנרגימאל :ןיירע-
 וילגרו וידי לעמ םילבכה םירסו | תילגנאה הפשה תא טנרגימאה \
 הרבחה לש רעוב רוע יולת וניאש ןויכמש אלא ,רתוי חיורמ .אוה =
 : + ובצמ לע תועודי ול. קיפסמ וניא :בוש =
 עבשו םיעבראו .האמב םישרומ הֶתע 'שי תיבויקה הרבחל <"
 דע 'הרבעש הנשב עינה הרבחה לש יתנשה ט'זדובה ,םירע =

 תיללכה הפסָאה העבק האבה הנשלו
 .כ"ור ףלא םיעברא לש טה

 . םישנא הנומש

 *"ןאטסעוולאג ךאנ ןערוו רעד גנורעדנאווסווא . עוד, :ירמאמ "וע (*

 19 .רמוג ."ןעדוו

 ל , 1010 תנשל
 תשמשמ הנגיאש 'ןמז לכ ,ץרא לכלש ,המאלו קולחל ןיד:לעבל רשפא ,(**

 אלו
/ 

 השא ילעב אלו

 ,עבטה ךרד י'פ ע  טיאצוו , םיגומהל חרובעו חסינכ םוקמ דוע

 םויונפ ,  תוכקנ | אלו םירכז , תיתוכאלמ העפשה ל

 .י.םירומג ו םניאש ו הכאלסוולעב ,םינבְו |

 ,תכרפפמ 4

1% 

 ומ ןוילג

 הרבחה לש  הליעומה הדובעהש  ,ףיפוהל | ונא םיכירצה
 םיעברא וא םישלש ינפל .ןפוא םושב | תירשפא .התיה אל תאזה

 תונורחאה םינשב .ותרכהו  רובצה | תוחכ  תיחת םע קרשו ,הנש

 + הל תומודה תורבחה תלועפלו התלועפל םיחונה םיאנתה וארבנ

-- 
 .הָיְלַעֶב

 אר

/ 
 , תָסֶסונְתַמ גג לע יתילפ
 ,םיִרָבַעַה לָּכִמ תונולח ּהָל

 ,ףקָשְנ יִלֶא םָיַה .תונולַחב
 .םיִרָה תּופָעותְו םיִתִִז תורָעָ

 . ץיבונועמש דוד

 ,דָחֶאָה ןולחל שָנְנ יִנָא
 : םִמי בֶלְב יִתאָצְמְ ּולָאְְ
 ,ןְךת שאה ריִחָשַמּו שָפַמ ןיבְלמ
 .םיִמַעְל םיִמַָמ הָכְרְּב םיִאְשונ
 :יִנָשַה ןולחּב טֶּבָ יִנָא
 :םיִנקוה םֶהישאְר םיִרָה םיפקוז
 רלָפנב בֶבופְו רש רע
 .םיִנָשָע םיקוצו רז .יְִבְר

 הָיתֶא ישיִלשה ןולחה מ
 : תופסכמ תוופְּכ םָ ,םיִתיז רעי

 םיִרָּפִצ הָּפְכְל הָפְכ יִנָמ
 , תופָע ליִנ ףוצְפַצְב תונְחַמתונְחמ

 םיִאְרִנ יִל .יִעיִבְרָה ןולחבו
 ,םיִבּוזָע םיִשְרְגִמ ,םיִרוחש םיִריִנ

 תיקָע .דָמעְו הנק הָפְבִ
 ,םיִבּורָח ףקומה בל תב

 וו.

 ,תיּבה סירת םה םיִרּוגְס דיִמָּמ

 ;ויִלָתַּכ ןיִב הֶשַע
 ,ַחּטש תיבה לט ג
 ..וילע .םיִסְסּונְתִמ םיִחְרַפ .יִריס

 רֶמָח לָש הרעק םיִחְרְפה ןיּב
 .םימ איה .הָאְלְמ הרעה
 :ומויְּב םוי יִּדַמ .םינוי ,רַמיִרְ

 0 , . ,םורקצמ תַעָשְּב ּהָנַמ םיִחוש ו



 םיִרָחְצְּב םוי .יִדַמ .םוי יִּבָמ
 : םיקחרמב טּושמ תואָב הָנַה

 , םִיפְנּכ קַשַמְּב םאָתַּפ תולפונ
 , םיִפַּוה םימל :ביִבָס תונוח

 ,םִירָהְצְּב םוי יִדְמ ,םוי יִבָמ
 ,םֶמּהְו רָוַעְמ שָמָשַה תַע
 םִיָרְתו םיִשָרפַמ = םיִמּדְרִנ תע
 .םָמודה ,קיִרְבְמַה םוניקואב

 םיִדָאְה ולעי  םיִרָהַּב תע

 , םיפכה .תּורקְנֶב יאָּבַחְתִהְו

 תונירקמ ,תוחרק תוגְמּפ לע

 !םיפיע םילעוש ו םיעות

 םיִתיִהְירעיְּב קָּתַתְשָמ תַע
 םיִרָפצ ףוצפָצְו םיִאְפַע גש
 םיפורָשו .םיקיִתַע םֶיַמָשָו
 = !םיִרָצְמ יִלְּב שאְו הנ םיִכְפּוש

 האי יב ףּוטָע שאר א
 ;םיִנויַה רַפיִרִןיב - ,םיחרפה מ
 הָפּזשּו הָנּונַע ,הָנַמְנטק דָ

 , םיִנעְַז רָנ ףותַמ טָא הקר

 ומתי םינוערזה לָּכ תַעְו

 ,הָנְקַתְנִת לע- -לֶא .םינויהו

 תוקיִרְבַמ תולפא םיניִע יִתַש

 ...הָנלַחְשְת ,הָנְפַעְת יִנולַח לֶא

 וו

 ףופוליפ דָחֶאְכ יִבְנָא יח
 ;יִתִיִלָפ יִמדּב דרב ,ולש
 ןויער ויער יב הָקְסַפהְּב
 .יִָרְקִת ןופס לֶא יבמ יִנָ
 םירהצב םוי ,יִּדָמ ,םוי .יִּדִמ

 ו םיִטְּבַמַה זָר תֶא דּוצֶא ,ברֶאָא

 רּובָאְ רציִא יל הָבַר תַעְ

 ,םיִטָהְלַה יניעל םימְלּו םיִנָּ

 םיִעְגְרְל םיִשְדַחְתִמ .םיִנַפַהְ
 , םיִמְלִמִשִמ רֶתּוי םֶה ענר לָכְבּ :

 ,חָלֶא לע םילוע ה ;ינחְטְבּמ

 ְּ ;םּפ לק ברה 0 , .םיִמָלַעְתִמ יל תֶחְַמְש

 ;תונורֶחא 1 םינרק יאק רע

 םיִתָיה תורַעְיו םיִרָהָה לֶא
 .תונולחל דַעְּבִמ יניִע אשֶא

 תּוחָנְו .תושפמ םיִמַחר ינרק
 ; םיקּודסו םימּוקע םיִעָוְג .ילע

 םיכלהתמ םיצעה יב :בָרָעייִנְּב
 . םיקומע תונובשח ישּופת ,םיִקְחּוש

 ,םיִתיה ירכוח ,הָמַה דול יִרְנּפ
 ,םיקיִתממ תודוס םֶה םיִחקִמה לע

 ,תורדְּבִתמ תורוחשה תוילטה

 .םיִקיִהְבַמ םיִנָבָלַה םישּובְרתה
 ,םינירקמ ,םיזפומ םִיצָח םֶהיִנָּ
 | םיִלְלצ ינָנטִמ ,םירְדוק םֶיִצָח

 ;תוחָכשנ רָכוזָו שיִּבמ .יִנַא
 ! םיִלָּבְקִמ תדע הֶלֶא אל םִא

 לז י"ִרֶא ידימלפ ,ןוילפ ישודק
 ,..םיִמָיַה -תיִרְחַאְל םיפוצ .,םיזוח
 םיִדקְי קב ,םיִצעָה .תורמצ תובָּכ
 .םימרה םיקוצה םיִרָהֶּב דוע

 , םירוצ ןיָּב םיִדָבְואְו םיִבְכור םיִלָג
 ,םיִנודיִכ :יִּדַח םיִצְצונְתְמ דוע
 יִמַע תב :יִרוּבְג ומק אל םֶא
 ! םיִנומְדְק םיִעְלִס ןיֶּב םָהיִרְבִהמ

 : ,ןורַחאָה ץוצינה .עוג רָבְּכ

 ג הָדָרּומ לָבְתְל הלל תלת

 םיִפָחְרַמ ית לַפָחַּ

 ...הָדְגַא יְִלְפ םימּודק .תודוס

 , וז

 תבע יט הָעלָעְ ה
 אָכָהְל יִּבְלַכְו יִבורהְנְק .םע
 . -- חרק ןופצב יִשָפנ הָצְק
 :הָחְרְמ לא .יִתְדִפצְ
 ,רִמַע תוינומדק.יִנּוכשמ תצק
 :'ג םינש יפְלַא ןוגי .ןֶּבְרַַה ור

 2 ,תָבַ יפי לע תועומשה--תצק
/ 
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 דיצ דּוצָל תאָצְל יִתְבַשָח םנ

 ב
 = ורָהְוּ שמְטח יִנְרְכְש א
 הלה מ םֶרְְ
 תוקּופע תודצרמ שָמָש ינרק
 בכ ירדח .תוחְצחצְמּ
 יִילָתָו יבורד הנק ןשי יולמ
 ןֶבְלה לָתּּב רמָסַמַה לע
 ןולחה ןֶדֶא לע רפצ תצונ

 . קת ני מ הע
 הגמ הָאְְע ,יִפְִ תיִצַָמ

 .תקְרְכִמ תי הָפְצְרַה לע |
 הָרָחְ הָולש עַבְש בֶכוש יא
 :םיִלָצאְנ םיפעְְּב קָמעְתַמו
 רָּבַחְתִה יִלּואְו ,םֶלעְנ יִּבְלַּ
 ? םילעוש תַרָבַחְל םּומְעַש ךותמ

 ףֶרָה יִלּב םינִתַ הָלְיַלַבו
 ;הָעְלַעְה ךותמ קחש .לָל
 הָתְחַפְמִמ הָפִיִלְחַה הָואָנְַ
 .הָעּבֶמ בָכַעְתִמ רַתְוי תצקו
 תּומולחָה רָשְו .םּדְר ינא

 .הָלָפְרְעִמ תּוסְכַּב יִשפְנ טֶאול

 ףנַע .ןומְדְק בורח :יִמולַחב
 .הָלְקְפְנ הָעְקְבְּב דָרּב דָמוע

 הָצק דע חֶצְק הָטקְּבַה לב
 ,ןָלְִּב תופָכִמ ּויִפָנַּכ תוטומ

 תושיִרָחמ הנ יִפַַכ יִפְלֶא

 :ןֶליִנ ללב רכה ל
 ןֶליִאָה לש םיִנפְלְ יפלו
 :יִניִלְּבַמ שאריףופכ ןק בשוי
 ,תילט יִטְמקּב בוז חֶלֶע
 = לע ץֶרֶא רע ונקו ףַסְּ
 ' םיִרעְנ םֶדאָו תורוגְס וויִניִע

 : תוטומקה יִיְַלְּב שָרָח טול

 ומּולַח .וינרת :אל םייח תי

 , + תוטּומה תוויְלְּדַה בב

 , לנפח נח תֶא ריִכמ יִנָ
/ . / 
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 7 מ ןוילב

 ,םיִמָלָעִנ .וימוטרש עגְרְכ ףצ
 ןָשְו רֶבְּכ יִמְצַעְב יִכִָאְ ו

 .םיִמָיַה עבש בּורָחַה לַצ תַחַּת

 ,תועירמ הְָנְר יפנכ יפְלַ
 .הָמְרְַה דש םיִאשַ םיקְוי
 ,ותְרְבְ ינונמה האג םָי רש

 ; הממ םיִבְפַתְשִמ . הנ יִנְּפ
 : םיִמְּבְמ תחלוש הָואָנַהְ

 ,םיִיואמ לָפאְו רחש רהז
 :קוחר ה, קוחר הכ יִכְנָא ךא

 ,םייחל רָבְעַמ יִכְָא א

 , םָנואָשּו םייחל רֶבָעַמּ

 ,תומוהְתו תוגספב לָּדְבִנ ,יּובָח

 הימה ריש תֶא טלוק
 .. תומולַחה .רּוכְּב קוקו ,ףורצ

 <.ץ"רת .מבש--תבמ , ופי

 .ןאמנייטש רזעילא

 .יתנפס אל
 .רופס

 (:ףופ)

 וו

 .חספ לש ותיבל םתריד תא וקיתעה וזעו יתנטק אליניפ

 דוע לוכי אל | ,ותשא ונממ החקולש רחאל | ,הז אליניפ לבא

 ול בשוי | ,ויניע .רוא | ונממ = לטינו  םלועה ויזמ הברה תונהיל

 בשוי ,ונב חספ לש "ותיבב ,רהחה לש תיוז:ןרקב 'דימת אליניפ

 תליפת תעשב ,רקובב קר םשמ שרופו = ,םינ אלו .םינ | ,םנמנמו

 , .ויליפתו ותילט. ;תחאה ודיב .ולקמ 'תא זא לטונ אליניפ | תירחש

 ולקמב וילע .שיקמ = ,ןתפמה דיל דמוע ,תיבה תא אצוי ,הינשב

 : חוצו
 ? המש ךלוה הז ימ .! לארשי ינב ,אנ ועמש --
 ;ולאוש ןקוה . וילא שגנ םיבשהו = םירבועה ןמ דחא

 + ןכיהל + ןאכ :ינולפ ןב ינולפ .יאדו + ןאכ ימ --

 ,םשל ךלוה  אוהש  .םוקמה :.דע וכילומ = ,ודיב וזחוא .זלה

 ,שרהמהדתיבל | עיגמ אליניפש דע ,ישולשל ינשה | ,ינשל ורסומ

 אשמב קסוע .ליחתמו .יברעמה לתוכבש רויכה די לע  בשוי .אליניפ

 ףרוחב ןיב השבול אוהש * ,אלינופ לש .ךומההתדופאב סיכה  .ןתמו

 ,םרבעבו . ,םיאצויו םיסנכנ םיללפתמה ,םיברל זא חותפ ,ץיקב ןיבו

 סיכ ךותל עבטמ  אחרוא-בגא םה .םיקרוו ,יַתנטק .אליניפ  ינפלע

 םמצעב ונממ .םואיצומו שמח תב .עבממ וכותל םילשלשמ , ותדופא -

 .עבטמ וכותל םימעפל לשלשמ .ריעתדריבג ןבואר = ; תורוגא עברא
 . , ל

 ו
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 וידימלח אלה .םלוכ .,ותנקת לע .םידקוש םיבר הז םיכ . ףסכ לש
 ,השעמ .עריא תחא םעפו .םברב לפטל םיבייחו םה אליניפ לש
 ,תיבה .ןמ .ןקזה תא  איצוהו חספ ךלמג .םירהצב .דחא ויתס םויב
 לא ..ועורז .תחת ןיליפתהו - תילטה קששכ | ,ץוחב ידיחי. וריאשה
 רבכ :בתכ ירה .חספ .  !ותיב ןתפמ תא :רובעל הז .ןֶקז דוע .ןיהי
 ריעב רשא םירמחנה . וינבל .,הז .לש םיבוטה | וינבל בתכו .רזחו
 קר יכו .?אוה םהיבא אל .וליאכ - ,םימלאכו םישרחכ---וללהו , .ב
 %וב לפטל בייח ומצעב חספ

 לכו ,המלש .היפונכ .השעמה . םוקמל .האבו הטקלתה דימ
 ופסאתה .,לודג רעו ןטקמ ,הריעה .ינב לכ .החקרמכ .התיה הריעה
 ,ולחלחתיו---ושפנל בזענו בלענ דמועה ,שישיה  םבר תא ואר ,ואבו
 ונתוח .,םינקז לש וז .ותיבב .קיזחמה .,יול אוה ,םיפופ רחוס יול
 ; תולוק-ילוקב חִוַצ . ,ותנתוחו

 רבוכמ -ידּוהי :!וימעב לעב ---  :הוכ .ישאהבה"רבהרמ .---
 אמק:אנת ..עדא אלו ינא םהי .| הז. השעמ השועו .--- - תוירבה לע
 המ וארו .ואצ  ,אבררא = , םופוס .בגוג- תויהל, הלוח .זניא  ותומכ
 -לעחףאו .,ץראה-םעו רוב .,םיסוס-רחוס יול. יננה- ינא . וניבל יניב
 שיו .ןיד שי ירח .  םהיכרצבו . םונקז לש .גוזב :.ינא לפטמ | .ןכחיפ
 יול רמג :ךּכ - : !םהיתואכרעל .,ןידל : והעבהנ -- .םלועב ןייד

 ,:וירבד .תא
 ,םינבה לכ תאו = ותוא =. ,ןידל .ותוא .עובתל * ,ןה -- 

 / .וירחא. םלוכ \וקעצ -- ! טהיתואכרעל

 שיקמ היה ,רחפנו שערנ ,תיבה זיז לע םיתניב בשיש ,.אלינופ =
 : םינונחת לוקב רבדמו וביבס ודיב

 + ואטח המ ינב ...םה -ינָב = .םינבה לע ןושלהל אל  ךא =
 ! תומהוגה .ןה ..םישנה תא קר ןידל עובתל רשפא

 ידול לארשי םע ינב ךותב רברה עיגה אל :יכה:ואלבש אלא
 ,לודנ דעו = ןטקמ = ,הריעה ינב .וטקלתה רימ | ,הלילח אירוטלד
 -לעב םשל ואיבה חספ תא םגו ,הצע םש סכטל ברה לש ותיבל
 , הברה וב םיכפוהו  םישרודו םירקוח = ,רבדב םינד ויהו :,וחרכ
 םישדח ינשש < ,ןיד קספ איצוהו חזה ןינעב אוה ףא ןייע ברה
 ךומס היהיו הבורקה .ב רעב םירדה' וינב ינש לש םתיבב ןקוה בשי
 רברה אהי ךכו ,חספ לש ותיבב ןסכאתי דחא שרוחו :,םנחלש לע
 ותואבו ..השויה תדמ יפכו לארשי" ןיד יפכ לכה -- הקילח רזוח

 .ב קיקב הנוחה  ברהל טרופמו לודנ בתכמ ךרעו ברה בשי רמעמ

 == הז ובתכמב ץילמה ברה בתב 5 לכל עודיש יפב,
 בשות \ ,י"נ 'חספ רירהומ ךבכנהו  גלפומה ינרותה לש ודי ןיאש "

 םייח ךרואש ,וז הדבכנו הבר הוצמ ומצעב םייקל תגשמ = ,ונריע
 ,רוהנ-ינפהו שישיה = ויבא  ידיב קיזחהל = ,ונייה = ,'וכו .הנימיב
 הבה יכ הוצמה .תבוח ירי ודגנ תאצל | ,יינ .םחניפ ר'רהומ 'רה
 לכ תא .תואלמל . ,היתשו  הליכאב ןיב = ,הלענהו- השבלהב ןיב
 ונייַה . ,אוהו ,יוכו ארבג .תבוח ,ויבאל  ןבה תבוחכ = ,וירוסחמ
 לוע לּבָחּו בותככ  ,השקה | ולוע תחת חנאנ = ,ןנד חפפ ינרותה \

 --"'וכו .ןידכו  תדכ .ונטלחהו .ונמק מ"חה ונחנא ןכל ,'וכוןמש ינפמ

 םיתב-ילעב . םיעברא  .םותחה :לע .ואב בתכמה ותוא ילושב
 ריעה ריבנו  ,םינפל .אליניפ לש :וידימלת .םלוכ ,ריעבש םיבושח

 שיא ,יִלָאְדְףסוי 'רה לש | ודיל ורסמ .בתכה .ןגשתפ תא ...םשארב
 'רש יאנתב = ,ריבגה לש .ותיבב םנכנו .אצויה  ,לינרו .ןקז , ןמיהמ
 החגשה. .וילע .חיגשוו  וכרד . לע .אלינופל ול :הולו : ןנד .ילא-ףפוי
 ,וצפח  זוחמל | ,בתכמב בותכש ומכ ,והאיביו = .וחכילוי  ,הלועמ

 אליגיפ תא ..שממ וריל ב .ק'קד ברה לש וריל .בתכה תא ךוסמוו <
 םיברו .ותדופא ירותפב תא בטיההבטיה , וסכר -,הלגע <: רבוש

 אצי .ךכו  .רהנה ינפ לע רשא ר

 ראדו ; ויעסמל ךליו --- תחלצומו הבוט העשב ריעה חא אליניפ
 ,:ותנקז-ימיל .ריית תושעהל  :יתנטק .אלינ יפל ול .םהנ .ולזמ

 זץ.
 . רוקוהל היח עדוי  ,הנומאב ותחלשמ תא םייק ילא-ףסוי בר

 ויהו ;תרמשמל וריל והרקמ להקהש ,ןודקפה ותוא לש יכרע תא
 ' ונפמ וילע ןינמ | .,יתנטק .אליניפ לש ותנקת לע ךרדב דקוש
 == ךותל םאובב -ב .ק"קל ב והֶאיבהש דע .,םיענפ ראשמו הניצה
 ורימעהל אלא אליניפל הנקת .ילא-ףסוי .אצמ אל .,,ב ריעה .תולובג
 - ילא-ףסוי לש ותבשחמ = םנמאו : -.םיאורה . לכ יניעל .ריעה קושב
 "ותילטשכ ,םיברה .תושרב ידיחי רמוע ראשנ .אליניפ ,.ירפ התשע
 ידכ: ,אתמר ברה לש ותיבל רס ילא-ףסויו = ,ועורז תחת ויליפתו
 ,ןאכמ תושעל המ :תרכ = ,ותא ץעיתהלו בתכה | תא ודיל רוסמל
 בר םנ לטנ .התיה םירהצה תחורא תעש העש התוא * . ךליאו
 " 'איצומה, תכרב .ךרבלו תפח לע עוצבל הנוכב וירי .תא ילא-ףסוי
 .תריכמ קסעב ועגנ ..החישה ' ירחאו הדועפה ירחא וילאמ  ךשמנו
 "ירה אל לבא .,ריעְו ריע לכב בר .לש ותסנרפ םהילעש  ,םירמשה
 .ויה ךכו = .ה..ק"קבכ .ב .ק'קב הזה .קסעה | לש ודמעמו .ותגהנה
 'דיחי ,קושב אליניפ דמע םיתניב 4 ,בה ןמז םיחיסמו םיבשוי

 ראמ םגעתמו ושפנ לא בצענ ,,ולקמ לע ןעשנ אוהשכ ,רדובו
 -ול רשא לכמו וריעמ = .ותיבמ שרוג הנה | . ילרונל ובל ובל
 :והפסאי רשא הז .ימו ,רזומו רז ,הירכנ ריעב ןאכ דמוע אוה וישכעו
 , : קעצו רמע %ותיב לא

 : ! לארשי .ינב | ,אנ ועמש --

 *בשו םירבוע : לש .הלורג  היפונכ .וילא הטקלתה  רימ
 תבצחמ רוקמ = תא אליניפ .םהל .הלג  ,םישרודו. םילאוש :וקוחתה
 ' םיעמושו םידמוע . םילודגהש דעו = ;הנה ואיבה  רשא .רבדה המו

 :.ןקזה תא .ווחא > ,איפונכה .ךותמ םידלי : :ינש ואצי = .,רבדב םינדו
 ו קיזייא תיבל ;ּוינב. תיבל .והואיבהו והוכילוה = ,וירי יתשב
 .. םתוולל םהירחא םיכלוה .הרובחה : ינב .לכו

 ל ,וינוע .יתשב :רועה םהיבא תא 'םינבה .ואר
 - ו"ופרלעה ףאו = ..ולחלחתיו .-- ולוכ שפורמו = ךלכולמ * ,באוסמו
 | שיגרה .תרחמל ,תיבה ךותל והופינכהו ותוא םיולמהל םינפ וריאה

 "< שוחגו .אלמ הז סוכש ,ואצמו וקדב ,ורמע ,ותדופא סיבבש הטילבב
 רכש :ידכ ,ןוגח םוכסל ל דחי ןלובש ,הברה :תועבטמ אוה
 ובישוהו תדחוימ:. הלגע .ורכשו :והמע | .ה :קיקל .ב 'קיקמ : הלגע
 0 ה .ריעה יבשותש העשב ,םירהצב יששה  םויבו ןקזה תא הב
 ובוטרה = ןהותואפשכ  ,ץחרמה תיבמ ובש  ,םכותב חספ םגו
 יו םהויחל .לע  םימ:תופט תופיטמ ,תורפופש-תורפופש תויושעה
 ובוחרב הטאל :תרבועו .העיתרמ הלגע .התארנ העשב הב---,םראוצ
 ,יתנטק אליניפ . ;הריעה ינב לש םבר בשי הלנעב ,ריע לש

 עש :ףרפרשה לע : רימת .ותבישיכ :" ,חותמ 'ראוצבו  םרומ  שאָרב
 .עעונתמ = ,ריואב :.עעונתמ שארה היה םיקרפל קרו  ,שגרדה יבנ

 רמחמה \, לרעה, ןזוא לע .המ ךבה שחל = ,חספ ץפק זֶא , לפונו
 ךרמה"תיב = רצחב חאשמ תא הקרפ הלנעהו -= .ותמהב רחא

 ו

 ותב הפוצ לש הנותחה:התשמ תעשב החמשה 'הברע א
 ;ליעל .הבותכה .תבשה ירחא | ,םיברעה דחאב , האל-הנח לש
 < ,הפוחה רמג רחאל ,וז הפיצ לש התפוח הלח
 ,תנותחהה םלוא לא ובש .רבכ .םינתוחמהו | .ןגנל ולכ
 ] שדופל .ותריד .תא עבקש | ! אליניפ
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 התשמל ינוכילוהו = ינולט =! לארשי = ינב = ,אנ ועמש -- =
 . . ! הגותחַה

 םש אצמנ אלו שרדמה"תיבמ = לגר ההלכ 'רבכ 'העש התוא
 .עקרקה ןמ תופוריפאפ-ירויש טקלמו רזחמ היהש ,דחא .דלי ק
 שיגרה .םלןאה לא והכילוהו ודיב ותוא זחא ,ןקזה לע רליה םחה

 ,ןקזה לש ותסינכב ,חספלו האל:הנחל ףהושמ בורק  ,"ץקש,ליפו
 ףמעמב התוש ליפוק היה ' הז רחאל . ןחלשה לא והבישוהו .והלטנ\
 : וכרבמו .הענענמ ,.וריב םפות ,חספ? הנופו "םייחל, םיבוסמה לכ
 ,ךכרבא ,לשמל ,המב -- ךכרבמ ינירה 1 הספ  ,םויחל -- 0
 ,. . ויתונשו וימי ךיבאל .ךיראי ךתוכזבו ךל רוזע' םיהלא \ + חספ

 דמוע .היה ליפוקו .,ליפוק לש ודובכב עגפו ףצקתה חפפ
 .ויבאמ ובל תא חישקמ םיהלא ארי .ידוהי ךאיה .+.ןכתיה + ןעוו
 ליפוקל חספ ול בישה | +ןייד תילו ןיד תיל וכו ל ורשבו = ומצעמ
 ומקש דע  ,םיכלוהו .םוטטוקתמ וללה ויה  .וקיח לא ותפרח תא

 ,הז דגנכ הז םידמוע  ,ףא:ירחבו :ףצקב * םהיתואסכמ נ
 : םיחוצו הז לע הז םימייאמ ,םהיפורגא  םיענענמ

 ,ןאכמ .אצ = ,: חספל ליפוקו , ליפוקל חכפ ארוק--1 ןאכמ אצ-- =
 '!ץקש :ןב .ץקש =

 =תובוברע ךוהמש דע = ,הלילח םירזוח םירבדה ויה :ךכו = |
 לש . 'ןהיתולוקזתונבו = ןהיתולוק םג = םיעמשנ | וליחתה = תולוקק

 תחא | ."הפשכמ,ב וזו ."אתבלכ,ב וז  ,"םיִרְדצַה,  ישנ

 יכ ,םואתפ הרכזנ ,האל:הנח לש תמה היחא | תשא : תונחי
 ללכבו ,הפוחה רחאל ףכית הקשנל | החכש האלדהנח = תנתוח
 : הנעטב הילע האב זאו .דובכ הב תגהמ ה
 -תרסחמ ,ךרדב הנעתמ יתייה תוליל השלשו םימי חשלש -- :

 ,אוח = ;וז = תיממשכ = ולאל ינא .ירה  ףיסבלו ,היכרצמ ישפ
 . ..ןאכ היה" ילמלא רע ותחו

 וצרפ דימ ,ןרע | ותחונמ = ,חונמה  הלעבב :הרכמש ןויכו
 השקב האל:הנח | . בהוהקקרממ הדי תא הכשמו \ היניעמ ת
 -- םיטטוקתמה םירדצה ינש לש םבל לע תוכר הרבד ,הסייפלו הל
 רבש ,סעבמ טטור ,חפפ .הטקש ' אל המוהמה | ,"הדיב הלע
 לע .ףוררל הז יאמשא ןקול .ןתי אלש .עבשנו ץפק  ,ותמחב

 ןתמחלמב ופיע םישנה .,תולוקה טעמ וטקשש רחאל . ותיב ןתו

 ,תוחורה .תצק וחנ ',םירעוסה תובבלה לע  ויתוחידבב אב ןח
 -יאצומכ | ;םשה:הצרי?םא  ,הפסאל אורקל וטילחה .דמעמ ותואב

 ותחורל .הצע סכטל :ידכ ,אתמד ברה לש  ותיבב : שדוקד
 ריעה-ריכג ןבואר  ..רבד הזיא ונקתי אדו , אליניפ לש :ותעושי

 ,! יהיו--רמא אוח .: רבדמו  ןוכמ .,ובל יפלכ ועבצאב ,ןוכמ היז

2% 8 

 ,אלינופ תשרפב םיקסוע = ריעה ינב .ויה עובשה .ותוא לכ =
 הנופ דימ ,קושב הוב הז ושגפש םינש . אליניפב. םיחיסמ

 + וילע .אהת המ אליניפ :ולאושו ורובחל .דחַא

 תע ,בירעמל = החגמ | ןיבש העשב : ,.ברע  תונפל = תבשב

 םידמועו תושרדמדיתבו :תויסנכ-יתב: תורצחל | םיסנכתמ  םידוהו 2

 אשנ. אליניפ לש ומש היח העש התוא = ,תועייסדתועייס" םיחיז

 .שיא .יפמ  שיאל \ תרסמנו תכלוהה = ,וז לוק-תבכ * ,ןושל- ,
 םידוהי | לש הכולהת הנבלה לש 'הלואל 'התאהנ = .אוהה

 וליחתה , ברה לש וחִיבב ופסאתנשכ , אתמד בהה לש ,ותיבל

 הקרצה-תפוק לע םינוממה = , תקולחמ יריל- עיגה .רברהו .םיחוכי
 ,שדוחל םילבור .העברא אליניפ לש ותבומל שירפהל .םיברסמ :

 דמע  .איה תטעומ הסנכה  ,םהירבד יפל\  ,הפוקה תסנכהש ינפ

 יי
 ! תילו ןיד תיל יכו .,.ללכב ריעה .יגיהנממ  ןובשח שרדו
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 .,םדא ! .ינב = ואצמנו  תותכ יתשל | םיפסאנה | וגלפתנ = % ןייד
 גיהנהק . ךירצ לל כ ב  ,ללכה לע טרפה ןמ שיקהל * ואציש
 ינב ורמע | ,םכרצ:לכ  ומטוקתהש רחאל |! ריעב םושרח םירדס
 ותבומל הקחצה תפוקמ שירפהל םמצע לע ולבקו ומייקו ריעה
 השעמל םדוק יאנתו ,שדוחל םילבור השלש לש  ךס אליניפ לש
 םניב ריעה ינב וצבקי םירחאה םילכורה תשלש תאש = ,ונתה
 וארק זֶא ! םבר : אליניפ דובכב םיבויח לכה אלה |. םמצע ןיבל
 עבש האב .ריעה לש ינשה הצקב הרדה ,הנמלאה עבשל
 ליבשב | התיבב | דחוימ ררח | עוצקהל  המיכסהו | הנמלאה
 ובש םיפסאנה | .שדוחל םילבּוְר השש ךכשב וב לפטלו אליניפ
 הסנתנש רחאל | ,יתנטק  אליניפו | ,בלדיבוטו םיחמש | םהיתבל
 :ףוס אב  ,וילע ורבעש תואקתפרהה לכ רחאלו  םיבר םידורטב
 התיב תולובגב ותריד תא עבקו הלחנה לאו החונמה לא ףוס:לכ
 םומב ץחר אלש ,ופוג  באתסנ \םיתניב לבא ..הנמלאה עבש לש
 ,אמהוז הלעהו ,ובצממ  דרטנו ותיבמ רקענש םוימ ,תובר םינש הז
 ורשבל .וקבדש ,תובחפ-תובחס התשענו .ירמגל הטטרמתנ ותדופא
 אליניפ דימת .בשוי ורדחבש = תווז-ןרקב .  קולח לש הציצח אלב
 הסנמ | ,ופוג רשב תא תודחה * וינרפצב  הריתי :תוירזכאב .טרוסו
 5ש םעויפ אלב :איהש-לכ העונת וילע השק לבא = ,ומוקממ זוזל
 ונחלש לכאממ שיא ןיגורופל ול םירגשמ .הריעבש ויבורק ...םירחא
 םילכאמ ולאב = אצויכו ןילופו = תויסיסע | ,ןיסירנ  ,אסייד ירויש
 אלינופ ןקזה = . עובשה * תימי לכ םלצא ליגר ירוהיהש ,םיחבושמ
 וללה םימעטמהש אלא ,םונמנ ךותמ םימעטמה תא עלובו סעול

 תא :תללקמו .תזנור = ,תסעוכ הגמלאה \ ..ויעמל "חתויב 'םופי םניא
 תויגוגז תא .חספ לש ותיב ךותל םעפב םעפ ידמ תצרפתמ ,המוי
 !םיסיסרל . רבשת :ויתונולח
 ,חכ:שושתו שישי = ,ורשבו .ומצע = ,ןקזה ויבאמ ובל. תא 'חישקמ
 םולכ .-- .הז יאלינופכ ןקז = ! וקחד תעשב ול דומעל הצור .וניאו
 ץודיל אבה לכמ  לובאלו  ץחל םימו .רצ םחלב קפתסהל אוה יושע
 ,םירבדה םה םה המודכו לשובמ בלח ,ףוע רשב לש קרמ
 הספ --- ! ויתוחכ תולככ .,הנקז תעל םדאה לש ובל .תא םירעופה
 וחכש אל םנמא אליניפ לש. םיבוטה וירימלת ,וינפ לעמ השרגמ
 ארטיל התע ןכ זאכ אלינופל ול רגשמ ינונחה באז . םבר תא ןוידע
 ,ש"וי לש .קובקב - .ריעה-ריבג  ןבואר ,תבשל תבשמ | רכוס
 \טרוסו .רועינו םנמנתמ, ,קובקבה | ךותמ ןיפט-ןיפמ עמוג .אליניפ
 ,וייחב .אלינופ ץק - ,.הריתי תוירזכא .ךותמ ופוג:רשב תא וינרפצב
 , תומל ושפנ תא .לאוש אוהו ,אמהוזו רעצ -ייח

 ידעצ .לוק .ורקבל :וררחל וילא רפ וירימלתמ רחאש םימעפ
 ! חוצ אוהו ,ותמונתמ אליניפ תא םיאיצומ םדא

 !ינורבק םייח ,ינוקשה תומ:םס ; לארשי ינב ,אנ ועמש --
 לש 'ופכב זחוא אליניפ .ופכ תא אליניפל ול עקות חרואה

 : םונמנ ךותמ לאושו זחוא ,חרואה
 תומימ 'םוי הזיאב + ןאכ ינולפ ןב ינולפ יארו 4 ןאכ ימ --

 %וישכע םירמוע ונא עובשה
 .ןלה הנוע -- ? ישש םוי םויה --
 -- ןקוה חוצ =- .! ץחרמהדתיב לש לבה ;יוא .ישש םוי -

 ינוכילויו ינולטי אמש ,  לארשי ינב לש םהימחר ילע ולגלגתי אמש
 ּ ! אתוסמ-יבל

 תא ומע תושעל וילא שח ןיא .;םימחרה ירעש ולעננ לבא
 ךותמ .האורו | ויהוהרהב | ץקתשמ אליניפ הזה  ןורחאה דסחה
 ,הנוילעה אבטצאה יבגזלע = ץחרמה:תיבב םולחי םונמנ

 , ץחרמה-תיבב הטטק ,םואתפ ץורפת רשא שי יששה םויב
 שנפנ אוהשכ ,הז יול =, רבדב 'ליחתמה' ,הז 'אוה םיסופ:רחוס יול

 .ןגוהש רע ,ומוקממ וז .ניא ' ,יששה םויב ץחו

 =<" לארשימ םדא--ץיהזה רבדכ "עמשנה



 < זס ןוילנ

 וימי ךיראיו חפפ תא הכזי  ,ןונחו םוחר לא = ,םיהָלֶא .יכ : ,וכרבמ
 !ותאנהלו ותבוטל ןקוה ויבא לש ויתונשו

 ,יול לש ויעמ ינב יפלכ ופורגא ןוכמ  ,ותמחב טטור חספ
 הילאמ תוחאנו האב חספ לש ופכש רע םירבדה םילגלגתמ .ךכו
 לש איפונכ השעמה םוקמל תטקלתמ דימ = ,יול לש ונקז .ךבסב
 בירב = םיברעתמ יאב לכ * ,םימורע  :םידוהי
 .הימוה ..ה ריעהו

 ץיחרמה"תיב

 ,לקנרפ ןרהא

 ,הָדְנְקְּב תויִדּוהְיִה תובשומה

 (,14 'מונמ ךשמה)

 יג
 חילצהל הדנקבש תוידוהיה תובשומה ויִה תוכירצ הרואכל

 ירהש | ,תוצראה רתיבש תורחאה תוידוהיה תובשומה .לכמ :רתוי
 תיביסנטניאה הדובעה תא הרישכמה ץרא םלועב טעמכ ךל ןיא
 הלשממה ;שממ םנחב תָנָחְנ איהו  ,דאמ הבוט המדאה . הדנקכ
 ;יררנא  ןינע לבל בוטה :הפחיב חל המוד ןיאו - ,איח 'הרואנ
 הז לע ףסונו ;שממ תויכזחיווש לש האנה ןאכ  םינהנ םידוהיה
 הכימתו - ,א"קיה .תאמ הלודג .הכימת תוידוהיה .תובשומה .תולבקמ
 ןויגהה = יקוח ייפע ,ןכ םנמא .  הדנקב רחא בושי םושל ןיא וזכ
 לבא , ראמ רע חילצהל הדנקב תוידוהיה תובשומה ויה תוכיירצ
 תוירצונה תובשומה . ונינפ לע .ונל תחפטמו האב הרמה .תואיצמה
 הבשל .תומייק -- ונלש תובשומהו ,חכ תופיסומו תוחרופ ץראבש
 ןמ  וזיא .תחא  םעפ קר רקבל ךל יד = . תויואר ןה ץא רחא
 תובשומה לא .ךכ"רחא ךבושבש ירכ ,ןאכ תוירצונה .תובשומה
 תוגונ  תובשחמו | הלילו = םמוי  ךברקב ךבל המהי \ תוידוהיה

 ןאכל  ואבש * םידוהידםניאש םירכאה לכ ,החונמ ךתוא הנכירדת
 אלש הלא םגו ,םינלבה ,םינמרגה ,םיקניה ןונכ ,תונוש תוצראמ
 םהילעפממב וחילצה ,תושעל ולידגה ,ףסכ תרוגא וליפא םתא ואיבה

 תובשומהו . תיפורטנליפ הרבח = וזיאמ הכימתו רזע ולבקש ילבמ
 ,(רבדמ יניא ,ללכה ןמ םיאצויה ,םידדוב םיטסינולוקב) תוידוהיה
 לכו ,סנב שממ = תומייק ,ךכ"לכ בר ןוממ ןהילע הזבוב .א'קיש
 ,ןשרשמ ןתוא ךופהלו ןבירחהל הלולע .היוצמ חור

 תוידוהיה .תובשומב יתבשי רשא רתויו םימיה םיתנש ךשמב .
 רשא ,תובסה ןה המ ,שורהלו רוקחל יבל תא יהמש הרנקבש
 ירחאו  .תוירצונה תובשומה ןמ ונלש תובשומה תא הערל ולירבה
 םע .דימת .יל ויהש תוחישה  ירחאו הבורמ תולכתסהו :תוננובתה
 תובסה יכ ,הטלחה יריל יתאב ,הז  ןורינב םמצע םיטסינולוקה
 המוחל םי ד חו ימ ה ,םילודג .תונורסח השלש - - ןה תוירקיעה
 -תדובעל הבהא"רסוח (א :םה הלאו .וניתובשומ לש ישונאה
 םיחיכשה ,םהיתורתומו ריעה ייחל םיעונעג -- הז דננכו ,המדא
 הזוחא .להנל .השעמה-ןורשכ . ןורפה (ב ;הקירמא ירעב , דוחיב
 אל .םירכאהש = ;ונירבדמ דומלל ןיאו :, םירקא 850 תב הלודג
 לבא . הטושפ תורכאל םה םיבוט ןאל ..תורכאל ללכב :וחלצי

 ירה ,םורומג .תוצראההימעו םיסג םישנא םה םלוככ םכורש םושמ <
 םילודגה תונורפחה מ רחא וה ,הלהנה ןורשכ םוש םהל ,ןיא'
 ,ייעו . ינרדומ = חפונב  תודבעג .חיתוווחאש = ,הקירמא יבגל 7
 ,.הקינכטה לש | ו רוברה .יפל ו ררסל :תוגוכמ =

[ 

 . 0 <> םלועה
 ו ה

 , וכ הרוש .םולשה היהי םא קר .חילצהל לוכי שחח בושי ג
 דורפ ,תקולחמ :םיררוש .ןאכ :. ךפיהה תא םיאור ונא וניתובשומבו
 "" נב <:העטנש :תונוגמה .תודמה רתי = לכו 'וכו םנח .תאנש , תועדה
 ירסומה בצמה לעןסחותמ  ישילשה  ןורפחה םלואו ,הרמה תולגה
 . .ךכופלו . ,תוערהו .תורצה לכל שארה ,יתעד יפל ,אוהש , לקלוקמה
 3 : . הכוראב .ןלהל וילע רבדא

 - הדנקב בושיח .ךרד לע  תורחא ףגנ ינבא םג .שי םנמא
 ,דרב ,םנמזב אלש םימשג ,םימשג תריצע :םיער םייעבט םימרוג
 | = :םיאב םה םומש :ידימ הלא לכ, לבא  ,'וכו המדקומ ףרוח תנצ
 == תובשומה .םאו :, ידוהידוניאל ידוהי .ןיב םיקידבמ ןיא םימשה ןמו
 .:, תונונתמו תולבונ :תוידוהיה .תובשומהו .תולדנו תוחרופ/ תוירצונה
 : םיידוסיה .תונורסחה \ תשלש -- וגב .םירבה שי וכ :,תואה הז ירה
 , םהילע  רובהה תא תצק ביחרהל ינא .ךירצשו .הלעמל יתינמש

 "אל ,המראה תרובעל הבהא ונירכא בלב ןואש ,,יתרמאשכ

 :יחנוכתנ אלא ,הכ רושק .בגשנו טר לאידיאש הבהאל הלילח יתנוכתנ

 הזוחא :לעב< לכ בלב  היוצמה ,תיעבטה ,הטושפה הכהאה התואל
 "ורמאל ,ומתוח תא הילע עבט ילגנאהש הבחאה התוא ,,רחא םע ןב
 / / ינמרנ ,ילגנא םדא .(יילכיה יהו יתיב,) | ,זָצ גסת6 18 מ 639"
 <: הע הב" תבשלו הב :זחאהל .ותער .,הזוחא ול הנוקה ,יגלב וא

 ול .ויהיש :;ולש :הלוכ .הזוחאה .היהתש  ,םה וייואמ לכו. ,םלועה

 -הולמ .םושל :היהי .אלשו ,ותדוכעל םישורדה .תומהבהו .םילכה .םג

 < פש .םהיפוצרפ .ןואש םשפש .,וילאמ ןבומ ..םהב קלח ךשנ .ךשונו
 " תוברהל .בהוא .הז + תווש םהיתוער ןיא .ךכ ,םיוש תוזוחא ילעב
 :תויתיב תוישעת .ינימב --- ישילשהו תומהב לורגב --- הזו עקרקב
 "  יםהאפ,ה: תא .קר .םיבשוח - םלוכש- .,יאוה .םהבש - הושה רצה .לבא
 "= > םהירחא = םהינב :ינבלו םהינבלג .םהל  "פלכיה,ל. ,םתיחמ רוקמל

 >> "ץראב םינפל ויה םָבּור .םידוהיה םירכאה ,ונרעצל ,ןכ אל
 .םֶרט ,הקירמאכו ,םינרגת = ,םינונח | ,םלָּבַס = ,םינולגע . םתדלומ
 ה וא העז-ןתבב (םיטייח) "םירוטירפא ,-- א'קי םהילע המחר
 םנזאל \ העיגה הנהו :.תובחס  ייולבב הרוחס ישועה .(םילכור)
 * תנתונה ."הרישע החוד, שיו .םנח המדא .תנתנ הדנקב יב ,העומשה
 % יהזוחא-ילעב,ל ויהי: אלו הדנקל וכלי אל עודמ כיאו ..ףסכ םג
 .םיקפעה .וחילצה אלש ,םשכ חילצי .אל הז קסע םג :ורמאת אמש
 .הקוחו :א'קי איה = הרישע = .םולכ ךכב ןיא %ול ומדקש םירחאה
 וארו ."הנויח, ירכ הסנרפ  .םקחר .תעשב הירכאל רומעתש הילע
 "אוה  קוחר ללכב /הזוה קסעהו ו ימ .לע .שי ,.חיהתש הדיתע
 ."לש ויתובשחמ ךלהמ בוריקב היה הז . .רכשל דאמ .בורקו דספהמ
 :הדנקב אקי לש תובשומה תחאב וישכע אוה רכאש ידוהי ותוא
 "+ הלעי םא : הבשומה לא אבש רחאל םג ומע "ונובשח, הזכש םדאו

 הריחמב | .לבקלו \ םימיה = תוברב  םש .ותלחנ תא רוכמל ודיב
 ,.הריעה ל לכויו .ןוגה .קסע השע יאדו ירה ,ןוגה ףסכ םוכס
 / ' לכ :הרצקב ..  .םולכ ךיספה אל זא םנ אלה -- ואל םאו
 | ,קסע םשל םירכא ושענ 'הדנקבש תוידוהיה | תובשומה ירכא
 * ,היזיאופ .ןאכמ = ימס = .רתוי אלו הז םשל קר ,"סענזיב, םשל
 ,המוק תפיקז לש םייח .,םייעבט. ,םיטקש ,םיולש םויח תשקב
 5כ תא .לּדנ ,הריצי ,הנְכה תדובעב היבקה םע תופתתשה לש

 ןאכל ואב םה ::וניחכאמ ושקבת לא הלאה םיפיהו םיבוטה םירבדה
 . ,. ..יערא תבישי םשל קר םא יכ ,עבק תבישי םשל אל

 דוחיב = םירכא ינימ .ינש וכ = ,םרוג הז  תובשחמ- ךלהמו
 :,םתואת חאלמתנ  רבבש :םירכא ,דחא דצמ + תובשומה .תא .םיבזוע
 ' . ךרכה לא .בושל םה .םילוכי התעו ,"םירימא, .ושענו וחילצה רמולכ
 :לא .םושל 'םה םיתרכומו ללכ וחילצה אלש םירכא  ,ינש 'דצמו

 .םחש ררללה םינוניבה תובשומב . םיעובק  אופיא . םיראשנ
 - ומה :לעו 2 לע ,םחרכ 3

 ;: ךרכה
 ו םיולה, תניחבב



 םהיסכנ לכ .,תוכוחב  םה םיעוקש יפ ,םהיתוזוחאב ה 1 יםיקוברע
 ""פעו .םהיתובוח ילעבל םינכשוממ םילטלטמ .תצק :םגו "ירייגי אלר-
 :ילעבלו ,חלא = םיסכנב שילש קה = ,םילעבהל * ,םהל שי "בורה

 ןמ  םינמזה ןמ ןמוב רטפהק  הוקתהו , םישולש ינש=-תוכזחה <
 הז בצמ אלול . םהיתובשומב ובשי יב" טהל תמרוגש איה :תובוחה =

 םהיתוזוחאב םירכאה לכ וטעב רבכ זא יכ ,"םידמועו  םיולה, לש
 םהמ ראשנ אלו ,הער בורמ וא  הבוט בורמ וא ןתוא יבזעו
 תומייק הלאה ירכאה לש : םתופובו = ;טילפו .רירש תובשומב =
 קרפל הנש  הנש  תוכוז| הדנקב .רשא .תוידוהוה תובשומה ןוידע <>

 . א"קי לש ןובשחהו ןירב :דחוימ

 .תודבוע הברה * :י'ע רשאל  "יכנא- לכי הלא |" ירבדיתא
 351ע1 ןהיתוזוחא תא ורכמ תונורחאה םינשה שלש ךשמב לשל
 תא.הינ ע תחאו תודימא תוחפשמ שמח ''שריה, הבשומה תא"

 ו ,"שריה,מ הפרפ שמחו םירשע הקוחרה ,"ואבפקא, < הבשומז
 הרבעה הנשב ובוע : ,תוחפשמ הרשע-עברא קר .החע .דע ובשי
 הלאה "םירכאה, = לכו ., בוט היה ירמחה :ןבצמש תוחפשמ .עברא
 םידחאו ., גופיניוול ,ונאקישל  ::םילודגה םיפרכל-- תודעומ  םהינפ

 . ןוטסובל :םנו  לואפ-מ'םל = ,םילּופאינימל  .םוכלוהו = וכלה | םהמ
 ומכ ' ,ירמחה ןבומב ..הבוט .רתויה הבשומה איה. "אליפאוו.

 ,םידומא םירכא .ואצכנ וז הבשומב .םדוקה 'קרפב יתרמא רבכש
 ייאליפאוו,ב רכא וזיא עיגמש ןויכ . תחופו ירבעה .הבושי .ךלוה :זייכבז |
 םיפסות םירוהרה םילוחתמ דימ | ,ומצע\ תושרב- הדימעה . תנררמל =

 ירוחאמ, .תחרנ הניפב "'תוריזנו .תושירפ, .יוח לש :וז יהרצ, :ובלב-
 םדמ דועש וללהו ,רוכמל ליחתמ אוהו 35. איה המל :,ךשוח ורה
 אוצמל השק : ךכל םה "םיחרכומ, .הבשומב םיבשוי 'םה .ןיידעו .ורכמ
 םתונלבס חכ .עקפש םירימאה .ןמ םידחאו ..ןונה רוחמ םלשיש הנוק
 ,םהו :,(ןכומכ ,םה םירצונ .םירכוחה בורו = המראה תא םיריבחמ
 , הריכחה ףסכמ .םיסנרפתמו רעב םירד ,םילעבה | /

 לכ תא ריעב | םידבאמ = וללה .' םיחרובה :.רשא = שי םנמא =
 הבושתב םיבשו םה  םיטרחתמ | זאו ,ונממ .לודג = קלח וא 'םנ
 רבא רבבש רחאל :רימת האב וז הטרח .לבא .הבשומה לא חמל
 ליחתהל ם טרחתמה לעו ,םיירמחה םועצמאה ופפאש העשב ,פכה

 7 ."תישארב,מ לכה
 ,ליע5- יתנייצש :תצק  רזומה ןויזחה 'ותוא .ןבוי רומאה :יייפע

 התע אצמנ \"ןאמרהדוינ,ו ייליפאווק,ב ןבוג.ישריה,כ הבושח הבשומב יב
 םירכאח רתיש םושמ אל . ומצע תושרב" דמואה .דח א = רכא 'קה
 יבזע ךכיפלו  ,וחילצהש םושמ אקוד הברדא : אלא ,וחילצה אל
 . הבשומה תא

 =ןורשכ ןורפח = ,ונירכאב .יתינמש = .ינשה .ןורסחל \ ענזנבו =,
 לע "רמאל ןיאש ,רבדה תא .יתמעטה רבכ הנח השעמה

 אלו 'הינמ אל .. ללכב המראה-תדובעל  םילגוסמ - םניא :יכ ,רניחכ
 אל ןפואב .םתמדא תא רובעל םיעדוי: םידוהיה .םירכָאה : היתצק

 ונירכא * ושענ ןאכ .םתבש תונש .ךשמב\ . םירצונה .םהונכשמ עו
 . תונובמב \שמתשהל .םג םה  םיעדויו .:.עקרקדתדובעל :םיחמו
 להנל  םנורשכ \ דאמ  \אוח - יוקל" , הלעמל"' .רומאבש אל
 תובורמ  תולקת םהל םרוג .הז'ןוהפחו ,הלודנ טרפבו .הזוחא וא
 לבא ,םה םינוגה * המדא ידבוע ., םמויק לכ תא הנכסב רימעמו
 , אמגודל תחא הרבוע \ ירה + םינוגהדיא םיתבהילעב \ >,םירכא
 םילכו = תונוכמ :םישורד ינרדומ  ןפואב .המדאה תא .דובעל רדכ \

 ןבומכ |, הדנקב | לודג / ןריחמש .תימהב םגו .,בר | .ףסכב םילועה

 חטשל םג "וכו םיסוסהו  תונוכמה ירפסמ תא םיאתהל רכא לכ יל
 הקמה לע .חורפהו השדגה לכ ,ונוהל םגו .ורו לע .רבענה עק

 .הנוק טפשמב .וישעמ תא לבלכל ערויה ,ליבשמ רבא .או

 ניא .םא | חקולה: ידימ | ןתרוחש

 < ,יוארכ ונובשח תא :השועו  רלונה תא האוה ,ול ץו

 זמ ןוולג
 לב

 םידוחיח  םירכאה  םלואו  .םיתשוחנל וילגרו .וידי תא ש%* אלש
 יכ .םחל המרנש %8 ,פיכירצ םהש העשב .ךכ םישוע םניא
 ,םינוקו = םיכלוה  םה . תומהבל = ,םיל5ל ,תוגוכמל :םה  םיבירצ
 רשפאש הממו םהל ץוחנש "הממ ךתוי הכרה םינוק

 .הזמ לק .רבח = ך5 = ןיא - ירה : :תונוכמ \ .תינקו = , תונקל םחל

 םלועבש .תונוכמה לכ 'תא תורבומה .,הדנקב תונוש תומריפ שי ךכל

 ןפואב  תינקנה  הנוכמ .רכאהל | הלוע ןבומכ * . ןירועשל ו

 תא .םלשמה ' םראל ' הלוע  איהש הממ 0 םונש יפ 'הזכ

 8לשיש תוחוטב תורכומה תומריפה .תחא תבב םינמוזמב הריחמ

 רבד לכ לע  אתנכשמ-רמש ןהל שי **הש ,ופוח תא הנוקה ןהל

 תא ףורטל ןה | תויאשר  הנידמה* יניד י"פעו ,1ל  תורפומ ןחש
 ןימולשתה תא  איבהל . רוהז

 ול תבשומ הניא התע דע םלשש םוכסה לכמו ,ןוכנה .םדעומב

 י אוה לק המכ הע  ,ידוהיה רכאה האורשכו .תחא הטורפ ףא

 םישורד 'םניאשו ול םישורדה ,םינוש םילכו .תונוכמ .תונקל רבדה

 הנוק .אוהו .וחורב רוע .מלוש  אוה ןיאו .וילע .רבגתמ ורצי ,ול

 ,האמח .תישעל .הנוכמ ,הריצקל  הנוכמ ,השירחל הנוכמ תחא םעפ

 תידוהיה ."תוחקפה,  התוא ךוהמו , וכו וכו  הריפתל  הנוכמ

 וללה * 'תוינפמוק,ה  הנגאדת | ,הֶא, ג ומצעל רמוא .אוה .העודיה

 ,הזמ ץוחו . ךפיהל אלו ןהל בייח ינא אלה , יכנא אלו תורכומה

 ,.."ץיראב .איקי .םגו םימשכ בא םג ונל שי ןה

 ןיחמכפ םילרג .תובוחה | +.וז 'תוחקפ, לש הפוס איה המו

 רוחא ,הפ .לכב .ולמע תאו .רפאה = תא םילבואו .שממ תוירטפו

 תואצוה םהירחא םיררוג דעוימה .ןמזב ,םלשל תלוכי"רסוחו םולשה

 ;ירפחה = תובר,..תומרופ  תובוגש הזהפנ .תיבר ןוגכ ,תונושו תובר

 טפשמ"תואצוה וא = ,ןוערפה .ןמז תא .םימעפל = .תוחרל  תוגהונה

 תוגחונ = :ןניאש ,תוינקייד = תומריפב קסע .רכאהל שי םא :,תובר

 ילעב = יסבנל = ףכית | תוחרוי = ןהו = ןוערפה = ןמז תא = תוחרל

 . / ..ןהיתובוח

 ינררומ .קשמ  :רבֶה לש ורצק
 םג םא 'יכ ,רבלב .עקרק .תרובעל תולגתפה

 .ירמגל .ונלש םירפאל רטח הז .ןורשכו

 קר אל :וילעב תאמ. שרוד
 ,הלהנה ןורשמ

 ו \ (.אובי .דוע)

-- ָ : 

 .דלפנרב ןועמש ריר

 .ןומָמה ןוטלשו םידּוהיה
 ןבומבו ,(םידומע ויעת ןב) תומכה בר שדח רפס ינפל חנומ

 ,בר רמוח האלפנ הריקשב וב ץבקנ | יכ) יתוכיאה בר םג עורי
 .רפוס ןכיהו הז רפס לש ותלחת ןכיה  ,עדוי יניא םלואו ,(דאמ
 .תונקפמו תואצות ןה המו--העצה וא וב החנה איה המ
 תנוכ .לע--רתוי  דועו .רובחה = תנוכ \ לע  דומעל :וליפא יל השק
 וז אלו +יאננל וא חבשל שרודש המ אוה שרוד" םאה ..ורבחמ
 היהש יטרפה יסחי ךותמ --רוריבב \ יתעדי = אלמלא : אלא ,דבלב
 אוה  ןימאמ  יכ---ורפס .רודפב .קסעש העשב \ רבחמה לא יל
 רמח ןוצל יב ,בשוח :יתייה ,םרמא .שאר רבוככו הלאה .םירפדב
 החיש וא הז אוה יעדמ רפס םאה גערוי יניא וישכע  םגו ,ול
 : + ונימיב םיוצמה .םייעדמה םינוטוליפה ןיממ \ תינוטילופ

 .עודיה .גולויצופה לש | שדחה / ור ₪ יתנוכ



 ו ו
 1 ו 7%

 ,/(* התע הז 'אצי רשא ,"הלכלכה .ייחו םודוהיה, :טרבמוס
 : הלא 'תוחנהב .ףיקהל שי הזה רפסה ירברמ הלועה ללכה

 --.תירובצה .הלכלכה לש  תיחכונה הרוצה  ירצוי .םה :םידוהיה>
 הלכלכה, \ םשב \ דימת = ןמסמ טרבמוס)  .תיינומ מ ה | הרוצה
 ןמוזמ ףסב --לט לוטמה .ןומ מה = תא "הזה ןמזה לש תינוממה
 ןוממ 5 רוננב -- תוירחסמחתורבח לש | תוינמ םג "הלא .ונימיבו
 ןוממה לש הרוצה תא ,(יריינ  אלד  יסכנ .רמולכ :,עובקה
 םימעה : ברקב :םג  התוא  ועבק םהו ,םידוהיה .ואיצמה  לטלוטמה
 הול ושח  םגו  ךכל : םילגופמ . ויה אל םעבטמ 3שא ,םייפוריאה
 טלשש דוגנה ותואל רקיעב םרגש אוה הז רבדו .קומע ישפנ .דוננ
 הלוגה .תוצראבש םירוהיה .. םימעה ראש ןיבו. םידוהיה ןיב דימה
 .'םילעב,--םברקב םידוהיה .ובשי רשא :,םימעהו ,"םיחרוא , םה
 אלו | .םימעה ברקב | םירז = ,יםיחרוא, = דימת = ויה . םידוחיה
 ובשח ךכש םושמ : רקיעב .אלא ,םימעה םתוא ובשח ךכש םושמ
 אל) וטיגה תא רצי םידוהיל םימעה דוגנ אל .םמצע תא םה
 (יתוברתה וטיגה תא םג אלא  ,םידוהיל .רחוימה עבורה .ןבומב קר
 םהייח לכב :םימעהל = םידוהיה \ דוגנ. ךותמ: :: ךפיחל .םא כ
 ובשח אל םידוהיה = ,וטיגה : הוהתנ = םיימונוקיאהו  םיירסומה
 .ןורתיו חבש וב ואצמ םה ,הברדא ; םהל יאנגל וטיגה תא הליחת
 םתשודקב .וראשיש : ידכ :,םימעה ןמ = לדבהלו = רזנהל :וצפח םה
 םידוהיה : בושי םג היה  הזכ  .םויוגה תאמוטמ = ולדביו  תיתרה
 תומחלמ) .סופיסוי לש : ותודע יפ לע םירצמ לש. הירדנסכלאב
 ,('1 ,חיי קרפ  ,'ב .רפפ .םידוהיה

 םידוהיה יִכ ,ורמאש המ .רחפמה םע םעבטמ .םה' םידוהיה
 םצראב ובשי רשא םימיה לכו ,ותמדא תא דפוע םע םעבטמ ויה

 תדובעב : וקסע םא :וכ. ,הירטסודניאה תאו רחסמה תא ועדי אל
 דיעה - סופיסוי - םנמא : .תועט אלא הז  ןיא--הכאלמבו  המדאה
 ןיא .יכ. ,(בי :,'א םידוהיה תומדק) רוצה :ןויפא דגנ  ופומלופב
 .רהסמב םיקסוע .םניאו םיה 0 לארשי .ץראב  םיבשוי םידוהיה
 ירבד = ןיאש . םוקמב) םופיסוי תודע תא  .שיחכמ  טרבמוס לבא
 רפוסה דיעה ךכ .(םתוא החוד אוה  ויתוחנהל םימיכסמ .סופיפוי
 לע .הלע אלו  .םידוהיה ויחא .לע/תוכז דמלל ידכ קר ילארשיח
 סופיסוי רקשי .יכ ,רשפא ךיא :ומצע תא לואשל טרבמוס תעד
 תונעל לכוי םדא לכ רשא ,הזכ רורבו .יולג רכדב הירוגנס .רפסב
 לע םיפחמה הלא לכ םיעוט .טרבמוס  תער | יפל + וינפב .ושחב
 םהל ומרג : םיונוצח םיאנת .יכ = ,וילע םירמואו  ירבעה  םעה
 םוינוציחה םיאנתה םגש ,ךשפא .םנמא  .רחסמב וזחאיש םידוהיל
 היה תוחפה-לכל .,חנומ = רברה היה רקיעב לבא .ךכל ועייפ
 הנוכת אלו ,תישפנה םתנוכת יהוז ..יעבטה םנורשכב ןמוזמו .ןכומ
 יק סע  רקיעה .םהל היה  רחסמבו :. תוערואמה י'ע םהל .ולגסש
 ..לארשי :ץראב םג ףסכ תאולהב רימת וקפע םידוהיה .ה או לה
 . םיבר םימעל ותוא וולה רימתו .םדיב יוצמ ףסכה היה דימת

 םיהוהי = וקסע  .הליחת יב  .,טרבמוס רבוס | ,איה .תועמ
 חרכה .יפ לע יכ אלא ,הלוגה תוצראב םג המראה תדובעב
 ,םימעה .םהילע .ורזנש  תולבגההו םיקוחה  יפ לע --- תובסמה
 םיקסוע םידוהי : ויה תמאב .  המהאה  תדובעמ וקחרהה --"םילעב,ה
 שקב  .וללכב םעה | ..דאמ \ תוקוחר .םיהעל קר .המדאה .תרובעב
 םוצורח .,תיברב האולהה .קסע תא דוחיבו ,רחסמה תא דימת

 7 ו 0 6 ו -% 0 0
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 .םלועה

 תולוגסה .ןתוא לכ .םהל .שיו ,םעבטמ םידוהיה | םה .םיחקפו
 3 . תיברב .הולמלו  רחופל ,תושורדה תוישפנה

 .ברקב עבקנ :הולה ל רקיעבו  ,רחסמל ב

 ,םה ו

 הבש לאיריאה . רשועה תד- איה .תודהיה .םהד רצמ ג םירוהיה
 [ < םג ירבעה םעה תא :הכנח איה .תינמזה .החלצההו .רשועה .אוה
 ישומש : שמתשהלו . רשוע :'תושעל == םיייר םו מ ה 'ויתוחכ = רצמ
 :םירוהרהה :ןמ :םולכ | ןיא לארשי תדב  .ובהזו : ופסכב | ליעומ
 ..לכשבו .ןומשחב השעמ אוה לכה אלא  ,שפנה ןובשחמו םייטסימה
 \ 'לכתפמ ונניא :הנומו בשוח :אלא ,הזוהו םלוח ועבטמ ידוהיה ןיא
 אּוה אלא * ,תונוימרה םלועב :תטטושמ הניא  ושפנו> ;חורדינועב

 <ןינמב. לבקמ אוה לכה תא ,רשב>יניעב .,תוריהבב לכה האור

 :תא וליפא הנימ * אוה  .רחורבו וחמב :םיעובק םירפסמה: , הדמבו
 . לכה .השעת אל תוצמו השע תוצמ ,הרותב תיבותכה תווצמר
 .,ןוממ םשל השא אשונ אוה .נווזה .ייח וליפא ,ןובשח ול השענ
 :רבלב .ןיא י"תילכת, םשל םיעובק םינהנמ יפ לע ותשאל גוורומו
 .תלעות . שקבמ .אוה = ,גווזבש םיאלפנה  ןירותסמה ןמ  דונדנ ףא
 .'רל וא .רמצע  השעמה .. תישחומו תישממ : תלעות = ,רבד .לפב
 . .,תילכת. .ולכש  ,הזכ | םע 'קר  .השעמה ןמ אצויה אלא ,םולכ
 אל 'חחא | םע םוש ."תילכת, אלא הניא איה  םגש ,תד ול רצוי
 א תרחא תד ול שקבמ היה אלא ,וזכש תד לוע וילע אשונ היה

 רנפס ,ולש :תילבתה-תד תא ףכ-לכ .בבחמ היה :ירבעה םעה קר
 / , 'רבשח אוה זתד םע םירוהיה ןובשח ..תילכתה איה .ותמשנ לבש
 .ויהלא םע השוע אוה בוט קסע---רורב

 ופל א חלאה תוישפנה ויתונובת ירבעה םעל ואב  ןכיהמו
, 

 :תוחנומ | ןללה תונוכתה .ועבמ ירי לע רקיעב---טרבמופ .תעד
 . ו

 'גשומ תא .ורפס  ףוסב ררבמ טרבמוס  .עזנה עבמ | והז] .ומרב
 = 'חנומה .ןורשכ אוה המ :םדאבש יעבטה ןורשכה ןונע תאו עזגה
 ,םיירסומה .םינינקה םה .המו ,ותיירב .תליחתמ עזגבו םדאה עבטב
 . םיעבקנ פה .ןכ .רחאש אלא ,ץוחה -ןמ  םדאל םואבה .,םיישפנה
 !| רקחב קימעמ רבחמה  +וירחא וינכל ,םתוא שירומ  אוהו ,וב
 - יב  ,אנקסמ  ידול אבו .(טנטליר  .רותב = .,ןבומכ)  .היגולופורתנאה
 :.דחוימה .ועבט יפ לע השוריב ירבעה םעל :אב רהסמה ןורשכ
 ל תבשל ול היה השקש ,דדונ םע ועבטמ אוה ירבעה םעה
 < םורל ה לנ יאוה אלא .,וצראמ ותוא ו ל גה םיביואה אל , ותמדא
 ,| םוקמל םוקממ ררונ םע .ירבעה םעה היה םודקה ובצמב  .ונוצרב
 ורחא : ,ול התיה| תיעבט וז  הדידנ: . והנקמלו 6 הערמ שקבל
 ..ואצמ םש .ייטעמ  חונל, ןענכ ץרא לא ל:ורשי יטבש וצרפ :ןכ
 6% םורוהיה םלואו + . תוצירחב התוא = דבועו  ותמדא : לע .בשוו םע
 " תֶא ה דובעלו \ ףוסוהל ןענכ םע תא וחירכהו א .המדאה תא ושבכ
 \ םיקסוע : םירוהיה ויהש העשב ולופא .וידכול תא סנרפלו המדאה
 ובע קר ,וז הרובע \םהל התיח * ,המדאה  תדובעב  םימעפל
 -. תונהילו המראה חיר תא חירהל חירה .שוח םידוהיחל ןיא . תיערא
 /םמצעל .תלעות הב  םישקבמו עבטה תא םיאור  םה .,'ונממ
 א .עבטב .םייח .םניא לבא  ;עבטב םישמ תש מ םה
 תורע .ונל שי .עבטב = ,ישפנ  ,ימינפ .רשק = םירושק
 --\ םועור - תותוברתה  םתוחתפתה תלוחתמ  םינמרגה | םג ויה / יכ
 .'תמדאה ידבוע  םינמרגה ויה  העש התואב  םג םלואו
 : םירֶדּונ ויה םידוהיה , ךפיהלו . םתמדאב | םירשקנ ויה יב ,העודי
 "רוע ויה אל רדואב ןמזב .הבדאה תא ודבעש ןמוב וליפא
 תא לבא. ;םוקמל םוקמִמ דונל  םוחירכהש הנקמו : ןאצ  :םידוהיל
 " ..םפסכב רונלו עונל  ולחה. וישכע ,ונש אל  תיעבטה  םתנוכת
 . ;המדאה לא .םירשקנ םניאש ,ר ב דמה-םע םעבטמ םה/ םידוהיה
 < קיח .לוחהד רבדמ  םוקמב וכ אלא . םה רברמה-םע וישכע םגו

 2 , םירפכב אלו םירעב םה םיבשוי ,םי נב אה -ר בדמ וישכע םהל |

 5ש רצדמ = ,םינבא:רבדמ אלא = וניאש | ,תולודנ םירעב בורלו
 :תונמל , בושחל םיערוו :םידוהיה . םינבא תפצר לשו םיהובג םיתב

 ו ושנא 4



 ,םייחה .קוש תא םיבהוא םה ; תוארטאיתב םיקחשמ > ,םיטקוכהא = =
 םישיגרמ םולכ ?תולכתפה הל שי" םולכ לבא .הדרטה תא
 ,:' ורמאת  .םהל ןיא תרונמ א + החיש רוסבו עב טה שחלב םה
 םכמ יכ ,םירפוסה דחא וילע רמא רבכ %ןמרביל םכמי

 ,וחמ/ב םא'יכ ,וישו חב :רייצ :ונניא ןמרבול <
 רֶרבל השק) טרבמוס לש תוחנהה | וא  ,תונקסמה .ןה .ולא

 אוה ןתואו ,(אנקסמ 1% איה  המו = החנה 0 איה המ ,וירבדב |
 + תונוש תויאר י'ע םיעטהל .חרומ =

 איה המ :םילאוש | ונא ןיא :,יעדמ :רפס םיאור  ונאשב-
 אלא ,אב .ונניא יעדמ רפס | .הילאמ  תנבומ וז .יההש ,ותרטמ
 אוה המ + ותיצמת איה המ :לואשל קר רשפא ,תמאה תא ררבל

 ןיבו תיעדמ הריקח ןיב לרבה שי םלואו 3 וירוריבמ .הלועה .ללכה |
 עבטה  תוחכ  רקחב וליפא | וא תיסדגה .הריקחב . תיערמ-הריקח
 ,הדבועה .רדגב = ונניאש רבה = לכ .תודבועל קר .םוקמ שי *

 קר אל .תורקוחה ,תויעדמ תוריקח שיו  .וז הריקחב םוקמ 15 .ןיא
 תויתמאה לע םג דומעל תוצור  א"כ  ,דבלב | תודבועה תא

 תודבוע םישקבמ ונא ןיא .תירוטסה הריקחב  ,לשמל ,  תוירסומה
 שי .תימונוקיא .הרוקחב םג .תוירפומ .תויתמא  םג אלא  ,דבלב

 תא :ןיבהל קר  לדתשי . יתמאה רקוחה הנה ו  .תירסומ :תיצמת
 ךותמ אא ,ובלב העובקה החנה  ךותמ אל ,םררבלו  םירבדה
 החנהש ,רקוח אובי םימעפל רשא שיו * , תיעדמה - תמאה תבחא -
 5ש | דופי .וז ותחנהל איצמהל :לדתשיו ,ובלב ול העובק .העורי
 .תורומנ . תויתמאכ .ול .תוארנש \ תויאר

 רחסמה :םע םה' םידוהיה * יכ ,ןויערה .עבקנ  טרבמוס בלב
 םירחופ םידוהיה ויה אלמלא  ,םתד יפ לע םנו םע בט ּופ לע [
 תיחצנה .החלצההש ,וזכ  תד םהילע .םילבקמ ויה אל םעבט .ייפע >>

 ךותמ אבה דובכ) .רובכו .רשוע איה הינימאמל  תחטבמ ' איהש
 םיבותכבו : םיאיבנבו הרותב ונאצמ וז א החטבהו ,(הבורמ רשוע
 - -בוט .רצוא :איה 'ה תארי ..דומלתבו הנשמבו .םיזונגה םירפסבו
 ,ןבומכ ,,ופאש םיניבה | ימיב ..דובכו רשוע :ידיל האיבמ איה =

 . דאמ ."םיפירח,  תיברב םיולמ  טג .םהיניב ויהו  ,רשועל םירצונה
 ןוילגנבאה . .םתד רובכב הוב םה | םיעגופ .יכ ,ושיגרה םה "לבא |
 רשויב אלש .רשועה 'םהל : אב  םאו ,םיסכנ 'יוברלו רשועל  רגנתמ
 םישידקמ ויהו םלועה ןמ .םתאיצי תעשב  דחפ בורב :םינומנ ויהי
 . םנהינ .לש :ונידמ =: ז .ויע לצנהל | ידכ ,תיתדה  היסנכל .םהוסכנ |
 ףוסאל ודיב .הלע .ורשעב חמש היה אוה .ידוהיה :ןכ אל
 ול אב | .רעל  תדמוע > ותקרצו ותיבב = רשועו ןוה---הברה- .ןוממ-
 תיבר חקל םייוג.ה ןמ הנה-- תיברב האולה יקסע ירי לע רשועה |

 : ורמאת ."ךישת:  ירכנל, = ,.רמוא אלמ | ארקמו ,ךישה "םהל,

 ,םירבופ לארשי :ימכחמ :המכ ירה + הבוח אלו. תושר ,ךישת :יִרכנל <
 רמלל .תיברב הולמה לכוי ןפוא לכבו + ,השע .תווצממ- תחא יהוז 'וב =

 טרבמוס אבש ןויכו ,'ה יניעב רבדה ערי .אלש  ,תוכו ומצע לע
 (תמאב אלפתהל שי הילע) הריקש בורב .טקלו ףסא ,וז אנקסמ .ידיל
 'דימת םירחוס םידוהיה ויה :יכ ,הליחת ררבל : ירכ : .בר ,רמוח. |

 חתפתהש יפכ רחפמה תא םתוחקפבו םלכשב ושדחו .ואיצמה םהו
 חנומ 'היה הז .יכ ,ררבל = רמוח  אצמו רוח: ךכזרחאו + ; ונימוב
 םהייח ייפע  םתוא םיעדוי ונאש ןפימג ,יוגל :םתויה םוימ םעבטב <

 , םיירוטפהז
 ותטיש תא. טרבמופ ינָּפל /הצרה 0 :תאזכ  הסג .הרוצב

 ,ורפס רבד = לע .ימע  רברל . ליחתה רשאכ . ,םימי םיתנש ,ינפל +
 םסרפ .המ ןמז ינפל .הזה ןינעב | ותַעְד לע. הלעש המו ,שרחה
 םינטירופה תחלצה רבד לע תימונוקיא הריקח רבוו:סכמ

 . (ימימ .יתיאר אל תאזה = הריקחה .תא) .רחסמ ב. םיילגנאה,
 .תדב םג הברה רברה הלות , 'רבוו םכמ וכ יל חס טרבמוס

 מ ןוילנ |

 : ימיב  הילננאב רחסמה .תרכגהל .המרג איה יכ רמולכ  ,םינטירופה
 ! רוחרה ידיל טרבמוס תא איבה הז ןויע ,םינטירופה לש םנוטלש

 לש ירחפמה  םנורשכ הלגתיש ךכל םידוהיה תד םג המרג אמש

 וסחותה = תויתדה םהיתוערב | יכ = ,אוה עודי .ירהש = + םידוהיה
 ידמל איה  תמסרופמו = ,תודהיה לע = הברה  הילגנאב םונטירופה
 הילגנאב .םינטירופה תעונת  ימיב ..  השמ  תרותל המוצעה םתבח
 ירפסב :הלודג .הדיקשב .םיארוקו :הרותב : הבהה םיקסוע וללה ויה
 תא םג םייקל זא ורמא םהבש היזה ילעב תצק .םיבותכבו .םיאיבנה
 ,,ונידמ סומינ רותב הרותה יטפשמ תא עובקל , לעופב השמ תד
 ,\תורוסא תולכאמב וליפא .רהזהלו וללחמ תבשה םוי תא רומשל
 תא תרשל :םהילע = הוצמ :יכ רמאש ,דחא = יאלביב יאנק היהו

 ,היעשי .איבנה .ידועיב ; אצמנ ןכ יב ,החנמ .םהל שיגהלו םידוהיה
 יכ = ,המזגה .ךהדב רמוא ץטרנ ,  לארשול- ריהזמ דיתע הזח רשא
 ,תירבע םירבדמ לבמוהק תפוקתב ילגנאה טנמלרפה .ירבח ויה ולא

 אלא ,ןודנולב אל רמועה ,ירבע טנמלרפ = והז ייכ ,םיבשוח וגייה
 .רומג ירוטסה יאדול טרבמוסל התשענ וז הצלהו ..םילשוריב

 הזה רבדב  החמומ יניא +רבוו םכמ ירבדב תמאה איה המ
 ןוטלש ימיב דאמ ילננאה םעה .חילצה תמאב יכ ,אוה רורב . עירבהל
 . רחסמה :תֶרבגה :ןינעב / דוחיב = ,םיימונוקיאה וינינעב םינטירופה
 ,ןימאמ יניא ןפוא:לכב . יל רווחתנ אל הזב םימרוגה :ויה המ לבא
 םחוב .ךכל תדה המרגש קר רשפא .םימרוגה דחא תדה .התיה .יכ
 7 םג ואנק ,עודיכו | , הפורצ = תרל  ואנק : םינטירופה .. רשי:יתלב
 ריזחהל ףאוש היהש ,ןושארה לרקב ומחלנו תויחרזאה . םהיתויכזל
 תובורמ ויה .תאזה. המחלמה תואצותו  ,הנשויל תוילוטקה .תרטע
 < .,ףותמ יכ =;תויה לכויו ..ןלכ תא .רעשל םג רשפא יאש רע ,דאמ
 , ילגנאה םעה לש תימונוקיאה ותחלצהל םג :םינטירופה  ומרג ךכ

 לבא ..הזב הז .םיירוטסהה :תוערואמה לכ םה םירושק עורי .ןבומב
 , רחסמה תא הריכגה .אלש .יאדו המצע .רצמ תדה

 ,םתעפשהו םינטירופה ןינע רוריבב: ןאכ קסוע ינא ןיא םלואו
 ' ותמדא לע יחו ומצע תושרב \ דמועה םעל ענונבש ,אהי םג ול
 הז ונעישוי המ :;תימונוקיא החלצהל םרוג .ותדב םג שקבל רשפא
 ירבד יפל ,ויהש ,םידוהיה לש םיימונוקיאה םייחה תנבהל עגונב
 +"םילעב,ה םימעה :יבגל "םיחרוא, = םוקמ לכב :,טרבמוס

 םידוהיה ויה אל | אפונ \ לארשי:ץראב יכ : ,דיעמ' סופיסוי
 ,חו רבדב יארב ותושעל הבס םוש ונל ןיאו  ,רחסמב םיקסוע
 ןזיוהליוו לש .ושרהמ | תיבב גהנוהש ,הנושמו הז גהנמ והז ללכב
 השחכה םהל ןיאש םירבדב םג ןרקשל םתפ סופיסוי תא .תושעל
 ,טרבמוס ינלאש תחא םעפ -- , לכשה דצמ אלו תואוצמה דצמ אל

 לש םתרובעו ,ינש תיב ימיב לארשי:ץראב :יוצמ רחסמה היה םא
 אל לבא) הכאלמ וא המראה תדובע םא ,התיה המ םידוהיה
 יכ  ,אוח רורב + לארשי:ץראב ףסכ אצמנ ןכיהמו ,6 הירטסודניא
 התמדא חמש יפל ,ראמ בר היה .י"אב זא בשי רשא םעה .רפסמ
 "שפנ האמ דע םישנא 'זא ובשי לבוקמה ןובשחה יפל . ץראה לש
 (רחא םוקמב רבכ יתררבש המ) יתער יפל . עבורמ רטימוליק לע
 . הזמ רתוי הברה . רוע (םייוגו .םידוהי) י"אב  םיבשויה רפסמ .היה
 , ץראה ןמ .תואובתה תא איצוהל ' וברה יב * ,ןימאהל השק ךכיפלו
 + ןיעב ףסכה םהל אב ןכיהמ ןכ םא .ןריחמ ףסכ לבקלו

 דוחיב ,ינש תיב ןמזב : רבדה תא טרבמופל יתרבסה יכנא
 ןיעכ לארשי:ץרא .התיה  ,תיבה םויקל | תונורחאה .תואמה תונשב
 ןמ םנו םידוהיה ןמ :לגר:ילועל אינפכא---וננמזב ץייווש תנידמ

 םיליגר .הלוגה תוצראב  םידיהיה ויהש = ,אוה  עודי \ ,םייוגה
 םגו , שדקמה לא לארשו:ץראל .םימוצע םימובסב .תובדנ חולשל
 הז ףסכ לע לבא . הלאה .תוברגה חולשמב .םיפתתשמ :ויה םיווגה
 יפעא = ,תוריפ תשע אלו שרקמב .ובור ראשנש 0 רשפא
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 לע .טרבמוש<-<

 םייופמ קלח ואיצוה אלה ןכ םאו ,תונברק םינוק ויה תמאבש =
 רקיעה ,לבא ,ץראה םע יריב .ראשנ הז
 םיכר וכלה יאדובו)  םילשוריל | לגר-ילוע

 קופס יד .הבורמ ףסכ :ואוצוהו (יייאב .תומוקמה ראש תא .םג  רייסל
 ,םידוהיה תא :וילא .ךשמ  םילשוריב ..שדקמה

 םייוגה ןמ .םג -;םהירוזפ  תוצרא לכמ ,םהבש םירישעה תא אקודו
 ,ושרקמב דובכה :תאריב = ווחתשהו ,לארשי .יהלא .םש  עמשל ואב
 רחוימ םוקמ קרו = ,הרזעה לא סנכהל םתוא ונחנ יאלש יפ-לע :ףא

 עגונב יא יבשויל תאצוי הסנרפ /התיה ולא לגר-ילועמ \ , םהל .וצקה

 + ןמוזמ ףסבל
 :ץראב הסנרפה רקיע יכ ,םידמל ונא ןוילננבאה ירופסמ םג ,
 , תונוש תוכאלממו םיגד דיצמ ,המדאה תדובעמ קר התיה לארשו =

 רכממל .תויונח .םג תומוקמה ראשבו םילשורוב ויה יכ \ ,ןבומ
 .ליגרה ,ןבומב  רחסמה = רדנב הז, ןיִא לבא = . םייחה = יכרצ
 ירופסב זמר  ןיא ,הזה גשומה לש ליגרה .ןבומב ,םירחופל

 םלואו = ,ונל .עודי ינ ח קו שה קר ,חושמה עושי ילשמבו ןוילגנבאה
 לכב םגרתמ אוה ךכו ,ונימיבש "ריקנב ,.ןימל ינחלושה תא השוע טרבמוס
 לבא .הנשמב הבהה = הרוגשה = תאזח הלמה תא ורפסכ = םוקמ
 תונחלשה לעו ,תונחלשל םיכומס םיבשוי ויה ., חיכות המצעב הלמה
 עלס םיפילחמ ויה  .ןהישרודל * םיפילחמ  ויהש ,  תונוש .תועבטמ
 תנהונה עבטמ םיפילחמ ויה . תוטורפב | וא .תורוגאב לקש וא
 לבבמ | חרוא אב , תרחא ץראב .תגהונה תרחא עבטמב וז ץראב
 תוגהונה תועבטמב ןפילחהו  ,תוימטופופימ .תועבטמ ומע איבהו
 ףילחהו רזח , ותדלומ לאו וצרא .לא בושל לארשי:ץראמ ותאצבו , יייאב
 ירבד .ךותמו | , תוימטופוסימ תועמב "וריב .וראשנש. תועבטמה תא

 בשי .יכ - ,םימתה .,ארוקה..בושחוש .רשפא . "ינחלוש,ה
 ; האולה יקסע .השעו .ןירסקב .וא םילשוריב ותוגחב ."ריקנב,ה ול
 יקוש לע .תואחמה  רכמ =; תובר :ימד .ומצעל .הכנו .בוח .ירמש הנק
 ןתנ ::ן'וכו  הירדנסכלאבו היכויטנאבו ימורב  ףסכה
 . המודכו המוהכו םירחוסל |

 וז הדבועבו , תיבר רוסאב  דומעל רשפא יא ירחסמ םעל
 לע .םתרות רצמ םירהזומ  םידוהיה ויה  יכ ,קפס ליטהל .ןיא אלה

 ףסכו ,תובדנה לש

 ,םירבד המכב  וליקה רשא ,םישורפה ימכחו | . תיברה .תחיקל
 וליקה!אל ,הרותה  יניד לא םייחה תועיבת תא םיאתהל .ידכ

 לכב גהונ :היה ה רופא .וב ורימחה אלא ,תיבר רוסאב
 הזבט  לובזורפ ןקת ללה | .תיבה ימי ףוסב אקוד  ורמחו  ופקת
 תא !קר אלה | + ןוקת ותוא  חיכומ המ לבא . (טרבמוס \ עייתסמ
 הרותה .תוצמל  םידגנתמ .םייחה :ינינע. ויהש םוקמב יכ ,הדבועה
 הברדא .אלא ,תיברב תוולל  .וריתה אל .המלו . רתיה  ךרד ואצמ

 וא םעבש יאלקחה הוה אל יּכ .ינפמ % תיבר קבאב וליפא .ורומחה
 סנרפל ףינס קר היה רחסמה)/ טועפה ' רחופה . .ולופאו  ,ןמואה
 הזיא .םימעפל ולאמ ולא :םיול ויה :. הז רוסא לוטבל ךירצ (םעה |

 לכב :.ןמוזמ ףסכל ריחמ שי יכ ,ועדי אלש אלא ,ףסכ 'םוכפ

 ,רחואמ ןמזב + םוימונוקיאה .םהייחב הוב ושי ג רה אל ןפוא
 םיול תצק ויה ,הניעב םייחה " תומימת רוע הדמע אל .רשאכ

 םיולמהו .םלשלמ ורטפנו הטימשה  תנש דע  םהיולממ םיטמתשמ
 ןפוא .לכבו .לובוורפה תא ןקתו ללה  רמע * , ןרקה םנ ודיפפה
 קסע ל קהבומ ןמיס  דוע וניא ,ומצעל אוהשכ :,האולהה ןינע
 תואצמנ .ויהש ,תויונחה ןיאש םשכ .,טרבמוס .תרבסכ  האולה
 רחסמ | ולב = ,לוגרה .ןבומב .רחסמל = קחבומ .ןמיס ,לארשי .ירעב
 .יחוטלוק םעל  רשפא יא - ,ריל . דימ יעבט .רחסמ ,אוהש -ל כ
 םעב ויה יאדו .ץראל "ץוחמ םג = םיאבומ ויה םייחה יכרצמ וזיא
 זא הארנ היהש המ---סוסכולה לע = םורוזחמ .ויהש > םישנא | תצק |

 ,תוירפכ ו ל הם - ,םוסכול .רות 7 0

 והמידק .ימד

 תא .םלואו . םייחרכה:יתלב םירבד = לע : תועמ . םיאיצומו ןיטישכת
 ונא תיבה ימי  ףוסב .לארשו-ץראב . םייתוברתה םייחה .תוהמ
 ,הכאלמ-ילעבו .םירכא ייח םה .ולא  ..ןוילגנבאה ירופס. ויע .םיריכמ
 םייחה .רבכ ורבגתה םילשוריב | ..תונטק = םירעו ,םורפכ .ייח
 ,הלאה םירופסב .םיאור ונא ל לבא : ;, רתוי םייתוברזה

 טרבמופ הארש ולאכ םיריקנבו םילודג םירחוס ,םמות יפל םיחיסמה
 . ומולחב

 (אבי .דיע)

 , ןירפלייה .ב

 / ,"הֶלְבָשַה יִציִפִמ, לש הֶדיִעּוה

 יא

 תרבחל רשא |, רפסההיתב םלואב רקכב ןסינב ן"כב החתפנ הדועוה
 ןפתתשה ., םופוצר םימי העברא הכשמנו , גרוברטפב הלבשה יציפמ

 םיפינס הנומשמ ואבש ,םיריצ רשע"הנוטש םכותבו ,שיא דחא ו םיעב רא

 ,.(םיפינס א'ימ | םיריצ ז"כ ואב הרבעש הנשב) הרשה ירעב הוכחה לש

 להנמ ,רוט נקו בוק לאיפ .ה"ה  ,הרבחה .לש| םיעסוניםישרומ | ינש
 גרובֶרטפמ הריעוב ופתתשה ה"פב .םטשגזק 'ה ,אנרורגב םירזמל םיסרוקה

 ורבח "לכ ןיב .. תרועוה יר:ח לכ רפסממ יצחה---רמולכ ., שיא .םירשע .הפוג

 םג ופתתשהש ,הדשה ירעמ םיריצ ,הרומ רש ע : ה נומ ש ואצמג הדועוה

 תח א : הנו מ ש הריעול ויה תובישי : העברא קר ויה ,הנושארה הדיעוב
 רפסה תוב .לש ילמרונה םופטל.- -ע ברא -,יזכרמה דעוה .לש .ח"ורל-השדקוה
 : הברה םינינעל .ת חח א ו "תונבל רפפה יתב,ל --- םי תש ,"ירבעה
 7 ירועש , , "רסוהל םירמועה תוירכע תורומל םיפרוקה, ,"הנרורגבש םירומל

 ."ןוגר ז ץפשב םודלי תורפס, "םירומל

 ,גרוב צנוג .ש 'ה ארק דעוה תווצרה תא
 תויטגרפידגיאה לע ןגואתמ הצרכה .הדשה ירעבש םיפונסה דגנ המשא:בתכ

 םוש םתאמ לבקמ ונניא רעוה .היתווטמלו הרבחה ישעמל םיפינפה לש
 , םיבתכמ םהילא רעוה בתוכ םעפב םעפכ .תירפומ אלו תירמח-אל , הכימת
 , םירזוח חלוש
 לש .הריעוב םמצע לע ולבקש ,םהיתובוח תא םישוע םניא םיפינסה , ורמגל

 ךומתל םיבייח םופינפה ויה הדיעוה התוא לש הטלחהה י"פע ,  דקתשא
 .םיעובקו םיעודי םימוכסב יזכרמה דעוה  איצומש  ,ןיחריהב
 םוכסה ןמ קלח קר ומלש העש ת ,רחא ףינפ קר הז ובוח תא אלמ
 אלו .תחא הטזרפ ףא התע דע וסינכה אל רשע ע שתו םהמ עיגמה

 םה : םופינפה דצמ ןוחריה הכז אל תירסומ הכומת םושל וליפאש אלא דוע
 ר"ע .אלו םה םתרוכע ד'ע אל תועודי םוש ןוחריהל וחלש אל

 קר וחלש םימייקה םו פינפה לכמ ,.ללכב םירעה ןתואב תושענה ,תוירוטלוקה
 'ימולשת .ףסכ תא םג .הנשה ךשמב םתדוכע ד"ע ח"וה יזכרמה דעוהל העשת
 הזה שפנה"ןויוש . םיפינפ העשת קר וחלש (רבח לכמ, "פוק םישמה) םירבחה
 ,לשמל ,ירה . הרבתה \לש הלודיג ךרה .לע לושכמל :דמוע םיפיגסה דצמ

 5 ל ,םעה תלכשה יכרצל רשבה םכמ ירווש תאצוה ד"ע הלאשה

 לש ןוגה םוכסל םילועו םה:טילודג הלאה | םוריישה , םתקזחהו "ה רות-דומלת,
 התיהש הדיעוה .םינוילימ
 הז .ןרינב בתכ רעוה . היטרפ לכל | ,יוארכ תאזה הבושחה הלאשה ררבתתו

 \, ןובהל ידכו = . םיפינפ :העברא קר ונע רעוה ירבר לע .לבא . םופינפה לכל
 ' ףינפה יכ ,הדבועה תא קר ריכזהל - יד , תאזה הלאשה איה הדבכנ המכ דע
 הרבעש הנשב רוע איצוהל חילצה ,רבדב לוחתמה היה אוהש ,יבויקה
 :ימוהדה לבחב הרות:ךומלת יתב ןינבל  םינוגה םימוכס הלאה  םיריישה ןמ
 הלוע הצרמה ירבד ףותמ --- ..(הבטלופו  ןילהאוז = ,בווק < יבלפ) יברעמ

 ורעבו ללכב הרשה ירעב םופינס חותפל יואר המכ דע | ,הלאשה הילאמ
 . : ,טרפב רעצמה

 < הריעוב

 < םיפדוקה,

 איה הלוכ וז האצרה

 ' ןהתב בור י"פע הלוע הוה למעה לכו , ההובעל םררועמ

 ' םןיה רע הנהו

 < תודובעה

 רקחהש ,הנוצו תא העיבה הרבעש הנשב



 תורעצמ םורעל עגונב רימחהל וטג , םיחובוב ופתתשהש , םימאונה .בור

 ירעב ונל ןיא ללכב יכ , ומיבסח לכה טעמכ | , תולודג םירעל עגונב .לקהלו

 ריעבש | תירוכצה הרובעה לכ תישענ בורה י"פע , םוירובצ  םינקפע הרשה |
 םתלכיב ןיא  ךכיפלו ,םיטעומ םירבועהו הבורמ הרובעהו , םירחא םישנא י"ע

 אל תורעצמה םירעב ,ךכ תולודגה םירעב םאו ,הרוכעה לכ תא תושעל

 .דחא ןקפע םא יכ , םידחא םינקסע בור י"פע ןיא הרעצמ ריעב , ןכש"לב <

 דבלמ .וב  םייולתה .תודסומה לכ ולפי זא ,ריעה ןמ הזה .רחאה תאצבו

 אל ורסונ בור י"פע = . אמוק:ינב םגיא רבכמ םימויקה םיפינפה םג הנה ,תאז <

 היהש םושמ אל | ,"אליעלר אתורעתה, י"פע אלא ,"אתתלד אתורעתה, .י"פע

 םש רסיל ץוחבמ וררועתנש םושמ םא יכ ,המצע  ריעב . שגרמ ףינסב ךרוצה

 םיפינפהש , םוקמב םגו ,"תוהמ תושפנ, םוקמ לכב םיאלמ םיפינסה , םיפינס

 םיחוכובו םימואנב , אמלעב רובדב רתְוי םיקסוע םה ורה ,םיוח תותוא םיארמ

 תוגושלה תלאש ןוגכ ,תחא העד! ידיל ןהב אןבל השקש , תוכובס תולאש .ר*ע "

 םידירומ ,תושחומ תלעות לכ םהב האור םעה ןיאש ל םישעְמב . המודבו
 םיליעומ םיפיגפהשמ רחוי ,ירה , הזכ ןפואבו ,המצע הרבהה ךרע תא םיפינפה

 / + םיקיזמ פה
 תא ונרש ,םימאונ ואצמנ הז תמועל

 רחא קר אצמי  םיפינס הרשע ןיב יםא גל

 ןמ םידחא | , םוקמ  לכב םישדח םיפינס חוחפלו רפול ונא  םיכורצ .הזה .דחאה

 הלכשה = יגונע  ד"ע תירלופופ תורפס יזכרמה רעוה .איצויש ,ושרר םימאונה

 אצמנ .ההשה ירע לא םיררועמו .םירוטקורטסנוא םג יחלשישו ,םעב הציפהל

 ונוחרי תא | איצומ | אוהש - לע דעוה לע הנעטב אב רשא ,רחא םאוג םג |
 לש תובחרה | תוהדשה,  ךותב םיכלהט .זל אצמי ןעמל : ,ןוגר'זב אלו תיסורב |

 איה תרתוימ יארו תיובעה | הפסוהה , שיא ותוא ןגט ,ןפוא לכב ."ןומה

 תירבעה הפסוהה | כ"או ,  תינוגרז םג םינובב תירבע םיארוקה ירהש ,ןיטולח

 . תינוגרזו תיסור ןוחריה .תא איצוהל הזה םאונה עיצה .ךכיפלו ? האב איה המ'
 ןוחרוה .יכ .,הנע הצרמה רשא ירחא ,ןוגמל םג הדמעה אל תאזה העצה

 תוימינפ ו א'כ , רפסה:תיבב תורושקז ,תויטולופ תולאשל אל שדקומ =
 ןוסהל הזכ  ןוהרי דעונ אל ןבומכו

 יד :ורטאו תוכז ףכל םופינפה

 תוכזבו ,הדוכעהרבו | אמיק:רב

. 

 וחתפו יכ ,ךכל גאדל יזכרמה רעוה לע הבול המש הריעוה (א -/
 תא רעוה תאמ תללוש .הנוא וז הטלחה יכ פפא . תולודגה םירעב םופוג

 םא , תו:טק םירעב םג םיפינס ,רברב ךרוצ אצמיש העשב ,חותפל תושרה
 . שמ האב הביטאיצונואה |

 רברב יכויקח ףונפה השעש ,הבוטה הלחתהה תא תחבשמ הרועוה (ב |
 הדיעוה תארוקו , םעה הלבשה יברצל רשבה סכמ ' ירוישמ :םימוכס תאצוה

 +וז הדובעל םה םג ושגו יכ ,  םיפוגסה רתו ל 4

 יכ = , םיפונסה תא .ררועל , םהיתומוקמל םכושב ,הדיעוה יריצ לע (3
 תאצמהו םירבחה .תומורה תּולשמ ,  ןוחריה תכימת רבדב םהותובזח תא ןאלמ
 + םתדובע תודא לע ח"ו

 (יאובי ףוס)

2 

 +הקירמָאמ םיִבָּמְכַמ

 ז
 תרימש איה הקירטאב רשא ידוהיה ונמלועב התע .תרסנמה הלאשו

 חואש י"פעאו |.םיברהו - הישעתה

 םיקסןעה בורש םושמ ה תבר םידגבה תק עגונש המב %/ רמול
 ותואש אלא רוע אלו .- םה ה םגו םילעבה םג

 הישעתה | תובב שאל הצרפ , תבשה םויב ל ?הזכב ל 1 ו

 וקנהנו הלופנ תמחמ וגרהנו םויח ןפרשנו \ לקנאלבו םיררעה, ל 0
 .בור < הגש ריו ג" תונב תודלי .רוחיב  ,םרא תושפנ ששו . םועבראו | -

 ,תושענ תודופאה ונממש ,קדה גראה תוספב |

 ופה רח תרימש רבר לע ו ,המצעל .אוחשכ איה הכובס המ

 \ םיקלטיאה ןמ .(40% ךרע) םטועמו לארשימ (609/) ךרע) תונברקה
 הל אוצמל השק המכ דעו הלאשה םצע תא קוודב ןיבה ןעמל  םלוא

 + ןוסאה יטרפל בל םושל ץוחנ  ,הכלהכ הבושת
 תורופאה . תומוק רשע לעב הובג תיבב אצמנ רומאה  הישעתה+תיב

 בשחנ הזה תיבה , תירישעבו תיעישתב , תינימשב ,תומוק שלשב תושענ ויה
 לכב , "ףורפירעייפ, ןאכ ןירוקש המ ,םהב תטלוש שאה ןואש ,הלאמ רחאל
 תעשב תוכלשמה ;תונטקה גראה תוספ | ,העוריגיא הבס ךותמ ,ותצינשכ תאז
 המוקה לכב עגרכ זחאתו שאה החקלתה ,הפצרה לע תורתוימכ הרובע

 םיעגר ירחא ואבשכו , תירישעהו תיעישתה המוק קה לא הצופ הנממו תינימשה

 תוגולחה .ןמו ןשבככ תומוקה שלש ורעב רבכ , הרעבתה לא םיבכמה םידחא
 םילפונל הוקת לכ התיה :אל יכ ,ןבומו ,םישנא  תורשע תורשע ולפנו וצפק
 ן תשר ןימ ףכית ושופ . תוממ טלמהל םינבאה תכרדמ לע הזכ םוצע הבוגמ
 םיבר ,הליפנה" תמצעו םילפונה לש םפוג דבוכ ךותמ הרבשנ איה לבא
 הבע תיכוכז תַצבושמה לזרבה תכררמ תא םלפנב וובשו ועיקבה םולפונהמ
 הוקת ןיא יכ , וערו יארו םיללמואה .ןתחתמ רשא םיפתרמה לא ולפיו , ראמ
 הזכ תומ תומל ורחבש אלא , תונולחה ךרד עקרקה לא םצפקב לצנהל םהל
 רבכ ורעב ןהידגבשכ , תונולחה ךרה וצפק תולעופה ןמ תובר ,םייח ףרשהלמ
 , לתוכה ןמ אציש = , לזרב ווב םירעובה = הידגבב התלתג תחא הרענ | ,.שאב

 םתמגוד טעמב ןיא רשא | ,םיקרוי?ןינה םיבכמה . םיאורה יניעל םייח .הפרשנו

 , הלא התפת:תוהלב תא םתוארב םידליכ וכב ,':ל-ץמואלו הרובגל .םלועב
 הזכש הבוגל םיעיגמה תומלוס םהל ויה אלש ינפמ ,עישוהמ הרצל םדי לבא

 רחאלו .יוארכ יובכה השעמ תא תושעל םג םהאמ הרצבנ הבונה ינפמו
 תוגרדמה ךרד םיכורא ימוג ילוורש תולעהל שפנ:ףר חו למע בורב םדיב הלעש
 , תיעישתה המוקב ואצמ ,שאה לע םימ לובמ ףיצהלו תורעובה תומוקה הע
 ,הרוגפה תלדה די,לע | ,תומוקה רתיב רשאמ רתוי ןופאה היה לורג הבש
 ומרענ וז המרעב ,תוקזנחו הופורש תוריעצ תויוג לש המויאו הלודג המרע
 ג .תויוג םישמ ח

 ןשקב | ראמ  הלודג ןיידע התיה תושגרתההשב , ןופאה ירחא ףכיה
 ונשש ירחא ,התע םלוא ,ואצמ אלו ןופאה לדוגל םימעטו תונובשח םיבר

 ,הערה רוקמ ערונו תוחוכנ .תוארל םיבר יניע וחקפנ ,םתחונמל תובבלה
 תובסה לכ ואבו וצבקנ הזה הישעתה-תיבבש ינפמ ךכ לכ לדג ןופאה

 4 ןכרצ לכ תובחר ויה אל תוגררמה = ; דאמ הובג תיבה + הנכסל תומרוגה
 רע הטוקל המוקמ דרוינ = ךלוהה .לזרב הקעמ ןימ)  דחא * "הטלפ, קר .היה
 קזח-יתלבו רצ (תונולחה רי לע ץוחבמ לתוכה לא בלושמו הינשה המוקה

 ויה .תופוכמ | תומוקה תופצר ; שאה םוחמ הרהמ לק ףפור יכ דע ,ןכרצ לכ
 1 דאמ ןבופמ הפרש רמוח והזו

 תחישמל וב םישמתשמש ןתואמ) ןמש תבכש ןיעבו ויה ץע לש :תופצרה
 יפלב אלו םינפ יפלכ תוהתפג ויה םיחתפה תותלד ; ןתוא התסכ (תונוכמה
 1הרובעה תעשב רבד בנוגו אמש ,ששחה ינפמ תורוגס ויה ,תותלרה ; ץוח
 םיקיר ויה םידכה ; המואמל וחלצ אלו ןתחשנ הושעתה:ת יבבש יוככה ילכ
 ודבאש , תופונמ:יתלב תוריעצ תורענ ויה תודבועה בור | םימ םהב ויה אלו
 ,םיללחה רפסמ תא דוע וברה הלהכהו דחפהו ,ןוסאה תעשב ךרד

 לוחתש היה רשפא םהילעש , םהה תושרה יטנמטרפד יכ ,וילאמ ןבומ
 לכו ,םשאה ימב  םושרורו  םירקוח ולוחתה | ,הוח ארונה ןופאה לש תוירחאה

 תרמ התיה םעה שפנ לבא ,ןילעמ המשאה תא ריסהל ץמאתמ םהמ דחא
 הריקח ךורעיו 'לזאזעל רועש, שורד יכ , ןביו = רועה רוגיטק אוביו ,ןילע
 תא ,הישעתה:תיב ילעב תא ןידל עבת %השע המ .אוה םג ,השירדו
 םיארחאה ם ה  תמאבש ,םיטנמטרפדה ישאר תא .קנאלבו םיררעה םיפתושה
 . םיפתושה ,םילעבה תא ומושאה ןודח-ירקוח םגו .ןירל עבת םרט רוע  ,רבדב
 ,עובתל רשפאחיא םתעד יפל יכ .,ןידהדירקוח םיראבמ םתמשא בחכבו ,םירכונה
 םוקותהש ינפמ ,הדובעה יתב) םונינבה לע םונוממה ,םיטנמטרפדה תא ןידל
 "  ,וזב וז תוברועמ תויושרהו ולא תא ולא םירתוס הז ןרינכ םוררושה

 תוהוגס  תותלרה ויהש ,הזב הישעתהיתוב ילעב ומשאנ  רוחיכו
 ויה יכ , תויבוטקייבוא תוחכוה םג  שי) הז לע םידיעמ ,הדוכע  תעשב
 רפאמ רסאהל ושנעו , םנידב םיבויח םילעבה ואצי  םאו = ,תורוגס * תותלדה
 6  .הנש םיושעלש השק

 רע ה החוכומ ,םילעבה יראוצב קר \ טסו .רלוקה. תאש ,וז
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 ינפב דומעל תמאב - הלוכי הניא ,תוברה  ןופאה תובפמ תחא קר  אוהש
 : רמולכ ,"םילוחכ,ה  םיקוחה ןמ  אוה הזה קוחה ,חמימתהז הרשיה תרוקבה
 הקשמ קרוידוינב רוכמל רופא קוחה י"פע .ןכ ןושוע ןיאו ןירומ ןואו הכלה
 רכמג רכשמ הקשמ : ןכ ןירומ ןיאו הכלה ,עובשל ןושארה םויב רכשמ

 ןורזב םהיניע תא םימילעמ אתרק ירוטנו ,הנפו הנפ = לכב 'א םוי לכב הפ
 יתטב | תותלדה תריגפ לש הכלהה םג איה ווב אצויכו ,דחושה חכב וא
 השעמל לבא .ןופא תנכס יגפמ תותלדה תא רוגפל רופא הכלהל ,הדובעה

 הדובע תיב ףא דוע | היה אל "קנאלבו םיררעה השעמ, םרוקו ,םירגוסו םורגוס
 תותלדה ןה תוחותפ ןוטאה הרקש העשמ סנמא .תוחותפ ויתותלד ויהש ,דחא
 , הז 'עוצקמל םיכוישה ,םוטנמטרפדה יחולש ,םיחיגשמה םגו ,הרובעה יתב/ לבב

 ולאה םינודאה לכ ןיה ןכיה לבא ,תותלדה תא חוהפל םילעבה תא וחירכה
 רוע אלו .םינועה תא רועמ דחושה + הילאמ תנבומ הבושתה + ןוסאה ינפל

 םג למב אל הכנגה ששח .הב דומעל לוכי רובצה ןיאש הרזג יהווש אלא

 הנויהת םלועל אל יכ = ,עדוי הקירמא לש םויחה  ךררב יקבה לבו :התע

 םשורה טאלהטאל החמיו שערה ימי ורבעי , הישעתה"יתבב תוחותפ תוהלדה

 הלודגה הנכסהו הלחתבכ הנרגסת תותלדה : הנושארבכ תויהל בושי לכהו
 , המוקממ זוזת אל .הריגסה בקעב הכוהכה

 יב ,תותלדה תריגפ לש תירקעה המשאהה רואיבב טעמ יתכראה הנה
 , ארונה ןופאה ותזאל ומרגש תובסה רתי לע םג םמצעב םיארוקה ושוקו הנממ

 ,תיבה הבוג ,לשמל ירה * , "ןוקתל לכוא אל תועמ, : רמאנ .טעמכ ןלוכ לע

 יכ  ,תומוק שלש קר וב שיש "ןויבב הישעתה:תיב אצמנ ול ! תומוק רשע
 תוגותנה תואקירבפה לכ ,הנלטנתה .ללכ םוקמ | ןופיוה לכל היה אל וא
 ךיאו ?ןמש תובכש תופוצמה תופצרה ? הלאכו הלאכ םיהובג םיתבב םופלאל
 + הפצרה לע תונוכמה תא וב םיחשומש ןמשה ףטפטי אלש רהזהל רשפא

 םירדפה לע /התעמ חינשהל םידבכנ םיחרזא לש דעו | דסונ הנה,

 הפיו :בוט יאדו ,רשפאש המכ דע הנכפה תרמ תא ןיטקהלו הישעתה:יתבב

 וליעוי אל םלועבש םידעוה לכש * , תודוהל ךירצ ןה לבא . הזה השעמה אוה

 + םהבגב םיקחש םוכמותה םויקנעה .םיתבה תא - הערה רן ק מ רופהל

 רומשל רשפא ךאיה : תאזה הלודגהו השקה הלאשה תרסנמו תדמועו

 ןורתפו---ןז א הלאשב התע םינודנ לכה ? תומ תנבסמ תולעופהו םילעופה תא

 םולעופה ןומהל העש לכבו .תע לכב תפקשנ תומ תנכס התע תעלו-, ןיא
 תויהבו ,םידגבל הישעתה - יתבב רוחיב) ,םינושה הישעתה:ותבב תולעופהו

 לכי ןוא ,םה לארשי .ינבמ םידגבה תישעת עוצקמב תולעופהו םילעופה בו יכ
 / םירבעה . תולעופהו  םילעופה .תובלל רתויב הבוהק תאזה הלאשה יכ ,אלפ
 הליבומה ךרדה תא םיעדוי נא ןיא . חל ןורתפ אוצמל זוע לכב םירתוח םהו
 םא ,םמצע | םילעופה קר יכ ,ונל ירב לבא .תאזח הלאשה לש הנורתפל

 , תואיצמב ונשי קר םא---ןורתפה תא אוצמל םילוכי , םלוב ודחאתי

 רפוסמה ארונה ןופאה תא | ואר וניחאמ םידרחה
 ,תבשה םויב ,רומאב ,הרק ןופאה :תידוה י הלוכ תמאב איהש ,תוחא
 םהיתונבש :) םידרח  םירוה יניעמ ובפשנש תועמרה ירהנ תא  דומי ימו
 ולאה םיללמואח םירוהה לע : | םייח ופרשנו ,תבשה םויב הדובע דובעל וכלה
 תמייקתמ ,םהיתונבו סהינב לש" םפב עיגימ הקירמאב םיסנרפתמה ,םהב אצויכו
 המכו , !'םביתונבו םבינב רשב תא :םתלכאו, .: המויאה הללקה לוחה תומיב
 לע .םיקירצמו םירמוע = ,םיללמואה ',םהש * ,הידגרמה איה * הדירחמו הלודג
 פג : דובעל - הישעתה-תיבל  םהיתונבו םהינב תא וחלש * יכ , ןירה תא םמצע
 ותואב | ודוה השא  ,םידחא ואצמנ םילוכשה םירוהה ןיב +תבשה םויב
 אוהה םויב . הישעתה-תיבל | תכלל | ונאמ | םהיתונכ יב * ,םויאה 4 רמעמה
 , תידוהי .הלוכ איהש , הידגרט יהוו | תכלל םוחירכה :םהו | , הדובע דובעל
 תילגנ .איהשכ * ,םוקמ לכמ | איה השרח אלש י''פעאו \תולג .הלוב איהש
 תוכמהו םירעוכמה םיעגנה .לכ םהילאמ םילגתמ  ,םירעוכמה :חימורעמ לבל

 םא עדוי ךניאו ,ונתאמ דחא לכ לש שפנה יקמע ךותכ םינומטה , תולוונמה
 ... הלודגה הפרחה לע התא הכובש ןא לודגה באבה לע התא ,חפיתמ

 .ןאמשיילפ אביקע

 הלודג הרצב ורכזנו

 5 םלועה <

 ) שגרומה ןורפחה תא הוב .תואלמלו

 4% ו -

 | + תכְרעמַה .לֶא םיִבּפְכִמ

 / !ר ב בג :ךיר וע

 ,םיאבה םירברל דבכנה ךנותע לש בורקה  ןוילגב םוקמ תתל השקבב
 'םינותעב .הנורחאה תעב ומסרפתנש תוזרפומה תועיריה לא .בל םישב

 : עירוהל ןוכנל "לארשי תדוגא, דעו אצומ (שירע-לא) "תפר, ר"ע םינוש
 הרובעה לכ לש ידיחיה להנמהו ןויערה רצוי(א

 תהבח איה התע דעו ןושארה עגרהמ "חפר, תינק ןינעב הכורבה תישעמה
 ,- םירינ/וניא ,םימונורגא לש :תודחא תויצידפסקא וחלשנ הדי לע: . "לארשי .תדוגא
 ..התגוכת לע .במיה דומעלו איהה ץראה תא רותל םיחמומ םתסו

 לש , הזב .עידוהל .ץיוחנל החע אצומ . "לארשי :תרוגא, תרבח .דעו (ב
 ' : הפי ר ראה | י"פע ןולא ןנפי אוהש ומכ .בצמה לע דומעל םיצורה וניחאמ הלא
 ו = ]פז61, 38118, לה1081ם6, 20810 הו1ז6]10תמ6 170166 2.

 !!לארשי  תדוגא, רעו םשב

 ..יקסנרדוק ףסוי .שאיה
 .ןיוול ,ג 'נזניא להנמה

 זז

 ! וללה 'םירוטל םוקמ תתל .השקבב
 < תוקסועה ,םיריעצ לש תוגולפה יכ , ןויפנה .יפמ הרורב הרכה ידיל ונאב

 םיקסוע 'םהש ןינעל הבר הבומ ואיבה , תירכעה .תונותעהו = תורפסה .תצפהב
 .תודחא :תועצה וגל ועדונ םהיבתכממ סגו הלאה םינקפעהמ = םובר ופמו = , וב

 סיסבו בוט רמוה .שמשל .תמאב תולוכי .ןהש , , תונותעהו תורפסה תצפה ןינעב

 תוקסועה תוגולפהו םירפפה ירכומ לכל .זכרמו םלש ןונב .וולע תונבל עודי
 ,הזב

 - םורבע םורפס .תריכמכ | םיקפעתמה | הלא לכל הזב םיגופ ןנא ךכיפל

 קל תנמ\ | לע אלש ןהו  סרפ .לבקל תנמ לע ןה > ,םורבע | םינותע תצפהו
 " תא וגל חולשל אנ ולואוי םגו , םהיתוסירדא תא ונל ועידויש השקבג , סרפ
 ',םיבותפב  םהמע אבנ  ונאו ,הז ןינעב עיבהל םילוכו םהש = , םהיתועצה
 , תירבעה  .תונותעה תצפהו םירפס תריכמ לש קוש ןנוכל לכונש :ידבב

 הנאצמת הירבעה תונותעחו תורפסהש
 ו . + ןהיארוק תא

 /  לדתשנ םורבעה םינותעהו םירפסה יציפמ לש םבור הז לע ומיכסי םאו
 רשא , וגצראב .תיללכ הפסאל ןוישר גישהל 'הלשממה ינפל ימשר  ןפואב
 . ןליאוי .תובושתה תא ..תובושח תואצותל תוכחל ינא םי' וכי = , ונתערל  ,הנממ

 ! / 188,  הטפופה תבית "ארזע, ,בויק + וז הסירדא לע חולשל אנ

 היחתה תכרבב

 " ,יקסלופטלו ללה

0 

 .תונויצב

 לש תגורחאה הפסאה  המילחהש - הטלחהה "ווא ונוסמ| םהוקה רמונב
 .היקרוטב 'בצמה רבדב לעופה"דעוה

 2 "יחרזמה, םשב האחמ מ"דפפמ רגנאווטהיפ ר"דה עובה כ"חא

 םילשוריב תירבעה  חיסנמיגה תבוטל 'רפ ףלא תחל םצמוצמה פ"העו םוכסה
 / < ןתטלחהל ומרגש תובסה תא יריב ןוספלוו רמ אושנה .. ירוטלוקה דנופה  תפוקמ
 ירוטלוקה דנופהל בישהל .לדתשי פ'העו יכ ,רמאו  םצמוצמה  פ"העו לש .וז
 . 0 + תויטרפ תובדנ י'ע הלאה קנרפה ףלא תא

 ! 3 וירבד רוריב תא פ"העו רשא ןינע ותואב  םיכורא םיתוכוו ירחא

 ה , ושנה
 < תוררחסהה לש שדחה תונקתה:רפס  רכר לע הצרה רמיהנידוב ר'דה

 יי סרגנוקהל שגוו תונקתה:רפס . ךכל התנמנש הדחוימה היפימוקה הרבחש

 ' ץוחנש תופפוההו םוגוקתה תא :וראב םירכחה ןמ .םידחא .וב .ןודל
 וה לש 1 ו "פע .. היפימוקה הרבחש תונקתה+ ?רפפב םתעד :ופל |
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 םיבורקה תועובשה ךשמב יב ,  לודגה לעופה דעוה ירבח לכ תא שקבל טלחוה
 ב"חאו תורעהה לכל בל םישת היסימוקה = , היסימוקל  םתיתורעה תא ואוצמי
 ,שרחה תונקתה*רפס תא סרגנוקהל שיגה

 + תוררתפהה לש יפ ג אני פ ה  בצמב ונודג ינשה םויה  תבישיב :
 יכ ,תורדתסהה תפוק לש ערה הבצמ תא ראת ןוספלוו רמ אישנה 7

 .ירבעה קנבה תאמ ףסכדימוכס תולל רבדב חרכה הוהש דע ךכ לכ איה הקירו הלך
 ןוא לכא , קרמ םיפלא ה"כ לש םוכסב םיטרפ םושנא תאמ ת)כימת ולבקתג ,ה"ס >> .

 תורסומה לכ לע סמ לוטהל ךירצ יכ , אישנה אצומ ךכיפל , עיבשמ ץמוקה | 4

 + תורדתסהה םיינויצה 3
 רמיהגירוב  .ר"דה| עיצה ףוסבל ,וז הבושח הלאשב םוחוכיו .וררועתנ =

 רבלמ םורהל ינויצ לכ בויח תורדתסהה לש היתואצוה ךרוצלש , הטלחה לבקל |

 :ידעו לע הבוחל ליטהל  פ'העו ךירצ וכו עורו םובס דוע םג לקשה

 +ףכית הלאה םיפסכה ץובקב לוחתהל = תוצראה |
 . הלבקתנ .רמייהגידוב ר"הה לש וז ותעצה
 לש הזה םויה:ררט תא םצמוצמה פ"העו םשב עיצה ןוספלוו רמ אישנה

 :ירישעה ינויצֶה סרגנוקה
 םישדקומ ויהי  ,ישימחהו יעיברה םויה ,  םינושארה םימיה ינש (א

 הנמסרופת החיתפה רחאל םירהצה ינפל יעיברה םויבש ונייה , םילוגרה .םונונעל
 פ"העו לש ח"הודה ארקי םירהצה רחאו ,הכשלה לא תוריחבה הנייהת) תוכרבה

 םויב םיכשמנו םיכלוה ויהי וללה םיחוכיוה . םייללכה  םיחוכיוה ו לוחתיו
 לש ה"הודהל שדקומ היהי םירהצה רחא ישימחה םויהו . םירהצה ינפל ישומחה =

 + םתורוא לע םוחוכיוהלו םוקנאבהו ל"הקה
 , תורדתפהה \ לש תונקתההרפס רוריבל שדקומ היהְו יששה םוי לכ (ב
 תולאש לעו הניתש,פ ד"ע .תואצרה הנארקת עובשל ןושארה םויב (ג

 .רבדל םיכיישה םיחוכיו ויהיו תוירוטלוק
 שדקומ .היהי הזה  םויה ,.הבושיל ,סרגנוקה | םגכי אל יגשה םויב (ה ;
 ,.(סושפיוא:ץנענאמרעפ) = תירידתה הדעוה תבישיל = , תוצראה:ידעו - תובישול

 ,תוגושה תויסימוקחו קנאבה תבושיל | =
 + סרגנוקה תליעגו תוריחבה הנויהת םירהצה | יגפל ישילשה םווב .(ה

 .םינושה תודפומה לש םושרחה םורבחהל תוכושי  הנייהת- םירהצה רחא | (-

 ,םיחוכוו וליחתה
 בצמ רואת וכותב לולכי החיתפה םואנש , עוצמ בול וק ןפ  רמ

 אוה רועו . היקרוטג םידוהיה תוחרזאתה תלאשב םג לפטיו וגימיב המזאה | <
 , םשדושנא פ"העו ןימזי תואצרהה תאירקל יכ ., עוצמ

 :שטח, םשב האצרה םויהירדפב ףיסוהל שקבמ גר ב דל ו ג ב רמ
 + םכרצ לכ תינויצה ירקע וראכתי הכש ,"תיטילופה תונויצה לש םינש ו

 רופמלו רומאה םויה:רדס לש 8 םיכסהל םילחה .פ'העו =

 .רחווב .קיורמו טרופמ םווה:רדפ ךורעלו | םהילע ףיפוהל םצמוצמה = 7

 ו

 קוחל העצה יקרופה טנמלהפל השיגה ךכל  התנמנש היסימוקה
 תשיבר יאנת ולקוי וז העצה י"פע  .תועקרקב ןוטלשה רברב םושדח םוקוח

 לש , הכולמה לש : תועקרק יגומ הברה היקרוטב שי" עודוכ , היקחוטב עקרק ו

 לב לש תוקיורמ תומישר תורפת התע דעו ,'וָבו םייטרפ םושנא לש , הנוהכה |
 שוברל תורוגאו תורבהל תושרה היקרוטב ןיא הזמ ץוח , הלאה תועקרקה
 ןהיתועקרק תא רוכטל הנוהכהו הכולמה הגלכות העצהה י"פע , תועקרק

 לבש אלא ,  ןהיתועקרק תא ןכשמלו רוכתהל מג הנלכותו ,/ןוטולחל :הריכו
 תופוצר םונש רשע ךשמב .הנוהכהו הכולמה  תועקרקב רכוח רוהב קיזהמ
 תושרהל העצהה תרמוא הו ךבלמ .הלאה תועקרקה לש םהילעב .השעי

 םיכומפה תועקרק ללכה ןמ וצי .  תועקרק שוכרל | תוינאמותוע  תורבחל ,
 הגייהת תורכחהש ,םורכא לש .בושו =הב שוש . םירפכו םירצבמו :ןוטקרסקל

 רפול  תואשר תורבחה חגויחת . אל העצהה י"פע . סתינקב .התעמ .םג תורוסו
 ,תוממורה .תאמ  דחוומ ןוישר הז לע אובו םא יתלב  תובשומו םירפכ םג

 י םיינאמותוע םונותנ ויהי םירפכה יבשות לכש , יאנתבו <

 םירליההינגו  םייממעה רפסההותבב  תורומל םוירגימפה  תבומל תוברגה תמושר
 רעוהב :ולכקתנש ,  יקסניול \א חונמה לש ורכול לארשי-ץראב | רסוהל דמועה |
 41911 תנש ,ץרמ 15  םוי דע 1911 / רכמצדב 20 םוימי"א / םושול | ה

 (ךשמה) | 2
 1 1 יבולשו בור + 80- .םיגוש 0 ו ו ,א יל בורימו
0 . 

 0% א
 ויק ל

 ל ,םלועה ל

 ,'ר 5 ןיגירפ .ע .א רוזיבורפ ,'ר\

 "זמ דו ילג

 =- ןמרלדנס ,והילא :ןיד והילא י'ע (בויק .ךלפ) בוז ש אז .'ר 1--ןויצ .ח
 .'ר 4.25--ח'ס ,'ק 25--םינוש םישנא ,'ר 1--ןוד  והילא ,'ר 8

 ימלוח 'ר 5--םינוש םישנא : (ןימשרוב ,ש י"ע) בו קרורוח
 -- א"ב -- ץיבלוה ..ז .ד ןיטשפא ו ,'ר 100--ןיטשפא 1 : (ןוטשפא -ו י"ע)
 . .'ר 110 ה"ס ,'ר 5

 י'ר 1.09 -- םינוש םישנא : (גרבנדלוג .ד "ע) :ירנוברטט
 ,'ר 1.80  יקצינדורומס .י ,נ :ק םמ 1 ט .'ר| 1--ןמסורט .ג :יצי בופו שמ
 ,רוזמ .מ  .ל ,  ץיבונמרי .ב | .י ,ייובלורפ ,ל .פ- ,ץב .ב , 3 ץב .ב ו י"ע
 --היפ ,'ק 75 'ר 14- .םינוש םושנא ,'ר 1 א"כ  ,יקפנוקולוט מ.י, ץיברוה
 =- םינוש םישנא :ררדוצ ר"דה י'ע (הינפוב) קינברמ 'ר 5
 .בור 6

 ימ = ,'ר 5 --- יקפקרשמ -- (ןמטנורב - .ד .י"ע) ב ל פוני רטקי

 תדוגא = : (םיקשימ .י י"'ע) דרג ט בסילי  ,'ר 3 ה"ס ,'ר 1 --יקציבודיל

 ,ש .ןהב ,א :(ןהכ .א 2: י"ע) יצנילומ רי ,'ר 8--םירבעה םיוומה
 ('ר 8.81 -- םינוש םישנא ,'ר 1 א"ב--(רבמ) סו .ו., ןמבר ,מ ר'ד ,ר מ רק

 ,'ר 5 -- ןילוגרמ .ש .ר + (ץיבנמ .ש .ק י"ע) לב לס ו רי .'ר 12,81--ה'פ
 א ד ,רטנק .צ .א  הרומז .י :ל , ןיקלו .י .ם ,סיבוב .ש ",םרוב ג ,מ
 וא וא , קינזר  .מ , ץיבוניבר .ק .ש ,ץיבוניבר | .ב .ר = ,ץיבנמ .ק- ,םתנול
 ומ ל ה טלי .'ר 14.50--ה"פ ,'ק 50--םינוש םישנא ,'ר 1 א"כ---ןושרטפ

 י'ר 8 = ץיבוקנמ

 'ר" 8.14 -- םינוש םישנא : דלפנטשיד .ח י"ע -- (היצילג) ב ו,בל
 ג .ש י"ע) א דיל  .'ר 100--ףשנמ הסנכה (ןיטשרוב ,ג .ל י'ע) יוביל
 .ע = , יקסנוימק  ר"ד .,רטסימריפפ ..ל ,גרבגדלוג .מ  ,,קישמנליו \ .1 + (יקצנמק
 ה"פ ,'ר 9.25 - םינוש םישנא .'ר 1 -- א"ב | יקצנמק .ג ,ש , ץיבונמפיש

 --יקצוטסילאיב .ש + (ץיבומוד .או יקצינטנאיפ ,ג י"ע) ה ש דמו 5 ,'ר 5
 יק י י"'ע ןודנול ר 4.81 ה'ם ,'ר 3,78--םינוש םישנא .'ר 0

 --ןיטשנביל ,ל .י (אלולה .מ .י י/'ע) ז דו ל /ר 10 םינוש םישנא---(םולבדלוג
 יקסבויצפוק .ב .א = ,ןיול  ,ר 19 -- ילאינולוקה | קנבה לש | תוונמ יתש
 , סורטשרבליז .מ.. ר"ד , ןוסירוא ל , ןוסירוא .י לבור 10: א"ב ,  ןוסירוא .ד .ש
 לר 5--א'ב קסירב = ,מ הורג :מ. , תילגרמ | .א = , םוניפור .ל/ , בושילא .א
 ומ 7 .ב , יקסבוקרק .י ,\ןיסיק יב ,יקסבואיצפוק ,י ,  אריפש .י
 סנופ .י = ,ןגובנלנצק ג מ כ ר"ד ,  ןרפלה .י ,םיחרמ ,מ , ץיבונמלז
 לע , ןגובגלנצק ,מ ,בל .ש  ,'ר 3--א'ב , ןמינ ,ד .א , ןמונ ,צ .א ,םניפ ,ל
 , ץישפיל :ע ,,יקסבשרש יח | ,רדנו > .א ,רגרוט .מ יי. ,רלו ג , ןיקנירק ג
 ומ ב ,ש ,  ןמקרב .י = , ןהפלה .ש ,  טלברלוג .י = ,ץיבוקשיד .,ק
 יפ ,בל 9 ,ןמל .מ ,ןמצלו .ש .אלולה .ם ,'ר 2 א"ב  ,רגרביו
 יא , םיובנזור .ה ,ןיטשנרב .ו , ןיטשנרב .ש :,ם = , הקימוק .ףסוי = , יקסנילסול
 --א"כ , בל מ , ןמינ .ל .י ,שרמ .מ ,ןירינ וח .מ ,.גיוצלדנמ ,ד , יקסבלקנעי
 ץבופיל ,'ר 184.50 ה'פ ,'ק 50 םינוש םישנא ,'ר 10. ,רעופ .ב .,'ר 1
 ,ט =, יזנבשא | .ר = , יקצינלוק .א + (יחרז- -קאינזילב .או תילגרמ * ,י .א י"ע)
 יי, קירטסונרשמ | .ו = , יקצינרשו ,צ = , שמוור | .פ , ןימשניצירק .ל ,  ןיפניבור
 ין ,סוגרומ ,ח  ,ןמרגיל .א ,  יקפלומש ד , יקסבולקש | .ד ,ש , יקצינרשז
 --א"ב , םיוצנרוק .א ן יזנכשא .ע , תילוגרמ .,א , יחרז--קאינילב .א ,  ןמדלוג
 םישנא + (בוני .י י"ע) ב יו ל .'ר 84.50 ה"ס ,'רי 17.50 םינוש םישנא ,'ר 1
 = -קנרפ 5--ולוקונ :  דמלמ .ג תרבגה י"ע- -(ץיוש) ה ג 1 ל ,'ר 8,25-- םינוש
 98 -- םינוש. םישנא ,'ר 1.15 ,קנרפ 8 א"בכ--דמלמ ,  יקסימובוג ,'ר 7

 ,/ר 4.88--,/רפ .13--םינוש םישנא ,תאמ "לארשי, .הרוגאה י"ע 10.55, --קנהפ

 :ק םנגול ,'ר 1--םיגוש םישנא : (יור .ש י"ע) דג ו ל .'ר .10,51--ה'ם
 .'ר 5--ןיטשגרוב .ג 1

 קפגימ .'ר 2.40 -- םינוש םישנא :(קושטניפ ,ב י"ע)ןילאמ
 ל 0 ה יו קוזירד .א , םולבגזור .א .ם + (ןיגרוד ,ח 'יע)
 ן ןיבלמ :,מ ג ,'ר 8  (ןושטספמ) ,םקולמ וח ,ר 6 .א'ב ,(זנבשאב .למממ)
 יו ,ב : רפונחה נ"ע בוליהומ 6. 50--ה"ב .'ק 50--םינוש םישנא * ,'ר
 וש 3 הל0 :רנטר ומ ה 11.25 ץיבוגיבר .ג .ש | ,'ר 18.75--ןסיג
 , בוקינזר גיר 8 א"ב יודגל .י = .א , בורגנו ,ד ,פ/ר"ד ,'ר 5 ץיבונובר
 - 80 ה'פ ,'ר 1 א"ב ןסינ ,ג .ש , שטינבור .ו ,'ר 2 א"ב (דרומ) הבוקינטולז
 פ ןיקשיפ .ן .א תחפשמ 3 (ןוגירפ .ע .א "ע) הגיצ שריטםבו  ,'ר

 1 .ב .צ ., ןוספלוו .ג .,וקפוא .5
 יי ,ווקסיא 21 ,ץכ .\ ,הפי ו 3 00 ומר 9 א" , ןיכלמ ג, ,ש
 םינוש .םושנא ,'ר 1 א"ב- , ןוקפולג ..ם ,רשטיבונבשט .י = / ןוקשיפ .ר , ןיקסר
 יקסבורטסוא + (יקפנלימס .מ = .ב .י"ע) הב קסו מ רך, 24.90 ה'פ ,'ק 0
 . ,'ר .8 ררגטבסילימ

 -ןרובונ - 2 תירבעה .המבה ורב הקוד
 :,ןמרלפ ,א שר 8 יקסליארזיא /ר ו / ו ,ש י'ע) קסיוס



 ,'ר 5 א"ב = ,רצולי .ש .ש ,סקיז 1. .ש
 יב 9--לבא -ש :(הקירמא) קרוי

 י'ע) אב מיס .'ר 6 םינוש םישנא : (ןילז .מ ,ג "ע) קפרי ב םי ם

 לגיפ .ש י"ע) ה טוולפ  .'ר 2:84 םינוש םישנא : (ןיטשדלו ,מו ןהב .ל
 ץנומ .ב  .ש : (יודנל .ם י"ע) ץ ל דס ר 25  םינוש םישנא--(ףירח לו

 -- ה"ס ,'ר 427 םינוש םישנא ,'ר 1 א'ב , הדוז .א בורטניו םוחנ 'ר 8

 םיגול ם /ר 19  תידוהיה. תיתורפסה הדוגאה--לופ ורב טס .'רו 7

 , ןוסבקעי .ו ,םיובניבוד .צ .'ר '5 גרבניטש .ע + (ןיטשגול .יו גרבדלוג .ו י'ע)
 גרבהלוג .ע ,ןמצריבג .מ  ,'ר. 2.50 א"כ ןמרב .ד , יקסבוקדוי .ב ,'ר 3 א''ב

 , יקסבומוקי .א = , ןיקיח .מ ,ןיטשדלג .א = , ןמרב .ו , יקציוחושז .ש ,'ר 2 א"ב
 , ןיקיח = .מ = , ץיבוניבה .י ,יקסבשרש .ש = , ןמרכ -פ ;דלו .מ , ךברוא .י .א
 9 "ע) קסבנלומס ב 84.90 ה'ס ,'ר 8.50 םינוש םָישנא ,'ר 1 א"ב

 , ןיקבר .י = , ןיסאירמ ל ,'ר 10 א"ב  ,רוזופ ר"ד '  ןטילארזיא ,י :'(ןטילארויא
 , טוקסיא .ב ' , םובניזור = , ןוסרואנש .ב  ,יקפמשטוח  .מ ,אריפש :.ם ,ןיקבר .ח
 ימ | ,לגניז = ,ןיקבד .א ,'ר 5- א"כ = , ןוסרואנש  .א = , יקפליפופ .ו = , ןמלוג .י
 /'ר 2 בורדנש :ש ,'ר 8 א"ב ,  ןיקילו ,ם ו ,ןילרב .5-:.מ , ןידג -ו , ןיקילז

 --ח"פ ,ר 1 א"ב | סכופ ,א ,ץכ = .ם ,ףוהניטא .י ,ןמבול .ג .ז , ןיקילז .ב
 .'בור 0

 (אובי ףוס)

-. 
 .היסורַב

 ד: 1

 םדה:תלילע רבד תא םיעדוי וניאדוק ,בויקב םדה-תלולע

 גחל בורק רמולכ ,ץרמב ב"יב ,םומהפה תא  םיוסומ וננה הזבו . בויקב"

 יקסניצשוי ירדנא ,ירצונ רענ - לש ותיוג ריעל ץוחמ בויקב אצמנ ,תוצמה

 ינב וליתתה םיתצווה תוכקע תא | תולגל ןודההרקוח יריב הלע אלש ינפמ =
 תאמ החצרנ יקסניצשוי יכ , תועומש םיציפמ  םהינותעו

 הריקחה רמוח תא עודי*יתלב םוקממ הלבק "הנוצשמיז,ה . יתד ךרוצל םירוהיה

 , העידותו , גורהה. תיוגב חותנ ושעש ,םיתטומה םיאפורה תונקפמו השירדהו

 ירי לע ראותמה יתדה חצרה תקוחל רומג םאתה םימיאתמ הצרה  יטרפ לכ יכ

 + יקסנאטסוטול

 ןיפ תא 'הימורוו :בוג,ב בוקישנמ  םג אלמ  "הנוצשמיז,ה רהא ףכית |

 ןיאש ,העדומ תרוסמב ורמאמ תא  ליחתה הז  עובצ רפוס , הלולע ירבד

 רזח רובד ידכ ךותש אלא .םידוהיל האנשה תרודמ לע ןמש תקצל ותנוכ

 בתכמ לע ונעשהבו | רוד ירודמ לארשי-יררוצ ודבש .הלבנה  ירבד לכ לע

 רופ ןידהירקוח .יכ עורוה ,  הקניבאס ,  *ןונאולבויק,ה ירוזע שאר תאמ לבקש

 וכ ,םהינש םורשאמ , רעגה תיוג תא תתנש , יקסנולובוא רוסיפורפהו .הקנינ

 .יתד חצר תובקע ןאכ ולגנ

 *"הנוצשמי'ז,ב םירכזנה םירמאמח ומסרפתנש רחאל םידחא םימי  רובעב

 םומיב, :הזה בתכמה תא "ןינאילבויק,ב 'קסנולובוא םיפדה "הימורוו  .בונב,

 תצרנש , יקסניצשוי רענה ד'ע רמאמ םפדנ "הנוצשמי'ז,הב יכ ,יל עדונ הלאה

 ,יל ורפמ כ"חא , ילע וז התודעב תכמוס איהו ,  תותד הרטמל , וירבד פל

 לע .האצרה םיטסי%אנויצאנה לש בולקב : יתארקש ,  ריעב תועומש וטשפ יב

 תמאב םא ,הלאשב בוקראחמ בתכמ לומתא יִתלבק ףוסבלו , הזה .חצרה רבד

 ןוהעהמ עטק חפסנ בתכמה ותוא לא .תיתד הרטמל רכזנח הצרה השענ

 םסרפל ייִתוא חירכמ הז לכ ."יתד הצר, םשב רמאמ אוהו , "דינו ,קראח,

 ותרמג אל יקסניצשוי רענה לש וינבלו וידגב .תקידב תא : הלאה םירבדה תא

 יתרסמ אל רבדב יתער"תווח תא , רוע יתאב אל ותומ ד"ע תונקפמל , ןוידע

 + הז ןינעב םולכ יתרבד אל  םיטסילאנויצאנה לש בולקבו  ,ןידה:רקוחל דוע

 ןיידע ונמז עיגה - רבדל בשוח ינא  הזָב .תומיוסמ תונקפמ וזיא איצוהל

 . "רוסו דוע ול ןיאשו

 םינינעל ןידח:רקוח םיברב םפרפ , ןותעה ותוא :עידומ ,ינשה רצה ןמו

 השוררהו הריקחה תא השוע אוה יכ , הקניניפ ,יבויקה | ללגת ר"יב לש םיבושח

 ויתובס אלו חצרה יטרפ אל וררבתנ אל הכ דע לבא ,  הצרנה רענה רברב

 רמוח רוע ו תואצות םוש 5 ואיבה ל הז 1 ושענש םושופחה < ילכו |

 תורוחש;ז תואמה

+ 

 דוינ /ר 20 :ה'ס ,'ר 1 .טילארויא

 לא ו תודחא םירע , העומשה 'ופל ן תוריתע ל - הלאה םייונשה
 . 4 ו :

 ' ם'עב םא םהל עוריש המ לכ תא ול ורסמי וכ : ,רבדב .תועירי + וזוא םהל
 (- ,בתכב וא

 קיספהל, םירוחשה  םינוזועה תא ועינה אל הלאה םוכתכמה  ינש לכא

 בוקושנמ .ליחתה "הימירוו: ,בונה, לש ןורחאה  ןוילגב םלואו * . היצמוגאה תא

 הריקחה תועידי םופרפ יכ ,ובל לא םש הארנכ . םינושארה .וירבדמ רזזח עובצה
 < תוועמה תא ןקתל ררועתהו , שנוע וירחא רורגל לולע ןנמזב אלש השירדהו
 תא עימשהל רחא יב = 'לוקולוק,ה . ותוא  חיכוהש ,החכותה לע  ותונעב
 אלא :, יקטניצשוי תודוא לע ירמאמב יתרחא אל, : רמוא אוה , הז ןינעב וחער

 יב ,ףרגלטה י"ע .יתוא עורומ הקניבאס .א .א = , ידמ רתוי וב יתזרדזנש רשפא
 , סופדב  םפרפל ןיא ,השיררהו .הריקחה רמוח לע םהב ךמוס אוהש ,וירבד תא
 < ₪ .תוניתמה רדגמ תאצל ילכלו קפאתהל ךירצ ךכופל ,הזה ןינעה אוה בושחש םושמ
 ל + "ןידה>תיבב .טפש מה רוריב תואצוחל תוכחלו היוארה

 בוקושנמ, :הזה בתכמה תא *ןונאולבווק,ב .םיפדךה ומצע הקניבאסו

 'הז .םע ,פופרב .ומסרפל רשפאהיא ןפוא םושבש ,יבתכמ לע םג ורטאמב ךמסנ
 ; לש החיה אל יכ , עידוהל ץוחנל בשוח ינא . הברה תואיגשב בוקישנמ לשבנ
 | .םע אלו הקניניפ. ןידה-רקוח םע אל יקסגיצשוי שפנ תחיצו ד"ע החיש םוש
 *ללכ יל העוהי הניא הזה חצרה תורוא לע םתערו , יקסנולובוא רופיפורפה

 \ .תויוררתסהה תעצה י"פע ,תאזה האיצמה לע ולפנ בויקב םיקינוויסהו
 לע ורבק לע הרכזה.תלפת בר ןומה דמעמב וכרע תוימוקמה תויטוירטאפה
 הבצמ וילע ומיקה העש יפלו הכרה םיחרפ ירז וחנוה רבקה. לע .  יקסניצשוי
 "ררועתש,, היואר ותתימ יכ ,  ריבסהל ליחתה רענה תא דיפסמה , תכתמ לש

 יכ ,ותוא ריעה ,רמעמ ותואב אצמנש ,היצילופה דיקפ ךא ,יסורה להקה תא
 - + תובבלה תא םיזיגרמ הלאכ םירבד

 " ; תאזה היצאמאלקורפה תא םיקינזויופה וצופה תורבקה הדשמ םבושבו
 לכ וקסניצשוו יררנא רענה תא ותימהו ונע םידי'זה ! םייבאלסובארפ םירצונ,
 / םורצונ> :ורלי תורשע םהלש אחספה ונפל םידו'זה םיתיממו םינעמ הנשו הנש

 ,ע שומה ייונע רכזל .תאז םישוע  םירי'זה , םהיתוצמ לא םמד תא תקצל ידכ
 םרטב יכ = ,ואצמו וקרב ןיד:תיב יאפור .הבילצ ירי לע ותוא .ותימהו ונועש
 . !  ןוה תוריקדהו .,ותצא ורקדו םורע והוטישפהו ותוא ורסא יקסניצשוו תא וחצר
 "2 יקניצשווב ושע םודי'זה . םהמ תתושו דרוו בר םד אהוש ידב ,םיירקעה םירוגב
 ! םודו'זח תא ןכה ,םכודלו םכל םירקי םא !םויסור םישנא . תוריקד םושמח
 תמקנ  ומקג .,םכידלי לע וסוח  !היפורב דחא דוי'ז ולופא ווהיש ןמז לכ ןכה
 2 *!העשה העיגה רבכ ,םיללמואה םיגועמה

 סה . בויקב םידוהיה לע הדוח הלאה תויצמאלקורפה | וליפה ןבומכ
 ' הנואת אל הער לכ יכ ,החטבה ולבקו היצארטסינימדאה | ינפל ולדתשה
  םוטפשמל דחוימה .רקוחה ,בווקל גרוברטפמ אצי לירפאב ג'כ םויבו . םהילע
 . הזה חצרה רבד תא רוקחל , כיצייז .,א ג , רתויב םיבושח

 < ףוצל ןווסנ ושע | םיינמיה 4 םינותעה יכ | ,רי יעהל אוה רתומל אל
 : הש ר אווב ,םהיובד יפל ,השענש , דחא "יתד חצר, דוע יבויקה ןינעהל
 9 : : השראוומ םיעדומ הז ןודינב

 \ ןמשפש , תועידיה .רברב | גרוברטפמ וטאשב ימוקמה ר"היב | ינווד,

 -. השראווב ,םהורבד פל ,השענש ,יתדה  חצוח תודוא לע םוינמוה םינוחעב
 *הפ עריא אל  הזכש ערואמ םוש ; לודג .ןוהמת  תוררועמ :וללה תועידיה

 םהלש תא תושעל וקיפפה רבכ םירוחשה םינותעה לש הלילעה-ירמאמו
 | ירכר תא םוינמוה ה לכ וקתעה דורונובונ:ונ'זינ רועב

 < .הבציתהש - תודוחיה | לחג דחפב םיהחא .םימי םש םויורש ויה
 טאטופודהל  םידוהיה .ןנפ זא , שפנ"וחפכ ונממ יהאצי  רוטאגרבוגה ינפל
 ! . ץיבולוסיג

 % הופמ" הז ןינעב .רבד יתלבל ווטצנש ל בויקב ל םינותעה 0

 6% . .ער רעו
| --7-7]"7"7--- 

 א \/

 תלאשל .עגונב רמוחה .ץובק .תרובע םינפה-ןוורטסינומב רמגת וז הנשב
 ידחא טיינגש תודא לע העצה תכירעַב םוקסוע וליחתי .ךכ רחא . םידוהיה
 "פע 9 תנש דע הכלממה;תמודל רפמְת אל  העצההי ,םודוהיה בצמב

 ל



 העצהה לע הלשממה רצמ הבושת תשמשמ| אהה תאזה העצהה .בשומה

 + הבלממה:תמורב ררבתת וזש רחאל ,בשומה םוחת תא לטבל
. 

 שדח רבע רבכ יכ ףא הנה ,םוחתה לוטב ר"ע העצה התואל עגונבו

 ןיידע השעג אל ,רבדב  האצרה ךורעל היסימוקהל המודה ההעוש , םימיה =

 תא .ךורעל .היפימוקה .האלמ ורי תאש ,  בונורדנא - טאטופירה ,, םולכ הזב :

 קתכשל .אבה עובשה תלחתב קו וועסממ בושיו  גרוכרטפמ< אצי , האצרהה
 ןוחטבל היסימוקה ירבח לכל האיצמהו הברע הכלממה:תמוד לש םורפוסה ,

 בשומה םוחתל עגונב םיראילוקרוצהו םיקוחה ר'ע 'תועידי - לש ץבוק .ישיאה

 . ללכב םירוהיה לש הבושיה>תויכזלו טרפב

 ראוביש * , האצרה .תכורעב אוה םג התע קסוע ץייבוליסינ .נ.,ל טאטופידה /
 ד"ע םיראילוקריצבו | םיקוהב  םהיתומוקמל ןוטלשה  יריקפ .םיגהונ דצוכ , הב

 ותאצרה .הלא םינינעב טאניסה גהונ רציכ םגו! ,םידוהיה לש הבושיה תוובז 2

 ילכלכה  דוקפתה ר"ע = תויטסיטאטס = תומושר  םג לולכת ץיבולוסונ לש |
 :תשרחו רחפמה לש םינוש הועוצקמב ךוחיבו היסורב  םודוהיה  םיאלממש

 ..השעמה

 תא רוטפל עיצה יקסניפורק ימואלה טאטופידה יכ , םוערוי וניארוק =

 תימשוטנא העצה .םשפנ | ןוירפ רפוכ םהמ תחקלו .אבצה-תדובעמ םורוהיה
 תולהקו ,ירבעה להקה ךותב | הצרמג תורמרמתה |, ןבומכ ' , הרוע ,

 לא .תואחמ םיחלוש וליחתה םיטרפ םישנאו תורובח םגו תוניש תוילארשו .

 .ק סרוק ב םודוהיה הרע תאמ הלבקתנ הנושארה האהמה ,הכלממה:תמוד

 האחמה לע .אבצה רטסונומ םש לע הבאטלופמ האהמ החלשנ ןכ ירחא
 היסור תמחלמב .ופתתשהש םידוהי הברה = םהיניב | שיא תואמ המכ םומוחח |

 םהמ תודחא תורשעל ,  "יגרואיג, ןררואל םה םירלבק םהמ  השלש .הינופוו = =
 ןקז שיא םגו , לטקת:ידש לע תונויטצה לגב  םינוררואו * רובכ:וראת שא
 יראת השש ול שיו , לופוטפבפ לע םוניגמה ןמ היהש , ומש ןאמטוג , ףחא

 .האחמה לע םתח ץיבויאלוקינ ליאחימ, לודגה ךיסנה תאמ הלהת"תרועתו רוכב

/ 

 / / ל

 .ץֶרָאְל-ץּוחְּב
 ילגויצאנרטניא סירגנוק ןורנולב תויהל רמוע אבה ילוי שרוחב /

 םימכההו םידמולמה תואצרה וארקי הזה .םרגנוקב . עוגה תולאש ינינעל
 תילאנויצאנרימניאה ןושלה ד"ע--השראוומ ףו ה ג י מ אז ר"ד :הלאה םידוהיה

 לש םתָוהמ לע ןושלה תעפשה ר"ע---דרופסקואמ ת יו ל גר מ  ;"וטגאריפסוא, >>
 רירפ  ;םיעזגה לבל םיפתושמה ,רסומה תודוסי ד"ע -- רי ל ד א ןםיעוגה
 + תונותעה ד''ע-- הניוומ

 תא סרגנוקה לא החבדיאב רותב חלשת תיללכה תיגווצה תורדתסהה
 ר"דה תאו ןודולמ ירויפיטמנגאמ סיפנארפורמו ריטס אג ר"דהי
 .הניוומ ,//םיעזגה .לש המילבורפה,, םסרופטה רפסה רבחמ ,ןא שלו צ

 .יראידאמה עזגה לש םחכ-יאב רותב  םירמומ םידוהי ואבי:הירגנואמ :

 לש םחבכ ששת המכ דע .היצילאגב תוריחבה  ןמ
 םיטאטופידה יכ  ,וז הרבוע החיכומ  היצילאגב םידוהיה * םירומאלימיפאה
 הרוטדידנקה תא דימעהל םיזיעמ םגיא ןורחאה טארסכיירה לא ןרחבנש ,םיללובתמה =

 ונתנ אל ןויטשניווילל ,ולש לילגמ טלמנ רשילוק ,םדוק םש ורחבנש תולילנב םהלש
 חצנל דלוג לש  ויתווקת םגו .ןובשחו ןיד תתל תלכיה תא  וירחוב |
 ,רבדל ןייטשגיווולל םש וגתנ אלש , שטיבוהורד התואב . פפאל .ןיה .בושמולוב \

 ונפל ולש המארגורפה תא רגש ףלודא םסרופמה ינויצה טאטופידה רוב
 . שוא יפלא תשלש לש הפסא

/ 

 לא .תוריחבב .הניבוקובב םיימואלה םידוהיה ןותצנ
 ינש ורחבנ | . תוידוהיה תוימואלה תוגלפמה יתש וחצנ יניבוקובה .גאטדנאלה
 + (תועד 4.669) רוגליק .רוסיפורפהו ,(תועְד -: 4.758) .ריגריבליסייוו : : םידוהיה

 ו ךמחסתקהוה 2. הגטגהמהבה ץה., למ

 ו

 הניבוקובב הנייהת הלאה םימיב . תועד 4.285 ה''פ לבק  יזנכשאה מארידנאקה
 רותב ריכיורטש  ר"דה - דמוע \םשש = ,תינורועה הירוקה לש תורוחבה
 . טאדידנאק

\ 

 יכ | .הרזומ העידי = םיאיבמ םינודנולה םינותעה .הרנ אגו א בוש
 םידוהיה תובשיתה רבדב | א"טי םע  ןתמהו אשמה תא השדח הילגנא .תלשממ
 + תודופהידוסב רברה תא םיקיזחמ א"טי יגיהנמ לבא . הדנגואב

 אישנ ,פונגאמ ל'י ר"דה .הקירימאב םידוהיה ייחמ
 !ןורושידינב,, תסנבה-תיבב .בושח םואנ רככ אל הז אשנ ,תיקרוידויגנה הלהקה
 ,-- .סונגאמ רמא--הבושח -רתויה תידוהיה .הדועתה . ישאר ברל םש לבקתנש
 זברמל .תסנכה?תיב תא תושעלו ירבעה  םואלה לש ומויק לע \ רומשל : איה
 ,.ירבעה םואלב ,לארשי-יהלאב .ינא .ןימאמ,, . תודהיח תוגלפמ לכל - יתד-ירוטלוק
 . ומואנ תא סונגאמ םייס ךכ-- ,'ויתווקתבו = ינחורה .וחכב .ותודחאב  ,ומויקב

 הטל ש 'ר"ר  ינוטסובה ברה לש ויודו הקירימאב .ליטה לודג רעסו
 הנקותמה .תודהיה .שארב רמע תופוצר הנש םיעברא ךשמבש ,רילרניש
 םואנב רילדניש ותוא הדוה רבכ אל הז הנהו .ימואלה ןויערה לא תדגנתמהו
 תידוהיה .היצאמרופירה יכ  ,אושב העתנ וימי לכו הגש יכ  ,להקב אשנש
 , תוציחנב התע הדומ אוה = , ירבעה םואלה ןדבאלו היצאלימיסאה לא הכילומ
 . תיתדהו .תימואלה התומצע לעו התוירוקמ לע תודהיה רומשת יב

 תולהקה תא דגאל הקירמא ידוהי ברקב הררועתנש הריבכה העונתה
 טפושהו סונגאמ ברה .השארב  םידמועש תחא תיזכרמ הדוגאל תוילארשיה
 אצי רבכ אל הו .ןושיל םירוטאלימיפאה .םיגיהנמל החינמ הניא , ריגריבצלוז
 ?טילעארזיא ןֶאקירימא,, ןותעב , יטאגיצניצב םינקתמה םיהוהיה שאר ,  ןוספיליפ
 היצקאירה,, םשב בוקנה ורמאסב .תאזה-העונתה יררועמ .דגג דאמ ףירח רמאטב
 / תירבעה תוימואלה  ןורצבל תפאוש וז העונת יכ ,חיכומ אוה "השרחה
 +תיתרוסמה תודהיהו

 העט אל ןוספיליפ + תודוהל. ךירצו

9 | 
 + תויתורפס תועידי

 ! תכרעמב ולבקתנש םישדח םירפס
 םירמונ :הינש הנש "הישות, 'צוה .הלודג הקיתוילביבה ןמ

 ן ה 1 םריחמ > .ןאמכיפ בקעי תאמ םירוש יםי לו ע ב ג, 0
 לש ותקתעהב :ידרפסה יולה .הדוהי 'רל .יהזוכה רפס 11ן12 רמונ
 יברעה רוקמה םע האושה פיע ררסנו ךרענ ,ןובת ןבא .הדוהי 'ר
 רייד ידי 'לע תוחתפמו = תורעה | ,שוריפ םעו טרופמ אובמ םע
 ,ר 3 ריחמה ,ץיבונירפיצ .א

 םידוהיה  תולהקל .יולג בתכמ .תמאו םולש ירבד
 ,איערת ,ופי , ןיקנייש .מ תאמ היקרוטב

 ומקס (0עהןקוזה "סאה 0 היוש מ0-
 סחהעס 110200860-02₪0080. 0-28. 7005 11. םאמב

 1. (1ההכ-13 ק) 1.

0 01 0 0 6 01 2008 168% 
 וה 8. 7 01וגומ6 דא, 19100

 ,גרבדלונ ,ל .' איצומה
 1ו8ת816ת5- ₪. 8. 0855501.

 ,םונאיורד ,א ךרועה
 ,קסתהאצסקיפ 4. [. 0/1086.
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 א 'סו

 /[1.א ג 12-66 ו, 1.

 .הָפְצִמַה לע

 !הפ|סצפ

 דרח אל :ונתאמ .ימ בלו העמש תא עמש אל ונתאמ

 רפסב תאזה תצלפמה איה. הבותכ אלה + רלי .ודועב םג \ המשל

 ,ונינקזו ונירוענ םד"',ו ניי מ ד'ב .המותחו הבותכ = ,ונימי  ירבד

 םג ררחנ רהח הזה םויכ םומויאה :הינפ תולגהבו .. וניקנויו :וניללוע

 ,םימעה ינפ תא ,רודה ינפ תא .יארבכ הב .הארנ ןכ לע .יכ ,התע
 ,םכותב רוגל םהילא ונאיבה ונלרוגש

 קֶר אל -- םדהדתלילע -- וז תצלפמ | איה המויאו הארונ

 הזב אל ,םימד-התשמו ןטשה .לוחמ ה י ר ח א תררוג איהש ,הזב

 .חבטמ ונל .ךורעלו ונב ללעתהל תויח יצירפל ךר ד הנ פמ .איהש

 ,םישנאה = םתוא : םה םימויאו = ; המ צ ע אי ה -- איה. .הארונ
 תצלפמש ,הלוכ "תוישונאה, התוא ,הרוטלוקה .התוא .,תוצראה ןהוא
 רשאב קר אל איה המויאו הארונ ,םהמ תסנרפתמו תקנוי וו

 ץק הל ןיאש < ,ונל האנשה איה .הרוקמש םיריכמו | םיעדוי ונא

 םיעצמאה לכש .,תיתרבחו :תינידמ הקיטילופ איה התוהמש ,לובגו

 .םוכירצ .םה רוצבלו .ולשכנש םיצירע קוזח --- התרטמו ,הל םירשכ

 ,הבורמה ןויסנה לכ ירחאש םושמ דוחיב איה המוואו .הארונ

 לש .ןביט המ  ,ונדמלל היה ךירצש ,הנש  םיפלא לש  ןויסנ

 תושונאה ,איִה ירה = ,תיאפוריאה .התרוטלוקב תרמיתמה תושונאה

 ןיאו רחא :םלועמו רחא ןיממ הירבכ :ונינפל תדמוע  ,תיאפוריאה

 איה המויאו הארונ . השפנבש הלפאה ךות לא רורחל לוכי ונטבמ

 ימ

 תא ,םירחאה ןיבו וניניבש םוהתה תא ונל הלגמ :אי ה :רשאב

 ,תיתרבחהו תיטילופה קר אל -- תימלועה :וניתורידב

 העשב | וליפא  דחא ",אוה דחא םדאה ןימ : ונרמא רמא

 לש םה םינוש םיקלח תונושלהו םימעה לכ | ,ויעזגל .ררפנ אוהש

 םה םיוש םדאה ינב לכ יכ ,ןימאהל ונייה םיצור .תחא תושונא

 לדבה אלא  תוברתה .ימע ןיבו .םיארפה םימעה ןוב .ןיאש .,םתוהמב

 האר | ,םייחה = יאנת תוחתפתה לש הכלהמב עודי  קחרמ - ,הגרדמ

 שלח .םע. ,םימעח :ןיב = ונחנא .םע ולאכ  ,ונמצע תא .רימת .וניאר"

 םימע / ןיב = הקיתע  תוברת = לעב םע ,םיפיקתו םיקזח םימע ןוב

 ,האנשל ,םיכוסכסל תמרוג  םייחה  תמחלמו ,הריעצ .תוברת .ילעב-

 הפרנ  םרט = .דוע  הריעצה | תוברתה ילעב םיפיקתהו  ,הפודהל =

 םליכו = ,םה .םג .םיחתפתמ ירה .ףוס ףוטש אלא ,(םכותמ .םתוצירע |
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 .התיה .םנמא םאש ,ונדמלל ,"תמאה .הלגתש ידכ אלא "םיחצורה .

 םירבדהו .וז .תמא םג | תולגהל הדיתע תרה .םשל החיצר ןאכ

 , / .תוחורה תא עיגרהל ידב קר ורמאנ יאדו  וללה

 נייחב .רומנ ןוחטב .ןיידע .םיחוטב  ונא ןיאש ,רבדה ןבומ

 םרה-תלילע הל = המדקש ,בונישיק - השעמ אובי .ונינב ייחבו

 ואבי .דיעיו .,ירסבודב
/ 

2% / 

 ו |

 (: < ,לנתוברת :ירצוי * ,וניאיבנ\ וזח רשא רדהנה .דיתעב .קלח םהל שי
 . !  איהשכ | ,המויאהו | הארונה תצלפמה | ,וניניעל איה המק : הנהו

 "  ,תונותע = ,םירשעה .תאמ לש : הרוטלוקה = .יסיסכת לכ הניוזמ
 =, .םשב. הבושת  תלבקו םעה םשב .הלשממל הלאש תאבה | ,טנמלרפ
 <: ;םואתפ ונחנא :םישיגרמו ,וניניעל המק .אוה הנה .טפשמהו .ןירה
 - | םינב םירחאהו  ונחנא ןיאש ,םימעה  ןיב םע ונחנא ןיאש
 | ולאכו ונצרוק - דחא רמוחמ אל םירחאהו ונחנאש  ,תחא תושונאל
 .  ףנניא  ונחנא !דחא רמוחמ אל ,אל  ,ונארב דחא לא אל
 "  ,םשפנ יקמע לכב תססותו  תלחלחמה ,וזכ האנשל םי ל גו סמ
 . םוקמ ןיא  ונלש שפנה ירתס .ךותב ;םייח םס .םהל תשמשמה
 ' ! נאו ,ונל אוה . ןטשה .לוחמ הזכ ןטש"לוחמ .,הלאכ .ארפ תושגרל
 םידיחי = ,,ונחנא = םירדוב =. ונילא םג .עיגי- לבל :ונממ, םיקחרתמ
 .ךותב =- תודידב ,וז = תודידב איה המויאו איה הארונו . ונחנא
 .'תושונא ה

% 

 .ָכ = ,רבהה לע \ תחקפמ התלשממש :.,הנידמב :םימייק::ונא
 םע ןיב .האנשה שא ותיצי | אלו םיאטחו םֶיער םישנא ואבי אל
 עורולמ דימת :ונא םיקוחר םידוהיה :ונחנא ., םואלו םואל-.ןיב -,םעל

 .' ,תוחורה .תרעסו = םוריח תעש = ,וז העשבו :םירחאל האנש ערז

 יפכמ = רתוי םג = רהזהל | ונא = םיבירצש : המכו המכ .תחא לע

 = .רקיע לע רתות אל | יאדו  הלשממה , סומלוקה תמילפמ ליגה

 .םימידקמה לש םהָיפל םוסחמ םימש ןיא םא . הנידמה םולש לש .הז
 .,.והקוביש .רע -- העש יפל .אלא הז ןיא :אלה- , תוערפה לע .זירכהל
 < .םידוהיה  תלאש | רותפל ןיא ירהש ,םידוהיה. רבד :לע .םיקוחה לכ

 : . בגא .ךרדבו םירוהפ-םירורפ
 = תא עיגרהל ידכ םיעצמאה לכב .הלשממה .תשמתשמ םנמאו

 < עידוה  םיטפשמה יניִנע5 .טנמטהפדה לש רוטקרירה .םעה חור

 = .הרסמנ . השירדהו = הריקחהש | ,רטסינימה םשב הכלממה"תמודב

 ואצמיש : ידכ, | :רמאנ אל | . תפאה הלנתש יִרכ תונומא םידיל

 ₪ , ודיעיו 1905 תנש לש רבוטקוא ימי



 תואמ ,תואמ ונתאמ ולפנ םעזה ףמש רעב רוצעל הלשממה הקיפסהש
 הלשממה התיה :אל 'םימיה .םתואב לבא : .תורייעבו .םירעב .םיללח
 הריעה  ןה וישכע לש הלשממה ,וישכע לש וזכ הקזחו .הפיקת
 ןוטלשה ףקותש ימו ,ואולמב ןוטלשה ףקות רפמנ הל יב ,המצעב
 לבל םישלחה. לע ןגהלו .רומשל חכה ול .שי ואולמ לכב ודיב
 . םיצירעו .םירובג .םהימכ ןואש הלא .וליפא םהב :ועגפו

 ונתכל תעשמ ומעט תא םיערוי ונא םולכ -- .רומג .ןוחטב 0
 "תושונאה, ךיתב רודל .ונילע רזגש העשמ .,הנש םיפלא הז .הלוגב 0

 ?יתושונאה, ךותב ונחנא םידיחי אל  ,םידדוב אל םולכ .+תיאפוריאה

 ה

 ,הנורחאה היצסנסה יהוז --- רמועדדגסמב םילשוריב הבנגה
 ,תורחא  .תוינידמ = תוגירטניא- ,גוהנכ  ,רחא .עגרל :וחרנ .הינפמש
 .קרפה לע  תורמועה -

 "ינפל םפרפ ,סנילבוי רייד: ,יניפ רקוח יכ ,םירפסמ 'םינותעה
 תחתמ | יכ  ,תונוש .תויארב חיכוה וב רשא ,רפס הודחא םינש
 הברהו שדקמה לש .ןויכראה  ,תוחולה .הרעמב' םינומט רמוע-דנסמל
 ויתויארו  .ויתורעשהל בל םשוה | אל = הלחתמ . שדקמה = ילכמ
 ונתנ  רשא ,ןוההילעב \ םילגנא .ואצמנ .ךכדהחא לבא ...סנילבוי לש
 םיאלפנה תורצואה תא אוצמל תהא .הדוגא .םלוכ ושעו :ול םדו תא

 תלשממ םע .םירברב הדוגאה האב 1909 תנשב .הרעמב םונומטה = =
 ,תיבה"רהב- .תוריפח תושעל .שקובמה ןוישרה תא הלבקו .היקרומ <
 תא 'קלחכ קלח התא קולחל הלשממל הרוגאה .החיטבה הטבהו =

 ,הארנכ = ,ומייק .אל םירפוחה םלואו , תולגהל םידיתעה  תורצואה =

 הלילבו ,רגסמה לע רמושה ןהכה .,םאמיאה תא ודחש .םתחטבה תא .

 תורצואה תא ןהב םינתונ ,הרעמה ךות לא תובת :םיסינכמ ויה הלולב
 תואלוממ) תורוגפ ןהשכ תובתה תא םיאיצומו .םירזוחו- זאצמ .רשא
 רשא  .הינאב .הילגנאל ןתוא = וחלשו . ורהמו ,(םהירבר .יפל : ,רפע
 המלש המישר ג" םיאיבמה .םינותע שיו .  ךכל .הלחתמ .הנמזוה
 ייל  וישכע ולפנ  רשאו ואצמנ רשא  םילכהו םיצפחה לש '
 , םילגנאה |
 ןיידע השק הז רופסב שי הדגאה ןמ המכו תמאה ןמ המכ- =
 םנמא . תמא בוטרוק םג  ,הארנכ ,ןאכ שי .ןפוא\ לכב לבא. דינהל <

 לבא , רעי:אלו  םיבוה אל :: לכב םירבדה-ילעב - 'ורפכ  הלחתמ

 הבכ םילגנאה. םינותעה ןמ תצקו ,תצקמב םידומ וליחתה טאל-טאל =
 תחתמש הרעמב ,םש השענש הרובגה:השעמ תא םיראפמו םיחבשמ <

 , הילגנא  ינולואיכרא וחצנ רשא לודגה  ןוחצנה ' תאו .רמוע"רגסמל

 הלאה ןיחצנהו הרובגה ירבד תא | ארוק התאש העשבו
 םידי תואב הנה ..ראמ דע םירמ ,םירמ םירוהרה ךבלב .םישחוה
 אוה ךתבצמ -- הבצמהו ,רבק ךוהמ הבצמ  תורקועו  תוסג
 -לכל ,וא ךתוא ודירוה  וכות לא יכ | ,אוה ךרבק = רבקהו
 תוסגה םידיה .ןתוא םינש יפלא ינפל ךתוא רירוהל ורמא ,תוחפה <
 חכה ךל ןיא ןכדלע :יכ  ,םיגוא-ןיא = ןורח אלמי  ךבבלו = ,ןמצע =
 הפ תוצפל תושרה  םג ךל ןיא ' ..השענה .השעמה = דעב: רוצעל =

 םתירכ רבכ רבק.םג | ,ונתאמ םתלזנ לכה תא ,ופרה | אורקלו <

 תושרה ךל ןיא --  ,וילעש הבצמה תא אופיא .ונל אנ וריאשה  ,ונל =
 ונל אל רבקה לעש הכצמה םג םנמא ירהש ,הפ תוצפל םג
 | ו

 עזגה ינב | ,הלא "םלוע-יפחוימ, םה םיבהוא המכ | ,יוה- .

 "לוחכה םדה,, ילעב וכז לבל , םינרבק תויהל | ;םייראה ,"ןוילעה | <

 ,חכ ריבכ --- םשגחו .איה הקומע םהבשחמ | םתדיל .תעשמ :וללה
 ,םיאשחה | בלָה .ירוהרה ,ןירותפמה דוה ,הנמל  םהל ןחינ יפויה

 < העולם  3%

 לכה . םהל קר הלגתנ אוה םג םדאה רקי לש הז זרו םה םהלחנ
 יפלא הזש אלא ."לצאנ,ה  םעבט חכב וכז לככב ן.אוה םהלש

 םלדגמ והערל שיא םיקמנעמ ,תחא הציחמב | םירד םה םינש
 םירבק :םיבצוחו = ,יהערל שיא תורוב םירוכו -- | םחור רשועו
 .הזל הז

 ומתסו .םימעה ןמ םע רובה לא :ודירוהו "וחצנ, רבכש ןויכו
 הבשחמה ןהילע . וריהוהש תווצמה תא וב ומייקו ללוגה תא וילע
 םירזוח םה דימ ,םדאה-תבהאו רוההו יפויהו ריבכה שגרהו .הקומעה
 תופוגה תא םיאיצומו תוכצמה תא םירקועו .םירבקה תא םיִחְתופו
 םיששו הוארל ןתוא םיגיצמו  ,םהיזנג:יתבב ןתוא .םימשו .תותמה
 "ו ונחצנ  ,ונחצנ, : רמאל .םיחמשו

 תא רומשל הלא "םלועהיפחוימ, םה םיבהוא המכ ,יוה
 \ םהייח תפט השבי רבכש ,ותמ רבכש ,םימע לש םיתמה םירָאשה
 םייחב קלה שורדל חכ דוע םהב ןיאו 'ּולש, רבכש : ,הנורחאה
 םהילע תדרב םג.רשא ,הלא תא םה םיאנוש המכו ..םמצעל םג
 תסמורהו תפרודה לגרל תחתמ םגש הלא תא .,"ויָלָשַי אל ףורגאה
 לעו םכפא לע ,ונחנא םייח : םיארוקו םשאר תא םימירמ םה
 ! םכתמח

 םידיה תא - ךתוארב ךבל תא אלמי- םינוא-ןיא ןורח םנמא םאו
 רורשלו קירהל םעפב םעפכ תוחולש 'ןוילע,ה עזגה ינב .לש תוסגה
 םתוא םג " תולגהלו .םמוקממ ל ,םיאלפנה | ךיתורצוא תא
 ?ןימוחנת םג .ךל .אצומ התא הנח. ,רכנ תמדאל

 םא יכ ,םח רבקה יבג לעש תו בצ מ אל .וללה .תורצואה
 םינרכקה .ורכ הרָּכ רשא רובל ו ר'כ ז: ,היהש המל ןו רב ן קר
 םפא לעש אלא .,הנש םיפלא הז םידמוע ונא וירבע לעו | ונל םג
 +; וכות לא ררנ אל םגו ונררי אל םתמח לעו

 אפ | ןֶּפ ווג וי

 וננומהל הבח תובבלב  עוטנל הנוכ יל התיה תמאב םא,
 םידוהיה בלב וז .הבח עוטנל .יִתנָוַּפ לכ תושאר ירה ,ללמואה
 ... "םמצע

 הנש הרשע:ץברא  ינפל ,םבתכ ימע:ןב וללה םירברה
 והמכ יאשר .אהיש ,רפוס ונל ןיא התע | רעש המודמכו . םבתכ
 , .ומצעב וז .תודע דיעהל

 ותדובעל הנש םישלש ואלמ הלאה םימיבש םושמ אלו
 <? ולבוי  גחב םדא לש ויחבשב .זירפהל וגהנ .רבכו ,תיתורפסה
 ,וינפב לודגה וחבש תא ימע-ןבל ול םירמוא ונא ךכ .ליבשב אל
 , הז חבשל יואר והמכ ןיא תמאבש  םושמ אלא

 < עומשל הברה רשא ,םלועב םע היח םאו שי  םא ונהימת
 ונילע .ךפש ולאוגו םעה רצוי םג .לארשי .םעכ .םעזו החכות ירבד
 ןמ דחא םגו ..ונשאר לע וכתונ תוארונה וותוללקו .ומעז תא
 רשא ..הללק ויפ טלפש דע .ותעד .הררקתנ אל םיאיבנבש םיאלפנה
 . וקופס תא אצמ הב

 םילודנה .תא וליפאו ,ונירפוס תא תולעהל ונהנוכ ןיא יאדו
 ירבד ךשמ לכב תחא םעפ קר ,םיאיכנ .תלעמל ,םהבש םיבוטהו
 םיאיבנ  דימעהל --ונקלחב  תראפתהו השואה .ולע םיכוראה ונימי
 ונל וללה  תראפתהו רשואה דוע  ובושי םא ,עדוי ימו ,ונברקמ
 תא לטלטל ונוניעב לק. הז .רבד יקי אנ ,לא . םינמזה ןמ ןמזב
 ראש םא וליפאו ,םדא לש ושארב .ומישלו  ומוקממ .םיאיבנה רתכ
 תופוקתב ונל ומק רשא רפול םהל ןיא םא םלואו .15 חור

 7 ו ,
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 0 : ו ןוילג

 םיליגר הנה ,םיקיתעה וניאיבנ לש הרובגהו הלודגה :ןמ  תונורחאה"
 .. םויה לכ םועולו חיכוהל םה םג

 םנמא ,םימעוז  םיחיכומ לש רוד ולכ היה  םיליכשמה רוד
 ףטה לבא ,רובצה ןמ םמצעב ושרפ םרט רוע "הלכשהה ירובג,
 רשא רובצה תא ,ןומהה תא ימעו םעזו המוחה ןמ האיציל ופיטה
 ושפנ רשא ',ופאמ ,אוהה רודה ירפוסבש לודגהו . המוחה .ךותב
 שורפל אלא תרחא ךרד עדי אל ,יפויו רואל האמצ העונצהו הכרה
 קר יפויה תאו רואה תא שקבל ,הבורקה תואיצמה ןמ לדבהלו
 ,טקשו םות, היה ולכפש ,אוה םנ ,בשה רבעה לש  ונויבחב

 רבד אלא עדי אל יח וכותב רשא רובצה לא וינפ תא הנפהשב

 , החכותו םעז
 אובתש הלואנל םיפצמ םניאש וללה ,היחתה תפוקת ירפוסו

 דוהה לכ ולטינ םשפנ  ךותמש  ,חורה-יכנ ,םינצבק לש ןומה ייע

 יחיו = םייקתהל .ןוצרה אלא םולכ םהל | ראשנ אלו = תראפתה\

 ומויק הא םה םיאור .. החכותו םעז אל5 םהיפ | יאדו םה--- .המ

 לכהש בלכ ייח ,הפשאב רוקנ אלא וניא ולאכ ירוהיה רובצה לש

 תפרשו ףונ | ייונע לש םויק ,ומשאי אלו םהילגרב וב םיטעוב

 הזחת | תשא ןויזחה ןמ  םולכ םיאצומ םה ןיא הז םויקב ,המשנ
 םירתסנה םימומהש העשב םיהדונתמ םה ירהו ,דיתעל םחור ןיע
 לע םיכמו רוצע  סעכמ םהינש תא םיקרוחו םהל | םיולג םישענ
 לש הכורא המישר | וינפב :ול םיקרוזו ידוהיה רובצה .לש ובל

 , '. םיעשפו םיאטח

 שפנה יקמע ךות לא תולכתסהה רשא ,ןושארה אוה ימע"ןב
 הרקמ קר הז ןוא .ויפב םירחא םירבד ול המש ידוהיה רובצה לש

 תאצרה לש וז הרוצ וירויצו וירופס ל.כ ל ימע-ןב רחבש ,אמלעב
 אל ,םעה ךותב לדנו דלונ אוה . 'ןושאר ףוג. לש ומשמ םירבד

 לע טיבהל  "הלקהו  היקנה הכאלמה, התוא רמל אל ,ונממ שרפ

 םיאלמ םעה | ייחש ,הרצהו רעצה לכו ,הטמל הלעממ םעה
 הנהו םעה ייח תא עדויו האור ימע-ןב , םה ותרצו ורעצ ,םתוא
 המחלמה לבא .םיפוגסו תורצמ םיבכרומ ,ןוניו בצע .םיאלמ, םה
 התימה אל  ,םויל םוימ תרבגתמו תכלוהה ,םחל הפ לע השקה
 לכ דע םמורתהל תרשכומ הנדועו היח הנדוע וז | םעה תמשנ תא
 םילאידיאה שא דקות רוע תאזה המשנה תיתחתב . בנשנו םורמ
 לש הלודגה םתלחנ--תוימואלה = תווקתה  תויח דוע ,םיימואלה
 :ףוטעו .ףוס:ןיא םי ,תורצ לש םי  םה הלאה םייחה .., םיאיבנה
 ,ןנעה בע ךותב וצצונתי ,ההובג .ההובג ,ול לעממ רשא ,הכשח
 ..."םינטק הוא יבכוכ ,םש ריעז םש ריעז

 :ןב\ לש ינורשכ תוהמ לע | דומעל םוקמה אוה ןאכ אל

 ,וירופס תא םהל יוארה םכרעב ךירעהל םוקמה אוה ןאכ אל ,ימע
 .ותדובע תונש םישלש ךשמב בתכ רשא םיבורמה וירמאמו וירויצ
 ונתרות תא הזה םויכ ול עיבהל םיצור ונא דחוימ גנועב לבא
 דמל רשא ,ונירפוס ןיב = ןושארה אוה יכ  ,ול דיגהלו  הלודגה
 תוארל  ,ירוהיה .ונרובצ תא ,ללמואה וננומה תא בוהאל ונתוא
 ונתרטמ יהוז אל .יכ ,ןיבהלו ותמשנ תיתחתב דקות רשא שאה תא

 דהא לכ לש :ובל:ןוזחל םיאתיש רובצ ,שדח .רובצ אורבל
 רדועל .ונתרטמ היהת תאז .םא ייכ ,םימעוזהו םיחיכומה ןמ .רחאו
 ריאמה רואה תא : תולגלו םעה תא תרי חהל  ,ונרובצ תא
 י , ותמשנ תיתחתב
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 ןמוב 'םישרוד = .וליחתהו " ורזח םינקפעהו םירפוסה מ. תצק
 ) 'הוחה .ייח לש םינינעה לכב  לפטמ סרגנוקר אהיש ,ןורחאה
 \ םירמוא = ,ךירצ ,וללה םייחה תולאשל םינורתפ שקבמו הלוגב
 םהש םינינעה םתוא לכו תולאשה ןתוא לכ ףיקי סרגנוקהש ,םה
 ףוס ףופ.  סרגנוקה השָעיש ךירצ ;היחתה תעונת לש הנכת םה
 , אולמ = לכלו | תוצראה לכב היחתה תעונתל ןוילע קקוחמדדסומ
 , הפקיה

 םיסרגנוקבש :,אלא  דוע אלו ,השרח :הניא וז  השירד
 ..בצמ  ד"ע .יוררונ לש וימואנ י'ע  העודי הדמב האלמתנ םינושארה
 ' הדובעה תולאש דיע תונושה תואצרהה י"עו לכת תוצראב ונמע

 הבחר .דחא רצמשכ םלוא .המודכו תימונוקיאהו  תירוטלוקה
 :לש תויוררתפהה :ופנכנ  ינש רצמו .,לארשי-ץראב הדובעה הלדגו
 "םינפלו = ינפל ,םעה = לש ונינמ בור אצמנ ןהבש ,תוצראה ןתוא
 ?סרגנוקה = ןחלוש * לעמ :וללה תולאשה ורהי .,.הוהה יח ינינע לש
 ' עבקו ןהילע הארהש רחאל ןהמ קלתסג סרגנוקהש המוד .ירמגל
 ןהיתוצראל | תויורדתסהה ידיל ןתוא רסמ ,םיעודי םירקעו םיללכ
 היתולאשו | = תיללכה = תונויצה | תא קר = ומצעל * דַחָי .אוהו
 8 . תויללכה

 םייח םירברה עבט ., ללכו ללכ הז רבד לע אלפתהל ןיאו
 אלא םינושארה םיסרגנוקב ושמש אל תולגב הוהה ייח ינינע  .ותוא
 \/  םירקעהל = דופי = ,תינויצה הרותה תא = הילע = תונבל .ךוסי
 - 'אוצמל ידכ תולגב הוהה ייח ינינעב ולפטשמ רתויו , םייתמרגורפה
 'לש .התותמא תא םכותמ  חיכוהל ידכ ןהב ולפט ,םינורתפ הל
 .םתוא = לכב = רקיעה | ויה ןנורתפו  ןמצע תולאשה אל  .תונויצה
 ,תיללכה הנקפמה ,םהמ  תעבונה הרותה אלא  ,תואצרההו םימואנה
 , תונויצה לש וז אלא הלואגל תרחא ךרד ונל ןיאש "םוזָצְםורָמְצ,ה
 ןיעמ .ישימחהו יעיברה סרגנוקחל תואצרהה ילעב :ואיבה םג םאו
 אלא וז התיה א% ,תימונוקיאו תירוטלוק הדובע לש המרגורפ

 הפרפרש =: ,רבלב = םיללוכה םיוקה תא הנמסש :,תללוכ .המרגורפ
 / ,.ללכ םהב עוגנל .ילבמ תולאשה .ירקעל 5ע'מ

 לָכ לש ןקמעל = תונוש = תוצראב = תונויצה .הדרי  וישכע
 < ןתנוכתו ןביט .לע דומעל איה תחרכומ וישכע = ,וללה .תולאשה
 ;.אוה .ןיא ןבומכו ,הלש הפקשהה | תדוקנמ  םינורתפ :ןהל שקבלו
 " תחכוה איה .ןתרטמש = ,תוללוכ ,תואצרהב .קפתסהל | דוע הלוכי
 .ץוחו ,ןמצע תולאשה ןתוא לש ןרורב אלו תונויצה לש .התותמא
 , :ןיאו .,םיכרהו םינושה היקלחל הלאשו הלאש  רבכ הדרפנ :ןה הומ
 "דוטליקה .ההובעה דיע תיללכ | תחא .הלאש ,לשמל | ,דוע ונינפל
 דיע =-- הז נוסמ תונוש  תולאש ונינפל שי אלא | ,תימואלה תיר
 . .הארוהה ןושל תלאש .,יממעה רפסה-תיב לש יקאמרונה סופטה
 ..ןירח-אוהו ..עינפמב .ןנורתפ תא וישכע תושרודש ןה ןהו ,המודכו
 = םירקע תעיבק לש .הפוקתה  .הוהה .ייחב תועגונה  תולאשה לכב
 :תיללכ .תרוקב .לש הפוקתה .םג הרבע  דחי התאו הרבע רבכ
 ל + תפקמו

 ,הוהה תולאש .לש ןקמעל םידרוי  וליחתהש ןויכמ : דועו
 .'לכש .,לכל ,רברה רורב ירה  וישכע = .ינידמה  ןביט הלגתנ .רימ
 = .םהיתויכז תלאש , תוינידמ תולאש אלא ןרקיעב ןניא  תולאשה ןתוא
 שארב םוקמה :תא .תונוש .תוצראב לארשי םע ירובצ לש תוימואלה
 .הידוהה תלאש ,היתויכוו  תידוהיה הלחקה תלאש וישכע תוספות

 לשלל ל -/ = "ל :
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 ,ןתומד הטעמתנ הז דינכו ,דועו הכלממב ידוהי םע לש ותואיצמב = >>
 ,תירובצה הדובעה תולאש לש ,ןכרע תחפוה אלש  יפילע"ףא

 וללה תודובעה לכ .תינגרואהו הטועפה = ,תירוטלוקהו .תיכונוקיאה ,
 : תיללכה הרטמהל םיליבומה םיליבש אלא ,ןמצעל הרטמ רוע ןניא 0

 םייח יחה . ,תוימואל תויכז לעב רדוסמ .ידוהי  רובצ = תווהתה
 -- םיטפשמהו םיקוחה א5--םישממה םייהה-יאנתש הדמב םיימואל
 .הלאכ םייח דעב .םיעירפמ םניא

 קר .קוסעיו .וללה :.תולאשהמ - םרגנוקה .קלתסיש .בייחמ הז =
 םושמ יקר אלו . תוצראה לכבש םינויצה לכל םיפתושמה : םינינעב
 יפ5 ול5ה .תולאשה ןה תונוש  .ינירמ סיסכטב םיולתה .םימעט
 ררועתת רשא .,שיש אלא רוע אלו .ץראו ץרא .לכב ןתרמו .ןכרע

 תוצראה .  .תחאב ולה. תולאשה .ןמ הלאש | %
 ןיידע הל רכז .ןוא .תרחא .ץראבו ,עיגפמב .ןורתפ. תשרודה ,םויה =

 ןבומב = ,תוחתפתהה תגרדמ ,ןיא = . לכ םש .הנבומ . איה ,.ןיאו
 רשפאהיאו = ,הוש. תונושה תוצראה  ידוהי לש .,ימואלקו .ירובצה =

 שיש :,תיללכ תחא הל אש ןושעלו .הוהב םהייח .תולאש תא םכסל
 .יללכ  דחא ןורתפ םנ הל

 ,םהיתומחלמו םהינינע .הוחה ייח ד"ע סרננוקב תוצרהל רשפא
 רשפאדיאו- ונגיא .םרגניקה  .םרגנוקב 'םהב [.ו ד % .רשפאחיא לבא! *

 ריוצת אל הזכש רסומ יכ ,תולגב תורהיהל ןוילע דסומ היהיש :םג ול
 ,תונויצה תעונתל .ןוילעה פומה קר .אוה סרגנוקה :. ללכב :ותואיצמ
 םיפתושמש םינינעה םתוא אלא וינפל ןיא ךכיפלו  ,היחתה תעונת

 םיעגונה :םינינעה .לכ ..םהיתוצרֶאל וז העונת .לע םינמנה לכל םה <
 תקסוע תונווצהש ,לארשי-ץראב םיימואלה םייחהל ,ונינכו .דיתעהל |
 םינינעל ץוחמ רמועש המ לכ .הז רדגב םוסנכנ ,םמוקרבו םתריציב
 תירוטלוקה הדובעה .םגו סרגנוקה לש ותדובעל ץוחמ םנ דמוע הלאה |
 תא .עובקל .איה הנורחאה .התרטמ יתירוטלוקה .הדובעה .. עמשמב |
 םיסונאש ,םיישממה םייחה-יאנתל ..םאתהב ימואלה = ךונחה תרוצ |
 אפיא .רשפאדיאו ... ןובשחב .םתוא איכהל  ,ןאמנ וא הבאנ םא ,ונא =
 -ואש ורה .,תונוש .תוצראב - .ימואלה .ךונהל  תחא \ הרוצ עבקתש =
 תונושהו תוברה .תירוטלוקה .הרובעה .תולאש .לכ .תא ףרצל .רשפא <

 ,.תללוכ .תחא .הלאש ןהושעל\ 0
 0 הדובעה תא םיליבגמ ונייה .וליא = .וילאמ ןבומ ,

 ה :ךירצ :םגו היה רשפא זא ,דבלב תירבעה ןושלה ' תיחתב |
 איה ,תירבעה- .ץהאהכ ;תירבעה :ןושלה = . םיסרגנוקב הב לפטל

 תוסנכנ התבחרהו התיזית ירה הומכו ,.ידוהיה םעח לכל ףחושמ נק
 תבחרהב לופטה +. תונויצה הלמעו תקסוע ונינבבש דיתעה :ןינב .רדגל
 ירקיעמ רחאל תירבעה ןושלח :לש .הדומל :תעיבק  ,תירבעה 0

 -- ./חמודכו תירבעה .תורפסה :קוזח ,תוצראה לכב ימואלה  ךונחה
 ונא .לורג .אטחו :.,סרגנוקל ןח .הבוח ולה |
 תונויצה ונתדובעמ תאזה הדובעה :תא עורקל םינתונ ונא םא ,םרננוקלו
 ,רחוימ .רודמו תדחוימ .המב הליבשב תונבלו | תיללכה

 לש :הז-רקוע לע תדמוע הניא .תירוטלוקה = הדובעה םלואו <
 לע" רמוע .ימואלה ךונחה ןיאש םשכ ,דבלב תירבעה ןושלח תיחת |
 ,בחרה .ןבומב :תירוטלוק הדובעו =. רבלב  תירבעה  ןושלה  'דומל |
 תוינויצה .תויוררתסהה לש ןהיתולועפ גוח ךותל .תסנכנה הרובע <
 ,רומאכ ומצע סרגנוקהל ןינע השעתש הל רשפאדיא | ,ןהיתוצראל

 וז ןיאה + תירבע תוברת תריצי םשל תירוטלוקה' הדובעהו = ' =
 סנכהל אופיא הכירצ איה ןיאה : + םלועבש םינויצה לכל תפתושמ
 איה תועטומ וז הלאש + םהב קפסוע סרגנוקהש | ,םינינעה גוח ד
 ,תוברח רוציל רבלב תונחור = הדובע לש החכב ןא .הרוסיב |

 -יוח .ןינבבו  .םהיתואצותו .םעהדייח .ירפ אלא . תוברתה ןיא ירהש
 המה פי יקל הז ו ה תקסוע ירה .םעה =

 < םלועה <
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 "תלאשל םש התיהו

 , ונתעונתל :=םיאטוח

 עת ןוילג

 הרמב הב .לארשי"ץראב .םוימואלה .םויחה  תמקר תא םימקור .םהש
 ,היחהו השדחה .תירבעה תוברתה תא םה םירצוי

 אלא .סרגנוקהל = ול ןיא .תולגב | הוההדייח . ינינעל = עגונב
 דוע ול ןיא .בוש ,רבב ועבקנ וללהש ןויכמו ,םירקיעה תא עובקל
 + םירקיעה ועבקנ רבכ םנמואה : לאשנש אלא .. הקאה םינינעב קסע
 ןיב: /חריתס םוש דוע ןיאה + םכרצ יד רבכ וררבתנ םנמואה
 י"ע ועבקנש = םירקיעה ןיבו  הלוגה תוצראב  תימואלה  ונתדובע
 + םימדוקה םיסרגנוקה

 ןח ןיא לבא . = .בויחב > תונעל רשפא"יא וללה .תולאשה לע
 יונש לש תולאש | ,קויד  רתיב וא | ,המרנורפה  תולאש אלא
 ועבקנש םירקיעה : תמאה תא דחכל ןיא . ונידיב היוצמה .המיגורפה/
 לכו .ללכ 0 רשפא-יא ,דוע םיקיפסמ םניא ונלש המרגורפהב
 המרגורפה ךותמ תועבונ .הוהה תדובע עוצקמב | וניתוקועפ לכש
 תולועפה ןיבו ונלש המרגורפה יפיעס ןיב תוריתס שיו שי. ,ונלש
 לע יאלט תפסוה ייע ןקתל ןיא הז הוועמ לבא .ונלש םישעמהו
 תנבה לא ונלש המרגורפה תא םיאתהל ךירצ יאדו =. םיאלט יבג
 ,וישכע לש הונויצה

 העינה אל .ןיידע תוימינפו תיינוציח  תובס הברה ינפמ לבא
 ,סצורפו חעונתרותב תונויצה תנבהש ןמזדלכו . וז הלאש לש התעש
 יקלח לכב תטלוש אהת אל .,ונלש םייחה ינינע לכ תא םיפיקמה
 לש וז הלאש .קרפה לע הלעת אל ,תיללכה = תינויצה תורדתסהה
 .הרומאה הנבההל התמאתהו המרגורפה יונש

0 

 .םכולעד םולש

 .םיִלֶאיִרְתּכ
 :ח

 , הקָביִלֶאיִרְתַכְּב סּופיירד

 סופיירד . השעמ | ליטה םירעה ראשב םג םא ,עַדְוְי .ינניא
 ..הקבילאירתכב ליטה .רשא שערכ ,לורנ שער

 .םהה  םימוב . החקרמכ התיה זיראפ ףא יכ ,םירמוא שי

 וריו = וחגנתה אבצה-ירשו םילאריניגה .םירמאמ וסיפדה :םונותעה
 ,םיפרוטמכ :םוקושבו תובוחרב . וצצורְתה ףוספסאההינבו הזב הז
 וללה | ;ושעי אל . רשא .םישעמ ושעו .הלעמ .יפלכ .םהיעבוכ  וקרז

 : םיקעוצו םדגנכ םידמוע ויה .וללהו "1! םופיירד וחי, :: םיארוק .ויה

 נעלל  היהו לארשי םש ללחתנ ךפו .ךכ .ןיבו.-- "! וזַאהַרָטְסַא יחי,
 תונויזכהו .םירופיה -םתוא :םלואו ....םלועה .נהנמכ .,םייוגב םלקלו
 ולעי אל . ,םהה .םימיבי הקבילאירתכ לש .הקלהב .ולעש  ,רעצהו

 ,.חושמה תומי דע .זירַאּפ לש הקלחב

 לא .הז רבד -- הקבילאירתכ :.דע סופיירה עמש עוגה דציכ
 המחלמה עמש 'םשל  עינה .,לשמל ,ךיא :יכ ללב. םכיניעב 'אלפי
 םילאירתכהל עדונ ךיאו 3 םירובה .םע ומחלנ .םילגנאהש ;העוריה
 הקבילאירתכ יבשות .לש םנינע המ +הניח תנידמב השענה לכ
 המה תא +רחסמהזתירבב התא םה םירמוע םולכ %הניח לצא
 עבצה לעב .הנושמה גראה .ותואו ,הבקסומ ריעמ םה םילכקמ ירה
 .וב .םישמתשמ םילאירתכה ןיא .,ז'עלב ַא"צְנּושיצ ןירוקש ,םותפה

 ו םדי ןואש פל ,רקועדלב ץיקה תומיב ו

 ב כ ןיארישו



 סופיירד = השעמ !\'תא | איבהש אוהי ימ -- ןכדיפ- לעחףאו
 + הקבילאירתכל

 , אוה לידי |
 תא לבקמה :,ריעב = ידיחיה :אוה | הָיְעש בר | ןב  לידויז

 לש  ומלועב תושגרתמה ,תושדחה לכו ,רקוב לכב "הריפצה,
 ויפמ אל--רמולכ ,ויפמ  םילאירתכהל תורפמנ  ,אוה:ךורב:שודקה
 םישרוד םהו ,םהינפל םירברה הא ארוק אוה : ויפדלע אלא  ,שממ

 םיראבמ :םהו: ,תושדחה תא םהל רפסמ אוה ; רמוח ןימכ םתוא
 םהל .דיגמ  אוה ;םהלשמ ךפונ .ןהילע םיפיפומו .בטיה רֶאּב .ןתוא
 ,וינפב ותועט תא ול םיחיכומו ותוא םיכרָפמ םהו ,בותכה תא
 .הריתי הניב הנתינ םהל קרש םושמ

% 

 הרושבו שרדמה-תיבל אב היעש בר = ןב לידייזו םויה יהיו
 ,סופיירד ומשש | ,ידוהי ןאטיפאק הזיא ןידל ועבת זיראפב + ויפב
 . תרחא תוכלמל םיצוחנ תוריינ ינימ רכמו ותוכלמב דגבש רובעב
 וחיגשה אלו וז הרושבל םבל תא םילאירתכה ומש אל .הליחתמ
 ךותמ בגא-ךרד ותעד תא עימשה םהמ דחא ,םולכ אלו הב

 : החנא *
 ו ותסנרפ ליבשב ידוהי השעי אל המ וכו --- ,

 : ןידה תא קידצה  ינשה
 ןיבו  שארב ץפוק .ידוהי \ אהי לא .!האי ךכו .האנ ךכ --

 ! ברעתי לא םיכלמ
 רשבו .שרדמה-תיבל | לידייז .אבשכ ,םימי  רובעכ םלואו

 יררוצש ,רקש-תלילע אלא וניא השעמה לכ יכ ,השרח הרושב

 בייחתנש .,סופיירר ותוא יכ ,ידוהיה ןאטופאקה לע רקש ולפט .לארש
 לכ יכ ,הזה לעמב ויה אל וידיו ןוע לכמ אוה יקנ ,תולג תבוח
 םע הז םיחגנתמה .,םילאריניגה .ראוצב אלא  יולת וניא .רלוקה
 םילאירתכה וטה זא-- ,ויחֶאב שיא אבצה-ירש תא םיכפכסמו הז
 סופיירד .השענ : ךליאו העש התואמו , עומשלו בישקהל םנזא תא
 וב םירבדמ לכה .םילאירתכה .ראשכ :ילאירתכ ,םהלשמ רחאכ
 . ןושל לכ לע ותוא םילעמו

 1 םתעמשה --
 .ונעמש --
 . תולג תבוח בייחתנ --
 , םלועדרסאמ רסאנ ---
 ,וופכב  לוע"אל לע --
 .רוהטו יקנ --
 ! רקש-תלילע --

+ 

 ,רברל: .םילגר שי ,עידוהו : לידייז אבשכ :.ןמז .רובעב
 םישנא ואצמנ יכ = ,סופיירד לש וטפשמב ןייעיו רוזחי  ןידדתיבש
 ,ולוכ .םלועה לכל .חיכוהל םמצע לע ולכק .רשא ,םירשיו .םיבוט |

 --= ורקיעמ .תועט אלא  ונוא הזה .ןינעה לכו | ןידב תּווע השענש
 , החקרמכ = חתיה הלוכו הב * דוסיה דע .הקבילאיהתכ הרעסנ וא
 הדובכ םושמ ,תינשו > ןאוה .ונ ל ש מ הז .סופיירד ירה ,תישאר
 ידכ + הזכ  הנוגמ .השעמ התשעש  ,זיראפ .התאר המ + זיראפ לש
 וליחתה | זאו + ךכב \ םיתפרצה לש | םכהד  יכו 1 ףצקו  ןויזב
 ,םינעומו םידמוע וללה :: הז .םע הז .םיחגנתמו םיניידמ םילאירתכה
 םיכרפמ | וללהו :,שדחמ ןבלתהלו  ררבתהל ' ךירצ  .טפשמה יכ
 השעמ .רחא יא --בישהל ןיא = השענה תא .! ןפ אל + םירמואו
 ו ו ,..! םולכ  ןיר:תיב

 ןיתמהל  ולרח = ,תוחורה  ורעתסנו * תובבלה \ .וררועתנשבו <
 םהל רפסל שררמה"תובל אוכיו םהמע רסח השעוש דע. ,לידוימ

 א ג 2 \

 וכ

 ענק לכינוס פשע

 ותיבל םמצעב םיאב וליחתהו- ,םופיירד ןאטיפאקה תודוא-לע תושרח
 ,.לש ותיבל אובל םילאירתכה לש 'םחור הרצקשכו .םינומה:םינומה
 ' םש לבקל .ירכ  ,הטסופה-תיבל ותא דחי םיכלוה וליחתה ,לידיוז

 ויה = ,ופונ . הטסופהדתיבב | ,םשו- ,רקוב = לכב < "הרופצה, תא

 ,םירבדה תא םינכלמו םיררבמ ויה םשו  ,תושרחה תא םיארוק
 | םע הז םיחגנתמו .םיניידמ .,תולוקזילוקב .םיקעוצו .םישעורו .םימוה
 םהל .חיכוה תחא אל . םלועמו אמ .םוקמה גהנמכ. ,רחי .םלוכ הז
 ( :\ דתוב יב .,הקרההןמדהקד . הזָימר זמרו הטסופהדתיב . .דיקפ  ןודאה
 0 ? לידבהל  ,תושרדמדיתככו ;תויסנכדיתבכ :ונניא הטסופה

 אלו .,םיערוצמ  םיאדוהי = ,םכונפל/ שרדמדתיב = הו .ןיא --
 0 +... רכומ:רחופ ."להק,ל .םוקמה ןאכ

 ו "אלו הז לש וירברב .ללכ .וחיגשה = אל .םילאירתכהש אלא
 םהו ,םילוזלזו תופרח לש ןותיק םהילע ךפש הלה . ועו אלו וענ
 - 8 . םופיירד תודא:לע ורבדו "הריפצה, תא וארקו .איפונכב ודמע

 ןמז םעפב םעפ ידמ .ורּבד דבלב םופיירר תודאזלע אלו

 םופיירד :ויה הלחתמ :הקבילאירתכל שדח .חרוא אוה:ךורב:שודקה
 ,ילפ ,"יִסְרְמ, לארינינה---וירחאו ,"טרקיפ, אב ךכ-רחא ,יזאהרטסָאו
 " המוא יִכ ,האלפנ הצלה ידיל םילאירתכה ואב ךכ ךותמו ,ייזניג,
 םהלש םילאריניגה תומש לכ : איה הנושמ המוא םיתפרצה לש וז
 = .השקהו ריעה ינבמ דחא רמע זֶא  .םפוסב  םהל האב דיוי תוא
 / : ו :הרומח אישוק

 . לארינינ אוה ףא רַפָדּוּכ ירה + רמאת, םאו --
 .המלש ותלפמ התיה ךכיפל :רמול שוו --
 , !ודבאי ןכ -=-

 /םילאירתכהש ,םהה :םימיב הקבילאירתכב ואצמנ .תוירב יתש
 םיפאושו ןהב םיקובדו ןהירחא םיכורכ ויהו .הריתי .הבח .ןהל :וארה
 רעב | ."ירופמַאל,ו "לוז .לימָא, = :ויה ולה .תוירבה יתש  .ןלצ
 < \תע .לכב .םהייח .תא  ריקפהל .םינכומ םילאירתכה ויה אלוז לימא
 0 לימא היה  ילמלא | אלוז .לימא . םכיניעב לק .יכו .העש לבבו
 : - תאצוי ריעה לכ התיה | ,םילאירתכה ריעל םהה םימוב אב אלוז

 .םיפכ לע ותוא תאשונו לודג דיבכב .וינפ .תא .לפקל .ותארקל

 !הז לש ויבתכמל ורמאת המ --

 / ! תוילגרמו תובוט םינבא --

 - תא אמצב .התוש היה להקה .םבוטל רוכז היה יִרּּבַאְל םגו
 קבילאירתכבש יפ"לע"ףא  ,הנושמ האנה .ןהמ הנהנו .ויתושרד
 וכ ':,בייחמ = לכשה םלואו  .םדא"ןב םוש ןתוא עמש אל ןוידע
 ,אוה שרוד האנ יאדוב

 | .ובושל  התכח .זיראפב סופיירד תחפשמ םא ,עדוי .ינניא
 . :,.םילאורתכה : הול .וכחש :ומכ .ךכ"לכ תולכ :םיניעב יאה .ותואמ
 .םע .דחיב : םיב .םינילפמ ויה םילאירתכה יכ : ,ריגהל רשפא טעמכ
 הנח = ,וילג ןיב םה םיחוש :וליאכ ,שוחב םישינרמ ויהו סופיירד
 :,הניפסה תא . עבטל לושחנ רמוע הנה ,וילנ ןומהב 'םיה רעופ
 'תממוהתמ | ;רופשכ  הענ = ,ךליאו - ךליא תלטלוטמ הניפסה הנה |

 ל . םי בלב .תחדנ .הילרכ ,תדרויו
 ,םבלב םיללפתמ םילאירתכה :ויה =- ! םלוע-לשדונובר =

 'חקפ !  טפשמה םוקמל ,וצפח-זוחמל םולשב ואיבהו סנ השע

 : רואכ | איצוהל ;ליכשהלו ןיבהל :הניב  םדמלו  םיטפושה .יניע תא

 <. .!הלס ןמא ,ולוכ םלועה יניעל .ונתקדצ :תולגלו טפשמ
 .רבכ סופיירר- יכ :הקבולאירתכ הרשבתנ ובש | ,םויה ותוא

 0% ונפמ < .שיא - ושוב אלמלא ,םילאירתכהל בוטדםוי :היה ,ןאכל אב
 ותבש םיזירכמו .רגסמ .לע = םהיתוינח תא .םירגוס ויה ,והער

 + 5 7 6% ,:+ ריעב ;
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 + םתעמשה --- /
 ? .ונעמש = 7 ?
 ! אוה ךורב ,םוקמה ךורב -- ל

 םע  הנושאר שנפנ רציכ | ,תוארל יתייה  הואתמ --
 %?ותשא

 תא ,וידלי תא השעמ תעשב תוארל יתויה הואתמ ינאו --
 "אב אבַא, : םואתפ הרושב ורשבתנשכ ,וללה תוטועפה

 השא-השא | .ןהינפ .וריתסה ,רמעמ ותואב ואצמנש ,םישנה /
 ידכ ,ןהימטוח תא ןה תופרונ ולואכ ,ןמצע ושעו  הרוניס .ךותב .

 יפ-לע-ףא ,וללה  םילאירתכה ., ןה .תוכוב יכ ,להקב הָארַג אלש =
 ורשבמ ךשוח םהמ רחא לכ היה םוקמ-לכמ ,םה םידורמ םיינעש
 םוקמל עוסנל ודיב פס אהיש דבלבו ,ול שי .רשא לכ תא ןתונו'

 ,קוחרמ םג ולו ,תוארלו .טיבהל טפשמה <
*% 

 החתרנו  הקבילאירתכ העזערזנ ,טפשמה ימי וליחתהשכ 2
 ויה אל םהומכ -- םהה םימיה .הצקה לא הצקה ]מ הלונ
 ,דבלב ןותעה תא אל .םילאירתכה ריעב דוע ויהי אל .םהירחאו

 וערק טעמכ | ,הָיָעְש בר ןב לידיוז תא | ,וילעב תא  םג אלא -
 אל .תולילב .םעולב םמחל רמוע היה .םתדועס תעשב + םירוגל
 םוימ םיניע"ןוילכב .םיפצמו םיכחמ ויה לכה = .םהיניע5 הנש ונתנ
 .םימיה םתוא לכ םיגהונ ויה ךכו .םיתרחמלו רחמל ,םויל

 .לודג שערו הכובמו המוהמ ,ריעב המוהמ המק םואתפו
 .ירזכַאל ןידה-ךרוע | לע ורי יכ  ,הקבילאירתבל העומשה העינח =
 תל ושיערה םילאירתכה

 ועשפ המ ! וזכ החיצר +המלו המ לשב | % דַציכ אה == ,
 ...! תאזה זיראפ ריעה התיה םורסכ ירה + ותאטח המו ="

 ץחה ותוא .םילאירתכה ישאר תא הממה ,היריה התוא
 .המצע הקבילאירתכ לע ורי וליאכ ,המוד .םבלב עגפ =
 -שיא םיללפתמ | םילאירתכה ויה =- !םלוע-לשהונובר -- =

 יולת .לכהו ךריב לכה ' ירה  ,ךיתואלפנ ונארה -- = .ובלב שוא
 ול . הירזעו  לאשימ  ,היננחל תישעש ומכ ,םנ השע  ,.ךנוצרב
 . ! ונינפל היחי  ירובמאל.

* 

 5כ תא תחדק הזחא ,טפשמה לש ןורחאה םויה עיגהשב
 המו םילאירתכה לש םקלח זא היה בוט המ" . הקבילאירתכ רועה <
 לכ ןושילו םבכשמ לע תולעל | ולכי ילמלא = ,םלרוג * היה 'םיענ
 ,השעמה רחא םתנשמ ררועתהלו \ הלילה ותוא לכו םויה ותוא
 םפא לע םלואו .ונידב יאכז א ,םשה הצרי סא ,אצי סופייררשב
 םילאירתכה :ויה הלילה .ותוא לכ .םהיניעמ םתנש הרדנ םהמח לעו
 םע המחלמ םירגתמ .,רצ לא רצמ םהיתוטמ לע םיכפחתמ
 רומע הלעיש רע ,הלכ .בלב םיפצמו םיכחמ ,םיקיצמה םישפשפה

 . םויה .רואיו .רחשה = =
 םילאירתכה וזרדז דימ ,םויה ריאהו רחשה דומע הלעשכ = 67

 הטסופה-תיב .םלואו ..הטסופה-תיבל וכלהו רחא שיאכ םלוכ מקו =

 ..םילוענ .ויה םירעשה .ףאו העש התוא רגסמ .לע הוה רוגס ןיידע"
 בוחרהו .םדאזינב-ינומה הטסופה"תיב לא ואבו :וטקלתה טאל-טאל |
 ןאכל ,בוחרב םיטטושמ ויה םילאירתכה הפ לא הפמ םתוא אלמ |
 לכב םירדומתמו םידמוע  ,חורדרצוקמ ' םיקחפמו םיכלהתמ 2
 . ללהדינוגינ .שחלב םינננמו- םהיתואפב םילסלסמ ,םפוג =

 וקחדנ ,הטסופה:תיב רעש תא רעושה :ימיראי  חתפשב \
 ףא .הרח א ..המינפ תיבה לא :רחי .םלוכ  וצהפו םולאירתכה
 תושרה .יכ ,םיאדוהיהל .תוארהל .רמעו תיחשהל דע רעושה מיר

 = םשרגו ,רחא אלו .אוה  ,היבה.לעב .אוה ןאכו ,איה ותושר תאוה

 ב"

 ט ןוילג

 ודמעו ימיראי | ינפמ .םילאירתכה וענכנ . הצוחה הטסופה*תיבמ
 "הריפצה, תֶא םהילא איצויש ,לידייזל םיניתממו םידמוע ,ץוחבמ
 תא םהינפל ארקו הצוחה "הריפצה, תא לירייז איצוהשכו . הצוחה
 הקעזה הפיקה -- ,סופיירד לע םיטפושה ורזנש ,השקה ןידהדרזג
 ףאהו  .דאמ .ארונו  לודג היה שערה | , םילאירתכה ריע לכ .תא
 טפשמ ואיצוהש ,םיטפושה לע אל .םיתעבש ונממ םילודג המחהו
 -ורשו .םולארינינה לע אלו  ,םילאירתכה לש טתמח :התיה ,לקועמ
 ,ולא זיראפ .ינב ,םיתפרצה לע אלו ,רקשל ועבשנש .אבצה

 לע הכתנ םילאירתכה .תמח !אל | .השעי אל רשא השעמ ושעש
 , לידויז

 --ודחא לוקב .הקבילאירתכ  הקעצ ' -- ! היהת אל היה -
 ןבלתהלו .ררבתהל הכירצ תמאה !ללכו ללכ ןכתי אל הזכ טפשמ
 ,.. 1? הדגא ירבד ונל רפפת המ !םירהצב שמשכ םלועל תולגהלו

 יצמאמ לכב םדגנכ בולעה = לידויז קעוצ -- ! תומהב --
 יהריפצה, ירה --- .םהינפ לא "הריפצה, תא םהל בחותו ויתוחכ
 !הב .בותכה תא וארו וטיבה ,םכיניע דגנל

 ---"הרופצ,ב ונל .הדומ .אוהו ,קרצב ותוא םינעוט ונא ---
 וז "הריפצ, .ונל ףיסות המו ונל ןתת המ --- . הקבילאירתכ תקעוצ

 ךלגרו ץראב תחאה | ךלגר  דימעת םא םג ,התא רובסכ + ךלש
 אל חיה + ךלש רז "הריפצ,לו ךל ןימאנ םולכ -- םימשב הינשה
 0 ,1! היהת אל הָיָה !! היהת אל הִיָה ! היחת

 . טסנרָא

 .םיִמּוחְּתַה ךותִמ
 ,בל

 ,ּוטְתפרְחְו םֶתַפרַח

 םיכתכמה ינשו ,ןחלשה לע םויה ינפל םיחנומ םיבהכמ ינש
 םימיב : ומסרפתנש | ,תונושו = תולודג םירע יתשמ | םואב וללה
 ינשב םיקסוע  וללה םיבתכמה ינשו ,וננחמ ברקב הלאה םינורחאה
 רשא וניחא ייחב הלאה םינורחאה םימיב :ולגתנש ,םיערה םיעגפה

 --םםינ פב מ רחא ענפו ץוח במ 'רחא עגפ ,םימוחתה ךותב
 ,לודגה ערה ענפב קסועה ,בתכמה ותוא : דאמ רבדה אלפנו
 ,םהירוזפ .תומוקמ  לכב וניחא תובל תא הלאה םימיב  חיתרהש
 תוחורה תא חינמו תובבלה תא עיגרמ לוק ,חוטבו ןנאש לוק ולוק
 בתכמה--הז .דגנכו ; הילעבל .הלוזגה .החונמה תא בישמו" תורעופה
 תוהלב-רש ןימב ,ןמ ק ה ערה עגפב קסועה ,בתכמה ותוא ,ינשה

 הלאה .םימיב .רמעש * , לדלודמ בנזו .תוריעז םינרק לעב טועפ

 אכודמו דחו  ךומנ לוק .ולוק .  ,םדובכב לולזלו = םידוהיב קחשל
 הצברו הדרי .המיענדאלו  הביטדאל השגרה 'וזיא .יכ ,הארנו ,דאמ
 ,:ותביתכ תעשב וילע .הקיעהו בתוכה בל לע

 ,ןינעה ותואב :אוה קסועו ,ב ו.י ק מ אב ןושארה  בתכמה

 רעגב השעמ ובה תיב לש :קונית 5בל וישכע .םסרופמהו  עודיה

 ,ב ויק .ריעל תוכומפה .,תורעמה תחאב = גורה :אצמנש :,ירצונ
 תא תובנל .םוקמ .ןאכ ואצמש  ,םיררוצו םיארפ .םדא-ינכב השעמו
 הלילעב  םהילע ואבו  ,םידוהיה = תאמ * ,ןשונ-ןשי  בוח  ,םבוח
 :תשעמ + בושו >>, 'םדהה תלי לע, ,הנשונה"הנשיה הלילעה .,העודיה
 .עיאוואנ,ה ךותב םינפלו ינפל בשויה ,עוהיה .בוקישנמ שיאה ותוונב
 תא םש השועו העודוה ומוידתדובע םש דבועו העוריה .."'אימערוו

 - ו 1 : :



 הפנכוהש הלאשבו הכלממה"תמודב השעמ בושו ..  םיעודיה :ויכרצ
 בוקראמבו :.םידוהיה .לש .יייתדה . חצרה,/ .רבדילע \הכלממה-תמורל
 םיבותפ | ויהי הלאה  םירבהה. לכ אלה -- .ץיבקשירופבו  ינשה
 רשא לארשיזינבל .םימיה-ירבה .רפס לע םיתנש .דועבו הנש .דועב
 , היפוה .תניחמב

 לבוק :.וניא  בויקמ  בהכמה  בתוכ : דאמ. רבדה .אלפנו
 תא התע  םישועה  ,םירוחשה תדע לע  ללכו ללכ .םערתמ וניאו
 ,םידוהיב = ןומהה = תא םיתיסמו להקה :יניעל םירוחשה. םהישעמ
 אוה = לבוק | ,הברהא = ,ךקיע-לכ םדימ  וננובלע 'תא/.עבות ניאו

 ,ונדי מ וננובלע תא עבותו וני לע םערתמו
 טנדנופסרוקה ונילא בתוכ | ךכ--דאמ ונחנא םיממותשמ,

 ןואשו שער  ומיקהש ,ונלש .םינותעה לע --.םוי ק  ריעמ ונלש
 םיליטמ .םתא .המל = ,.העוריה- הבעותמה  .הלילעה ..רברכ .וננחמב
 ונניא ,.בויקב םיבשויה .םידוהיה  ,ונחנא + רובצה לע .הריתי .המיא
 ..סואימ תמחמ .הצקומה ,הזה .הנוגמה .ןינעה לכל .ללכ םיששוח
 ונישעש ומכ  ,ונתדובע = תא -ּונָא 'םידבועו .ונישעמ ..תא .ונא םישוע
 םיסדרפבו .םינגב | ונא  םילייטמ | . הנשה .תומי  לכב ונהבעש ומכו
 םילייטמ :ונייהש .ומכ ,"קיטאצשערק,ה ינפ:לע תירבע ונא םירברמו
 וניקחשמ .ונא םיקחשמ ., הנשה תומי .לכב = םירברמ ונייהש - ומכו
 םיקחשמ | ונייהש .ומכ  ,תונוש : 'תויצאקוקפש,ב :םיקסועו אזריבב
 ,הכושהה הדעה .התואלו ונל. המ .  הנשה תומי לכב םיקפועו
 + םירתסמב תוריתח םירתוחו .הלפאב = םיצרוש;1 םיצרשה תדע
 ,םרשבו םמצע ,םה .ם ה יחא וכ ,םהולא 'םבל !תא/ רכנה-ינב -ונתי
 הפושחה הדעה התואש ,לאוגמה ןינעה .ותוא = לכלו  .ונל המ
 רכנה:ינב .ונתי + םירחא שפנ .תאו השפנ תא וב אמטל וב .תלפטמ
 ,ונחנא :יכו .,ונתפהה אלו. ,איה םתפרח יכ ,וילא םבל תא
 שאב ונרבע הנש :יפלא ךשמב רשא ,רוהטהו  לצאנה 'םעה ינב
 ונשדקתנו .,םשה:שוריק לע וגרהנש  וניקנויו = וניללוע םד ,םדבו
 הפשאה>ינב וב םירבונש .,הפשאה לג דיל התע .בּבעתנ- -ונככבזנו
 -=-ונבלב ררועל וללה םילוכי . דִחֶא שגר קר 3 וללה האמוטה-יכינחו
 ףיקזהל ..ךירצ הז שגרו .םוהתה דע דרָויו .בקונה .קומע זוב שגר
 המ... ונבלב זועה תא  איבהלו וניניעב .שא. .תיצחלו ונתמוק תא
 ונתפרח אל ...םואנו םישירחמ - ,רובענו םהילעמ .הטשנ + הלאלו ונל
 <: "| םתפרח םא :יכ  ,תאז .איה

 הדח ברחש העשב בויקמ טנדנופסרוקה ונל בהוּכךכ
 ןוט .בתכמה .ותואבש ןוטהו--וריע : ינב  ישארל .לעמ .תפפועתמ
 ... ועו חכ .אלמו חוטבו ןנאשו אוה טקוש

 % * ו

. 

 הזה בתכמהו ,ןחלשה לע :ינפל .חנומ ינש .בתכמ הז .דגנכו
 הכומנ חור .ךותמ  אוה .בותכ ' + יונש ,תילכת ןושארה ןמ .הנוש
 , םיריה תא הפרמו אפדמו .רמ./שנר .ךותמו

 אוה .קפועו ,קוט פי לאי במ. אב הזה = ינשה בחכמה
 םינותעה לכב םסרופמהו  םיברל  התע :עוריה = ,ןינעה .ותואב
 ידוהיב :,קוט םיי ל א י ב רועה .יפיקתמ  דחאב. השעמ , םיידוהיה
 רשא .לודגה תפנכה:תיבב השעמו ,ץי בו גאי לי קנ עי :ומשש
 וישעמ תא השוע היה ץיבונאי  ליקנעי ;ותואש ,קוטסילאיב ריעב
 םתמְח לעו םפא לע יאבג םש השענש דע: ,ויתולובחת .לבחמו
 ותואש ,ריעה:תצעומב .השעמ  בושו . תסנכה:תיב .יאב לכ לש
 ,ויתולובחת לבחמו וישעמ תא השוע היה ץיבונאי ליקנעי ידוחיה
 .ימדאה םעטמ םיצעויה ראש ןיב ץעויל םש הנמנש רע
 ריעב : הלאה םינורחאה םימיב .היהש השעמ בושו . ה יצארטסינ

 שא .ירקממ |
 . תוירחאל תפתושמ הרבח | תודחא םינש הז תמייקתמ קוטסילאיב

 , ו הלהנמו | תאוה .הרבחה ו ו

\ 

 ילורג  םירחוס יבנל;לקשמו הדמ לע תחקפמ :תושרה ןיא .ונימיב
, 1 / , 2 %/ 

 ריעה  תצעומ לא השקבב הלאה םימיב .תאוה הרבחה ההנפו
 !*  ראשב םג התדובע תא דובעל .תושרה הל :ןתנתש ,קוטסילאיב
 םורעה .יבשויל :לקוי זאו  ,קוטסילאיבל תוכומסה ., תוריעהו "םירעה
 2 אהת אלו ,שאה ינפמ םשוכר תאו םהיתב תא חיטבהל .תונטקה
 0 םיבשויה - ,םיצעויה .ועמשו . תופרש תעשב ךכ:לכ  הלודג הרצה
 : םג עמשו ..הילא םבל תֶא ונתנו .השקבה רבד תא ,הצעומב
 ותעד תא עימשהו ץפקו ,ץיבונאי .ליקנעי .יתוא , ידו היה ץעויה
 הגהנהה .ירבחו ,הלוכ איה תידוהי תאזה הרבהה : שארב
 --םכדגאו ייפ תא .אניולאש-- םידיהיה םעו ,םלוכ םה םידוהי
 חוטבל רוסא- -וללה םידוהיה תא ינא עדוי- , אוה חלצי> אל םע
 , תונובשח םניא---םהלש תונובשחה .  םהב ןימאהל רוסא . םהב
 < , והובו = והות -- םהישעמ לכו | ..םיררס םניא--םהלש םירדסה
 : תושר ונתנש ואר המ : םה םיחקפש ,םירצונה לע יכנא אלפתמו
 = 0 ולש ךותב השועה םדאכ ,הרבחב  תושעל וללה .םידוהיהל

 ינפל :,,ץיבונאי = ליקנעי = ותוא = ,ידוהיה ץעויה  רבר ךכ
 וירברל :ובישקהו .ובשי םירצונה  םיצעויהו = . םירצונה םוצעּיה
 , , ! ןינב ולאו .םידוהיה םע הז :  רמאל ,ובלב - שיא .וקחצו
 הרבחהל שקובמה ןוישר ה תאונת נו םירצונה  םיצעויה ומקו
 < .ודוהיה לבנ : רמאל ,קוטסילאיב ריעב העומשה האציו , תשקבמה
 הלודג המוהמ המקו .םיברב לארשי םש תא ץיבונאי = ליקנעי
 4% רעב

 | < בלש טנרנפסרוקה ונילא בתוכ -- הזה ערה עגפה אלה,
 " > ,םיארונהו םיערה םיעגפה לכמ ונל השק -קו טסי לא י ב ריעמ
 . < םימיב ,זא . תונורחאה םינשב םירוסיב תדמולמה , ונריעל .ומקש
 ' םיאולת ויה ונייחו ונישארל לעמ הפוסה הללוהתהשכ ,םהה םיערה
 רובעו דע  ,עגרדטעמב  אבחנ =: ונבלב .ונמחנתה ןוידע .,דגנמ ונל
 עיגי םיבוט םימיו הערה ימי ורבעי  ףוס-לכ"ףוס אלה .םעז
 .םינורחאה ונא אלו םינושארה ונא אל
 מאו ,אוה וננו בק ר/ הזה ןובקרהו ,ונפ וגב /הזה עגנה
 "' = נ פ א לא :הלוע ערה חירהו ,ונישו חב | רועיכה תא םישח
 םירהל .התע ונא םילוכי ךיאו + רהסנ וני נפ מ ןֶאלו טלמנ אל
 ונמצע ,וניחא :: יולג געלב ונילע םיטיבמה ,רכנההינב דגנ שאר
 !ןיירע אלה הוה .שיאחו . +, ונרובב = ללחו  ונחוא לבג = ,ונרשבו
 :'לב תאש  יפ-לע-ףא ,לודגה תסנכה-תיבב יאבג ,ונתדעב .אוה שאר
 . ךיעה .ינב לכ לש םנוצר תורמל .תולקלקע םיכררב ול שבכ הו
 התע םג םנמאה :קוטסילאיב יבשוי םידוהיה תא ינא 5אוש הגהו
 תא הילעמ לשנל לארשיב םאו ריע ודיב זועו חכ יד היהי אל
 ,הינפ לעמ קחרהלקחרה  וכילשהלו = הזה בוקרהו לרלורמה רבאה
 2 - הפרחה = תא ריסהלו הברקמ ערה .תא רעבל "ירכ  :,בעתנ -.רצנב
 ,,+"% םנמאה + התרע ישאר לעמ

 ו נת פר ח .תאזה הפרחה ,ןכא

 2 שה
 " השפ ירה וישכע םלואו

2% 

 !איה

6 

 .רלפנרב ןועמש רייד

 ,ןוממה ןוטלשו םידוחיה
 (ךשמה)

 , < םוכומס טרבמוס אצומ םא ,וז תיעדמ הריקח איה הבולע המכו
 < ,קדצ (לקשמנהינבא ,קדצהינזאמ .לע הרותה התוצש המב והרעשהל
 < תבאלמה ילעבו םורכאה ,םיירפכה ןיא ולאכ . קרצ"ןיהו 'קרצ-תפיא
 ג :..תיברב- .םיולמו םילודג  םירחופ קר אלא ,הלא לכל םיכרצנ

, 

 ה -



 המ ,טועפה | רחפמה | יבגל אלא ,(םמצעמ רהזהל םיעדווו וללה

 רעש לע" הרותה התוצ אלק המלו ,התיבל | הנוק .השאהש
 המוד + (םינומדקה םייוגה 'יסומינב אצ מנ ש רבד) טנוקסידה =

 ץראה תטימש תוצמ .טרבמוס לש .תרחא .היאר םג איה וז .היארל =

 בוזעל  ,רדונה :ייחל םידוהיה ויה םיקקותשמ , םידוהיה עבט ינפמ =

 התיה אל ןעי  ,המימת הנש .ךשמל ,תוחפה לכל ,המדאה תא

 ונא םיכירצ םולכ . םהב רועינו רזח םידמונה עבט .םהילע הביבח

 רמאנ ,שרדו אצמ ארקמ טרבמוס לבא + הלאכ "םישוריח,ב לפטל ="

 "הולת אל התאו םיבר :םיוג | תיילהו, = :רועי \ רותב : .הרותב -

 ימיב הרמאנ וז השרפ יכ ,ול בתכ טכרפליה . גיי ,חכ : םירבד) =

 ,ןודקומ רדנסכלא יירחא בר ןמז = ,ןוי-תוכ למ ןמזב ,ינש תיב

 חתפי :רמוא .ארקמה .אילפמ תמאב אוה הז .ישוריחב,ש ןויגהה
 רטמ תהא ךל :תתל םימשה תא בוטה ורצוא תא ךל 'ה
 .המֶדא  דבוע םע% הכרב אוה' הז. דועיש ירה ...םימשה
 ,טכרפליהל ול אצי .ןכיהמ .'ונו םיבר .םיוג תיולהו .:רמאנ ףוסבלו
 הנוכה יכ ,ןיבהל רתוי בורק אלה ? רבדמ .בותכה ףסכ תאולהב יכ

 הצילמה לע טרבמופ דמעש .ןויכ אלא .ץראה תואובתב /האולהל איה
 רבדי ידמ) : רלישטור תא ונוימרב האר רימ ,"םי בר .םיו ג תיולהו, <

 (וינבו דלישטור לישנא ויניע  רגנל םיבצנ לארשי ירישעב טרבמוס
 דועי .ןיאש תויהבו :. "םיבר םייוגל הולמ, אוהשכ ,םיבורמה ויקפעו
 העבקנ יכ ךחרכ לע ,ןושאר תיב ןמזל ןוובמ (םיבר םייוגל האולה) הזכ
 ינפל יכ  ,ןודקומ רדנפכלא ןמזל םדוק אלו . ינש תיב 'ימיב וז השרפ"
 .האולה .יקסעב טרפבו המ םיעדונ םידוהיה ויה אל איהה הפוקתה =
 תרוכחב קוסעל םידוהי הצק ולחה םירצמב :ימלת תיָב .יכלמ/ ימיב =

 ,(םירצמב םיכרבלאהו :ייאב ןפכומה היבוט תיב) .תוינונראו .םיסמ
 ךרוצה ןמ  ןיא ,רמאנ םהה םימיב הז .ארקמ יאדו ,ןכ םא <
 וז השרפ .םה  ןוהמת ירבד הלאה םירברה יכ ,הבוראב הרבל
 רבכ .וז תרחואמ * הפוקתבו  .םינורמושה לש 'םתרותב .םג האצמנ
 הרמאנ םאו .הדוהי :ינב םהיחא ןמ 'רומג דוריפ :םינורמושה .ודרפנ '

 + םינורמושה \ .תרותל  הבברתשנ  ךיא --כיכ רחואמ ןמוב וז השרפ =
 וסנרפי = ךיא * ,םטושפכ ולא .הצילמ ירבד ונבוי םא  ,ןפוא .לכבו =
 ךולי .אוה, :ןלהל םירמאנה םירבדה תא טרבמוסו .טברפלוה =
 וזוכה לת א ל התאו
 םג -- ,אצמי שדקה  יבתכב .טעמ וליפא  יקבה לכ ]

 םי שמהו םיירוברה םירויצה בור יכ--םרובה ןמזב םירחואמה םירפסב |

 םיולמו םירחוס ייחמ אלו הכאלמ> ולעבו  .םירכא ייחמ .םיחוקל < 5

 ,"המכח, .ירפסב ,םילהתב בורל ואצמי .הלאכ םירווצ . תיברב |

 םירפסב תומוקמה לכ תא תונמל ךרוצה :ןמ :ןיא תלחקו ולשמ |
 . הרשה ייחמ םילשמו םיירובד | םירויצ 'םיאצמנ םהבש ,הלאה

 ילב רדסנ ילשמ רפס .השרפו השרפ לכב טעמכ םיאצמנ םה |

 ייחמ םירויצ .םיאצומ ונא םעה תוחישבו .ינש תיב ,ימיב קפס ;

 יפלכ הרהזא םימעפל ונאצמש הממ הול הריתס ןיאו הרשה |
 | ו

 היפוצה , "ליח תשא, לש רמחנה רויצה תא םיאצומ ןנא ילשמב (*
 בבלמה רויצה תמגוד תורפפ םושב ןיאש טעמכ ,התיב תוכ'לה תוצורחב

 והשעו .ןטייפה וטשק יכ אלא , תואיצמה ןמ  אוה חוקל יכ ,קפס ןיאו . הזה =
 + היפכ ץפחב השוע הרישע  תירפכ איה וז "תיבדתלעב, .,.בלדחקול  לאוריאל =

 ,ףסכב . "תיתיב הירטסודניא,ב םג תקסועו הֶתְלחְנ לעו התיב לע החיגשמ אוה = =
 תוורפכה ןֶמ תונקלו םירפככ רוזחל גהונ היחש , לכורה ,'וגענכה, חל ןתו רשא :

 יב וא ,ול תיואתנו "הממז, רשא ,הדש 2 איה , ןתדובע ירפ תוצורחח
 התיב תאו לרל הפי .ןיעב תנתונו תונמחר םג איהו , וחבשתו המרכ תא עטת>

 , תורושעה .תוירפכה ךההכ = ,םיפי .םישובלמ המצעל ןיכתו םידברמב טשקת =
 הוה רויצה ? תיברב האולהב קסועה ,.לודג רחוס לש וויח רואת היהי הזכה /

 ב"א לש = ןוביטסורקאהו \ תרחואמ הפוקתמ אוה

 יקר ,ותעד יפל ,האב (ינש | תיב  ןמזב קר המייקתנו העבקנש)

 ./ ילשמב וגאצמ | םנמא + חיכוי

 . ןבאו .ןבא  םסיכב שי .רשא ,םָיאמר  םינונח יפלכו ךשנ יכשונ
 הולמה ,.ןמוזמב ףסכ ול שיש ,רישע רכא ינימימ ונואר אל םולכ
 ומצע :טרבמוס ?הצוצק תיבר .חקולו וקחד :תעשב | ינע רכאל
 יפלש אלא ..םירפכב .םירכאה .ברקב :לינרה  רבד והז יכ ,רמוא
 ,הז" .לארשי:ץראב ירפכה .ירהכ .הינמרגב ירפכה ירה אל ותעד
 ;"ועצב תואת וילע הרבג יב, ',תיבר םימעפל חקול ,ינמרגה רכאה

 ,/"ועבטב חנומ .היה :ןכש  ינפמ, תיברב :הולמ היה  ידוהיה לבא
 רפכב 'םג .יכ :,אוה עדוי .טרבמוס לש יייערמה, ונויגה :רזוג .ךכ
 רעשה תא :עיקפמו | הפיא  ןיטקמה .ינונח אצמיש רשפא! ינמרגה
 אוהש ,ינונח ידוהי  כ'אשמ ..אמלעב  הרקמ .םא יכ הז ןיא לבא
 ,ועבט .יפ לע .ךב השוע

 תצק ויה .יכ ,םהה םימיב עריאש המ הימחנ רפסב ונאצמ
 תדמ, םלשל םיכירצ ויהשכ , םקחר תעשב םהיחאל ףסכ םוולמ םידוהי
 םלשל ןכ ירחא םדי הגישה אל רשאכו  ..תוינונראו םיפמ  ,"ךלמה
 תא ושבכ םג וא ,םהימרכו םהיתודש תא םהמ ופרט ,םבוח תא
 ראמ הלודג 'םעה תקעצ יהתו ,תוחפשו  םידבעל םהיתונבו םהינב
 -- "אתחמ אדחב, שממ תובוחה תא לטב הימחנו ,םידוהיה םהיחא לע
 םידוהיה וכ ,אופיא .רורב טרבמוסל , תובוח-ילעבב רעגש הרעגב
 תמאב .הזה קסעה תא ואיצמה םה יכו ,ףסכ:תאולהב וקסע
 ןוינהה תא תלקל קמ םיליהבמ םיסכודרפ ירחא  הפידרה * : ורמא
 האולה יקסע הזב :ויחש = ,רמאנ ןכיה |! תערה לוקש תאו רשיה
 ,ףסכ ילקש וזיא רמולכ ,"ךלמה תרמ%, ףסכ וול" םירכאה + םילודג
 םירכא יבגלש אלא  ,ויבקעב םתוא " שד :ונימיבש ינחלושה .רשא
 הלפנ, תחא הרעג לוקלו .םימוצע םימוכסכ םיבשחנ ויה םוינע
 אוה הזכה . םישנמ-םנצח תא ורענ םיוקמהו ., תימלשוריה "הסריבה
 הרבחב תובוח .תטימש איה הלק ךכזלכ :יכו 3 ןוממה ןוטלש
 +? ןוממה לע .תרמועה תינידמ

 %וז הקוחד הצרפב ומצע תא טרבמוס םינכה המלו
 ולא םע ףקות לכב םחלנ אוהו ייותטיש, לע אוה סח יכ ינפמ
 לכה אלא ,תדה תעפשהו עזגה 'עבט  ןאכ ןיאש | ,םירמואה
 םע' בבל לדוגו הואנב * אוה טפשנ  דוחיב .השוע הב סמ ה
 םירוהי ןיב עזגב לדבה ןיא יכ ,טילחחש ,ץריח ,ךירדירפ
 םידוהיה עבטל םיסחוימה םירבדה םתוא לכשו ,םימעה ראש ןיבו
 ותחנה יהוז יכ תויהבו . תובפמה חרכה | ירפ אלא םניא םעזגו

 תאנש ,ןוממה תבהא םרוג םידוהיה ע בט יכ  ,טרבמוס לש

 :יפסהו קהלק הדובע ירחא הפידרהו ףוגה תא תעגימה הדובעה

 סונא  :!תירחסמ היצלוקיפס ןיבו תינויע  היצלוקיפס ןיב) היצלוק
 ומיכסי יכ ,תורבועה תא חי רכ ה לו  ןויגהה תא םקעל אוה
 רמע הז םעבטו .,םלועמ םידוהיה ויה היצלוקיפס ילעב תמש
 לעו ,ןוממה יטילשל ויה םגזמו םעבט חכב ..הזה םויה דע םהב
 האולהבו רחסמב וקסעי יכ ,םתוא שיא סנא אל ,םלועה יטילשל  -ויחי
 תורזג  ,םדא ידי םהב ולח םרט רוע .ךכל םסנא םעבט אלא
 ,'תיברב .םיולמו םירחופל "ויה .רבכ  ,הלוגה .תוצראב תולבגהו

 ,עודי גוסמ .םימשיטנאה  ורמא = ,"םעזגב .תאצמג תוריזחה,
 םהינב \ ינבו םהינבו םירמומה :םידוהיה ינפ תא םנ ואשי אל רשא
 םירמומה תא ;טרבמופ לש- ותטוש םג יהוז :. תורורה לכ ףוס רע

 1 ןל ךמאתו בל:רסח רענל תוקלחב תשת רשא ,'הירכנ, השא לש רווצ םג
 רויצ והז ... "וריב.חקל ףסכה .רורצ ., קוחרמ ךרדב ךלה ותיבב שואה ,ןוא וכ,

 ודוהי הזה דחוסה יכ ,טי\חהל חרכה ןיא לבא , הלודג ריעב .רחופ ייחמ
 ריהזמ ןטייפה ., םירצמו םינענכ .םירחוס ינש תיב .ןמזב ורְג םילשוריב . היה
 תומש םה ולא---הירכנו הנוז השא .תוירכנה לע םירוענה ינב תא דומת

 ' ו ץוחה ןמ י"אל  ואובה תאזז "הרוטלוקה, תא יכ / הארנו . םופררנ |
 - + םורצממז



<< 

 אוהש .,םימשיטנאה ןיבו וניב המו ,  םידוהיה לא ףרצמ אוה |
 תא טעמ םידקמ אוה + םתומכ וניאש רידח | ומצע לע ריעמ
 רשא ,םימשיטנא ויה .רבכ ןה ,תאזה "תוריזחה, לש התישאר
 "תאטח תישאר, םהב ואצמו תילארשיה המואה תובא ייחב וטטח
 אוה ,תאזה "תישארה, תא רוע םידקמ טרבמוכו , לארשי תיבל
 לש הלגר ףכ הכרהש םוומ . הירוטסהה  ינפלש הפוקתל .המידקמ
 תבצנ איה ירה ,תישונאה הירוטסהה תמדא לע תילארשיה המואה
 ינב ."המדב .חנומ, לכה ירה  .תוישפנה היתולונס  לכב ונינפל

 תחקל ,םימע עפש קניל קר יוג לא יוגמ רימת וכלה ולא רבדמ

 והז .אלה %  ךכל ושמתשה םיעצמא הזיאב  .םבהוו םפסכ תא
 שמתשהל שקעתמ ונגיאש ,םלועמ זאמ הזה םעה ךרד םנמא

 אוהו) טרבמוס רמוא ,ידוהיה אוה הנקכ ךר .דחא יעצמאב אקוד

 הנקכ ךר םדא אהי םלועל, : םיעודיה הדגאה ירבד תא .איבמ
 םיפטוש םילגה ויהי אלש ידכ :,לגו לג לכל ושארב הנענ ,(י'וגו

 לא .תינוציחה  ותרוצ תא :םיאהמו וינונב ךפהתמ אוה ;ותוא

 שממ .ףרוע"ההשק םע םג אוה הז םע דחי לבא , ומויק " יאנת

 ןיא) סוטיצט ותוא  רייצש \ומכו שדקה יבהכב וילע רמאנ רשאכ

 אוה רדמועש < ,(ינמרגה עזנה תא ביִּכ ללהש .,םוטיצטכ אכמס-רב

 .(םימעה ליח ול ךפהי .יכ\ ותרטמל עיגמו ותער לע

 תוולהל .םהל היה רשפא-יא  םירצמב  לארשי .ינב  ויהשב

 +ושע המ .םשוכר תא הז ידי לע םהמ תחקלו יםילעבל,

 בתכש רחאלו = ..."םירצמ תא = ולצניו, םי 1 ל העש ופל .ושענ
 לע ."ומעז, תא  ךפושו רזוח .אוה * ,הלאה םירבדה תא .טרכמוס
 תא 'םילבנמה לכ | לעו ,תיעזגה  תומשיטנאה | איבנ ,ןילרבמזצ
 ... תודהיהו .םידוהיה יפלכ הלכנו תוזע ירבדב םהיפ

 ותויה םוימ  ,ירבעה .םעה  עבטב רבכ חנומ  היהש המ

 ךלהו הנפש העשמ הנמיה הלעמל ןיאש הדמב וב חתפתה ,יונל

 םלוע אורבל םידוהיה וחילצה המב .םייוגה ןיב .בשיו וצראמ ול

 ,תושעל ותליז םע .םוש לוכי אלש המ . םר ומ ב +שדח .ימונוקיא

 + ידוהיה  תושעְל = לוכי--קדצה תדמ  ינפמו השובה שגר \ ונפמ

 .םייוגה יבגל טרפבו ,ראמ שולק היה ירוהיה לש :ירובצה .ורסומ

 הלוגב וכלהב ..ומע .ידוהיה : חקל וז הרות---יתרתומ יונ תועט,

 היה היפ לעו הול שיא םוש | ותוא חירכה אל ;ומצע .תעדמ) -

 םידוהיה לע הנטש  םיבתוכה \ לכ .ירבר = תא .איבמ .טרבמוסו ..יח

 ויה םינושארה םימיב .דוע ..םימעה לא םסהיב םרסומ תא םינגמו

 םגו.םיניבה .ימיב .םתוא  םיאנושו  םידוהיה לע  םילבוק םימעה

 תחא \ הנעט קר \"םילעבה,ל :םהל .שי  ונימיל בורק דע ןכ .ירחא

 וא רעשה תא םיעיקפמ  ;המרמב םישוע הלאה םישנאה :םהיפב

 ןהלב וא הנשי  הרוחס םירכומ ; םכרצ יפל רעשה תא םידירומ

 הוב ואיצמה םידוהיח ..'וכו 'וכו לקשמה - תאו .הדמה תא םיניטקמ
 ריחמ אהיש .,ירחסמה םרסומב םיגהונ ויה םימעה .המלש הטיש

 ריחמ, לש : גשומ םהל .היה | ,ימינפה הכרעל  םיאתמ | הרוחסה

 לכ, לש הטישה תא ועבק םה .ןכ םניא םידוהיה לבא , "קדוצ

 --תואמרב .רתוי ףירחה לכ : רמולכ ..רחפמה םלועב "רבג םילאד

 ןבומכ ..ךומג ריחמב הלבו הלז .הרוחס םירכומ ונא ., רתויא חילצמ

 ינא לבא . טרחתו התוא ,הנוקה לכו  ,וז  הרוחפב שממ , ןוא

 ושארב ויניע םדא לכ .ונילא  םינוקה תא הז= ידי לע .םיכשומ

 היה רשפא יא ילגנא וא .ינמרג רחוכל .הנוק אוה המ הארוו

 םלואו : . תוירבה תא םטסללמו תומרלמ ותענמ וקדצ הדמ ..ךכב

 רבד לע ןכש:לכמו תואמרה רייע ירמגל רחא :גשומ היה םידוהיהל

 םהא המב ,וארו םכיניע תא .וחקפ + ונא  םילזונ םולכ ..הלזגה

 יהוחיה . שיגרה אל ..םליעמ .,'תרתומ :יוג תועט,---רקיעהו \: םירחוב

 : ירחש ,תינירמה .הרבחל ןברוה .םהב שוש ,וישעמ לע תוילב-רפומ

% 

 3% םלועה +

 לזו רג ..פרוה .אוה ,ולש תינידמה הרבחה תא ,אוה .ומלוע תא אל

 , םוקמ לככב 'דימת היה
 /טרבמופ ףיפומ ,ידוהיְה בלב ךכ לכ הרבג ןוממל הואתה

 ;ףסכ לש ןובשחל ול ויה רתויב .ביבחהו שוחקה רבדה םג יכ דע
 | -לכל " םירכומ | .ףסכב ."םידובכה, תא םירכומ ולש תסנכה תיבב
 ןובשח ' םהב השעו ול ורלוי יכ תונבו םינב . םרוחמב הברמה
 ,.וילע| המכו  ,םהיאושנב = אינודנ וינב ופי ג כי המכ .ףסכ לש
 היאר | איבמ  טרבמוסו . שיאל ןתתל ויתונב יאושנב איצו ה ל
 ₪ אל .ןעי = ,ךודש לש" םיומ קספנ יכ ,ןלמהמ לקילג תרמ  ירופסמ
 - םיקומעה .ןירותסמה תא שינרמ ידוהיה ןיא ,םידרצה ינש "וותשנ,
 / , .גווזה לש

 -- טרבמופ תרבר .יפל +ללכב .תילארשיה תרה התיה המו
 \ךשוע ומעל  חיטבה םיהלאה = . םירדצה | ינשמ ןתמו אשמ קר
 ! םויקב  םירהמ | םידוהיה , ותרות תא םייקי םא .דובכו יהמ ח
 | תא םימרמ םניאו הנומאב םישוע םה הזה ר בדב .תווצמה
 < :ןוואו האור ןיע שיש ,םה םיעדוי יכ ינפמ ,לקשמבו .הרמבכ םרצוי
 ""ירבר איבמ טרבמוס) םובתכנ רפסב םרא ינב ישעמ לבו תעמוש
 , אוה ןיהלאו םראה ןיב סחיה .!פג ןפואב וניבמ אוהש ,הזה רמאמה
 וז ול .םימשור ,הוצמ םדא השע  ,חותפ סקנפה ,ינונח לש סחי
 < השענ ףוסבלו . ה בו ח ל התוא ול םימשור ,הרבע השע :תוכזל
 "םושמש אלא .הוצמ  דגנ הרבע וא הרבע דגנ הוצמ :ןובשח
 > רהזהל וילע | ךכיפל = ,תוצמ לש .ןרכש ןתמ :ערוי .םרא ןיאש
 2 ףכה תא עורכי המ  ,עדוי  ונניא אוה ..תורומחבכ תולק תווצמב
 יהוו --- ישפנ .רפומ ,  בלבש הדובע ,הרוהט הבשחמ | .ונוה רצל
 : הרכש " ןתמ ןיאש .ינפמ  ,םולכ /הוש הניאש ,הלפט היזה קר
 ,ןובשח לש ,הלולצ הער לש סחי אוה ויהלאל  ידוהיה םחי .. הרצב
 .. תומלשב התוא השוע אוהו .ותבוח המ ידוהיה אוה ערדוי . רורב
 א שקבל ,תתיתד היזהב ומצע תא :ידוהי עיקשה אל םלועמ לבא
 ת--םהיב בקעיִב ,לשמל ,םיאצומ ונאש ומכ ,םיהלאה
 :. ,ונרפ לע בשיש העשב 'ה תא שקבמ היהש ,ץילרגמ רלרנפה

 < + לארשי לש .תיתדה .תורפסה ןמ טרבמוס עדויש המ וה ז
 < רקנמ אוה לבא- -תילארשיה .תורפסב הבורמ תואיקב םנמא ולשי
 :ךירצ ונניא .אוהש ינפמ  ,וליבשב ארבנ אלו היה אל ןוליפ .הפשאב
 .רימתש ,םוהלא רברל אמצ דימה היהש ,ידוהיה ףוסוליפה ותואל
 ,רמורפ ירפס לע  טרבמופ דקש אל ול ,םיהלאה תשודקב הגה
 ילש יתרה טויפה, שקז לֶאכימ לש ורפסב ,לשמל | ,ארק אלא
 :,לוריבג ןב המלש היה המו .ימ ,עדוי היה "הימפסאב םידוהיה
 ןטייפו  ףופוליפ : םא יכ  ,ונרפ לע ףופכה -ןעצר היה אל .םנמאש
 לכ תא ,היוהה לכ תא םא יִכ ומצע תא קר אל עיקשהש ,ריבב
 5 םּולָכ ונניא יולה הדוהי םג .יחצנה  דוסיב , ואולמו םלועה
 ש .תיתרה תורפסב טרבמוס , לש ותואיקב :יפל = ,םהיב בקעו
 יגשומ לש היפוסוליפל קר ותרבס : יפל .לגוסמ  ידוהיה . לארשי
 דוהי ףופוליפ היה ןומימ ןב השמ . תושממה לע םידסוימה םיינויע
 "ל מיז 'םג ןכו ,ןופלרנמ םג היה והמכ , תערה לוקש לעבו ףירח
 . םישנא ןיא יכ  ,רבופ טרבמוס ! אל + הווניפש םנ רשפא . ונרודב
 ופב .ןימ םיעבוק םה , םמעל םיכייש ,םמעב | םידיחי  ,הלאכ
 <" ,ונובשח תא 5קלקי הזוניפש יכ  .טרבמוס האר . םמצע

 ,וירוחאל  וקלס

5% 

. 
, 
1 

 , (.אובי דוע



 .ןופלנצק יח

 ,תויַפָרְנויִלְּביִּב תומישר

 =..םירבע רפס-יתבל תָיְלָּבַרּפ הָניִבְמ .ּונָהְנִג .ןיימש א ניב ש'
 ,האירקה .תישארו הבוחכה  ,ירבעה . רוברה .תארוה  ,הרומה רפמ
 םיריש  ,תוחיש ,הרמז:יות ,.טוטרש  ,הקיתפנמיג ,םיקחשמ ייפ לע
 ,השרו  ."הישות,  תאצוה --- ..םירויצו = תונומת םע * ..םורופסו =
 7 .איערת

 השעמ .יוקחכ .הלקו. היקנ .הכאלמ ךל :ןיאש  ,םיבשוח שו
 אוה ןכ = אל .תמאב לבא .לפהו--"שדקו האר  הזכ,  .םירחא 4

 תונמוא אוה .שרודו .דאמ דע יוקחה אוה השק םימעפל .רבהה |

 הכאלמה ההלע םא ..תוירחאה איה .הלודג ,תאז .דבלמו ..הדחוומ

 הלקלוקמ .הכאלמ | :הלופכ הָעְּר = ורה --ואל םאו , בטומ --ךדוב

 ייע :לחתמ אצמנש ,רוקמה רבד לע ומ גשומו המצעל א איהשב

 + עורגה ווקחה =

 םלועה תומוא .יגפל .התע  חנומה  .רפסה -- רבדל היאר
 ויהיש .ץוחנ. ךכופל ,ןייטש .אנכש רמ .בתוכ ,"םודליעינג, םהל שו

 םתנוכתמכ , תושעל .הסנ ןכ לעו = ,הלאכ "םינג = ןיעמ,: רנל !םג .
 ירבעה רפסה-תיב תא .ךופהל, ירכ ,הדחוימ "הניכמ, = רבחל .חרטו
 םסרופמה | ינמהגה ,ותוא .השעש .השעמה תמגור ,ייזמק ןורטאותל =

 *ונתנג, רפסהו' ,הפי הלע אל יוקחהש -- אלא. . לברפ .ךירדורפ
 יאובמ, .אוה (ותישילש טעמכ) ונממ ןיגה- קלח  ..רזזמ ,םשור השוע

 רואתלו .תילברפה הטשה רואבל שרקומה ,םיקרפ הנומש ןב ,ךור
 תועד, רבחמה | איכמ ןושארה קרפב : .ומצע- רפסה ,לש .ותינכת

 ,הערומ רפומו .םידלידוקחשמ לע. ,םינורחאו = םינומדק  ,"םימכח
 םיעשעתשמ | ויה  םוטסוגוא:סונאיבאטקאו ..רסיקחסוילוי, :" ולופאש
 רופס וב שיש ,לברפ לע רמאמה ."הרדכה קחשמב דחוימ גנעב
 -- רקיעה אלא םולכ וכ רפח אל ,הזה גונדפה . לש וייח ימו .תורוק =
 רשא ךונח ה- תי ב לש ותוהמו וביט רבד לע ןוכנו ריהב 'גשומ <

 דסומ ותואש ,ונחנא םיערוי .םנמא ונינפלש רמאמה י"פע .לברפל
 ןכוסמ יכ ,רשח | וילע אציש ינפמ ,סרחנו הלהת םש ול הנ
 ה המ ליבשב ,םיעדוי . ונא ןיא לבא  ,הלשממהל . אוח
 םירברמה ,"אובמ,ה יקרפ ראש םג .והודשח המבו הלההל
 תומשהו םיללכהו תוזרפה ךותמ .:יוארכ וכרענ אל ,לברפ תטשב

 הטישה לש התיצמת לע רומעל השק ,הפ ואבו וצבקנש ,!םיבורמז

 .םתה ארוקה תא לבלבלו .ישוררב ךיראהל, ילכמ | ,קיפסמ רואב"
 אובל .ידכ קר יאה .ילוכ .חרמ ונרבחמש ,אוה רתויב אלפנש הָמּו

 ללכ .ונל רש פאי א תולגב וישכע לש .ונבצמבש ,אנקסמ ידי
 םדוק ותיבה רובדה ןלצאש ,םלועה .תומוא ישעמב תושעל

 תוחתפתהה םשל אלא םרקיע לכ םיאב םניא 'םינגה,ו ,"םידלודונג
 תשמשמ איהש < ,וז "הניכמ, ןכ הניאש המ ,םירליה לש .תיללבה
 ,תאזה הרטמהל לפמ ראשהו  ,יירבעה רובדה דומלל | יעצמא, קמ

 הברמ אוהש ,תילברפה הטישה ןמ ונרבחמל 15 ראשנ המ ,ןכ ם
 | + דומע םירשע ולא םיחבשל שידקמו החבשב .רבדו

 האלמה ,'הניכמ,ה םינפב 'םיאצומ ונא וז האילפ לע .הבושת
 שמתשנ םא ,וא ,הונלטב םתסו קברפ תטיש לש הנושמ .הובוברע
 רמ טקלו ףסאש ,"תובוט  תואצמהי = תואיריא,-- .רבחמה . ןושלב 2

 הדסונ הילעש .תישארה "האידיא,ה . ומצעבו ורובכב ןיומש .אנכש-
 הלכ .יכ ,הניננ-ילכ .תיולב :אקודו . ,הרמזו הריש איה ."הניכמ,ה

 ,יהלוספ הרומה תדובע בחמה 'תאמ א

 * רוצקב הראבל רשפאו ,םצעב איה הטושפ וז הטישש דועב ,תילברפה

 ,(* תוחישו םירופס ,הקיתסנמיג ,תולוחמ גפסונ הרמזהו הבישה לעו

 םירברמש הנידמ ,"תירבע הגירמ תושעהל רפסה-תיב דיתע הז תוכזבו.
 םינושארה םירועשב : טושפ רבדה % רציכ אה ...תירבע קר הב
 םיריש רש אוהשכ ,תודליהו םירליה  םע תולוחמב הרומה אצוי
 לוקב אוה ארוק העש התואב , ןגנמ ןגנמהו ,םידוקרה לע רקפמו
 אמש ,ישושחל ןיאו,  .תחא:תבב הבקנ ןושלבו רכז ןושלב םילמ
 והז -- שושחל ןיא עודמ ,םינטקה םינרקרה ךכ יי'ע ולבלבתי
 (הלעמו שמח ינבמ תוטועפ) םידליהש .המו  .רבחמה = לש ודוס
 יא הזל םג -- םירישה | לש תולמה  שוריפ תא םיניבמ םניא

 תויגויצמלקידה תועונתה .ךותמ וניבי רקיעה .תא, יכ ,ללכ  שושחל
 רועשב ףכית .ולא תוקוניתל .םהל הנמוזמ ןכ לעו. ."םירומה ושעיש
 ,"רעיהתויחו  םייתיב  םייח:ילעב | ,תופוע ריע, החיש | ,יעיברה
 ייקזוקב, הישעמו םיליח רייע החיש םע "שראמ, -- ישימחה רועשבו
 לכה,ב הליחתמה ,החיש -- םידחא םיפדל רבעמו | ..ברח :ןיוזמ

 ,"הרואה תארבנ .ןכיהמ ,ראבמה רופסו "הייבקה ינפל הריש ןירמוא
 ,םישמר ,םיעלוה ,םיננג ,םירכא ד'ע .תוחיש כוש = - .ךכ-רחאו
 לש הכלממה יררפו "דובכה"אסכ, ד"ע םירופס בושו .,'יכו תויח
 ,י'חישמה תאיבו ןברוחה ,לארשי ץרא, לע ךורא .שורדו () םירוברה
 ךכ רחאו | ,תולודג תורפ וניתובאל ויה םינפלמ .יכ  ,וב הפוסמש
 -ןגב הלורג הרועפ היהת אובל דיתעלו . ,תולגב לארשי ינב וכלה
 ,םימיאתמה ,ת י ר ב ע ב הלֶאבו הלאכ םירופסו תוחיש 'דועו .ןדע
 תא רוע םיעדוי םניאש ,שמח ינב םידלי לש םתניבל ,לוכיבכ
 ו תולמה שוריפ

 ,-.ששח ןאכ שי םנמא +"הבוט האצמהו האידיא, -תמאב וז ןיאה
 תוחמה וז "הבוט האצמהו האידיא, י"ע ולבלבתי אמש ":ןטק
 ייע םומעש ידיל ואוביו "תירבעה הנידמה, יחרזא לש םיפפורה
 המ לבא ,'םינש רשע רחאל םוניביו יאולהש ,הלא םירופסו תוחיש
 ,..תלאכ םיטועפ תוששחב חינשמ וניא רבחמה + ךכב

 ספות אוחש ,רויצה עוצקממש ,ריעהל דוע ונל ראשנ
 תוינבת ע ב רא קר רפסה לכב שי ***6,  ךונהב לודג םוקמ  תמאב
 הז רקיעש ירה  .םולכ  תווש ןניא ןתעבראו :,(תומיקמ ינ ש ב)
 ומצע  רבחמה ול  סחימ ייאובמ,בש יפדלע"ףא ,ירמגל רפסב רסח
 ,םידליה לש תוימצעה םהיתוריצי פ''ע ריכהל, : ראמ דבכנ היקפת
 ללכבו .(! אתרטוז אתלמ) "םהמ רחא לכל שי תועבט היטנ וזיא
 הדובע,ה לש התלעות לע החיש "אובמ,ב | ןייטש רמ הברמ
 'הדובע,ה | התוא \ םיאצומ ונא  ןיא רפסה | ףוגבו | ,"תימצעה
 תורוש הל שידקמ אוה | ,ןושארה רועשב ,תח א םעפ ,'תימצעה
 תומיכחמ תורעהב םעפב םעפכ קפתסמ אוה ךליאו ןאכמו , תודחא
 ,"ליינכ .תימצע הרובע, : רחא חסונ י"פע

 תישאר תארוהל "תפסונ-תרבחמ, דוע שי ונינפל חנומה רפסב
 האירקה תטיש ."הויתניסו הזילנא ,תיטיניגה הטישה י'פע, האירקה
 ,ןייטש רמ לש ותעד תא החינמ הניא ,תונומת י'ע .,תילאנימונה
 5ולשל ןיא יאו  .תיטיניגה תטישל הרוכבה טפשמ תא ןתונ אוהו
 ךלוה ונניא הפ םנש  ,אקע אד לבא .הריחבה תוכז תא ונממ
 תא .'תובוט .תואצמהו תואיריא, ילב:ול רשפא יאו הטושפ ךררב
 ןמ = רֶבְעִמ ןיעמ שמשל םתרטמש ,םירופסב ףילחמ אה ,תונומתה

 וניא רבחמה (*

 ..ןנכת| תא
 ןיצמ | קר אלא | תוחישה ףוג תא ורפסב איבמ

 , תונורסח םהב םג שי יב א רפסה לש םירישהש , תודוהל ךירצ (**
 .מ י'ע .וכרעג םירישה .לש תוניננמהו = . םירופסה .ןמ רתוי  םה םיבומ ללכב
 / . י םעטקבוטב ץיורקחרוטנק



 ד ג ב א תויתואה רובחל ,לשמל ,דליה עיגמשכו ,םילמהל תויתואה
 השעמ םרוקמ ול .רפסל הרומה ךירצ ,"הָג  ,דָנּב ,אָּבַא, .: םילמל

 חלשיש בתכמ 15 בתכ אוהו ,הקירמאל עסנ ויבאש דג רלי ד'ע
 םימהו םיה ריע השעמ--תרחא םעפבו ,דָנ ומש חא םתחו דגב ול
 %חס הרומה המ דימלתה ןיבי ןכיהמ : רמאת םאו .'וכו .םיגדהו
 תועונתה, י"ע = תינקנ וז .הנבהש ,ראבתנ רבכ הנה :רמול שיו
 לש "תפסונה תרבחמה, ד"ע  ,םלואו--."חהרומה לש תוינויצמלקידה
 קר םצעב האב איה רבחמה ירבד יפל יכ , ךיראהל ןיא ."הניבמ,ה
 ףכית ליחתת האירקהש ,םיצפחה םירוהה בור םע "הרשפ םש,ל
 דומלל | רחוימ | רפס איצוהל חיטבמ ןייטש רמו ,ןושארה "ןמז,ב
 תיפארגילק הביתכ, | םע 'וָכו  תיטיניגה הטישה ' פיע 'האירקה
 ...'תיטסאטנאפו המושפ תיטאמיתסיס

 םינפב לבא ."םירויצו תונומת םע, : בותכ "ונתנג, רעש לע

 םירויצו  תונומתל .בושחנ אל םא) םירויצ ןיאו תונומת ןיא רפסה
 תאו | ,תויתוא .תביתכל דליה תא םיניכמה ,םיוקה יטוטרש תא
 הנניא רפסה לש :ותוינוצח .(הקטסנמינה לש .תושטשוטמה : תורוצה
 .. . םלש לבור---וריחמו ,העורג הספדהה ,רתויב הפי

 + ןירפלייה .ב

 . גְרּובְרַטפְּב 'הָלַכַשַה יציפמ, לש הֶדיִעְוה
 (.ךשמה) >
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 רפפדתיב לש ילמרוגה פופטה, די'ע

 + רגיא ר"דה
 בשחהל לכוי אל םימייקה ונרפס:ותבמ דחא ףא : אוה האצרהה ןכות

 ייטנא ,יגוגרפ:יטנא אוה : תועורו ויתוערגמ | ש יה רד ח ה . ילמרונ סופטל
 תא םנמא אלמ םינש תואמ ךשמב ,תעה תושירדל םיאתמ וניא | יניוגוה
 ןמ רבועו ךלוה אוהו ,ונמו' רבע רבב התע לבא , תירוטסיהה ותחלשמ

 + םיררחב סודטולה םירבעה םודליה רפסמ אוה בר רוע יכ ףא , םלועה

 לש ומוקמ תא שריל ץפחש ,קויד רתיב וא ,שרש ,ןקותמה ררחה

 הצוה "יובע

 העורי הדמבו , ןשיה רדחה לקלקש המ הברה ןקתל לדתשה םנמא ,  ןשיה רדחה "
 , תונוש תובס ינפמ הכז אל יממע רפס-תיבל תויהל ךא + ודיב הז וצפה חילצה
 תויתהה-יא , אלטציא התואל םיוארה םירומח טועמ : ןוגכ , תוינוציחו תוימינפ
 :דומ לת, .םהב אצויכו ןקותמה ררחב םיללכה .םידומלה ןורסח , םירומה .לש
 עורגש אלא ,םולכ אלו ןשיה רדחה ןיכו וב ןיא ןשי ה חפו נה ןמ "הרותה
 םיררחה | ךודב ךלה שדחה  הוותה:רומ לת .ךדהה |מ אוה

 תאזילכב ,םיללכה םידומלל םג .םוקמ וב שי המרגורפה י"פעו , םינקותמה
 תונש טועמ ינפמ ,  תורבעל םינוגה םירומ ןורפח ינפמ אוה םג חולצה אל
 לאש ינפמ ,הרותה:דוטלתב דליה דמול םינש. עברא:שלש קר יכ ,רומלה

 וגהנ ונמע ינבו , םינש הנומש ונכמ םיתוחפ אל םידלי םילבקמ הרותה:דומלת
 לש םירומהש ינפמו ,שמח נב םתויהב םירדחה לא  םהידלו תא ,סונכהל
 יתב ,םירכעה םידומלח לא ןגוהכ אלש | םיפחיתמ | םייללכה םידומלה
 ינפמ ,ללכ םייוצר םניִא יאדו  ןנל שיש הלשממה םעטמ רפפה

 לש ןכונח בצמ אוה הזמ דוע ער --- , סוירבע םידומלל רכז לכ םהב ןיאש

 םתבוה ידו םיאצוי תובאה ,רפס:ותבב ללכ תודמול ןניא ןבור + תונבה
 יתכב תורמולה , תוטעמה תורשואמה תודליה הלאו . "סנוציבר,בו "פרעביירש ,ב

 ןתאצבו , תירכעב  העידי לכ ןהל ןיאו ימואל ךונח לכ םש תולבקמ ןנוא , רפס
 , תירבעה יבגל ןה .תורומג .תוצראה>ימע .ט"היבמ

 ירבע:רפס:תיב לש וסופט = ותו יכ * ,אנקפמ ירול הצרמה אב ךכופלו
 6 ירומל .סגו םיירכע = םידומל .םג וב שוש רפס:תיב (א =: נל יוצרה יילמרונ

 ם5לועה <

 =  --ודופיה 'דומלה ןמז ךשמ ; שש ינב םודלי םיסנכנ סהיב לא .(ב =, םווללכ
 | תחורא דע =-- דומלה .תועש ; לולכשל | , תישש ,  תחא * חנשו םינש שמח
 ן,תירכעה הפשה דומלל הלוכ תשדקומ הנושאוה הנשה ; הירחאו  םירהצה
 תולוע דומלה תועש לכ = תיצחמ  ךרע ; ןוגר'זב תוללכ תוחתפתה לש תוחיש
 : ,ךינת . ,תירבעה הפשה רבלמ , םיללכנ םירבעה .םירומלב ; םירבעה םודומלל

 דופי תעידיז םוגהנמה רואב ,  תולפתה : סג  ,תואמגוד י"פע תורפסו הירוטסיה
 < + תוותורפס | תואמגוד = תאירקו ןוגר'זב הביתכהו | האורקה רומל | תדה
 רחפת הזכ .ןפואבו = , תודלולו .םידלול ףתושמ .היהי רפסה:תיב יב = ,יוצר (ג
 בצמה לא דוחיב בל םשויש .ךירצ (ד = . ונותונב לש ימואלה  ךונחה תלאש
 רומלה (ה ..םידימלתה לש תינפוגה .תוחתפתהה לאו רפפה:תיב לש ינויגיהה

 , רומל רכש םלשל תגשמ :םדי ןיאש  ,הלאל = , רכשב תויהל ךורצ ס"היבב

 + ךכל .םידחוימה תודפומ םיגאוד

 ןעמל ,המגורל הלאכ רפס:יתב רפיל הכורצ "הלבשה וציפמ, תרבח
 .םעה לע הזה סופמה תא בכח

 ,,םיימר נו קי םימעמ ינפמ אוה .יוצר פ'היב לש ירטונואה סופטה
 --- רפס:ותב ינש תקזחהלמ םיתוחפ םימוכס םישוהר דחא .ס'וב תקזחהל יב
 ,םיגוגר 5 םימעט ינפמ , דוחל םייללכ .םידומללו דוחל םיירכע םידומלל
 ' / תא .תערוקה | תוטסילאורה הטשהמ פ"היבב לודג רתוי לושכמ ךל ןיא יכ

 ירטינואה פ?היב תא יכ | , םיימואל םימעט ינפמו = , םיאצחל | דליה . שפנ
 < לכ ינפמ טעמבו <. רתויב  םיתמאו םינוכנ  םוימואל תודוסי לע דסיל רשפא
 7 / :דתאכ תוחליו | םודליל ףתושמה | סיהיבל םג- םיכסהל = ךירצ הלאה .םימעטה
 ! 7 ובא- לש .הכונחל המוד תויהל ךיהצ החפשמה םא לש ימואלה | כוגה
 \ : ,החפשמה

 "הפשהו תחה ידומל ילגרל דוחיב  ,םיבהלנ םיחוכיו הררוע וז האצרה
 יתש .ינפמ ,פ"היכב תדה ידומלל םוקמ ןיא  יכ ,ונעט .םידגנתמה ,תירבעה
 , לש 'ס"הב ןיאו , טרפה לש ונינע ,בלבש רבר איה תדה-- תחאה : תונס

 וינפל שיש העשב ,הלאכ םינינעב קוסעל * לוכי , יביסרגורפה , השדחה תעה
 -!> לכל ס"חיבב תדח .ירומל תא חרוי  ימ---תינשהו ., תוישונא---תויללכ .תורטמ
 " ;םהורימלתל רופמל םילוכי םה ןיאו ,תדה ינינעב םה םישפח םישדחה ונירומ
 .רומלב קוסעל ןתואי אל וללה  םירומה . סמצעל םהל םירפחה , שגרו הנומא
 לא .םפונכנ 'םא לבא . םונשיה םודמלמח אופיא וראשנ . םחורל רזה ,הזה

 \ םיפכודותרואה : תאז דועו ? םתנקתב םימכח זא ןליעוה המ---שדחה ונרפס:תיב
 אל וב םירמלנה תדה ירומלש םושמ ,הזה ס"היבל םהידלי תא וחלשי אל
 , וילא  םהירלי תא וילא וחלשו אל תועדב םישפחה םגו ,םתעד תא וחינו
 1 .םתער תא וחיני אל וב םירמלנה תדח ידומלש- -םושמ

, 

 .רשפא םנמא יכ ,תרה ידומל תובוכ  םיררצמה ונעמ הז תמועל

 .לבא ,ם"היבמ תדה ידומל תא שרגל םיצורה ,  םיביפרגורפה תעדל םיכסהל
 הצווה ,הלשממה חכ לע תנעשנה | תטלש תדב ?םירומא םיהבד המב
 ". חוהל תדגנתמה חור ,הל הצוחמ םגו ם"היבב םג |, םיכינחה ברקב תורשהל
 . הב ךמות ןוטלשה חכ ןיאו תטלש תד הניאש ,לארשי תדב אל לבא , םירוהה
 " לבא ,תוטמגודה תדה ידומלל קר  דגנתמ אוה הנה ,יגוגדפה רקועל עגוגבו
 ."תד, הע .רבדל ןיא ןכלו , העודו םלוערתפקשה אלא , תיטמגוד חניא *ארשי תד

 "ונתד ,ןז םלוע:תפקשה ךותמ םיעבונה ,"השמ  יקוח, לע א"כ , "השמ
 .רע ! רמאלו ןהיניב - לירבהל .השקש דע , ךכילכ ווב וז תורושק .ונתוימואלו
 ונוגהנמ רתילו וניגחל ,לשמל ,השענ המ ,  תוימואל . ךליאו ןאכמ , תר ןאב
 "רבהל ןוא ללכבו ? ונייחב קומע שרוש וכהו תותר .הרוצ ולבקש ,.םוימואלה
 = ןיהע הלודג  םעה בור לע תרה תעפשה יכ ,"תדה | שורג, ד"ע ונלצא
 < 0 7 .לורְלו תא םעה חלשי אל ,תד לש תיחולחל לכ וב ןיאש , פ"יבלו , דאמ

 \ עטונב קר אלו ,תיובעה הפשל עגונב תקולחמה הלדג רתויב ךא
 . ,םפבל םע רשא לכ תא םעפה  ודוגה תירכעה ידגנתמ .רבלב הפשה דומלל
 / םללכב םיירבעה  םירומלה דגנ הכורע םתמחלמ התיה םעפה .רבד .ודחכ אל

 .?תובב ןוגר'זה תא שירשהל קר התיה םתנוכ לכו ,םנושלב "הילביב,ה רגנ וא

 . השקו  הלורג ירבעה ם'היב לש  המרגורפה יב ןואצמו וקרב . ירבעה :רפסה

 .נרופחְו המ לכא ,ידבכה אשמה תא הילעמ לקהל ךירצו ,ידמ רתוי אוה
 הכרצנ תופורה הפשה ,"עיטיווזאר, םשל\. םוכרצנ םייללכה ה ? הנממ
 ,םשל םוכרְצְנ תינוגר'זה .?ארוטארעטיל,ה םע  ןוגר'זה . םוימונוקיא םיאגת ינפמ
 % .םיירבעה םידומלה  ,םירבעה  הפשה | םוה לא ולטוי ,ןכבו ,תידוהי ?ארוטלוק,

 בו רגע ס'היב לא פק 'לכ ,םתל = הלא םירבד ,טרפב "הילביכ ,הו ללכב
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 הריעוב  ויהש | ,ןוגר'זה יצירעמ ,  המרגורפה ןמ וקחמי --- "חרפכ,ל 'םה יהו
 אהשתה םיטסינוגר'זה .הירבעב םג תצקמבו ך"נתב תוחפה לכל .ודוה , תמדוק ₪

 , םוקמה תא. עדוי .ימו = .הנש .ךשמב "המידק,  .לודג דעצ והז ., לכב ןרפב
 1 האבה הנשב וללה םימדקתמה ודמעי םש רשא

 ידי לע  השגוהש ,  היצולוזרה איה  תיפופט :
 ילבל תטילחה הריעוהו ,הלבקתנ אל םנמא תאזה היצולוזירה ,םיטסינוגר'זה

 ןורכז ראשתש איה היואר  ךא ,הבישיה לש לוקוטורפהל וליפא | הפונכהל
 אשונש המ לכ תא  המרגורפה ןמ .איצוהל, :רמאול ,הנושלכו .הבתככ תורורל
 הב שיש תומוקמב תינלופ).- תוסור : ,ןוגר'ז : ודכלי ם"הובב , יתד | םחוח וולע

 לש םירבדמה שאר
0 
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 ,עבטה | תורלות = , תיללכו תירבע הירוטסיה , היפרגואיג , הקיטמתמ = , (ךרוצ \ =
 תרמלנה ,תיסורה הפשה דבלמ ,םידומלה לכ . תולמעתהו רויצ רמז
 תשרור דִועְו ."םעה לש הרוטלוקה פא המאתהב ןוגר'זב םידמלג , תוסורב
 םידומלה לכל הומל ירפס איצוהל, :"הלכשה יציפמ, תאמ תאזה ליצווה
 ותואב ןכ הנה ."הרומאה העצהה חורב ילמרונה ס"היבל םורומ ןיכהלו ןוגר'וב
 ןיא , הלא םיצורח םיגוב לש םרפהב תוגבהל ריתעה ,'הפיהו בוטה, םלועה
 ,ש רמ ריעה הפיו . ןוגרזו  (תינלופ --- ךרוצה תעשבו) תיפורמ= -ץוח ,םולפ
 ןינמ ןיא וז העצה יפלש | , ןכרועו "דנוירפ,ה דסימ היהש :ימ , גרובזנינ
 ונתי ימואלה ןבומכ, 1897.  תנשל רבמטפסמ אלא ליחתמ ירבעה ונמלוע-

 םירכדה תא .ונל תתל ך"נתה חכב שי רשאמ רתוי "םינוגר'זה םיקיפלקה , ונל <
 !תירבע ל הרומ (תונבל רפסה יתב ד"ע םיחוכוה תעשב) רמא הלאה
 יכ ,תורוהל ךירצ םלואו . דמשה תונערופ ינפב דחאה םירהה םג אוה ןוגר'זה

 םג ואצמנ , הרומאה הויצולוזרה ןרינב תחא הַעְד התיה תאזה אירבחה לכל אל

 םוגרתב אל ןבומכ , ןוגרזב "הילביב,ה תא ם"היבב דומלל וריתהש , "םיליקמ,,
 ..י ךכל הלחתמ ןקתנש ינוגר'ז םוגרתחב אלא ,דומלה תעשב ןוגר'זל תירבעמ |

 לע םחרכ לעב אירבחה ןמ כ"חא ואצוה וללה "םידגובה,ש רשפא ,ערוי ימו 8

 ושרדש ,תוכהלנה תושרדה תיצמת םה הלא לכ .הפונקל וכלהו ואטחש אטה '
 ,רבדה ררכוה הפ . ונל שיש , השרחה 'הדיחיה הרירשה , הפיה הפשה, ילעבי =

 ילעב תונחמ ינש ןיב א"כ ,תופשה יתש ילעב ןיב אל החקלתה המחלמה יב .
 ,ט'על טעמה םהו | ,הלא . ימואלה / ונמויק לעו ונויח לע םידחוימ םיטבמ

 םירחאהו | , םלגר לע .ובחכ "רבעב :קלח וגל ןיא,ו םגורכומ לכה תא  םיקחומ =
 , םדקרק דעו םלגר ףכמ םורבע םה

 / : הלאה תוטלחהה וטלחוה ףופבלו םיחוכוה וכשמנ םומי ינש
 ןה תוכובס ,הצרמה עגנ ןהבש ,תולאשה יכ ,תאצומ תדיעוה (א

 . הז ןרינב תומלחה לכ לבקל ילבל טלחוה ךכיפלו ,  ןרתופל השקו |

 ךירצ ,ןומהה יפב תרבודמה הפשה םש אוה ןוגר'והש | ,תומוקמב (ב/
 ןואש אלא ,דומלה תפש רותבו ומצע ינפב דומל  רותב ס"היב לא ןמינכהל

 + הז דומלל ןתונה ןמזה תומכ תא תעבוק הדיעוה = <

 ,ירכעה ס"היבב | םה הבוח ירומל תורכעה הפשהו ך"נתה (ג | <

 איהו , תולפתה רומל ד'ע הטלחה םוש הטולֶחמ 'הניא הרועוה (ד
 .םוקמה ישנא תושרל תאזה הלאשה תא תרסומ

 ,ירכעה .ורוקמב ס"היבב דמלנ ך"נחה (ה \ .

 .הבוח לש רומל  אוה הנורחאה הפוקתה דע תירבע  הירוטסיה (1 . 0

 ןוכהל  הכירצ "הלבשה יצופמ, | תרכח (ז

 \ . םירבעה

 \ תיששה איה ס"היב לא .הפונכה תנש (ח | < |
 לש ילמרונה סןפטה ₪

 םידומלה \ לש  תומרגורפ

 .דומל תונש שש לש אוה ס"היב

 דומל:רכש .םלשל תגשמ םדו ןיאש ,הלאל  ,רכשב אוה דומלה (י
 + ךכל םידחוימה .תודסומ םוגאור
 רמוח .האבה ההיעול .ןוכי רעוה יכ ,הנוער .תא תעבמ הריעוה (אי ג

 4 +םירדחה תלאש דע .
\ / 

 תעדב יולת כ"ג תודליו םידליל ףתושמה ם"היב: ר'ע הלאשה ןורתפ
 ".; םוקמה ישנא

 (,אובי ףוס)

 + < םלועה 3%

 'הלחג , אמלעב תוחטבהכ אלא .לורג 'החכ היה אלו ןושארה דעצה תא דועצל

 זי ןוילנ

 :+ הָיצילמ םיבתכמ

 אח,

 ,טנמלרפה לא תוריחבה ןובו וניניב דוע  םירורפמ  תועובש המכ
 םא , "תוריחבה חיר, לכא .'הפקת לכב .הליחתה םרט רוע תוריחבה המחלמו

 הנוכתה הכר דוחיב . הצק דעו הצקמ ןנתנידמ תא אלממ ,ךכ רמול רשפא
 םמצעל ולגפשו תונורחצה  םינשב | םהיניע וחקפנש .,םידוהיה .. לארשי הנחמב
 ,וישכע םיריכמו םיעדוי , תיטילופ הנחבה 1907 תנש לש תוריחבה תמחלמב

 םחל איה טנמלרפה תמב יב ,וחכונ םה .םהל טנמלרפה לש וכרע זהמ
 םיש ענה , ןידה-תוועו לועה לע עיהוהלו זירכתל רשפא הילעמש ,הדיחיה
 טפשמ שורדל םג רשפא הזה םוקמבשו ,העש לכבו םוקמ לכב םירוהיהל
 בל ומש םירוהיהש ,אלפ לכ ,אופיא , ןיא . םהיתויכז לע  ןגהלו םירוהיה

 וליחתה הזה טנמלרפה רטפנש רחאל ףכותו ,  ולרוגו םנמלרפה ינינע לכל

 + ןהיהואצותו תודיתעה תוריחבב םינד
 הקיטילופה לש בצמה הכרה הנתשנ תונווחאה םינשה  עברא ךשמב

 תוריחכה תואצות ילגרל . םידוהיהל סחיה םג הנתשנ הכרהו היצילגב תיללכה
 הוטרקומד,ה תגלפמ ידיב הלע תוריהבה רחאלש םינינעה בצמו 1907 תגשב

 שופתלו םדמעממ  םוביטברסנוקה .םינלופהו הטכאילשה תא ף דהל "תימואלה
 סחי לע םג) עיפשה הזה יונשה , הדיב תיאצילגה הק קוטולופה תגהנה תא

 "תימואלה היטרקומד,ה תגלפמש - , עורי - ,-הנידמב  םוהוהיה | לא  םינלופה
 הלידבמ הניאו .היולג הביאב םירוהיל תסחיתמ היצילגב כ"ומכו תיסורה ןילופב

 תאזה הגלפמהו . הלג ד לע םינוח םנואש | , םינלופה:םידזוהיה | תא םג בומל
 העפשהה םצוע ,תווגלופה תוגלפמה ראש לע םג  החוהמ הברה הליצאה
 תלאש לא םינלופה תוגלפמ לכ לש ןפחי ךותמ  םינורחאה | םימיב הלגתנ

 + בובל רועה .תצעומל תוגורחאה תוריחכה לאו םיגזומה
 ' טנמלרפה לא תוריחכה ןינעב .םג נישכע הגשגו ךלוה ירה הזה .ןווזחהו

 !ליבשב .עובקל ידפ" ,'םיללובתמה ישאר  פתעשב ומחלנ המכ רע  םועדוי לכה
 םידוהיה :רפהב םיטרנמ לש < עורי רפסמ . םודוהיה

 ףוסבל ךא ., ןפוא םושב םיכסהל םינלופה וצפח אל וז השירדל ,  הנידמבש

 סה םירוהיהש , הריחבדיוזחמ העשתל םיטדנמ העשת םידוהיהל .תתל ותואנ

 לא םינלופה דצמ ירמגל רחא םחי םיאור ונא וישכע ,טלחומה בורה םש

 סחוב םוטדנמה 'לש רומאה רפסמה לע  םופוסומ םניאש יד אל . םודוהיה

 .הזה רפפמה ןמ עווגל םה םיומואש אלא | ,םידיחהיה לש יעבטה  םיוברל

 -ֶצדֶאראנ אדאר) 'תימואלה הצעומ ה, ,לשמל ,הרשא ןכ הנה

 ליב שב יקפעילק יגלופה לש הרוטדידנקה תא (אוו

 םיגהונ הנש םיעבראמ רתוי הזש י"פעא ,אימולוק
 הצעומ,ה הדיתע ,רעשל רשפאש יפכ ,םנמא .ודוהי םש רוחפל
 םיטדנמה תעשת תא םירוהיהל תתל ףיסותו הכושתב  רוזחתש "תימואלה
 םג לבא .יוארכ םתוכז לע ןגהל םינלופהיםידוהיח וערו םא דוחוב , םהלש
 תעשב עירכמ ךרע "תימואלה הצעומ,ה לש התטלחהל אהת .אל הז ןפואב

 תא תער המלל ןמר וזמר רבכ וללה םינודאהש ירחא  ,ןמצע תוריחבה

 ,םידוהיה םיטדידנקה לא תוריחבה תעשב סחיתהל סהילע ךאיה , םינלופה
 תיראש תא .ליצהל ידכ ךכ-לכ הצותנ תוחכה תודחאשכ ,וישכע אקודו

 התוער תא השא תוררוצה , תוגוש תותכו תוגלפמל םודוהיה וגלפנ ,הטילפה

 ,הגלפמה : דורפה אוה לודג המכ דע ,דיעתו דבלב תומשה תמישר אובה

 םינותמה םירוהיה | , םינלופההםידוהיה ,  (תינויצה : ירק) תימואלה:תידוהיה

 ילעופ, = , םיטרקומר-לאיצופה םידוהיה , סורג ר"דה תעיסמ םישפחה םידוהיה

 ירח , הזב ונל יד אל אמשו ,"וכו (םיאצילגה םיאדנובה) ,ס .פ .שז , "ןויצ
 תא ,ונתוא תוכזל םיצורו םודוהי םיטדידנק ןומה | הניוזמ ןנילא םיאב

 רורפהו לובלבהש , ןבומ אליממ] , םהלש הרוטרודנקהב ,"הצחמל םיטאיזא,ה

 ידוהיה טדנמה תא םירימעמו לארשיי הנחמ ךותל הכובמ םיליטמ וללה

 + הלודג הנכסב
 תאמ הל תערונ הבחש ,תינויצה הגלפמה תדמוע תומחולה תוגלפמה שארב

 .ריעצה רודה הנושארה הרושב דמוע הימחול 'תואבצ ןובו , ןיסולכואה בר ןומהה
 הכרעמה לא ,האצי תודחא םינש ינפל קרו , איה הרועצ ןוידע .תאוה .הגלפמה
 בל תא הילא ברקל הקיפסה רבס תאז לכו + הקיטולופב תפתתשמ הלחתהו
 תתסנשכ | ,םינש .עברא נפל חוע = , םידוהי"סניא \ לע םג .דבכתהלו . םירוהיה



 לע-תוארהל הל רשפא ,"רבע, וז הגלפמל הל שי רבכ וישכע ,לודג  ןוחצנ

 לומ לא ..לועפל ריבכ ןוצר לעו םישעמ לעו ןושארה | *ידוהיה בולקה, רוסי

 תיראש תא רוגחל םינוכנה ,םיללובתמה הכרעמב םידמוע תאזה חגלפמה

 וריסה םידוהיה : םצק ברקש ,םוללובתמה םה םיששוח .וז המחלמב םהי תוחכ
 םגו .ללכ םהל םיעמשנ םניאו םהילעמ םתוספורמופא לוע הא ירמגל
 :יאש , לדלודמ רכא ןיעמ אלא םניא אמש ,םהב םידשוח וליחתה םינלופה
 ךכיפלו ,ונממ רטפהל אופוא יוארו ,םינלופהל אלו םידוהיהל אל וחפסל רשפא

 םיטרנמ הויא לבקל םריב הלעו ילוא ,םעפה דוע םחכ תא םיללובחמה םיסנמ
 רזע אוצמל ידכו |. . , תיטילופה םתסיסג תא" ז"יע ךיראהלו טנמלרפה לא
 רחבנ םשש ,םוקמה תא רש ילוק רה" ה ה בזוע ,ץראה תלשממב עויסו
 ונרבח .דגנ ולש .הרוטרודנקה תא םש דימעהל ידו ר ב ל ךלוהו ,םדוק
 ר"דהו  ,ונמיה החונ ותעד ןוא יארוב הנידמה:בינש ,דנא טש
 אבש העשב ,ותוא וסה ץיב ו הורד כ ווהמש ,ןיימט שנווו ל
 ת"וד םהל תתל תנמ לע הנו ש אר ה םע פ ב םידחא םימו ינפל המש
 , םיטרקומד:לאיצופה םע דחאתמ אוה--ול עומשל ףא וצפח אלו ,וישעמ לע

 תא ושיגרה רככ הז : םיללנכתמה ולבח תחא הלוכחת דועו .וב ובמהי ןטמל

 ןותעה תא םהל וכשמו וכלה .םינומהה לע עיפשמה ,ידוהי ןותע לש ונורפח
 תא םחולו םתושרב ולב וישכע והיההו | , יוקרקב ל"ויה ,"גאט רעד, ימווה
 8 8 קחקדמ וניא ,ןבומכו ,םתמחלמ

 יארוק ,המחלמל המצע תא איה םג הניכמ תִיָגּיִצה הגלפמה םלואו
 םישרומ םיעשתכ בובלל ואבו וצבקנ טעומ ןמז ינפל יכ ,  םועדוי "םלועה,

 עגונב רבד טילחהלו יחכונה בצמה ד"ע ץעוהל ידכ ,היצילג יבחר לכמ םינויצ

 !וללה תוטלההה וטלחוה היצנדפנוקה התואב ..תואבה תוריחבהל

 םיטדידנקה (ב . תורוחבה תמחלמב לעופב תפתתשמ תינויצה הגרפסה (א

 םא1 ,ורחבי םא ,טנמלרפב "ידוהי .בולק, דסיל םיבווחתמ תינויצה הגלפמה לש
 ראשהל םיכייחתמ םה ירה ,סרפסמ טועמ תאפמ הזה רבדה םהל היהי רשפא:יא
 הגלפטה לש םיטרודנק רותב (ג ,טנמלרפהבש תוצוכקהו םיבולקה לכל ץוחמ
 . היצילגב = .תינןיצה .תורדתסהה ירח קר תונמהל םילוכי היצילגב תינויצה
 ..בובלבש וזכרמה - ינויצה  דעוה ידיב הרוסמ תוריחבה יגינע לכ תגהנה (ר

 רמ . ותלועפ = תא יזכרמה  דעוה רבכ לחה וללה תוטלחההל םאתהב
 הצרהו לארשי יפלכואב תובורמהו תולודגח םירעה ןמ הברה .רקב דנ א ט ש
 ןומא ול ועבוה  תולודגה תופסאה לכבו = ,"ידוהיה בולק,ה תולועפ  רבר"לע

 , םורעה לכב טעמב .םינוש םומאונ םיחלשנ תוכוקמה ראשל םג .הווהו

 לש הרובעה  רוהפ תולכתל  םודעו | ודפונ  ,ןוגה רפסמב םידוהי םש שיש
 םג אהיו / שיא הזיא םש דימעמש םוקמבש ,רבדה אוה יפואו | תוריחבה

 ,ומצע תעד לע ולש הרוטדידנקה תא ,ימואל ידוה'

 + ינויצה יזכרמה דעוה תאמ רושא ונממ
 ףלודַא : לש םוטדידנקה םה ימ ,ינויצה יזכרמה דעוח םסרפ התע הז

 ;(תומדוקה תוריחכב הב רחבנש רועה) ידורב ריעב דנאטש

 סוקמה ידוהי םושרוד

 ריעב לגני לאכומ ריד ןץיבוהור ד ריעב רפיצ ןושרג ריד
 הז  דבלמ ,שולק:ירטס ריעב ךייר | ןזאיל ריד ןשטאשטוב

 ,דנאמש לש הרוטדידנקה תא לופונרטו יולפינטפ םג הנדמעת
 עשוהו ר"דה לש הרוטדידנקר תא .רפיצ לש -- אימולוקו
 111 ב וב לב ,הארנכ ,ודימעי

 :םהלש הרוטרודנקה תא התע:תעל ודימעה  םינלופה:םידוהיה ןמ

 . בושטולזב דלוג ר"רו ץיבוהורדב :ןויטשנוויל ר"ד  ,ידורבב רשילוק ריד

 ןוהט

 ושעש , *םירוהיכ תווערפ, ד"ע םינותעה | ועידוה םידחא םומי ינפל
 + תוחרזמה היצולג הצקב ,ב )ג ה ו א ל ךומסה , בוראק רפכה יבשות םירכאה
 בונהוא ירוהיב וערפש תוערפה | תא ונרכזב , ונתוא הדירחה תאזה העומשה
 תרחממ לבא . השק ועצפנ םידוהי המכו  דחא ירוהי גרהנ וא 1902,  תנשב
 ינש . הדירחמ .הרוצ לבק הרקמ י'פעש ,ערואמה יטרפ וערונ אוהה םויה

 לש "םהספ, גה וב לחש ) (שרהה ןינמל) לירפאכ .ג"כב ואב בונהואמ םיחבט

 לצא ונקש | , תומהבה תא םתיבל .תתקל ידכ | ,בוראק רפכל 3, םולוטקה

 התארנ "םחספ, גחב הלועב רפכל .םירוהיה .ינש תאיב  ,ןבל .םרוק .םירכאה
 תא םהמ והקיו = םידוהיה לע ולפגתיו ,םהל שוהקה = םויה ,לולחכ םירכאהל

 ,בונהואל .טלמנש ,ינשה  ,השק ועצפ .םודוהיה רחא תאו ,הלגעהו םיסוסה |
 ירא בוגהואמ םידוהי המָכ רועו ו ינש תוולכ בראק ינשה סויב

 ?ל גל נא םיצורו הינמרנ תנוסל דנחנא םידב וע וכ , תרמוא תוגורחאה ו

 , הלזגח תא בישהל

 יש , םימרדנ/זה תשש ידיב םג .םתוכהל םימרדנ'זה | לע ומויאש אלא דוע אלו
 ,םימררנ'זה תשורדל ונענ אל םשארב רפסה ןקזו :וראק

 0 0 ,אבוח ךכיפלו | ,ןומהה .תא טיקשהל התלע אל | ,רפבל ביחא ואבש

 , םשארב" רפכה ןקזו םיממוקתמה םירכאה ורסאנ זאו / הקסור"הווארמ םילויח

 ָהיצילג | ירפכב | חיכשדיתלב ערואמ וניא ןפוא לככש , הזה ערואמה
 תישעל, רמוח םינלופה  םינותעהל , תוריחבה ינפל , ןישכע שמש ,  הניבוקובו

 , םידוהי ., נאר : רומאל ,  תולוק ילוקב הילע וזירכחו ואצמ האיצמ ."הקיטילופ

 | םיגלופה ,וגילא תוריחכה תעשב די ונתו םיגי תו רח י ש עמ תא
 ,"תוערפ,ה תאש , שריפו תוארקמה תא העידי-רסוחמ סרס .ל"וח ינותעמ .דחא
 אקוד רוחבל םיצפחה , םוימואלה םידוהיה לע םיאל ליבשב ,  םינלופה וללוח
 האורו גרובגטולרשב בשויה , ירבע רפוס אצמנו . טנמלרפה לא םהלשמ םירוצ
 אלש | ,עידוהו דימ אצי = ,"הירוטסיהה  ףויז,ל א וששחבו , היצילגב ומולח תא
 + "ונטולש ישנא | , םיניתורה אלא  ,בורַאקב "םורגופ ה תא ושע םינלופה

 י ! חרפ אברוע

 .""פע \ הרחבנש ,תיעראהדהדעוה ירבח הניווב ודעונ לירפא שדחב

 ירוהי לש \ ירוטלוקהו  ירמוחה  םבצמ  ןוקת תילכתל א"קי לש הביטאיציניאה
 "ד , ןוהשי ר"ַד , דנאטש ונירבח םג  םש .ופתתשהש , תאזה .הפסאהל . היצילג
 .דפות  והיפלש =, תונקת-רפס :א"קי תאמ שגוה ,  רלוייא רוטקרידהו ןאבַאלַאב
 :לָש  ילכלבהו  יהוטלוקה  בצמה תמרה  םשל "תורזעתה, םשב .הדוגא היצילגב
 -תירטפודניא הוצילג .ידוהי  ברקב .גיהנהל לדתשת הרוגאה . תאזה ץראה ירוהי
 9 םידוהי  הכאלמ ילעבל  םייח . םירמוח תינקל תופתושמ תורוגא רסית ,,תותיב
 " + םידוהיה  םירחופה ליבשב | םג ולא :ןיעמ תודוגאו םהידי ישעמ תריבמלו
 ךונח תבוטל .םיטועפה םירגהה ליבשב הולמל תורבח הנדסות הוב אצויב
 "  םשל . לברפהיסרוקו | םודלידינגב ךומתלו דסיל הדוגאה לדתשת ריעצה רודה
 : . 'ןכו תואקיתוילביב ,  ארקמ-יתב | דסוהל םיכירצ .ללכב הרומלוקה  בצמה תמרה

 דעו םג רחכנו' םילק םויונשב הפסאה תאמ  ולבקתנ וללה תונקתה
 עשוהי ר"דה .רחבנ םינגסה דחאל .ץ י בורו ה  ע ד .ש 'ה ושארבז יצרא
 ו . רימ הדובעב לחהל המילחה הפסאה . ןוהמ

 = ;שינעה ריאמ

70 

.- 4 

 ל .תּונויצּב

 .אושנ םיפדה .תונויצה דגנ ינודגולה ."פמיט,ה לש וירמאמ לע הבושתב

 : ךרועה לא הזה בתכמה תא ןותע ותואב ןוספלוו 'ה ונתורדתפה

 נותעב םושהל יל השרת םא ,ךל היהא הרות ריסא ! רקיה ינודא

 םיףועצה םיקרוטה,, ד"ע ה ךרפוס לש וומאמ לע םודחא םורבד

 0 .ךשמב .יתויה אל = ,ינובארל | ,לירפא = ר"יב  ךנותעב ספדנש  ,"תונווצהו
 ו אוהה רמאמה לע בושהל תורשפאה ול .החוה אל ןכלו  ,יתיבב הנורחאה
 : | רמאמה דופי לעש ירחא = ,התע רוחיכ ,יתבושת רוחא לע ראמ רעטצמ ינא
 5 וב ןהקיעמ | תובזוכ תועומש = , תונוש תועומש | תוגויצה 'ר"ע וצופנ .אוהה

 לעב ורבדמ |, םפוס דעו םשארמ םלוכ םה םיודבש םירבד שו רמאמה ותואב
 :אוח ןוא .יכ , רורב חארנ , תונויצל םיריעצה םיקרוטה לש  םהיסחי לע רמאמה
 ו ,.בשוח איה , תיגויצה המרגורפה לש םיקרפה ישאר תא וליפא ערוו
 וב תא ןעוט אוה = הז רוסי לעו ,הניתשלפב | תידוהי הכלממ | רפול םיצור

 . העוחיה תואליזבה ז המרגורפה ,ונלש המרגורפה םלוא , ונתעונת דגנ ויתונעט

 .חוטכ טלקמ ודוהיה ,םעה  ליבשב גישחל תפאוש - תונויצה, יב , שורופב תרמוא

 .סרגנוק ב תרחוימ הכלממ דוכי ד"ע תובשחממ םיקוחר ונחנא |, "הנותשלפב

 ,ונתרובע תא רוכעל ונא םיצור יכ ,  שרופמ יתרמא גרובמהב ןורחאה ינויצה

 .רובעפ .םיפאוש ונא * ,.הטרופה רצמ רושיאבו .תיקרוטה  היצוטיטסנוקל םאתהב

 ונושעמל תודגנתה תוארל דאמ םישגרנ ונחנאו ,תינמותועה הלשממה תבוטל

 יב ,הלשמטה ינועב = ונחיר = תא 8 םיצורה , וניאנוש ל ,היצט
 ה תחא + סורה םג :,וגרעצל ,שי = , אוש .תולולע דגול םילילעמה ,הלא וניאגוש



 ,?הילגנא תרבח לש קנבה ןוגכ ,תילגנאה .הלשממה י"ע ורשוא = םיישארה
 םינויצה - םינקסעה בור 4, בושיח תרשכהל הרבחה , תימואלה ןרקה ,  הניתשלפ ,

 םג ינא הצור | . הינמרג יניתנ אלו היסור .יניתנ םה הניתשלפו היקרוטב =
 + ןולרבב = א"קיאה תרבחל תוכייש םוש לכ ןיא תינווצה הגחנהל יב 4, שיגדהל
 אל ןנוא , גיסונ ר"רה | , החכ-אב לש ותדובעו תאזה הרבחה לש התלועפ |

 ליטהל ןיא ןכלו , תינויצה העונתה לש ללכב "העפוה, אלו "הדחוימ העפוה,

 . ונילע ןתוירחא תא
 תחרפה תבוטל תָובר רבכ התשע ונתעונת יכ , ריכזהל ינא הצור ףוסבל /

 קר אוה השענש המ לכו ,  הניתשלפב ללכב תוחתפתההו הישעתה ,  בושה

 םכסהכ השעתשו תושעל הדיתע תונויצהש , םירובכה םישעמל הטועפ הלחתה
 .תינמותועה הלשממה לש הנוצרל

 , ןוספלוו ד ,ךל רוסמה
 ,תינויצה הגהנהה שאר /
 ,יאמל ןושארב , ןלק

 לודג .רמאמ התע הז סופרה םורצמב אצויה "ירטקומ,, יברעה ןותעה

 ברעו לארשי-ץראב יעקרקה בושיה לש ימונוקיאה בצמה תא ליכקמ אוה וב רשא

 ררושה לקלוקמה כצמל יכ ,  טילחמ אוהו ,  הורגלובו \ ןוו = ,הינמנרבש הזל

 םג םא יב ,  םדוקח ינידמה רטשמה לש ןוטלשה | קר אל םרג ברעבו י'אב |
 ןיא עודמ ,אלפתמ ןוחעה . תוצווח תולמע םידי רפוחו .םיבשותה תורעב

 םירומאה הנודמה ילבח לא תולעל םידוהי וברי יכ ,תלדתשמ היקרוט תלשממ = >
 -- ,םמעעל תרחוימ הכלממ רסיל םידוהיה ורמאי .אמש , דחפה . םהב זחאהלו |

 . רוסיו ךמס םוש ול ןיא -- ,זומאמ תא ןותעה םויסמ כ
 רמאמ אוה םג םיפדה הריאקב אצויה "הבל:לא, יברעה ןותעה -- 0

 ."הפרב, ידוחי בושי רוסו ריע תועומשה ילגרל לודג |

 ,םיאצילגו םונמרג ,םיסור םידוהי יכ ,  רומאה .ןותעה רמוא ., קפס לכ ןוא
 ץראלו ונל הבר הבוט םתא ואיבי ו :לאב .תובשומ דסול ידכ ,ונצראל ואנבוש

 ןפואב םידוהיה י"ע וחתפתי יעקרקה בושיה םגו תשורחה םג , רחסמה ,סג ,ונתדלומ
 ונמע הלאה םירוהיה ויהי םא ,ררבל ךירצ הלחתמ לבא ,דאמ דע הלענ

 ,םיוקמ וגא . ונצרא תא שובכל תרחא הלשממ לש תופיאשה דגנ תחא הצעב 60

 םה םור'קומו םיבבוח יכ ,םישעמו  תודבועב רימת = םותיכומה ,  םודוהיה יב. =

 םונב לאכ םהילא תסחיתמ הניא הנורחאה וז קר םא ,םתדלומ ץרא תא דאמ
 ,ןוצרב םתוא לבקת רשא ץראל םתבוח תא ונלצא םג ואלמי --- , םיגרוח
 ברקמ םיעוכמ ונחנא ןכלו , ץוחמ ביואה דגנכ  ןנתא דחאתהל םלכ ולרתשיו
 ונצראב ירוהו בושי ר"ע תאזה הבוטה .הרושבה עמשמל ןגנתחמש תא כל
 ןנחנא , הרשאב םוצפחהו םתולומ תא םיבהואה ,םיברעה וניחא לכ םשבו

 !םולשל םכאוב : ונילא אובל םיבשוחה םידוהיל םיִארְוק <

 , תונווצה ,לע םילפנתמה ,היציזופואה לש םידחא. םיקרוט םינותע --

 תוירוהוה תובשומח רבד .לע תוגוש תועירי םונורחאה  םימיב םיאיבמ ולוחתה

 לוע תא קורפל .םוצוו םה יכו ,  "תרחוימ חקילבופר, .ןיעב 8 ,
 תוטסופ רבכ שי םידנהיל יב ,לשמל ,ורפפ ןכ הנה ,םהילעמ הלשממה

 ,תורחוימ הטסופ לש תואקרט .םג שיו , תירבע קר 4 םירבְרמ ןהבש , תורחוומ =

 בותכ ינשה םרבע לעו , םיגויצה ילודג לש םתנומת תרווצמ ידחאה ןרבע לעש <
 ,דחוומ לגר םג שי  םודוהיל = ,"ינימי חכשת םולשוהי ךחכשא  םא, קוספה

 "ןפמיט,ה פג היה אל ןבומכ  ,'וכו 'וכו = םהיגח ימיב = ותוא  םומירמ .םהש

 םורוהיה םורכאה יב = ,חיכוהל .הלאכ "תודוס, םסרפ אוה םגו םילשחנה ןיב 49
 החלש 'קריט ןישמ, ןותעה תכרעמ |. היקרוט  דגנ םמוקתהל \םובשוח ואב + =

 עומשל ידכ ,  םינפה רטסינימ םע  תוארתהל םוישארה הירזועמ דחא תא
 בושח רטפינימה. .לאה תותודבל הלשממה יגוחב < םונימאמ המכ :דע ,ויפמ
 :ףלאה םירבדה תא ז"ע 2

 םימואלה ןיב םינדמ .ררועל ירכ  הנוכב ןומהה ברקב ןתוא םיציפמו ריואה ןמ

 הצוו הלשממהש | ,םינוקתה ךרד < לע םירוצעמ .הזכ :ןפואב חינהלו .םינושה
 תותורב איבהמ רהוהל .ךירצ ,ומש תא דגכמה , רשכ יאנותע .לכ . הב תבלל
 . , ונותעב .הלאב-

 .תוטולק הלאה .תועומשה לכ ירה ,הלשממה ידיב שיש ,תועידיה יפל

 2 וילג | ל
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 ,יאמב ז"ט ןמ המרגלטב אטשוקמ םועודומ "גנוטויצ  עשוסָאפ,הל --
 .ינימ .לש ש'זדובה ןידל רמעש העשב ,טנמלרפה לש  הנורחאה הבישוב יכ

 יקשמרה טאטופירהה םגו םימ ל שורי ה םיטאטופידה ורבד ,םינפה:ןוירטס
 היקרוט תא תדמעמ איה יכ ,רמאל תונגויצה דגנ ראמ םיפירח םירבד
 הרורב ןפוא וכ , םיקטראפ ינימראה טטופידה בישה הז לע . הלודג הנכסב
 לש םתנוכ  ןיא יכ ,תיכומ ןורחאח ןמזב טנמלרפב תונויצה תלאש לש

 השעמ ידיל איבהלו םידוהיה לע םע:ינומה תמח תא ריעהל אלא םיפרחמה

 . חצרו .תומלא

 םיתוכוה יטרפ ,תא ונל עידוהל רהמו  יארו אטשוקב רשא ונרפוס

 + הלאה

 הנוה יכ , ונעדוה רבכ : תימואלה ןרקה לש הבצמ ד"ע .םידחא םירפסמ

 תורטשהו .ןמוזמה ףסכה , יגהו .קרמ ןוילימ ינש ךרעל התע הלוע ל"הקה לש
 יח לש קנבל ליהקה התו-הש תואולהה ,קרמ 1.122,282 לש םוכסל םילוע

 ינשו תועקרק ןונקל שילש : קרמ 364.500 לש םובסל תולוע הנותשלפ-הילגנא
 ,קרמ 42,160 להקה התולח בושיה תרשכה לש הרכחל . םיתכ  ןינבל םישילש

 ימוכס לכ ..קרמ 19,750 --- "סינג ןיע, תמדא ןינקל אסידואב צ"וה דעולו

 . םיעובק םורועשל ןימולשתב טאל:טאל להקה תפוקל וכשוי וללה תואולהה

 התע הלוע < ,ל"הקח לש הנונק םהש = ,י"אב .םיתכהו המראה .רוחמ
 םוקינכטה שרגמו קרמ 185.740---תורעי " תעימנל , קרמ 528,200 לש םובסל
 .קרט 81.000 לש םוכסב הלע הפיחב

 ףש .ותעצה הלבקתנ ןלקב התיהש ל"הקה ילהנמ לש הנווחאה הפסאב
 המריפ ןיעמ ל"הקה תמדא לע  (דולל בורק) "ןמש = ןב,ב דסול ןיפור  ר"דה

 םינופה +, םירועצל .תורכאה תרות תא םיחטומ םימונורגא .ודמלי הבש ,  הנטק
 ןינבל קנרפ 5,000 םישורד וז הרטמל | ,ילארשיצראה דושמה לא הז ןדינב
 רפש קנרפ 5,000 םגו רתויב םיצוחנה םירושכמו םילכל קנרפ 5000. , תוגועמ
 היהי 8 רכש לע הלשמ ףסכ איצוהל ל"הקהל תושר ןיאש יפלו ל
 . + וז האצוהל םירחא תורוקמ שקבל רבדב ךרוצ

 ופיב ."ןימינב תלחנ,, הדוגאהל תוולהל : וללה תועצהה ולבקתנ רועו
 ; 'ביבאהלת,,ל ךומס השרח הנובש ןינכל קנרפ 130,000 ק''פאה לש התוברעב

 ; םיהפרמה תרובעל .רצחב .דחוימ תיב ןינבל  קנרפ 15,000  .''לאלצב ל  תתל

 ..קנרפ 27,000 = "ןמש-ןב,,ב " לאלצב,, לש \הבשומהל תוולהל

 ל'הקה לש .תיזכרמה הבשלל חעידוה הדנקב | תינויצה = היצרדפה --
 ל"הקה לש התושרל םתוא | רוסמלו קרמ 40,000  ףוסאל  הטילחה יב  ,ןלקב

 הבשומ  דוסיל "אב .עקרק םנוד ףלא תב הזוחא הז םוכסב הנקת יכ * , יאנתב
 ..היצרדפה םש. לע ארקת הזוחאה . םידוהי םילעופל

 יקסבוקליב = רמל הבוסונודוו היבצ תרמ העידוה  םינש שלש ינפל --
 , התומ ירחא ראשי רשא ,הנוה לכ תא שידקהל איה תרמוא כ: , גרוברטפב
 ו ,השאה התמ 1910 ינויב +וזכ האוצ הכתב 1909 ילויב = . ל''הקהל

 םוכסה תא רטפ ר"'היבש אלא דוע אלו ,התאוצ תא רשיא ב"טפב ילילגה
 לש דסומל םישדקומה םימוכס ןידכ הלשממה סממ הרטפנה ירחא ראשנש
 הרטפנה לש הנוה תא  ,ןמיינ גילו 'ה ,  םופורטופאה | רסמ< ןושכע = . הקרצ
 . ל"'הקה תפוקל לבור 60
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 ףל א םיש לש | בדנ ןירפלה השמ רמ יכ ., ונל םיעירומ בווקמ --

 " , לארש-ץראב םולעופל םותב ןינבל 'רפ

 םידלוההינגו .םייממעה רפסה-יתבב תורומל םוירנימסה  תכוטל תוברנה תמישר

 רעוהב ולכקתנש< , יקסניול .א חונמה לש ורכזל לארשי-ץראב  דסוהל רמועה

 .1011 תנש ץרמ 15  םוידע 10]] רבמצדכ 20 םוימי"א  בושיל  יאסידואה

 (.ףוס)

 י'בּור 8:88 םינוש. םישנא :(וול ,א יג י"ע) הניש טםלימְע

 ,/ר 919,15- -ףשנמ הסנכהה יצח .'בור 50 ןמלפוק .י .ש :נ רו ב רט פ
 ; 'בור. 44.50 םינוש םישנא : (ןמגרב .ו י"ע) ק סני 5 ; 'בור 269,15 ה'ס

 ן'בור 37.00 םינוש םושנא : (ץיבוגיבר ג .מו :גרבדלונ .ב י"ע) ה ירו ט רפ
 ,.בוקישמיברו ..ב =: בוקינשזופס = .ו ו"ע = ,!בור 2 ןיקרימ .ש .ג .:ה ב שלו פ
 , ןילרוא יפ ,םונד .ר/ ,לפוטס .מ ,בלשיפ .מ = ,יקסבליהומ = .י .מ- ,ןיחטופ .א

, / 
 7 | - ,ז ,בוניבוה | ל ו ו 0% 25 ו ,רמוקירטמ ה ג <



 ,ןבונסרק .א = :ןוקירי .ג = ,בורזל .מ .ז- ,יקסבשטנור .ל
 ,רוזרטונ 1 ,קישטיבולוס .ש ,יקסרטט .ג .,יקסנליו .ר ,רטשנויא
 .'בור 30 ה"פ ,(בור 8 םינוש םישנא .,'בור 1 א"ב

. 

 , יקסנודר ,אריפש .א
 יקסנאימשוא .ו

 ן 'בור 10  תידוהיה תיתורפפה הדוגאה : (גרבדרא .א י"ע) הנטוק
 ל .ב .א :הנבוק ;'בור 2.50 םינוש םישנא + (ץיבוניבר י'ע) יצבי ילק
 : (אריפש .ח ,א י"ע) םיפוק ; 'בור 60 ה"ס ,'בור 10  ןויצ .5 ,!בור 0

 םינוש םישנא : ןוהמ ר"דה י"ע (היצילג) יוקר ק ;'בור 14.60 םינוש םישנא

 ,'ר 8.50 (יקסבורמורק .ו ידיטלת) - םינוש םישנא :ג וש מ גמר ק ;'בור 4
 1 'בור 95  "הלודג הקדצ, הרבחה תאמ : (לטנור .א ,מ "ע) יטרביק
 ,'בור -6 יקסלופשוני ,ו 4 ,!בור 100 יקסלופוטלז ללה :בויק
 ור 5 סוגת ,ג 0 רפסה-תיב ירומ < ,'בוה 4 םיובגיו
 ,'בור 2  ןמדורפ .ע .,'בור 8 א"ב ןוסקילז .ג  ,ןיריגישטמ רכמלטיב  ,רנבל
 ,'בור 10  יקצידורג .ו וע 'ר 30 ןיגירטו גרבנטחרט תגותח לע ןיטשרגוה .ל
 :(קויפס .ש .ב י"ע) גור וי ר ק ;'בור 168.90 ה"ס .,'בור 4 אריפש ,מ י'ע
 ,ןמרביל  .ם  ,ןמרבול .שי ,יקסבלצרב .ם = ,יקסבלצרב /.ח .פ ,'בור 6 .ןמרביל .ג
 ןהכ .א ,פב .ם  ,ץונלג .ם ,יקפדורב .ל ,,קישזונ .ל" ,יקסבמד .ש  ,קויפס * .ב
 ,הקסבשד הזור  ,יקציוטס .ל ,ןידלוג .ג  ,ןמרביל .פ = ,קוופס .ב - ,'בוה 8 א"ב
 יקסבשד ו ,!בור 2 א"ב ןהב .ג  ,יקכבוקמרב .ג ,ןינלג .ש ,יקסדורב יל ,קיזג ..ד

 ! 'בור 1 א"כ ןמרביל ,ו  ,קויפכ .ד/ ,יקסדורב .פ- ,איצינדוק | .ב = ,קויפס ב .י

 ,ו קסנגולמ ברה
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 הדור .ש ,יקצירק .ו :ש ט ר ק ;'בור 59.50 ה"ס | ,'פאק 50 םינוש  םישנא

 ןמכיש .מ = ,'בור 5 דנלרב ..ש בנש ו ק . ן'בות 2 \הלפ ובוהו 1 א"ב

 . 'בור .28 ה"פ 'בור 8

 ---בקעי-ןורבוו - ןויצ ל-ןושארב םימרוכה תדוגא :ןויצל - ן וש אר
 םינוש םישנא ; (טרהרלוג .מ י"ע) ב ול יוויז דר ; 'בור 115 50--קנרפ 0

 י"ע  (בוליהומ ךלפ) ב וש מג ןר :; בור: 1 ןמסירפ ל ::ח בוט ר ;'בול 8
 (יקסבטס .ו .י י"ע) = ה ב צ ש יטר בור 7,25/םינוש םישנא + ןוסלנצק .ו ו
 : (ןויטשטור .מ .י י"ע) ןוד נ"ע בוטפור ן'בוה 5 םינוש םישנא
 , ןיטשטור = ,!בוה 10 א"כ ץיבוגיבר , םולבנזור- ,רנמוג , 'בור 5 2 א
 יגמור .; 'בוה 59 ח"פ .,'ר 1 ןוסלפיצ . כור 3 יגולפ ,'בור 5 א"ב ץיבשופופ
 יא | ,'בור 8: יקפבונבוטוו | .ג = ,!בור 10 ןיטשמוא ּפ : (ביוטשלמיה .ח .י'ע)

 ר 25,05 ה"פ .(/ר 9.05 םינוש םישנא 'ר 1 א"כ הפי .ו.הְֶרומה ,לקנרפ ,קיטיֶנ

 .'בור 40 םינוש םישנא : (סירכצרוש .י ,נ י'ע) הלו פש

 ןמרלפ

 .'בור 2690.70 ה"ס

 ,!בור 4789.20 .םדקמ

 .'בוה 8472.90 לכה-ךס

4 
 ו-7

 .ץֶרֶאָל-ץּוחְּב
 ילגאה  טנמלרפב .ילגנאה

 םינפה רטסינימ םינכהש
 טנמלרפ ב
 ,םירזה קוח ר"ע העצה

 םירוה קוח
 ןורחאה עובשב  הררכתנ
 הסינכה ןינעב תוחתי  תורמוח .ועבקי  יכ ,שרד גנידלוג טטופידה = , לי'צרוצ
 םדאה ןימ ו טלקמל , ןודגול תא דוחיבו = ,הילגנא תא ךופהל אלש ידפב
 ינפל הירעש תא הילגנא חתפתש , הצור אוה םג יכ ,.רמוא םאונה . "םיעשופלו
 םיתעל יב , בשוח אוה לבא ,תויטולופהו תויתדה םחיתועד %ע  םיפררנה םישנאה לכ
 לש הוסמ םהינפ לע םימשו םיחיבשו םימושפ םיעשופ םישפחתמ דאמ  תובורק
 םניאש םודוהי תפינכ תלבגה יב ,בשוח אוה .םהיתועד שודק לע  םילבוסה 'םישנא

 / א / :
000000 

 . --גרב םוחאה

 , רבכמ הילגנאב תומייקה תוילארשיה תודוגאהל םג תלעות איבהל הדיתע םינגוהמ
 . הילכנאב חתפתהל . תוימשיטנאה הלולע הפינכה לבגות אל םא יכ

 -ינב דע .םיקוחה לכ יכ ,םינעוטו ,הזָה קוחה תסנכהל  םידגנתמ שיו
 אלש ,ךכ 6 איבהל  הלולע הזה קוחה ל .םדוסי אוה תומשיטנאה  רכנה
 .םה םיינע םא עדמההישנאו םינטייפ , םיפוסולופ הילגנאל אבל וחיני

 םיעשו:ה | ןיב יכ - ,ןעוט (םילעופה:תגלפממ) רלאנודקאמ  טטופירה
 רבב אל הז םיקהש ,םסרופמה *רטיפ,ב םיטושפ םירוטאקובורפ שי כ

 , ,העצהה יפועסמ הברהל  רגנתמ םאונה . ךכ:לכ הבורמ ןואש
 לא תופסוהה לכ וחדנ לי'צרו'צ רטסינימה אשנש , ףירחה םואנה רהאל

 ןקוחה תא" רמעמ ותואב וחדי יכ , םיטטופידה ךחא לש ותעצה םגו קוהה

 : . , הינש האורקל כ"חא הרסמנ העצהח . ולוב
 אלא םיחוכוופ ףתתשה אל דחא ידוהי טטופיד וליפאש ,ריעהל ךירצ

 תא תושועה ,תופסוהה דגנכ םתעד תא ווח םירוהי ו ינש קרש

 תואחמ ןורחאה ּונוילגב הז ןודינב םפרפמ *לקינורכ ,זד ,ה ,רתויב רומחל קוחה
 : * הברה

 . / ו

 ,ןדורדב תינייניחה הכורעתב תירוהיה הקלחמה-
 --וז הכורעתב .  תילאנויצאנריטניא = תנייגיה הכורעת ןרזרדב החתפנ הז עובשב
 לש םימלואה דחא ילתכ לע ,תידודי הדחוימ הקלחמ םג בושח םוקמ תספות
 םיקוחה לב ןמא-ידי השעמ םיבותכ םהילעו , םילודג תוחול םייולת וז הקלחמ
 ' םידוהיה ירפסבו  שדקה-יבתכב םיאצמנה = , תואירבה-תרותל עגונב  םינידהו
 " | תוישרפה םוקמב םיתוחפ  םהו הרות"ירפס םיחנומ \ הז \םלואב  .םינומדקה
 : : . האופרו  תואיְב ינונעב םהב רכודמש

 .1 תוכרב ומכ , לארשי ץיראב תוקיתעה תוראבה  תוינכת | םג תובושח
 רלהא  םג םה םיפי .וילא םירבוחמה  ,םומה .תורונצ םע חלשה לחג ,המלש
 םילהאה תא תעדל רשפא םהיפ לעש | , ונימיבש רבדמ>ינכוש םייטשה םימעה
 לש תורפק"ירשמ  תונומת הכורעתב שי  .םיקיתעה וניתוכא  םהב .ובשיש
 ' יושע םיתמ ןורא , ,םידיחיהירבק , תהפשמ :תורבק , םיבלמה תורבק ,םינענכהו םידוהיה

 ל ,ינייגה ךרע םהל שיש ,שדקה-יבתכמ םומגתפ םיחתופמ 0% ,רוצ ריעמ . תרפוע
 ..םילשוריבש  םירבקה-תורעממ .תומצע-ידירשו תומצע םיאלמ םיזגרא

 . תובחמ ,לושיב ירונת : וישכע לש לארשי-ץראמ םיצפחו .םילכ םג םנשי
 תוגוומ ו ,םיפר תגהנהל םיצוחנה םיצפחה לכו םייחר ,םידב ,םילחג לש
 ייח לע | 5 המב דע ,חיבומ 'דומלתה ןמ םימגתפ ץבוק . ףוגה ןויקנלו
 , תיאמורה-תינויה הפוקתה לש הנייגיהה םידוהיה

 "2ורוהו - לצא הנויגיהה תוחתפתה תא תוארל רשפא םירדחה רתיב
 לצא םירוקב םיראתמ = םיגוש םירויצ ,השדחה תעה דע םיניבה ימימ ברעמה
 " הצקוה הוקמה רואיתל --- ,בוטדמוי תודועפ ,ןהירישכמו הלימ .תותירב תודלוי
 ,1360 תנשב התנבגש גרובגיפואב תואוקמה ירויצ  םג ןאכ שי . לודג רדח
 0 : .הזל םרוק | ףינש 190 התנבנש , ןסיהב רשא גריבדירפבו

 ,עבשה האמה ףופב) "תכשה רדח, הכורעתְב ספוה דבכנו לודג םוקמ
 ,. לבבו רדסב ךורע לכה .תבשה םויב יהארמב ירוהי לש ונועמ רווצמ , (הרשע
 | שוש ,ףוגר תארבהו ינייגיהה ךרעה לע דיעמ הוה רויצה ,ןויקנ ררוש הנפ
 ְּ ,תבשה םוול

 י"ע הררסנ , ראמ הפי םשור השועה ,.תירוהיה .הקלחמה
 , אניוומ רלכנירג

 , ומ ר"רה

 .גרבדלונ ,ל ,' .איצומה
 0 תו. ת. ז0תפ550זמ5.

 .בונאיורד ,א, ךרועה
 קפתהאזסק5 א. [. [[ק/88080.

 :תכרעמה תאמ

 0 1. ורה ו 2 5 9

 םויב קר גרוברטפמ לבקתנ ,ה רמונל םיפרצמ ונא המוגרת תאש ,המרגוניטפה לש :ףופהש םושמ (.א
 0 : ; - ,םימי ינשל רמונה תספדה תא תוחדל ונחרכוה ףכיפל ,ישימחה

 , אמ 18/31) - ירב אציו -- תועובשה-גח דובכל -- לופכ ,רמונ היחי אבה מונה ((ב
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 ַהאָשָמַהְו הָלֶאְשַה לש תיִפְרְּוניְטְס הָאְצ ָאְצְרַה

 לא .הבורעה הלאש הלבקתנ !ינודא : (יקסנוקלוו ךיסנה) אי שגה
 אופיא אנ ינושרה .ףכית םתלאש ררבתת יס ,םישרוד םילאושהו , הלשממה
 ,הלוושה תא םסרפל

 ינשה בולוקופ הבלממה.תמוד לש ריכומה ןגפ.-
 . הבלטטההתמוד אישנ ןוראה לא :(ארוק)

 רבא ,םידוהיה לש חספה גה םדוק ,1911 תנשל ץרמב ושע"םנשב
 ותבלב ,יקסניצשוי יורגא , םינש הרשע-םיתש ןב יבאלסובארפ רענ בויק ריעב
 ,ותיבל דוע בש אל םירוהיה רכרפ ינפ לע רפמה"תיב לא

 ורכינו , בויקל ךוטס הרעמב המ-ןמז רחאל האצמנ יקסניצשוי לש ותיוג
 .םויארו חצר"ינמיפ הב

 ,הריקד יעצפ ה"ם דע חצרנה תיוגב ואצמנ םינותעה ועידוהש ומב :
 םויונעה .עצרס ןיעמ קד רבדבו עבוומ רטסטב ,ןיכסב ,הארנכ ,ושענש

 ,םורע ותוא וטישפהו ומדקש רחאל ,רמוע אוהשכ ל ושעג | הלאה
 .הקוחב תורושק ידיו םותמ וי

 ..וחתפנ ראוצה ידירו .רענה תיוגמ ולכ קרוה םרה | +
 ןידח-תיב יאפור י"ע ושענש חותנהו הקידכה לש וללה םימרפה תא

 ,רומג רורב םתתמא הררבתנ רבבש ,םירקמה םתוא לא לבקה ילבל רשפא יא
 גהנמה תא  םהב םייקל ידבב , תומל רע םירוהי :י'ע ונוע םירצונ ידלי .יכ
 .ירצונ םד תלבק 'לש עוריח

 רדפה לע תונשנו תוכלוה *תויתד תוחיצר, תואורקה וללה תוחיצוה
 ,םינשב תואמ המב הו <

 תא לירפאב .םירשעה םויכ .תיבאלפוכארפה היסנכה תדבכמ ןכ הגה
 ,תומל דע .םידוהי י"ע הנועש , הלירבאג רליה ןולכו
 רועב יציאורט-הטאיוופה רזנמב .תויולג תוחנומ , ןהב טלוש ןוילכה ןיאש ,הז
 שודקה ןווא לעש הבצמב .תוריקדה תובקע לילעב םירבינ ותיוגב + קצולס

 לש תופרגהל ךיישה , בוקרייאו רפכמ הקניצוילידוואג ד דלי,ה :רמאנ =
 לע תומל רע הנועו , ץרמ שדחל ב"כה םויב 1084 תנשב דלוג .,יקסבודולבאו
 תעדל ץפחה שיאה ימ .1690 תנשל לירפאב א"כב קאטסילאיבב םידי'ז ידי
 לש  היגרובידנאמב טפשמו ןיו  ירבר, רפסב ארקי םירבדה יטרפ תא

 / 6 קסבוטולבאו < 7

 . ןידב םיביוח םתעשב ואצי  םיחצורה םידוהיה
 -תבצמ תאצמנ , הלאמשו האיבה ןמ ,הנליוב ינידאנריבה הסינכה-תיבב |

 1160180118 :הלאה םירבדכ םיבותכ וילעו ,!שיש יושע ןטק רכק תומדב ורכז

 3מקסתטו ץטסתו םותוסתוא (וסעס]וג םהו1סת6 | (ג]ווסמפופ 86000
 4018/18 התמס 6זנ06]וצאהמ6 ₪ 4008118 וזט]ת61מ8 6610 0

 השומ(ג 00018 ות ה גוגוטמ = 600108180 = 1ווזתוג181. ומס 1

 071860 תה(ס 1599, 0ע60(ג 61 616008ץםו8 261010000ע0 ה

 עסומומו 1622 *) --/
 םירצונ .םישודק תלעמל תילוטאקה-תיאמורה היסנכה המירה תאז דכלמ

 . היסור תולובגל ץוחמ תומל דע םידוהי י'ע ונועש  םיחחא =
 :תיאפורהו תיבאלסובארפה תויפנכה לש ןתודע ירבדמ ונחנא םינופשכו 8
 םיטפשמה תא הול ףרצנ אל םא םגו ןידדתיב יטפשמ תונקסמ לא ,תולוטאקה |

 םרפסמ אוה בר יכ ףא ,ץראל ץוחב ויהש: םידוהי דצמ תויתד :תוחיצר ד"ע
 םיסורה םינידה-יתב תודועת י"ע יכ ,םיאור ונא ,םתוופוא איה :הניוצמו
 ב"חאו םירצונ-ירלימ םד .םידוהיה סיאיצומ יכ ,וז הדבוע רומג יאדול העבקנ

 . םתוא םיגרוהו םירזוח פה /
 ונא יוה ,הז גוסמ םימפשמה לכ תא ןאב טורפל תלוכי יתלבמ |
 | .םהמ .םינשב םיקפתממ |

 עברא ןב דל  'זיליוו ,ריעב חצרנ 1828 תנשל לירפא שדחב א,
 ,ותיוגב ןיד-תיב ,יאפור ושעש חותנה תונקסמ . םונאילימוי רודואיפ םינש

 ,ןהמ קתעה ונפרצ וז ונתלאשל .םג רשאו םפשמה תורועת לא .תופרוצמ
 ןינעב וררבתנש = םיפרפה  ןיבו .ןניב שיש לודגה ןויושב דאמ < .תואילפמ
 . יקסניצשוי לש הז

 ,הגליווב דלוגש : םילירוק ןומיפ , םושפח םורוח לש םנב דלוה רבול (*
 0 וב ושעש םידוהי י"ע דאמ ירזכא ןפואב וייח ימיל עבשה תנשב חצרנ

 תרועב םקוה .ירצונה תדולל רי תנשב הז הפינב-תיב תנפב רבקנו ,םיעצפ
 | 0 תנשב ו ול

 . שודק לש וותומצע

 >< םלועה <

 5: רַמּונ "םֶלועָה,ל תֶרָחּויִמ הָפָסוה

 .בויקְּב םָּדַה-תליִלַע רבד לע (ןשיח ןיִנָמל ליִרְפַאְּב ט"כב) הָכְלְמִמה תַמּודּב ןָתַמ

 תחיצרב םימשאה ,םידוהיה תא אוצמל רבדה הלע אלש יפ-לע-ףא
 טאניסה םגו קסבטיווב ישארה ד"היב םג וריבה םוקמ לכמ | , רודואיפ דליה
 תנומא לש היתושירד י"פע םידוהי .ידיב קר. השענ הז חצר יב ,הרומג הרבה

 טפשמה רסמג הל רשא ,הבלממה-תצעומ םג השיחכה אל הזה רבדה תא . ארפ
 - ןורחא .רוריבל

 רשע ןב רענ 1852 תנשל רבמצד שדחב דבא בוטאראס ריעב .ב
 א"י ןב רענ -- 1858  תנשל ראונאי  שדוחבו , בוטיבומסוש ןפואית םינש

 חותנה ךותמ . הגלאווב ביבאה ימיב ואצמנ םהיתויוג . בולסאמ ליאחימ ,םינש
 ומכשב יכ ,םהצרה ינפל  ולומג םירענה ינש יכ ,ררבתנ ר"יב יאפור לש
 וידי  לעו ,לוגע תנומתב רועה ןמ קלח דח ילכב תרכנ בולפאמ לש ינמיה
 ךותמ וא ךר רבד הזיִאב הרישק ךותמ םא--םילוחכ םימתכ ואצמנ וילגרו
 + הלימה תעשב ,םילגרהו םידיב , ןהב וקיזחהש

 ירשפא 'אש דע , ךכ-לכ בקרהל הקיפסה רבכ | בוטיבוטסרש לש ותיוג
 תועבצאב םיגרפצה יכ ,,הזל בל םשוה םלואו ..רועה תותחשה הב תולגל היה
 ."ךוה רשבה םוקמ דע ותרכנ, םידיו םילגרה

 תא התלג ', תוממורח .תדוקפב ךכל התנמנש , רבדה תריקחל .היפימוק
 ,ףתרמב ושעג ומד  תאצוהו בוטיבוטסרש תלימ יכ ,חכוה . עשפה-השעמ לכ
 לנממ ואיצוהו = ולמ - בולסאמ תאו , ריציבקשוי  לקנעי .ידוהיל  הריכחב ןתינש
 + םידוהי לש ןטק הלפת=תיבב םידחא םירוהי דמעמב ומד תא

 רשא. , הבלממה תצעומב הוה טפשמה ררבתנ תוממורה תדוקפ י"פע

 תועד 'ג דגנ ב"ב לש  בורב ןידדקספ 1800  תנשל ינוי .שרוחל יששב האיצוה
 בולרוי רודואיפ רמומה | ירוהיהו ןאמריפילש ייחימו רציבקשוי  לקנעי םודוהיה
 םורענ ינש בוטאראס ריעב וחצרש ללגב , וחלשי , (ריציבקשוי .לקנעו לש ןנב)
 רצובקשוו = + תורבמה | םוקמב = ךרפ-תדובעל = ,םירוסיו = םייונע  י"ע \ םירצונ
 , שי שיגהש ,  תענכנה /האצרהה ילע' . םינש חול" בולרויו הנש 'םירשעל .ןאמריפילשו
 ,1860 :תנשל ינויב 'טב < , בולרוא ךיסנה * ,הבלמטה-תצעומ אישנ הז .ןינעב
 איה הנוכג יכ רבדה לע ךתפקשה תא ינא אצומ, : םושרל רפיקה דוה ליאוה

 1088 ןוילג) "בורה לש ותערדתווח תא רשאלמ יתענמנ אל .ךכיפלו , ירמגל
 . (םמשמה ףוגמ

 םיאיצומ, םידוהיהש ,הרומג תואדווב רבדה חכוה רבכ יב ו ףאו
 תא הלשממה השקמ , תיתד תואנק לש היתושורד י"פע םירצונה ירלימ םד

 התכה  התוא תולגל ידכ ,םיוארה | םועצמאב שמתשהל הצור הניאו הפרע
 + הלאב תוירזכאו ארפדיגהנמב הקברה , (תותבה וא) תירוהיה

 רותב .-- הזבש תצרל תושקנתה וא חצר .הלגתמשכ ,םעפב םעפ ידמ
 קר .הלש השירדהו . הריקחה תא  הלשממה תמצְמְצמ -- גהנטה ותוא תאצות
 תעשפנה הרוגאה ןמ היניע תא תמלעמ איהו , ישחומה חצרה השעמ תולובגב
 יהשעמ | ידיל. הירבח תא  האיבהש איה תיתדה התרות רשא | ,איהה
 \ עשפה

 הטנוצניוו  ייחב התשענש , תושקנתהה רבדב הז גופמ ןורחאה טפשמב
 םיטפשמה ןוירטסונימ שמתשה ,1900. תנשל .ץרמכ ינשח םויל רואב הקסניודורג
 ,יתר חצר םשל רבדה השענ אמש , הלאשה ללכ רקחת אלש םיעצמאה לבב
 .המשאהה ףוג לא ופנכי אל תושקנתה התואל ומרגש םימעטה םג יבו

 םוסרפ  ידיל דע  העיגה .םידוהיל לשמה רצמ :דפחה-תיטנשכ , התל
 יקסניצשוי .ןינעב םיגהונ  ,םהיתויכו תא ליבגטה קוח לטבמה , דחוימ ראלוקריצ
 התכה ,ר"ע הלאשה תא ררבל תחת :ללכ ןגוהכ אלש תומל דע הנועש
 הריקחה האיצומ ,חצרה השעמ תא ושע הירבח  רשא * ,תיארפה תירוהיה
 ! .החצר אמש : יקסניגשוי לש ומא לע  רשח תלטהב הלטבל הנמו תא .השירדהו
 1הנב תא איה

 ,המורמכ ,היה יוארש ,היצילופה-יבלכ ,  הריקחל הפיה יעצמאה ותואב
 אל ,ריעל ץוחמ לא האצוה היוגהשכ ,םירקמה ,םתואב דוחיב ןב שמתשהל
 תשמתשמה , תימוקמה היצארטסינימדאה הנה , תאז תמועל לבא ; ללכ ושמתשה
 לש .תימוקמה תוגותעה דעב העירפמ ,התשרוהש הממ רתוי .הנוטלש הבב |

 : .ןינעה לע ריחב רוא ץיפהל התולדתשהב םינמיה הנהמ
 םג םא יב ,רבלב .חצרה  רבדב אל השירדו 'הריקח תושעל ךירצ יכ

 םימרוג \ םיארפה הוגהנמש , תעשפגה תירוהיה תורדתסהה ,התוא \ תודוא לע
 . הלחתבב בל םש ןיא הזל - - , תושפג תוחיצרל

 לא םיכרוע נא , הבלממה-תמוד .תונקתמ 38 ףיעסה רוסו לע , ךכיפלו
 : תאוה .הלאשה תא םיטפשמהו םינפה ירטסינימ

 . תשמתשמה ידו לש תאטוח התכ תמייק .היפורב יכ ,םהל עודה (א =

 ה



 תומל דע ונע .תאזה - התכה ירבח יכו  ,םירצונ ימדב םייתדה  היגהנממ תצקל
 ועידוהש חמ יפל , יקסניצשוי רענה תא  בויק  ריעב 1011" תנשל 'ץרמ  שרחב
 ? םיגנתעה

 ,םה םישמתשמ םיעצמא  וזואב ירה ,  םהל עורי הוה רברה םא (ב
 יהכו = ,הירבח \ ישעמ תאו תאזה = התכה לש \ המויק תא  ירמגל רוחכהל ידכ
 ? יקסניצשוו רליה לש ושפנ תחיצרו וויונעב ופתתשה רשא , םהמ הלא תא םג אוצמל

 ונא םידוהי ידיב בונאילימיי רודואיפ ליחה-ןב תתמה ד'ע הדועתה קתעה
 + הזל םיפרצמ

 + ףכית רורב תשרוד וז ונתלאש יכ , ריכהל םישקבמ ונא
 תפרוצמה הפסוהה תא אורקל ליאוה + (ומוקממ) יקספבו לםי מאז

 ..חלאשה לא
 + ארימג דע .אורק ,אורקל תולחה םא : (ומוקממ) ינש ה בו קר אמ
 ךותל = םנכי ;הלאשה ןמ :קלח והז : (ומוקממ) יקפ ב ולפי מ א

 + המרגוניטסה
 :ונשה  בולוקופ הכלממה-תמוה לש רוכומה ןגפ

 יב ןםירוהי תמשאה ןינעב  ושענש ,  תושפנהינירל תוריקחה ןמ  הרצק המישר
 + בונאולימיי רודואיפ ליחה ןב תא ותימה

 םירהצב (לירפאב 22) חספה .ינפלש - עובשל ןושארה םויב 1828  תנשב
 רשא ידילבניאה אבצב = רבועה , בונאביא ןאילימיו ליה לש ונב ותובמ אצו
 ,ותוא ואצמ אל ויתובאו רוע בש אלו ,םינש עברא ןבכ דלי , רורואיפ ,'זילווב
 ץוחמ תחא  הטסריוומ רתוי אל קחרמב חוה דליה תיוג האצמנ יאמב ינשבו
 תושלושמ תומא ו"ט לש חטש לע התברקבש , חיש תפקומ הצכב  ,'זילוו ריעל
 .לזרב םיפוצמ * הינפואו םיסוס ינשל המותר הלגע תובקע וארנ: (6אנשסנזו)

 + י'זולוה שבוחה ראב היוגב הקידב יאמב 'דב התשענש רחאל
 .השק השענו םוחא וא בוהצ ךפה ,ףרשנ ולאכ רועה תומוקמ הבוהב
 השמה םיאצמנ ןוציחהו  ימינפה רצה ןמ קפרמה דע ףכה ןמ  תינמיה דיה לע
 הלעמל רוחאמ תינמיה לגרה לע ,השלש -- תילאמשה דיה לע ,םיעצפ
 ,רוקרקה םצעב , שארה לע ,דחא עצפ םכשה לע ,רחא עצפ--הבוכואה ןב
 ,תלגלוגה תומצעל דע םיעיגמה ,םיעצפ העברא ןוואה ירוחאמ ינימיה  דצב1

 יצח תדמב טעמכ ןםיקומע , םילוגע , םה םינטק םועצפה . המגפנ אל ןוש אלא
 ,ושענשו ., םילודג םוהגרגב הירי  ךותמ םיאבה הלאב ,(םסהתו( \גז8) עבצאה

 , הנוכב ונמיה לטינ רחה וצקועש , רמסמב ,ותרעשה יפל
 לש" חטש לע רועה  ןוטצמ , הטמלו  ?ובוכראה ןמ-- , םילגרה יתש לע

 םיתפשה ..טעמב  רוחש עבצל יעינמה ,ההכה ועבצב ךרעב המאה ענה
 םתב--ראוצה דע ףרועה לע ..הפה לא--םטוחהו | , םינשה לא הקזחב וצחלג
 םיאירב םלואו , ירטגל םיקיר םיעמהו הביקה , שורק םד. הפוכמה , םודא-ההב
 ל . ןובקר םהב היה אלו םה

 ,רלחת הבשחמב התיטל דע הנוע רליה יכ : םיחיכומ הלאה םינמיסה לכ
 לכב יכ |, יוארב היה םטופמ ; םירגרגב = הירי י"ע  גרהנש רבדה רשפא יאו
 םימי יכ ,רועה  תחתמ טעמ אל בלח אצמנ ורשבב הותנ השענש םוקמ
 אלש ידבב ,םותס היה ויפ יכ ;םילכאמה בטיממ | ותוא וליכבאה םירחא
 תצורמ .קוחתש ידכב תשרבמב וא  דבב ותוא וחרמ יכ ; ותקעצ לוק עמשי
 םר] תא  רתויב תולעהל ידבב ,הקזחב  תורושק ויה וילגר יכ ; ויקרועב םדה
 ד/'יב .בקינ רועה , רתוי ןוכנ  ,וא , רקדנ יכ ; םונוילעה היוגה-יקלח לא םרה
 העשב השענ חצוה יכ ןרועל 'תחתמש םרה תא קר | איצוהל ידכב .תומוקמ
 יכו ,ללכ םד  ינמיס ואצמנ אל ןתנתכב רשא ירחא ,םורע דליה היהש
 + היוגה .אצמה ינפל םימי השלש וא םינשמ םדוק אל התשענ וז .תוירברב

 לש - רוטקרידה = הצור : םיטפשמה-רטסינימ = ןודאה - תרוקפב : א יישנ ח
 + רפה ררבל .ןושארה - טנמטרפידה

 -ןויוטפינימ לש ןושארה טנמטרפידה ורוטקריד
 אלמ םיטפשמה-רטפיגימ  ןודאה !  הכלממהרתמוד  ירבח .ינודא +ם י טפ ש מה
 יקסניצשוי רענה לש ושפנ תחיצר רבדב :תמאה  רורבל יכ ; עידוהל \ ידי תא
 י''ע .תלהנתמ הז ןינעב תמדקומה הריקחה ,  םיעצמאה .לכב םישמתשמ בויקב
 םיבושח םינינעל הנוממה ,הקניניפ ,  יבויקח .לילגה ד"'יב = די .לעש. ןידההרקוה
 רטסינימ ןודאה .רסמ  ערואמה .ד''ע העידיה הלבקתנש רחאל = ףכית .,.רתויב
 היגשי יכ ( תיבויקה םיטפשמה-תבשל לש = רורוקורפחל ףרגלטה י''ע םיטפשמה
 הז .ןדינב אבש .רחאל ,  םינפה-רטסינימ  ןתנ | הז םע ,.ןינעה ךלהמ לע .ומצעב
 תוצרמג .תוריקח תושעל | , דחוימ וצ = , םיטפשמת  ןוירטסינימ  םע -םירברב
 + הרתי :היגריניאבו

 ,תלאשה תא םתעמש אלה ! ינודא + (היבאראסיב ךלפמ) ץי ב ק ש י רו פ
 0 8 .י, הבלממה-תמוד לש תיגמיה היצקארפה הסינכה רשא

 שיא , עמש אל שיא :(ומוקממ) ירוק'ציגיג

 ךשמב הבלטמה-תמורל ושגוהש , תולאשה ןה תוטעמ :ץ יב ק שיר ו פ
 : 0 ,יותוקטוגמ  ךכדלכ ויהש ,חמויק ימי

 ! הבעותה הלודג המכ :(ומוקממ) י רו קציני'ג

 : לאמשמ תולוק) התע הן המסרפתנש ,וזחלאשב ...ץיבק שיוופ
 3 הלאשב רובדו רובד לכ יב ,יתעדי !ינודא ...(! תמא !תמא :ןימימ תולוק !אח--א

 םעה ,יסורה .םעה בל באכל דע שרוד התואש ,תמאה  רוריב  תשרודה

 ,געל ,לאמש רצמ םעב תקעו ררועו  רובדו רובד לכ יכ - .יבאלסובארפה

 תא התע הו םתעמש אלה םלואו . הזה ןינעה לע ליפאהל  ץפחו .תולתהמ

 יכ ,ןימאהל | ןוצר שיו  ,בושחל | ןוצר שיו . הלשממה חב-אב לש ותעדוה
 רבדמה רשויה - לוק תא ועיגרי םה יכ | , דבלב םיקיר םירכד אל ורמאנ הפ

 ונתרעשה יפל רשאו , בויקב השענש ,חצרה תנוכת תא ונל וררביו םעה בלב

 הופה םה הנח + ורמאיו ואצי  לאמש דצמ יכ = ,ינא עדוי . יתד  דוסי וב שי
 . תולוק) םימרגופ .ךורעל םיכושחה םעה=ינומה תא ףחודה שיאה חנה , םיקיצשמורג

 ,םיב'צידורה = םינוראהל = הנעא הז לע לבא |, (!תמא | | תמא :  לאמשמ

 תויוהדתפהה > וז הלאשב רברל םידיתעה םירחאה אירבחה ינב לכלו .םוציבוליסינה

 רופי  תעשמ .םתיאר םאה , ינודא ,אנ ורכזו ;  ודלונ .לומת - אל תויחראנומה

 ? בשומה םוחתב וכרענש םימורגופ .חכרה התע דעו .תויחראגומה = תויוררתפהה

 תויורדתפהה יכ ןעי , דחא אל ףא ? םירחא תומלא-ישעמ הברה םג םתיארה
 '"ע םירוהיה ירצמ | שוביבה  דגנ בשומה-םוהתב תומחולו  ומחל  תויחראנומה

 ןוא לבא . ףורגאה חכב אלו ,  םיירוטלוק םיעצמא  י"ע , םיומונוקיא םיעצמא

 ,המבה התוא םאו , ךןשוחב הנומט תמאה ראשת םא יכ , ינודא ,  רבדב קפס
 =-ןתמאה תא ררבל תורשפאה תא ונל ןתת אל ,  תוממורה ןוצרב ונל הנתינש
 דצמ ץחלה :י"ע "וערפוי ונתויולרתשה םא , וניתונויסנ םא יכ | , רבדב קפס ןיא

 המבה לש 'הכרעב הנומאה וכלמ  תרכתו םעה שאוי .ֶא יב קפס לב ןיא - , לאמש

 םכמצע .לע םא יכ  ,ונודא = ,ונילע אל זאו  ,תמאה הלגמ .רותב  תאזה

 ךותמ תאז .עדוי ינו , יכנא חוטב (! אה .--א : לאמשמ | תולוק) .םכתנולת היהת

 == /הבובסה  התואל יכנא ךייש .ימצעב :יכ ןעו ,םעה .שפנ תא .ריכמ ינאש הרכה
 ןמוהלכ , תאוה הלאשה לע וליפאי אלש ןמז לכ יב ...(לאמש דצמ ןואש)
 ןאכמ ,הפ יכ ,וז הלאש לש הנורתפ ןכרמ חנומ הפ יכ , עדת חלוכ היסורש
 רשאב ,םעהיינומה חור עגרי .יכ  ,רומג ןוחטב יכנא חוטב , תמאה .רקת

 ףיה .לכל הלגתת איה :יכו.תמאה לע וסכ אל יב ,המלש הנומאב ונימאי

 תובלממ .הנפ םושב וארת אל תומלא-ישעמ לכ םג םימורגופ םג יב  ,םיחוטב
 < ,תררבתמו .תכלוה תמאה אהת ןאכמש ןמו-לב בשומה-םוחת תולובגב היסור
 ןעי , ופרחת .לא ,ינודא ,וללעתת אנ לא = ,רבדח- תא ועיקשת אנ לא םלואו

 תועמשנ הגייהתש . ,תוירוטסיהה תולליה יב ןעי ,תב-ןויפרל ןמופ םח תופרחה יכ

 " תויארב  תונעל  תלוביה = ןיטולחל = , ינודא- ,םבל .הרסת יב ןה \ ןמיפ  ,ןאב
 ,המולהמה התוא רוחא ףודהלו םכינפל םישגש תוחכוההו - תויארה לע תוחכוהו
 ; : + םבל .םינימזמ ונאש

 ונא בל באבל דע ,םלוכ םידוהיה תא םי מישאמ ונחנא .ןיא ! ינודא ש
 ונחנא  םיצנרו  ,הילא םיפאוש = ונחנאו , םכתומכ תמאה .תא תולגל םישקבמ
 םא ,ןנל ןנע + תויתד תוחיצר תשרודה ,התכ םיחוהיה ברקב שי םא , תערל
 = .ךויוצ םכנוצר רובכ , םכנוע םתכנ אל םא .,,םתא .םייקנ םא- , םיארותמ םתא ןוא

 היהת ךימת יכ ןעי = ,ןידב דימת הצור יאכזהש ינפמ ,ונא וננוצרל םואתהל

 וריסי .יכ =, םירוהיל בוט בוט אלה | .ןירב ותקרצ תא .תוארהל תלובוה ול

 .לע .תפפועמה  סולקומאה ברח התוא ,םויאה ותוא .,גורטקח ותוא םהילעמ

 תואמ הז תפפועמ בהחה יכ  ,הרועמ הירוטסיההו , לומתא .םוימ אל םשאר
 אנ ושג  ;תויתד תוחיצר השרודזו ," התכ .ןיא-םא ,רבדה ןכ אל םא  ,םינשב
 ' םוליטמש תומשאהה תא תודועת י'ע ןשיחכהו ובציתה , ובהק ,סולה אופא

 "< המואה לע אוש:תבד םתא םיאיצזמ ! ינודא- , םירבור םתא רקש :ורמא ,םכילע

 " תודבוע חכב , תוינויגה תונקסמ חכב רומג לוטב ולטכתש עגר ותואב ,תירבעה

 זיעע אל ,המורא ,זא ,םכולע םילוטמש המשאהה התוא ,ןשיחבהל ןיאש

 םךא בוש ןמצעל השרו אל ,יכנא בשוח ,זאו ,םתא םומשא יכ ,רמאל
 תופיאשו תורטמל ,םירצונה ידלי תא םירוהיה םיהצור יכ | , דיגהל | ןוגה

 "םןאלה חכ:אב רמא | ,םיראולוקב םא יכ ,הפ אל  ,ינורא לבא . תויתד

 .  ןיב  םג םיארפ םיאצמנש רבדה רשפא יכ  ,ץובולסינ טטופרה , ירבעה
 0 2 +.+ םידוהיה

 : !רבדה תמא:אל : (ןמוקממ) ץיבו לסיג
 .  םתוא ולת -- הלאכ םוארפ םנשי םאו .תמא ,אל., :ץיבקשירופ

 ' לש םנוע תא 'אוצמל תלוכיה ןתנת יכ ,םכריבש המ לכ ושעו ןולקה רומע לע
 ונחנא !ינודא , םתעשרכ םתוא שונעלו שמשה ינועל םעיקוהל ,הלאה םיארפהי
 .הנומאה לש | התומילשב תועגופה ,תותכ ינימ הברהב היסורב םומהלג
 :התומילשב תועגופה תותכה יכ , ונחכ לכב םוצמאתמ< ונחנא , תיבאלפובארפה
 גגדחכת וללה וכ---,תיבאלפובארפה הנומאהל תוקיזמה , תיסוהה הכלממה לש
 . םיקפועה .סתה םושנאה יכ , ןשארב םודמועה םישנאה ושפתי יכ ,םלועה ןמ
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 תותכב םימחלג נא יולגבו רשויב , םיברב .ולגתו תותחשנ תורות  תצפהג
 איה ןאכ רמאנש המ יפלש ,תותכה תחא דננכ םיממוקתמשכו ,ונל רשא

 הטל , וזכ = תורמרמתה לש .תוקעצ רימ תועמשנ עודמ , םידוהיה ברקב תמייק =

 אשיש העשב | רוע ןלידגהל בוצידור רותע יארוש , ןחח תולליה םשמ תואב
 הצור . (ןימימ  םיפכ-תואיחמ) 1 ירוטסיתה | ומואנ תא תאזה המבה לעמ

 תודועת תואצמנ יתושרב ,ינורא ,לבא .חתכ אלא וז ןיאש  ,ןימאהל יתויה =
 רבח תאמ שקבא ןתורוא לעו ןתוא םסרפא | יכנא ;ןשיחבהל ןיאש '

 תמא םא , יגועידוו וכ , םהיתוערב ןל םח  םיושש הלא תאמו ץיבולסינ המורה .
 אלו ,דאמ םידבכנ ויחי םג ול , םימכח ירפס לע ךמוס ינא ןיא .אל וא ,רבדה

 תכלוהש = , היצנארפב .תטשפתמה המלש תורפס לע ,תורבוע ןומח לע הארא
 תוחיצרה תמישר לע הפ | רוזהא אל - . תומשיטנאה חורב תשדחתמו חאורבמו =

 ,וללח תודועתב שמתשא אל ינא ,םיהפסה םתואב  .תורכזנה ;תוברת >< 5
 הרועת לע  ךומפל .ינא הצור | .ןהילע ורערעו = םגו ןהילע רערעל רשפאש = =

 תוחיצרה תא  ירוטסוח רויצ = רויצמה ,  ןיצילוג ךיסנה  תאציח לע , תיארוו
 המלש הרוש לע תכמופה אאצרה לע ,םידוהי יד"לע ושענש , תויתרה |

 טאניסה לש ןביכראהב םויה דע תרמשנהו השגוהש האצרה לע , תולועה לש | <
 , םכתא האלא אל ,יבוטאראפה חצרה יטרפ לע רוא הכפש רשא ,98 תגשל ,-

 ,תרעשת שי דהא רצמש םושמ לבא ,תאזה הרועתה לכ תאירקב ,ןבומכ
 ארקא , םידוהיה לכ םיפתתשמ הז  רבדב יכ--יגשה דצמו ,חתכ קר יחוז יכ |
 הנח . ותישע יטרפו הזה יתרה הצרה תנוכת חא ראתמה ,דחא דומע םכינפל |

 ןמיכראהב , יתומאש ומכ , תרמשנה ןיצילוג  ךיסנה לש ותאצרהב רמאנש המ =
 ,"שטיבומופאריס = ירוהיה ברח 1710  תנשב, ! 58 תגשל טאניסה לש - 0

 *ומיפארופ ירובח ךרע, םשב תויתדח תוחיצרה ר"ע רפס בתבש , ןוסלווח) =
 ורפס תא בל-תמושתב אורקל וחוטת םא םלואו ,רבדה תא שיחכמ ,"שש :

 ,חויתדה תוחיצרה לש ןתורשפא תא לטבל לטע אוהש .למעה לכ ירה ,ןופלווח לש
 1710 תנשב , ןבבו :. (ירמגל תוכפוהמ תונקפמ יריל ןויגה ךותמ .םכְתא אובמ
 תחיצר ןינעב םידוחיח תודופ בובלב שטיכומיפארוס רמומה ידוהיה ברה הלג
 תא .הלאה הצרה-ישעמ תא םימעפ המכ השע ומצע אוח יכ ,הדוהו םידל ה
 םשב ול ארקש רפסב 1760 תנשב סופדב שטיבומיפאריפ םפרפ וללה תועיריה

 שדחל םישמחה[םויב ! וללה םורבדב הזח השעמה תא רויצמ אוח , *םורי'זה .תעשרו

 הפסאל םירוהיהיינקז  םוסנכנ--ראורבפ שרוח והז---"מאבהויש, וא "טאמעווש
 רמועה ,יתרה השעמה לא םתוא םיניכמו ןומאל  םוווארה  םודוהיב  םירהוכו

 ןבמ חידוחיו ירוהי לכ .ופסאנש ףסכהיימזכס תא ןובשחב םיאיבמו תושעהל | =
 תיאשחה הפסאה . ןברקה תינקל הנשב :םיבוהז יינש  וסינכה  הלעמו הנש ג" =

 לכב תומודקה תועדה לע דמועו  עונצל עוריה , ירוהיל .רבדה תא - תרס'ש

 ןהוא םיבישומ םירוהיה , ירצונ דלי הדוצו םירעה תחאב בשיתמ ןכופה .'ףקות
 םודקשב : םיקתממו תונדגמ ינימב ותוא םולכלכמו , תונולח וב שיש - ,ףתרמב

 , םהינפ תא םירימעמז הבורמ ןוצר וילא םיטונו .בלח ותוא םוקשמ ,  םיקומצו =
 לא  סנכג תורבעההםוי אבשכ .,הער ול 'תושעל םיגוכתמ  םה ןיא .ולואב =

 ירבח אל הלאה םידיפחה םודוהוה---םירופחה םידוהוה .ירוחב םע גרה: ףתרמה
 ורקוד םואתפו דליה תא ףטלמ ברח -- ,םעה .ירוחב אלא , םח -תדחוימ החכ
 ךווצל הנמוזמו הנכומה ,בתוחתצבשמב תצבושמ ןיכסב חנטקה ועבצאב ברה =
 תותנה תא תושעל םיליחתמ הזכ ןפואב םא יכ , םינימאמ םידוהיה . הז גהנמ |

 שיו ,ותוא םירשוק ןכיורחא , לקלקתמ דליה לש ומד ןיא זא , ןברקה רשבב
 ןגא רימעמ אוהו  ,ינמיה ועלצב ןינסב ותוא הכמ  ברהו ,דליה תא םובלוצש

 ונינעש םשכ, :וללה םירברה תא רמוא אוה השעמ תעשבו ,םדה תא לבקל -

 תונעל .םיכירצ וגא ךכ ,רלי ומצעל ארק רשא * , םירצונח*יהלא תא .תומל דע | <
 +, "ירצונח דליה תא

 .עגושמ לש אתודב :(ומקממ) בוצינזוק

 ןינמיה ועלצב ןיכסב ברה ותוא הכמ ךכ רחא.. :ץיבקשירופ
 , םידח םירמסמ האלמ תובחב ותוא םיחינמו בלצה לעמ רליח תא םיוסמ =

 םולגלגמ תאזה תיבחה תא ,שארב .אלו בלב אל ועגו אלש הזכ רדסב םיעוקתה
 ותרילו ןתרוהש ,תזה דליה ימד תא ונחנא םיכפוש, : ארוק ברהו , דצל דצמ = =

 יינב ןיב ןיאושנה תשודקב םידומ םירוחיה ןיא יכ ןעי) , "השורקב אלש תתיח =

 ודלוג אלש , םידליה תא תוצרלו תונעל רשפא רומלתה ירבר יפלו ,רכנה

 ,השודקב אלש התיה ןתריל םגש ,םחיהלא ימד תא ונכפשש םשפ (השורקב <
 הנהלאל אורקל ךילע, +.ול רמאל ודוהי ךירצ זא ,ןשי םשב רלי ארוק םא

 ב : 8 , ןיודע יח אְוְה םא הגה ,תיבתה ךותמ רליה תא םיאוצומשכ 3 ,"ושול אָלְו = -- 2
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 .ףותמ :םאו |, היפימוקב

 םייסמ ברחו ,בלצה לא ותוא םירשוקו םורזוח זא , תובורק םותעל הרקוש ומכ

 תיזג תא ,ילאמשה ועלצב  ותוא הכמ -.אוהשכ םינורחאה  וירבד תא אורקל
 לבא , ותוא םיפרוש וא , םומה ךותל וא , לבז לש חמרע ךותל םיכילשמ רליה
 ירצונ שיא לבו , הלכנ השענש הז תא רבקל 'רסוא דומלתה , ותוא .םירבקמ ןיא
 ידכ , םינש ג'ו ןבמ רתוי אל תויהל * ךירצ דליה , תמל אלו הלבגל בשחנ
 םוכשוח םודוהיהש , ירצונהל המוד 4 היהיש ידכב ,  ןתרהטב קפס היהי אלש
 רפסב ספדנו שטיבומיפאריפ ברה תאמ רפמגש רופסה ירה . רוהטל ותוא
 ,רשפא | םייחה:יאנת החע םיגוש יארו , ינודא , םנמא. , הרשע:הנומשה האמב
 תויתדח .תוחיצרה תא םישועו ,םירמפמ ולבו תויבח ילב השענ רברה התעש

 , ונתלאשב העכקנש , הדבועח ןפוא לכב לבא ! םורחא םונפוא י"פע וללה
 תחא התכ לע , םידוחיח .לע תפתרמ יהת תאזה המשאהו ,הרבוע תראשנ
 ונחנא םיעוש יכ = ,לגל וחיכות אלש ןמו לכ ,םלוכ  םידוהיה לע וא םהמ
 תולודג תוקעז י"ע אלו , תורועת ייע (לצלצמ אישנה | ,לאמש דצמ ןואש)

 . לאמש רצמ ןואש) .ןויעריירסוחמ] םולפת םומואנ י"ע , עכו תורמרמתה לש
 + 0 היזה:ירבר רבדמ אוה + םיארוק תולוק

 תא .רותפל ונירוועב היהת חבלממה"תמוד יב , ונחנא םינימאמ !ינודא |
 תפחור הבלממה>תמוד אהת הז םע דחי יכ ,ונחנא םינימאמ , תאוה הלאשה
 המ יפל . רבדח עקתשי אלש ךכב לדתשי יכ ,הלשממה ןוטלש תא םג
 שחכוה וגושאל לכא | .הזה ןינעה תא עיקשהל היטנ התיה ,ונל ורמאש
 ,קדצ ר"יבל ,ינורא ,אנ ורוע . הלשממה חכ"אב י'"ע ,אבמס-רב י"ע רבדה

 איה תמאה .תריתס יכ ןעי ,תמאה לע תוסכל , יכנא רמוא ,קרצ ד"יבל ונתת לא
 לע רוא תצפהל קר , המורעה תמאה יולגל קרו ,םימורגופל הנוכנ רתויה ךרדה
 לע .םוקמ תויהל ךירצ  ,יסורה םעה לש ובל רשוי תא אכדמה | , הזה רבדה
 םינווכמה ,םימואנ רבלמ םירחא םימואנ הפ ןמאניש רשפאואו ,תאוה המבה
 ונתאמ הברה ,םידלי שי ונתאמ דחא לכל .םייביטקייבוא םימואנ ,תמאה  יולגל

 היה יקפניצשוי םוקמב םא ,םתא םירמוא םתייה המו , בשומה םוחתב םיבשוי
 יכ ,יגודא ,ןרכז ? רבדה לא זא םיפחיתמ  םתייה דצוב ?םכלש ןטקה םכדלו
 לולע ,רחא הספב אלא ,אבל בורקה חספב אל ,וחמ אלא ,םןיה אלש רשפא
 ,יגודא ,וסחיתה וז הרכה ךותמו .ונתאמ רחאו דחא לכ לש ונב לרוג ךכ .תויהל

 זאו .,םעה ינועל תאזה תמאה תא וחיבוהו וררב ,וז הלאשל הרומג בל-תמושתב
 םתוא םיבילופש .ךררב תכלוה איה םא ,יהמ הכלממה-תמוד , עדוו םעה הארי

 רשפא יכ ,םינימאמה  ,םינודאה רתיו םינאמדירפה  ,םי'ציבולסינה  ,םיבו'צודורה
 הכלממה-תמוד .איהש וא ,ןואש לוקבו תוקירשבו םירוקוקב תמאה לע ליפאהל
 םוברצה תא האלממה ,יסווה םעה לש ורשכמ רשבו  וימצעמ םצע ,תיסורה

 וילע ושפנש  עגרה ותואבו ,ונוגיבו ורעצב תרצימה ,יסורה םעה לש םויחרבהה
 ויתוביתנ לע רוא ריאהל תלרתשמו .תררועתמ איה , חורדהכנו אבורמ אָנהו לבאת
 ויהי וז הלאש רוריבו הזה םויה ,ןיתורצ אשמ תא טלמיו אשי יב ,ול רוזעלו

 תפחסנ םא ,תידוהי איה וגלש הכלממה-תמוד םא ,רתויב םינמאנ תותואל ונל

 תערל ונחנא םיושואמש וא ,תוידוהיה תויטנה  ,םיידוהיה םומרזה םע איה

 ב ,המד י"פע קר אל איה תיפור תיפורה הכלממח"תמוד יכ ,וז הלאש ונררועב

 + (ןימימ םיפכ-תואיחמ) הכרדבו החורב םג םא

 וז הלאשב המודה הטילחמ תונקתה ןמ 103 ףיעפה דוסי לע :איש גה

 םידגנתמה םימואג ינשו תופיכתה תוכזב םיהרצמה םימואנ ינש עמשתש רחאל

 . יוקסניבוש .הכלממה-תמוד  רבח .רברי תופוכתה דגנב . ךכל

 סחיתה הבלממה-תמוד לש זכרמה !ינודא :(ריבט ךלפ) יוקסני בוש

 וכ ,תויולדתשהה לאו תולאשה לא המלש החונמבו .הרומג תויביטקייבואב דימת
 תשירד םג הלאשה םג תואב דע הזיאמ ול איה תחאו ,ףכית תולאשה תא וררבי

 .םיפיצנירפהל אוה ןמאנ םויה םגו , הז וכרדמ וברמה | רוסי אל םויה םג :תופיכתה

 ןינעב רבהה .היהש ומב ,הצוחנ  איהש העשב | תופיכתל םיכסהל רהמיו ולש
 ומצעל .ןמאנ זכרמה ראשי םויה םג .87 ףיעפה ר'ע הלאשל  עגונבו .בופראק
 ןיידע השגוה אל תמאב .םהל יוארכ תוערואמה לע החונמב טופשיו

 תא תוחהל םיקזח תודופי הל ויהישו עוער רוסי לע תדמועה הלאש הכלממה-תמודב

 לש םיפתושמה םייחה לכב , תירובצ הדובע לכב :, ונינפלש וז הלאשכ התופיכת

 + תודחוימ אצומ :תודוקנ ,ירמגל תומיוסמ תונומאו תועד הנייהתש ךירע םדא"ונב
 טיצגירפ תאוה הטבה לעמ ורבוה תחא םעפ אל | .הפ םג תויהל ךירצ ךכו

 הל בומל המורה האצמ אל זא , ד"יב לש ותושרב רבדה אצמנ םא : רחא ידוסי
 םג , ןידת-קספל התיפצב הזכש ןינעב חוביו לכ התחד המודה =. הקיתש אלא

 ע"עלו ,ר"יב תושהל .ךייש ,בויקב ערואמה רבד ,םעפה םינד ונא וילעש .רבדה
 "ורפה שאר לש הלועמה ותחגשה תחת הריקחה ןוטלש * יריב ןינעה לכ אצמנ
 לכ ,המודה לא התע השנוהש הלאשה ןמ לושנ ךכ ךותמ . תימוקמה .הרוטארק

 יםג הררבל רומי לכ רוע ןיאש אלא ,התופיכת לוטב ןבומבקר אל אוהש ךרע
 וא  ,תימיטוקל חלאשה | רסמת  תופיבתה | תיחר :



 ואצמיש = הוקאו ,יתער תא הוחא םש יכ | , עגר  ףא קפקפל ילבמ םכל רמוא
 ןמז לב חב ןויעל רשפא-יא = ; ללכ וז הלאשב ןייענ אל יב ,יל םיעד .ימימת
 רובכה  סחי רצמ 'םג רשפא"יא ,ןינע  ותואב השירדהו הריקחה הרמגנ אלש
 לעמ .רשבל ינמדקש םאונה הסנש , תמאה התואל  ,קדצה ותואל םגו המודה לא
 התחנשה תחת המר הגרדמב .ונלצא דמוע הריקחה ןומלש ,ןכ .תאזה המבה
 ,םישעמה תא ןנוהב חשעי יכ .רומג ןומא ונכ ררועמ אוה ,  הרוטארוקורפה לש
 לש ומש הלאשה לע .םימותחה ןיב יתארק :ןוהמתבו , םתושעל ודי תא ואלמש
 היה ךירצ אוהשו הרומארוקורפה ירבח לע םינפל הנמנ ומצע אוהש ,דחא שיא
 התואב ןודה-רקוח ישעמל ןומאב וסחיתי יכ ,וירבח לכל םירחאמ רתוי ףימהל אופיא
 ןוכתמ ינא ןיא .  הרושארוקורפה לש התחגשה תחת םישעגנ םהשכ הפוקתה
 םיפירקופאה | םתוא .ךותל רודחל  ,הלאשה םצע לע דחא רובדב וליפא בושהל =

 ורבע רבכש ןקסעו ,ןירדתיב ינקסעמ דחא רותב לכא .הילא םיפרוצמה  םיבחרה
 תושמשמה תוקפוסמה תולאשה לכמ יב ,םכל דיעהל לובי ינא ,הדובע תונש הברה וילע
 ויה םאו . תויתדה תוחיצרה לש וז איה תקפוסמ רתויה הלאשה , ןיד-תיבל ןינע
 הרמגנש ןהמ תחא וליפא םשב אורקל לוכי ינא ןיא ירה , הלאכ תוחיצר ינמזב
 תובהלתה .דאמ דע הזגרנ הביבסב םיררבתמ הלאב םיטפשמ  םנמא  .החלצהב
 ותוושב לכא ,דאמ דע השק תמאה לא עיגהלו םירדצה ינשמ םידעב תטלוש תיתד
 הזה ישוקה םרג אל םלועמ יכ  ,טילחמ ינא ד"היב לש ודיקפת תא םכינפל
 *ולש םמורמה פיצגירפה קר ויניע  דגנל היה דימתש ,ןידדתובל | םידי ןויפר
 : םשב ותוא אורקל דחא עגר אנ ינושרה ,הוח ידוסיה פיצנירפה אוח :ירהו
 הדמו וינועב םיוש וינפל םידמועה לכ ;"ידוהי אלו ינוי אל,, עדוי ד"יב ןיא

 ןיבו יתד.חצר לש דוסי הז .ןידל ול שיש ןיב | ,ןד אוהש | ןיד לככ ול תחא
 םיבייחה תא דימעמ  אוה זא ,חצר השעמ השענ םא | .רחא דוסי ול שוש
 המוא וזאל ןב ןודנה .היהי  ,חצרדהשעמ ןיא םא * . שונעמו עבות ,ןורל
 לובי ר"היב ןיא . ללכ הול בל םש אוה ןיא  ,ותוא שינעמ 'אוה : ןוא ,היחתש
 ץובקל  תודחוימ  הלאכו הלאכ תורובע יכ ,תיארפח 4 הפקשהה  התואב ךומתל
 לש ודובבל .יואר הז .ןיא , ןידה-תיב תא  םלוה הז ןיא ,רחא וא הז םישנא
 תותב יכ עי ול תודחוימה  תולענה תודועתל םיאתמ הז ןיא :, קדצ ד"יב לש
 רשא ,ונלש = םיסירפה תא םכל ריכזא םאה . תונושה תומואה לכל שי תויארפ
 ריכזא םאה .סגואב םגו .ןוצרב םירג תסנכה ,םירג תסנכה איה סהלש המגורה
 םייח םושנא  רפוגדב .רבקמ היה רשא , בוולאבוק לש עוריה וטפשמ תא םכל
 הגררמ אל םא וז יהמ .? תיתד תיארפ אל םא וז יהמו . ותשא תא םג רבקו
 טפשמה תא םתא םירכוז אלה ?העוהי .התכ | דצמ תיתד תוארפ לש הנוילע
 הארש , םעה-דקפמ ימיב םהל ארק רשא ,םיבר וכשמנ הזה שיאה ירחא . הזה
 ורבקב  םהיתושפג תא ליצמ  ליחתהו  ,"טסירביטנאה, תאיבל .תפומו תוא וב
 תונויזחל סתיתמ ד'היב .ןריאשהל ןיאש = בצמ והז ןבומכ . המדאב םייח םתוא
 לכ שקב :ילבט תוריבע לאב ,םילגתמ םה המוא וןיא לצא איה תחא , הלאכ
 ןא הז גוסמ  םדאדינב ןיבו ןהיניב , תרחא וא וז המוא ןיבו ןהיניב רשק
 ותלודג איה הזבו .ההובג הגררמ לע ד"היב דמוע הז סחיב + תומדא ילע רחא
 ,בשוח :ינירהו הלאשה םצע לע בישמ ינא ןיא ךביפל- . השודקה ותדועתו
 םורבדח רחאל ירמגל תלטבתמ וז הלאש יב ןעי ,הזב ךרוצ לכ היהי אל יב
 ךרוצ דוע ןוא = יכ ,ינא בשוח = : ןוירטסינימה  חב-אב  םכינפל הפ עירוהש
 ומואנ לע םידחא םירבד קה בישא .הזל עגונב רחא קומינו םעט םוש תוצרהל
 ןינעה שבלו אל םא ,תאוה המבל דובכההסחי לטבי יכ ,ול המרנ , ינמדקש םאונה לש
 םא ,דימת ראשי המבל דובכה-סחי :אנ עכריו חוני .הב הצור אוהש הרוצה התוא
 ןיאש :םישעמו תודבוע לע וירבד תא דימעי .הילעמ * ומואנ תא אשונה םאונה
 םימעפלש ,תובהלתה לע אל , תולעפתה לע אל , ןוימדהירבד לע אל , םשיחכהל
 אריתמ ינא ןיא - הבלממה-תמורבש חביבסה .תא .ללב רוסי לב .ילב תורירחמ ןה
 תלציש העשב .אובל דיתעה , דחא שואי  רבלמ = םלועב םישואי םוש  ינפמ

 ותבוטל הארבנש תאוה המבה תאו ,םויה ופאש ןהילאש , הלאכ תורטמ גישהל
 וכפהי , םיקקוחמ תדובעל ,םעה ותוא לש ותלעות םשל  הדובעל  ,םעה לש
 ... היצאטיגא לש המבל

 !יוקסניבוש ,שובת אלה :: (ומוקממ) ץי ב ק שי רו 8 1

 .י.ןגרמרמתהש םשכ :יקפני בוש
 +. שובת אלה ": (ומוקממ) ץיבק שיר ו פ

 ,ורוכהב םאונה תא קיספהל ילבל שקבל דבכתמ ינא :איש'גה
 לוק) .,.| םלכת אלה ,יוקסניבוש ליצאה :.(ומוקממ) יגנש ה בו קרא מ

 .(!םוד .: לאמשמ
 וז המכב שמתשהל וסנש העשב וגרמרמתהש םשכ...:יוקפניבוש

 + .ןויפנה לע  רמרמתמ .ינא = ךכ ,  תויטסילאיצוס תורות לש תורטמ זיא םשל
 ופיטהש ., םירוהיהדתאנש לש וו המגמל וליפאו , היצאטיגאל המב התוא תושעל
 ..(וכרמב םיפכ-תואחמ) התע הז הפ חל"

 ופיכתה דעב :ץיבולסינ הבלממה-תמוד רבח :אי שנ ה

 וול א

 . יב , דוגהל ינא  ךירצ . ידוב רומלתהו ןאבל יתילע יכ ,םהיתומוקממ םיטאטופ
 + יקסנאטסוטול לש והפס אלא ,  דומלתה רפס- הז ןיא

 27 ,וב ונשמתשה אל ונחנא : (ומוקממ) ץי ב קש ירו פ
 . אצי יקסנאטסוטול לש הז הרפס .יתעמש ךכ ,רשפא :ץיבולפינ

 .1882 תנשב
 = ןנפמסנ אל ונחגא ,וילע ךומפת לא :(ומוקממ) ץיבקשירופ

 0 : - רולע
 לע הוה ןמזה לש הפקשה, אוה הזה רפסה םש :ץיבולפינ

 * םהמש , יקסנאטסוטול לש םינושארה וירפסל םיאולמ - אוהו ,  "םידוהיהדתלאש
 = .יוסשה רתי לבל אלתמא = ,דוחיב ,ושמששו , בויקב יתדה חצרה חסונ חקלנ
 ותוא לע ךומפל ימצעל .השרא ךכיפלו ,"הניצשמי'ז, ןותעב ספדנ הוה חסונה
 לכ .םדוקו- - יקפנאטסוטול לש : ינשה  ורפס--טעמ הז סבל  .ויתיארהש -, רפסה
 :(ארוק) תאזה -המטיצה תא ז"י דומעב הז רפס ךותמ םכינפל אורקל ייל ושרת
 ..םישמתשמ יכ , אירוגיטקה הבורמ הדמב רבכ הטשפש רחאל , תוינומדק םינשב,,
 תנשב איצוהש הלובב יעישתה רוגירג רויפיפאה ץידוה , םירצונ םדב  םידוהיה
 : םח ןיא יב םידוהיה תא אצמ הלוקעמ הריקה רבדה תא ורקחב יב ,5

 ,םימישאמה רצמ עצב-תבהא לש תואצות אלא הניא וז המשאה יכ , םימשא
 םתואת לע הב .תוסבל םתולדתשהב תירצונה .הנומאב הערל םישמתשמ וללהשו
 - ינא (1םה- ונחנא םאה : םיארוק תולוק ; ןימי דצמ קוחש) . "'םידוהיה ףסכל
 תא םכל יתרסמו יקסנאטסוטול לש :ורפסמ דחא עטק  ,ינודא , םכינפל יתארק
 ,ידכב ,הזה רפסה תא יתחקל הלחת הנוככו ,רויפיפא איצוהש  ,הלובה: ירבד
 תואיצמב ונגואש ,רפסמ .םירבד ארוק יגא רשפא יכ | , יל דוגהל ולכות אלש
 פאונה ךמס טעמ הז ךא אלה .וז המדקה םידקמ ינא המ רוגא ףבית . ללב
 .וא .יתטייק המודח יראולוקבש ,.הז לע  ,ץיביקשירופ טאטופידה , יל םרקש
 . +., םידוהי לש התכ וויא הנשי יב ,יתשחכה אלש

 . .תרמא , ןכ :'(ומוקממ) ץיב קש ירופ

 : ;החע עירומו רזוח ינאו ימוקממ יתערזה רב כ יכנא ...ץיבו ל ופיג
 "הנהו ,שיא םע יתרבד אלו םולכ הז רבדב שיאל יתרמא אל ,רומג רקש והז יכ
 < ירוחאמ ץיבקשירופ טטופודה יל ברא ולאכ רבדח חמוד יכ ,ינודא  ,םתא םיאור
 ינא וכ ,טילחמ אוה ירוחאמ עמשש הלא םירבד לע וכמסבו ,דברמ יתוא עמשו
 ,רקש והז .יכ' ריגהל יכנא לוכיו ,לאל הלהת ,יכנא יח ןה םלואו . רבדמה אוה
 ה יפב םתוא ומשו םבלמ םירחא םג ודב תלאב הבדו בזכ ירבד  יכ בשוח ינאו
 "כנא ,ינודא . (! תווארב : םיארוק תולוק ; לאמש  רצמ ןואש) םמצע םירוהיה
 הטבה לע הלוע ינא יבו יתילע יכ ,זמדת לא : הלאה םירברה תא פבל רמא
 "0 ,ףמשאה התוא יכ כל תיכוהל ידכב ,םידוהיה תא קירצהל ידכב תאזה
 = ןלפט ןכל,םדוקשו הרשע:םותשה האמה ןמ לחה םידוהיה .לע התוא וליטהש
 : :תוערו לכה קר .אוה וז המשאה יכ ,.םירצונה לע אלא םירוהיה לע אל התוא
 תעדה לע תולעהל הלכיש , תורצנה .התואל ,תורצנהל איה הפרח ךא יכ ,חזר
 <  םיקוחה ירפס לכ םגו שרקה:יבתכ רשא , םידוהיה יכ , ןויערה תא עגרל וליפא

 ." שוש ,הציב וליפא לוכאל םהילע םירסוא תואבה תופוקתב ורבוחש * םירואבת]

 הלפתו הריפחמ המשאה ליטהל היח רשפא הוכש םע לע יכ ---םד:טווק הב

 . םואלהל) יל רוככה תתיחפל אצומ יגא ,המשאה לע תוגעל ,וזכ הלפתו
 ל , , ,ירבעה

 7 .םבל ןיאש ,חזב רבדל ןכתי אל :(ומוקממ) ץיבקשי רו פ
 7 .הנורגה הלאשה לא רבוע ינא הזמ :ץיב ולפיבג
 + ךל ןיאש ,רבדה לא :(ומוקממ) ץיב קש יר ופ

 רמואו רזוח ,וז המשאה יכ , ינודא ., ןחכשת אנ לא :ץ י בו ל סיב
 . הֶררכתנש העשב ךכירחאש 0 סידוהיה לכ לע הלחת התוא וליטה , יכנא

 "וא דע םירויפיפא * םגו םירצונ םג םא:יכ םורוהי קר אלש העשב | ,תמאה
 * םפוניעב בוט םאו ,  'קפנאטסוטול לש ורפסב הפ םלוכ םירכזנ םה אלה , רפסמ
 ,,יעוברח םיטפקיפ ,וששה .יטנמילק , יעיברה = יטגיקוניא : םתוא טורפא רבדה
 ";עבראה  סוטקידנב ,ינימשה | יטנמילק  ,יעיבשה רדנסכלא ,ישילשה לואפ
 =  אוה רקשש וארה | םירויפיפא לש הרוש ,םיאור םתאש יפכ ,הרצקב---,הרשע
 " םימכח ןומה דבלמ , םילשומו םיבלמ םשב םג םכינפל אורקל לוכו ינא. . רברה

 "לש םהיתועד תא איבמה ,םפרופמ גולואית לש רחא רפס ידיב שי .םידמולמו

 * .םודוהוה ירפס לכב יכ ,ודוה םלוכש ,תירבעה הפשה יעדוי , םיגולואית ןומה

 , םירצונ םדב ךרוע םודוהיל .שי יכ ,רבדל רכז םוש ןיא םהלש תורוסמבו

 ל ,קדטצהל ךרוצ ןיא :(ומוקממ) ירו ק'צי גי ג

 -!  םירבדח תאו ,ונודא ץ קדטצא :אל :יכ ,חמוא ונא| ךכיפל :ץיב ול פינ
 17 לעוגה , םח . לארשידואנוש ב"תא ועיגה = חמל ., תובוהל .ידב אלא יתרמא אל

 - סָינוב שו .ילוא ., לכ םידוחיח הא סישאהל הלוכי רוע ןיא םא וכ ,ךכ רול

 ש

= 
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 + םויה לש  הלאשה תשגוה הו חסונבו , םירצונ פדב תשמתשמה , תחא חב

 :תוערו .רומג לבהכ ינינועל עיפוח ,הנבומ קמועל דרנ םא ,וז הלאש תמאבו

 לש | רטסינימלו  םיטפשמה-רטסינומל רפדה עודיה, ! יתוכר ,אנ ועמש חור

 ךווצל תשמתשמה | ,םידוהי לש תעשפנ התכ שו היסורב יכ ,םונפה ינונע-
 אל לאוש ינא ןיא---,םפתא לאוש ינא ,"םורצונ םדב םיאתדה היגהנממ םורחא
 ינש םיבשוי הפ אלא , הערל וירבח רתו תא אלו ץיבקשירופ טטופירה תא
 ינא םתואו ,הנומאה:ינהכמ .םושנא הברה ונתא םיבשוי הפ , םילודג םינחכ
 המבה לע עבשהל טה םינוכנ םאו םכבל תרשיב רמאל .םה םילוכו םאה :, לאוש
 + וזכ התב שָוש , םהל עורי יכ ,םיהלאה ינפל

 +(ןואש) . עודי ,ןכ : (ומוקממ) ץי ב ק שירו פ
 עורי רבדח ןיא : ורמאי יאדו .םליבשב הנעא ינא :ץי ב ולפינ

 + ונל עודי רבדח :ןיא * , ([הרומג תיארי'ז המרע \ : ןימימ לוק) ונל
 .םישעמו תודבוע םועורו לבא : (ומוקממ) ץי ב קש יר ו פ

 שי יכ ,םהל : עודיה , םירטסינימה תא םילאוש םתאו. :ץי בולםינ |( <
 ? םירטסינימה תאמ לכקל םתא םילוכי תרחא הכושת זיא .וזכ התב

 . ונחנא :םיעדוי ,ןכ :(ומוקממ) ץיב קשי רו פ :
 שיא ןיא יב  ,יתובד רשא אוה :ץיבולסוג

 . וכ התכ שי יכ , םיעדוי םכניא
 .רבדב חוטב יינא . (ומוקממ) ץיב קש ירו 5 /

 התא ןיא לבא ,רבדב התא תוטב יכ ,התא רמוא :ץיבולפינ

 םתא םגו עדוי

 ערונשב , הנושארבמל .ימצעל  הבושת יתובישה רבכו ? תאוה הלאשה תאבהב 6
 המ ,רפסה לעמ יתארקו ןאכ יתרמא ,יל  תועודיה תומדוקה תודבועה י''פע יל |

 גופמ .תומשאה וליטהש  םישנאה :םתוא לכ ...(עמשנ  אל) ןתנ רשא תומד
 ,... (עמשנ אל) ףסבל .םתדמחמ קר רכרה תא ושע .יכ , שורופב .רטא .אוה ,הז

 תומשאה ליטהש-ימ לכל דוסי .ךימה שמשש רחאה קומנה והו ,םידוהיה ףסבל | 7
 םתתנ הלחתמ .תרחא הרטמ םכל התיה יכ" ,רמוא ינא וישכע .הלאכ |

 * םהיתובשומ תומוקמב םידוהיב םימורגופו התסהל םורגל ירכ ,וזב תרוצ הלאשל
 אנ ינושרה ,ירבד תותמא לע .דומעל .םתא םיצור םאו .םכתפיאש התיה וז
 לש ,ךכ  רמול רשפא םא = ,"ירוטסיהה סכלהמ, תא םכינפל תוצרהל אופא

 ב"יב השענ הזה רענב חצרה .  םינורחאה םיהריה ךשמב םישעמהו  תורבועה >
 יתיאר אל ינא ."הניצשמי'ז, ןותעב םפדנ וז הלאשב ןושארה רמאמה . ץירמב

 היאקסדורוגי'זינ, = ןותעב  ופפדנו = -ובשש  ,ונממ םועטק יל שי" לבא | ,זתוא =
 + לורפאב "ו לש ןוילגב , "הטעואנ היאנלשימורפדהבוגרוט

 פש  התיפיכת  דעב  רבדמ התא :(ומוקממ) יקסבולסימאו
 . תלאשה

 י"פע , ןאכו .ןוילגה .ותוא אצי- לירפאב  ד"יב .ןכ ,ןב :ץיבולםיג | -
 יפל . ךכל | םדוק םימו  ינש "הניצשמ" ,ב ספדנש המ רורב הארנ ,הז עטק

 הזה רמאמה הנהו . בויקב רענה חצרנש רחאל שרוח תאלמב וגייה ,יתרעשה -
 םיגרוה :ןופ לעש ,חסונה ימרפ םיאבומ הז רמאמבו  ,"תויתד  החיצר,, א"קנ
 םימרפה םתוא לכו יקפנאטפוטול לש ורפסמ חקיג הוה חפונה . תותד הרטמל דלו

 ךכל םיביישה םיקודקדהו םימרפה לכ יכ םירמוא . יקסניצשוי חצרב ןיעב םנשו |
 י'ע התשענש , השירדהו הריקחה תונקפמ לע הזב םיכמוסו ,ןועב ןאכ םנשי
 ררבתנ המ לבא . הקניבאסל םג תועודיהו = יקסנולובוא = רוסיפורפהו .ןירה-רקוח
 םירבדה תא שיחכה ןידה"רקוח = , שיחכה יקסנולובוא רופיפורפה |? ךכ רחא |
 תוכאלמב גרוברטפב .אצמנה = , הקניבאס ותוא םג ףוסכלו = . םמשב ועידוהש
 םיבוד אל יכ ,בוכו רקש הז לכ יכ ,אוה םג בישה ,יל ורסמש ומב ,תדחוומ
 ... םוקישנמ .בתבש המ" לכמ רעו אלו =

 י(ןואש) ...1 תארק בוטאראס טפשמ תאו :(ומוקממ) ץי בק שירופ
 םיארוקש העשב ,הלאכ םיאנתב ,ינודא , ןכ הנה ..:ץיבולפסינ-

 םיצפח םתאו םתצפח דימת . םיכלוה םתא ןכיהל ,יל רורכ השענ , םימורגופל
 םימורגופ ידיל , םכינותעב םיציפמ םתאש ,וז .התסה י'ע איבהל םויה ם
 + (ןימימ ןואש) םידוחיב

 םגו םהל םימרוג םְתא . רכדה ןוכנ אל : (ומוקממ) ץי ב קשי רו פ
 .םחל םורגי בו'צירור =

 , יבויקה .תורבקח-הרשב וציפה רשא ,היצאמאלקורפה התוא םכונפל ארקא =
 .\.(התוא תבתכ ךמצעב התא : ןימימ לוק) : תאזה היצאמאלקורפה ירבד .הלאו

 ; יקסניצשוי ירדנא רענה תא תוטל דע ונע םידי'וח | םיבאלסובארפ  םורצונע <
 -ודלו תורשע םהלש תספה גת ינפל חנש לכב תומל דע. םינעמ םודוהיה

 םידי'וה םישוע הוה רבדה תא .תוצמה לא םמר" תא ,תקצל ידכב. םירצו

 \ ירח , ירבד תותטאב תכוהל דוע םתא םיצור םאו :ץיבולםיג

 0 = םלועה

 -תיב יאפור ,הבילצ י"ע ותוא ותימה םידי'זה רשא .,לאוגנה לש ויוגע רפול
 ורקרו םורע ותוא וטישפה ,וחצרֶה ינפל ונע יקסניצשוי תא יב ,ואצמ ןיד
 ,בר טד ונממ אוצוהל ידכב , ולש ישארה .קרועה תא ורקד דוחיב ,ורשב תא
 הלאה םיובדה לכ ---"תוריקד .םושמח יקסנוצשוי לש :ותיוגב ושע  םידוהיה
 תא וכה , םבידלי םכל . םירקי םא ! םיסור םישנא, -- היצאמאלקורפהב רמאג
 לוק) ....חיסורב דחא ידוהי קר וליפא ראשיש .ןמז .לכ פתוא וכה ,םירי'זה
 רבכ ,  םירוסיה תמקג תא  ומקנ ,םכידלי לע וסוח ..,(יואו ךכ ! ןימימ
 ,.."העשה העינה

 .,. הוצאקובורפ יהוו :(םוקממ) .ץי בק שי רו פ
 -הדשב החוא וציפה רשא ,היצאמאלקורפה יהוו הגה :ץיבולפינ

 היצקארפב הבתכג איה , התוא וצופה םיד'זה :ןיטימ .לוק) .יבויקה  תורבקה
 (... התוא םיארוקו .םיאב .התעו ,ובתכ םמצע םה .םיטידאקה לש

 ,.םאונה . תא עירפה .ילבל ינא שקבמ :אי שנה
 תולוק) .ארוקה אוהו .בתכ ומצע אוח :(וטוקממ) ץיבקשיוופ

 (? התוא וצופה יתמ : ןימימ
 העשב .,יבויקה תורבקה-ההשב ,ינודא ,ןכ ,הנה ..:ץיבולפנ

 האירק הנהו , וללה תויצאמאלקורפה .תא וציפה זא ,יקסניצשוי תא ורבקש
 יהבלממה-תמוה לא .םויה םתשגהש ,הלאשל ןינע .תשמשמ םימורגופל וז
 ןידה-רקוח שיחכהש העשב ,דוחיב םיפאוש םתא המ לא ,םכל ררבאו אבה
 .ךה ,שיתכהו יקסנולובוא רופיפורפה .םג אב הנווחאכו ,הקניבאס שיחכהו
 .הכובמב םתאצטנ

 .רבד שיחכח .אל שיא :(םוקממ) ץיבקשירוופ
 , םושוחכמו םישנא םיאב ףוסבלו םיכתוכ ונחנא ?דציכ :ץי בו ל פג

 שדח רמוח קושל םוו לכב איצוהל תורשפאה םכל היהתש ידכב הנהו
 ינאשפ יכ , רמוא ונא ךבופל . תאו ה הלאשה תא םתשגה ךכיפל , םימורגופל
 ,ףכית הלאשה תא ררבל ץוחנ יכ ,גנועב יתעד תא תווחל יכנא ןוכנ ימצעל
 הלאשה תא החרו ןאכ בשויה ןוגה םדא לבש ,רומג ןוחטב יכנא חוטב יב ןעי
 םאוגה וילע דטע רבפש רבד -- ,םירתי םירוהרה םוש ילב דמעמ ותואב תאוה
 ,תופיכתה דגנ ותעד תא הוחיש ףא יב ,רמא אוה ,יוקסניבוש ינמדקש

 ,הלאשה רפמה זא , ףכית .הלאשה תא ררבל הטודה טילחה םא יכ ,אוה חוטב
 , ,הלאשה םצע תא ףכית החדת וז היםימוקו , היסימיקל

 םיערכ .יתש קר יוקסניבושמ וראשי ןא :(םוקממ) ץיבקשירופ
 \ ,חור ירבדל ץקה ?תמייסה ,המו .ןזוא לדבו

 יתרמא רבבש ינפמ ,םיוסל יכנא לוכי יכ ,ינא רווח :ץי בול סיב
 השנוה םכתלאש יכ ,ינא .אצומ :רטואו רויח ינא . רטאל  ךירצ יתייהש המ
 ,םכדיב רכדה הלע אל הכ דע יכ ןעי לבא ,םורגופל םורגל ידבב קר
 .הכ דע ןהל םהפטהש תאנשו התסה התואל ףיטהל םיפיסומ. םתא . ךכיפל
 םתא םינוכנ יכ ,יל עדונש העשב + םילמ טלש-םיתש םכילא יל דועו
 היוארה הרבוע יהוו .יכ ,דחאה רצה ןפ יל הארג ,תאזה הלאשה תא שיגהל
 תיפורה - הבלטמה-תמוד | יכ ., הביצעמ הדבוע .יהווש רשפאו ,  בלדתמושתל
 .., המשאה .םיניבהחימיו ןביכראה קבא ךותמ האיצוה

 ,..םישמחה  תונשב היה הז :(ומוקממ) ץיבקש ירופ
 רצה ןמו .וו המב לע םילעמ .תאוה המשאה תאו ..,!ץיבולפינ

 ןיארג : םיבוימ .ןימוחנת הב -שי .וז .הדבוע וכ" ,הנקסמ ידיל יתאב ינשה
 -תדבועב שמתשהל םתחרפוהו םכלש תומשאהה רצוא ןקורתנ רבבש םירכרה
 םופכיתואיחמ) . ןולקהדדומע לע :םכתא עיקות יכ ,קפט ןיא רשא ,וז ןולק
 + (ןיטימ .תוקירש ; לאמשמ

 ינא דגנתמ יכ ןעי ,תופיכתל דגנתמ .ינא : (גרוברטפ ךלפ) בוצידור
 טפוט ןהמ .הו ררסב תולאש תוחרל גהנמה עבקנ וו המודבו .הלאשה לא
 תאטוה התכ הגשי .היסורב יכ , רברה עודיה .?הלש הלומרופה יהמ ? הלאשה
 ו עו ץ םירצונ .םדב םייתדה היגהנממ םירחא ךרוצל .תשמתשמה ,  םידוהי לש
 רענה בויק ריעב 1911 תנשל ץרמ שדוחב תוטל דע הגוע תאוה התכה ירבח
 ןיטולחל דיחכהל ידכ םושמחשמ םיעצמא וויאב -- ,רבדה .עוהי .םא | יקסניצשוי
 קר העבוה םיטפשמה רטסינימל הלאשה .ספוטב .'וז התב לש המויק תא
 ףרוצל םיבלכב ושמתשה אל עודמ ?הלשממה :תולועפל תעגונה , תחא הימת
 , הפ ןיא ילאמרופה רצה ןמ .הלאשה לש הנכות לכ והו ,.השירדהו הריקחה
 םיבלכ לע .שאר"דבוכב < רבדל .ןכתו אל .יההש ,ללכ הלאש םוש  ,הארנב
 תשטתשמה ,, םידוהי לש התכ תואיצמ הררבתנ יכ , שאר-רבוכב טילחהל ןיאו
 תאוה הלאשה .תא .יקסניצשוי תא החצר תאוה התכה יכו ,םירצונ םדב
 ,תחא  תוגולוכיספ הדוקנט ,תחא טבמ-תרוקנמ קרי שינהל היה רשפא
 ושע םיהלא-תבהא בורמ רשא  ,םיטשיטנאה לש תיגולוכיספה הרוקנה התואמ
 תוחיצר ןיאש ,םהל וחיכוי יכ  ,םושרוד םהו , םמצעל תונמוא .תוירכההקאנש תא
 , םינמוה לכבו תומוקמה לכב וז היגולוביספ איה תדהוימ המכ ..תויתד תורטמל
 , 1 חלא נימי רעו םונושארה .תורצנה יִפִמ

 גמודפ ,%איח הָכְלמְמה"תְוד יכ , ךוגהל- ינא ךיִרֶע לכא |.
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 טנטלרפה איהו ,וזכ הלאשל תומותח לש קיפסמ רפסמ וב אצמנש ,ןושארה
 לע -( טופ קז008מ01.) .היאר תאבה לש הבוחה תא לוטטה ,וגימב 'דיחיה
 ש העדל םרבח ,ינמרג .טטופיד .תותכה תואיצמב םישיחכמה הלא
 גאטסכיירה רבח ,1000 תנשב הלאשה תא הוכ ןפואב חסנ ,ונלש םימשיטנאה
 התשע רשא םירבדה םה המ ,הינמרג תלשממ תא לאש יטול ןופ .גרבצרה
 שפנ תוחיצר יכ ., םירצונה םיבשותה לש תובחוה תורדשל חיכוהל ידכב
 םידוהי ירידלע ושענ אל , הנורחאה תעב ויהש ,םירעונה תוטלעהו םימלעה
 ודובכל לבא -- , היסורבכ הינטרגב הלאשנ הלאשה . תויתד תוחיצר רותב
 תא ול אצמ אל לאושה יכ ,ריגהל ךירצ ינא ינמרגה םוגודאה-תיב לש
 ןה תופרוטמ ונלצא םג םלואו .קוחה י"פע תושורדה תומיתחה םירשע
 :המחנ תצק יל שמשמ הו . ןארקל השקו תאוה הלאשה לעש תומיתחה
 .(לאמש רצמ קוחצ) . הפורטו הכובס תאצוי המיתחה לבא ,וזכ הלאש לע םימתוח

 , םירמוא ? ותוא םימייקמש רברה תמאב אוה והמ ,.ינודא , םתא םיעדויה
 --תוטשאההו הנש 150--200 ינפל הדסונ איה . םידיסח לש התכ העיפוה יב
 ,ינודא ,ןה ולא ? הליחתב תנווכמ ויה ימ דגנבו וררועתנ יתמ ,םתא םיעדויה
 ןוירוטסיה לש ורפסמ עטק םכל אויקל ינרה .םירצוגה לע וליטהש תומשאה
 ּותימהש תונושמה תותימ תא טורטורפב ראתמ סוטיצאט : ןוביג תיאמודה תוכלמה
 + רתויב םישק םישנועל םירצונה ויה םייואר םנסא יכ ,רמוא אוהו םירצונה תא
 םיאגושש םנולק הלגתנ יכ ,םהיעשפ ללגב םיסואמ ויה םירצונה יכ ,ימיא אוה
 םוינילפ . תקומו הלפת הנומא ארוק אוה תירצונה הנומאהלו , םראההינב תא םה
 ,אוש-ילבה .לע תדפוימו איה הוולנ יב תוירצונ יתש לש ןתנומא תא אצומ ריעצה
 תוטלחומה תומשאההו , תיללכה תעדה"תווח יהוו לבא ,לובג םהל ןיאש
 חפונה ותואב ורמאנ ןה ,דאמ ןה תוארונ ןלוכ -- םירצונה תא ומישאהש
 יכ .) םהולע \ ורמא + הנוגטבו רועכב ומישאה םירצונה תא .וישכע רוגשה
 תחשמה ןוימדה קרש ,תובעותה לכ םישוע םה תורתסנהו תולפאה םהיתונפב
 ירצונה םהיהלא ידפח םהילע דיווהל םיצמאתמ םה יכ , םתוא תודבל לולע
 ללותש | ירצונה עזגה .דגנ .הנוכנ הדמ לכו רפומה יכרד לכ תלילש ירו-לע
 -ישעמ תא םהיניעב ,לוכיבכ ,ואר רשא ,הברה םימישאמ ואצי , ודובכ לטונו
 תוינומרצב םיאיקב םה יכ ,ודיעה וללה םידעה ןמ םידחאו , םירכזנה הבעותה
 , וופס םה . םיבוטאראסה םידעה דיעה ךכש םשכ ,םירצונה לש תורתסנה

 דלי: ורימעה ,תיוצונה תדה תא .םהילע לכקל םיאכה ,םישנאה ינפל יב
 לש ןירותסמה לטפס רותב ,חטק הסוכמ ולוכ אוהשכ דלונ התע הוש ןטק
 ןברקה תא ,רבדב שחש ילבמ םג ,ןיכסב רקד שדחה ירצונה יכו , תורצנתהה
 רחאל ,ןכ .ייחא יכו ,ויתוגנש לע רפכל , תודחא תורתופמ תומ-תוריקד יקנה
 תטהול הקושת ךותמ ,םדה תא םירצונה ותש ,הוה םויאה השעמה השענש
 דחאכ םלוכ לע ץבור ןועה י5  םתערבו ,םיסכרפמה דליה=ירבא תא וערק
 תברקר רחאל יכ , ודיעה םידעה ..םיטלוע-ימלועל םדומ תא ריתפהל וחרכוה
 ררועל יעצמא שמש תושירפ-רסוחו ,ול יוארה התשמ .ןכוה הז םדא"ןבוק
 הכלממה-תמוד לש הדובכ  .ינפמו -- תוירע * יולגל  תוימהבה  תוואתה \ תא
 + רוע אורקל ףיסומ ינא ןיא תישילשה

 ונע רשא תא םתא םיעדויהו , םירצונה לע ולפט הלאכ תומשאה

 ג ןכ, :רמא אוח ?הנועטה-ןיטפוי הנע המ ? םימיה םתואכ םירצונה ירוגנפ
 םירוסיו  םייונע .השעמ ידי לע  םימשאנה תא | םיחיוכמ םתא | ד"ובב
 האדוה םידליו םישנ יפמ ,םידבע יפמ  האדוה םתאצוה  ,תודוהל םישק
 ,"החכוה וז ןיא אלה לבא |, םכיתומשאה תא  םידימעמ םתא הילעש

 תתמא לע היאר ףוכ-ףוס אנ ואיבה, :  ןאילוטריט הנעש המ םתא  םיעדווהו

 אופא ולרח ,היאר איבהל םילוכי םכניא מאו ,וב- םינימאמ םתא םא ,  רבדה

 ארקאו ףיסוא הבה . המוקמב תהמוע ז"כב הראשנ אירוגטקהו . 'הזב ןימאהלמ

 החירכמ איה אלה -- רמוא .אוה ךכ -- םכתועט, :  ןאילוטריט  ירבד תא םכל
 תויח םדב שמתשהלמ ונחנא םיענמנ אלה יכ , םכליבשב השובמ םדאתהל ונתוא
 יב ןעי = , תולבנ רשב אלו םיקונח רשב אל םילבוא ונניא יכ .ןעי = , ונילכאמב
 ואלמ אוהה ןמזה לש םירצונה . 'ונממ ומד לטינש רשבה ותוא קר םילכוא ונא
 םיבישמש , תובושתה ןתוא לכ יכ , תואורה םכניע ירהו .  םידוהיה יקוח ירחא

 תובא ובישה תוירוגיטקה ןתוא רגנכו תוחכוהה ןתוא ,  ונלש םימשיטנאהל םויה
 * .םידוהיב ןָז המשא םולות ולוחתהו ,םלועב תורצנה הטשפ .םישודקה םינועמהו היפנכה

 , ירצונ .םר ןתדיל תעשב תותוש םהישנ .? םתוא םימישאמ דבלב הוב קר םאהו

 םיחצור סה םידלי קר אל ',םיףצונ םרב .םיחשומ םה םהיתורוכחו .םהיעצפ תא
 תחא אלו = ,שרוקה:םַחל תא  םירקודו  םיללחמ םה | תודלי םג םא יכ ,שפנ

 תא  םתוזבב םדה תא ותש םידיהיהו ,םחלה ןמ רמולכ ,היטסוהה ןמ םד בז

 םיטפשמ םואלמ < םיניבההימי ירבד  םג ןה ..םרה עפש  הכותמש היטסוהה

 ימימ לחה ,הז םע דחי לבא | .הלאב תואלפנו םיסנ םיאלמ | ,הלאב
 רצמ ולה תומשאהה דגנ תואחמ םג םיאלמ םה ,  יעישתה ירוגירג רויפופאה
 רחא הוב .םיכלמה רצמ תואחמו היסנכה יביסנ רצמ תואחמ , תיאמורה היסנכה

 ה ויפו; םלש כל ךיתכ תועט תויהְל לובי \ םישטתשמ יב .םידוהיה תא םישאהל תורסואה ,תורוקפ ןוליפ יבלמ םיאיצומ הז
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 רדגפכלא. רסיקה ידי:לע וזכ הדוקפ האצוה היסורב םג אלהו . םירצונה םדב םה
 . ..הז ןוטמ תוירוגוטק קיספהל הוצש , ןושארה

 7 .ןימ הויאמ ,ארקו םימת היה ?ןימ הזיאמ :(ומוקממ) יקפב ו לסיים אז

 ארקל ינוחירכת םאו ,לכל עודיה רבד לע ךמוס ינא :בוצידור
 ,יצחו תיששה העשה דע אל ןמז יל ןגת זא ,  יריב אצמגה לכ תא םבינפל
 + +יצחו הרשע-יתשעה העשה דע אלא

 +: ןתנ ,ןתנ :(ומוקממ) יקסב ו לטי מ אז
 הצוו .הו לע ךוטסא זא ,הלאשה םצע רובתיש העשב :בוצידור

 אוצוה םיעבשה תנשב יכ ,  תופורטה  תומיתחה ילעבל דוע ריעהל קר יתייה
 רבה אוה אוש"תנומא, :הזה רזוחה תא לופוניטנאטסנוקב ינויה * ךראירטאפה
 םד םותוש םירוהיה יכ ,  לבה-ןויער חרזמהדימע לכ ןיב טשפי ונרעצל | . ארונ
 אוצמלו .לעמ םימש תכרב ו"יע םהילע איבחל ידכב  ,םירצונ םד דוחיבו םדא
 וז .המשאה ירי לע .םירצונה תא םיאגוש םהש  ,הקיתעה םתאנשל קופס
 יבשות ןיב= םיבוטה םיסחיה תא  םיריפמה , תובירדירבדו םיכופכס  םיררועתמ
 .  םירלי תבנג ר"ע הרבה הלפנ רבכ אל הז . תחא תדלומ ינב ןיב , תחא הנידמ
 " רקשה-ןויער הנה ,ונולא עגונש המו = . תומשאהו םירשחל ךמס הזב תתל ירב
 = םובשוח,---ימצעל יל עגונב םג רמוא ינא ךכו --"שפנ-לעוג קר ונב ררועמ הזה
 . < "+ הנמא-ונטקו םימצמוצמ םישנא  תלחנ קר .אוה הז םורק טפשמ יכ | ,ונחנא
 . לע וזמ הבוט הבשחמ ובלב הגהיש ךירצ רשי ירצונ לכ יכ ,  ונחנא םיבשוח
 " םידוהיה לש  תילאיצוסה תוחתפתהה אל םנ ,השמ תד אל .םירוהיה וניחרזא
 ..(קוחצ) "הלאב אוש-ירשח םיקירצמ םניא תועבטה םתונתונע אל ףא ,  ונימיב
 .לאמשמ  םופכדתואיחמ) = רסיק ןורינ ימיבש םיתמאה אמור ישנא םג  וקחצ
 ּודמלת .םידוהיה לא םכוסחיב,, : ךראורטאפח ירבד תא רמוג ינא (ןימי רצמ .קוחצ

 תא םגו ,םיהלאה םלצב ןארבנש * , םדא-ינב רותב ,ישונאה םכרע תא דבכל
 ןואגו .יתמאה יפויה לע  טובהל םבילע  חומ ץוחו . םהלש .הירוטסיהה תוקיתע
 אוהש .לכ ןובלע בילעהל רסואה  ,חישמה ושי  ןודאה לש  תילגנבאה תומילשה
 ףוא יכ = ,ונל הוצ הז תא םגו . וניאנש תא םג בוהאל הוצמהו ערה תא
 ועריו וריכו ןעמל -, םדאההינב יניעל ונידי ישעמ לע ריאי תורוהטה  וניתושפנ
 ."םימשבש וניהלאל דובב םינתונה ,  םיבוטה ונישעמ תא

 . ,ברעמה"תוצראמ וו אוש-תנומא הרבע םדקה תוצרא לא  ,ינודא
 + הזמ םיעורג םג אל םא , םימצמוצמו הנטא-ינטק םישגא הולדגו .הוררועש
 :תדוגא ירבחמ רחא םאש  ,תונורחאה םינשב גוהנ ךכ .יכ- , םכל .ריכומ ינאו
 זא ,אובל בורק םימורגופ לש םרו יב אבנמו ףיוחה ימיב דמוע יסורה.םעה
 7 4 ןימי דצמ קוחצ) יתד חצו אוהש םוקט הויאב אחספה ימיב הלגתי

 7 " םכלש הלאשב םיויכומ םתא .,("| הפצוח, :ומוקסמ .ארוק ץיבק שירופ

 ילמלא ,המו . םודוהי י"ע חצרנש ירצונ רענ רבק יבג לעש הבצמה תבתכ תא
 "םהידליו םידוהיה ישנ ירבק לע תודמועה ,תובצמה לע םידוהיה וארה

 םה םג ושרד ילמלא | (םיקרוצ ויה --. תאז ושע ולא : ןימימ תולוק) םיחצרנה
 'םלש םע תומישאמה ,וללה תוכצמה לע תובותכ הנתרחת יכ  ,םכתומכ
 הנחרחת יכ , םכתומב םישרוד ויה ילמלא (? הז רעב לכקת המכ : ןימימ תולוק)
 "|  תובותב תורחל םא . םירצונ ידיב ותמוהש , םידוהי םירובק הפ : תובועכה
 לש וחטש :היהי לודג המכ ,  תויארו תוחכוה רותב ןהב שמתשהל םאו הלאב
 ןומומ לוק) יסורה םעה לע הפרח תוליטמה תובותכב הסוכי רשא , תורבק-הרש

 וז .הפרח יכ ןעי , קרצב אלש הפרח תוליטמה ,(! הכרה רעטצהל שי הז לע םג
  תולוק) יסוהה םעה לע אל לבא ,יסורה.םעה.תרוגא ירבח שאר לע הלח

 ..תולאש שיגהל היה רשפא םא |! ינודא (. םיפכ.תואיחמ ! אווארב : לאמשמ

 "פא תונפל םהל בומ אל םאה , םהל -רקי םדא םדש ,םישנא הנה ,הלאב
 תבשוחה ,היסווב וזכ התב לש המויק רכד-לע הלאשב םיטפשמה.רטסינימ
 יואה םגשו יותושעל רתומש השעמ אוה ידוהי שיא תחיצר יכ , םיניבה ימיבכ

 ,וזכ התכ ול העודי םאה ,(לאמש דצמ ןואש ! יואר : ןימימ לוק) . ותושעל
 < דוחוב תקסוע וז התכ יב , אוה ערוי םאה ? הז ךרוצל ףסכ תפסאטו תלבקמה
 " יומומ לוק) ? םירצונ םדב , לוביבב  סישמתשמ םידוהיה יכ , ןויערה תצפהב
 (. ללב המכח דוע ןיא ןאב

 םורגופה תא ורכז , היסורב = תוגורחאה םינשה רשע תא ורכז , ינודא
 לכה ,יתד תצרב המשאה ,הפ םיאור ונאש המ, לכ היה םש  ,בונישיקב
 . השעמ | ,םהלש : תונותעה הכמס וילעש .,טפשמה | ותוא ורכו| .גוהנב
 " ךתח .תושעל הומ בוט רבד ךל ןיא :. םידוהיל ערהל אינונק םושוע . הנליוו
 "םימייאמו : םידוהיל םיקיצמ הוכ ןפואב יכ ,ןילע המשא ליטהלו  ךנורגב
 = .תדמועה הרבוע .יהוו -- תכה יפל לכה , תונישלטב וא םורנופב םא םהילע
 < םישנ יב יוארה ,ינודא ,רבדה הז . הב העוט םדא ןיאשו קפס לכמ הלעמל
 (! רבדב .הלאש השיגה : ןימימ .לוק) . םעפה המודה ןודת וילע :יכו בל וילא
 .השעי הב יכ ., הבלממה-תמוד לש  הדובכל םיאתמ רכדה ןיא יכ ,ינא םשוח
 היה הנש תואמ שמח ינפל רשא , םיניבה-ימו לש הזה םודקה טפשמהל םופרפ

 האירקו םימודגופ -תֶָכַד אלא ווא תזה



 ץרא לש  םע-ירחבנ תיב יכ * ,ינא- בשוח (...יואר = + ןימימ לוק) .  םורגופל

 , ךברה תא תמא רותב ריכהל ידכ דע ומצע תא .ליפשהל לוכי וניא תירומלוק
 בוטה םוקמב םרוא תא הָיִלְע םילותה - םינודאה םתוא תמאל ותוא : םיריבמש
 תא םגו הלאשה לש. התופיכת תא תוחדל .ךירצ יכ ,ינא בשוח .(ןואש) . םהל =

 וללה תוזבמנה תומשאהה הנייהתש חשרנ אל יכ ןעי .תוחרל = ,המצע' הלאשה
 רשא ,םישנאה םתואמ ץוח םדא םוש י'ע ירוטלוקה רובצה ךותב תונשנו תורזוח
 השעמ לע הנגהה תא םדאה-תאנשל הפטהה תא ,תולפשה תוואתה יורג תא
 .ללכ הרצב הל רסח וגיא רכש ןתמש = , תונמואל 'םהל ושע םירוסיו = םייונע
 םירשעה תאמב .תאוה הלאשה תא תוחדל ךירצ יפורה םעה לש  .ודובב םשב =
 "תיבב אל לבא  ,תתוערפ יערופ לש ןומה .ינזאב קר .הלאב םורבד רבהל רשפא =

 ,.(לצלצמ אישנה , ןימימ ןואש ,לאמש דצמ םיפכ-תואיחמ) . םעחהוהחבנ
 .ינשה בוקואמ הכלממה.תמוד רבח :אישנה

 טטופידהל ףכ םתאחמ טעמ הו ךא :(קסרוק ךלפ) ינש ה בוקר אמ /
 רענה יב ,םתרכוה ,הזה ןוראהל ףכ םתאחמש םתא לבא .םאנש | בו'צידור
 רענה עצפנ םיקד , םילק םיעצפ , םיעצפ ה"מ יכ ,םד בז :יקסניצשוי השורדגא
 :ןימימ .תולוק ; לאמש דצמ ןואש) םורו'ז לש .םניבפב תזה ל ירצונה
 קוחצ ; ןואש)  םיסורה םיש:אה םתא ,  ףכ אוחמל ורהמת אנ לא .  (| הווארב
 וניממ םינוראהש -העשב רבדא הלאשה םצע לע  .(לצלצמ אישנה ; לאמש רצמ |

 אל  ,יוקסניבוש טטופידה ,  תוארבאיטקואה היצקארפה םשב הפ םאנש הז לש
 םינמאנ םידבע םש ובשיש העשב ל םעה יכרצ לכ תא .םותסו
 ,יגורא , םכתא האלא אל יכנא .  (לאמש רצמ קוחצ) םיטילקרפ אלו  תרלומל
 ןאילוטרימו שודקה .סוניטסוו ובישהש ,תובושתה לכ תא בושחאו .ךלא אלו |
 תואמב ,םימיה םתואב יכ ,קר רמוא ינא . םירצונה תופידר ימוב .שוחקה =

 ידבוע לש  תובלטמה ובברע .יכ  ,ירמגל רבדה היה יעבט  תורצגל \ תונושארה
 ךרד  י"פע .ירהו ,.  תודהיב -התע הז הרלונש תורצנה תא  |הינוטלשו  םילילאה =

 םיאלמה םידוהיה י"ע .ושענש םישעמה תא םירצונהל תנועט י"פע .וסחי .עבטה
 ,הירוטפיהה תא .םיעדוי םכתצק .הירוטסהל ןינע והז ,ינודא ,ףיסוא אל םלואו ,הביא
 ,ינודא .,שתבמב םתוא ושתכת םא םג הועדי אל ., התוא םיעדוי םניאש וללהו

 לב אכמסחינב טנוא ,  יקסנאטסוטול לש םידככנה וירזבח לע ךומסא אל יבנא =
 ,םיעטקה םתוא לע רוזחא אל > , םברצ
 ,ריקיא לראק ר"דה = , רטסנימב חבלממה תימרקאב טניצוררטבירפה לש בושחה
 ןושלה לא  ךורע-ןחלשה תא .ונל םגרתש | ,תירבעה  .ןושלב . ןעדיל םסרופמה |
 לב תא םיבשוח .םתא הו רפסמ םיעטק תיסורה .ןושלב םכל.יתרסמ רבב ;תוגמרגה
 רובחה .רתוי שדח אוהש רובחמ תוחבוהו תויאר םכל איבא ינא ..היה אל ולא הז
 םוקמב רבוח אוה ,יפורה םעה תדוגא לש .תישארה הצעומב רבוח אל הוה
 ,סיטיינרפ אוה .רבחמה .  "םירוהיה לש דומלתב ירצונה, : םשב ארקנו | רחא
 =תואמורה  הנוהכה תימדקאב .תירבעה ןושלה הרומ ,  הנומאה תרותל רטסיגאמ
 רשא "םינלעב , ואצמי יאדו .1911 תנשב אצי , גרוברטפב רסיקה לש תילוטקה
 ,םהה םירצונה לכ  ,ללכב ..םולכ .עדוי ונוא הזה .רטסונאמה םגב -וכ = ,ורמאו

 וא .תופורה ןושלה לא םירבע .םירפס .םגרתל .וזיעהו תירבעה ןושלה :תא :םיעדויה | 0
 תאו ,המואמ םיעדוי םניא ,המואמ םיניבמ םניא = , תוירצונה תונושלה, רתול
 תירבעה ןושלה תא םיעדוי סניאש , תוטוידחה פתוא םיעדוי לכה , םיניבמ לכה
 בתוכש המ הנהו .התוא םיעדויה םישנאה ירבד תא  עומשל .םיצור ,םגיאו =
 , תילוטקה-תיאמורה היסנכב . תירבעה ןושלה תארוהל .החמומה הוה .דמולמה <

 ןמ אוח .ןיאה : לאמש דצמ לוק) . רברה תא ערתש תינלופה .'ולוק(ל םג יןאר
 תא הכה, .:(ארוק) + תודחא תוזארפ יעטק קה רוסמא ינא . (?.''םיקינזויוס) ה

 ."'םדימשהל הוצמ קיתעה קוחהש , קלמע ירדירש ,םיצירע םהש .ינפמ ., םירצונה
 ן 'םהבש םולועמה תא וליפאו ,םירצונה לכ תא דבאל הוצמ,, :ןכ ירחא
 שדקמה ןברוח יהחא ..םיהלאל יוצר ןברק והז ; הריבע הגיא - - ירצוג .תחיצר ,
 םורצונ-יחצורל ;םירצונה  תגירה -- תונברק לש דחא ןימ קר ראשנ םילשוריב
 .רועו רועז -- ןבומב , םירי'זה לש .ןרעההןגב -- בושח םוקמ .ןדעה-ןגב .הצקוה
 ולכוי . , תיפור .ארקל  םיערויה = , תומוירהה םג ,םומכ רוס וגיא הוה רובחה
 עגונ = הז לב לבא . (ארוק התא = , היאר  אהו :לאמשמ  לוק) = . ותוא .ארקל-
 יב ,החיכומ הבושת קר יהוו .תצקמב קר תופיכתה .תלאשב הרשי העיגנ

 דצמ. לוק) ..ינויגהו .ירוטמיה דוסי הל שי ונלש הלאשב התוא ןנטרפש המשא)
 םהימונרת  ךותמ םיחיכומ .םירמולמ הברה .יכ = , (ןכ פנמא -- ירוטסוה :לאמש

 לש תד , חצרהתד איה םידוהיה=תד .יכ ,  ךורע-ןחלושהו  רומלתה תא : ומגר
 ןוב םה םירשפא ךכיפלו ,,תויחהיצירפ לש .תד =: , הירזכא .תד :, םדאדינבל האג
 יב, יוקסניבוש עבשומה .טילקרפה רמרמתה הפ ..הלאכ עשפ-ישעמ לכ םידוהיה
 לוק)  םידי'זה .דגנ .הכורעה הלאש .לע .םותחל זיעה ןידהדתוב לע הנמנה שיא

 הנמנה שיאה ותואל רמוא ינאו .,(! רבדה האנ אל ,רוטאקובוהפ- : לאמש רצמ |
 ,ונממ .תוחפ אל םסרופמה. ,רחא םדא יכ ,ינש דצמ יכ םא , ד"היב לע אוה ם

 .ןהורוקורפ .היהש מ ,יוקסניבוש טאטופורה :ןמ- , זנממ  תוחפ אל .אבמס"רב :אוהש <
 רשא בדה הוו ,  םיסירפה תתכ לע  ,םיסירסה לע רורוקורפ רותב גרטק

 יי
 ל

 ,דמואנב רמא =

 .ורפס י"פע הרבעש הנשב יתאבה רשא

 =רקוח ,  םיסירפה .תתב ינינעב םסרופמה רקוחה יכ ., רמא אוה
 לע .ןליטחש .תומשאהה לכ .תא רבחו היסור יבחר לכב .רכע- , יקסטואיר ןירה
 רותב רוכזל ךירצ .אוהו  ,רכוו יוקסניבוש טטופידה םאו ,.דחא טפשמל םיפירסה
 יכו .הברה םינש .ךשמנ הזה טפשמה יכ  ,ד"היב תודיקפ לע | הגמנש ,שיא
 יעשפ .יכ | ,חיבוהל ידב | םינימה לכמו | תוישממ תויאר :היסור לכב | ופסאנ
 ,ףוספסא ,העודי התכ  דוסיב תחנומ םתבסש ,םיעשפ  םה | םיפירפה
 ררבתנ אל  ךכיפלו .קוחה לש :וטבמ | תדוקנמ ,תעשפנ הדוגא
 רותב  ,דחאב םלוב אלא ,אוהש ומכ ,ומצע ינפב 'עשפ-השעמ לב
 ןנחנא .ונלש הלאשה תוהמ איה ירח + םיסירסה לש החידמה הרותה תואצות
 השעמ ושע תומרוקה .תולשממה לכ םגו וישבע לש הלשממה יכ ,םיבשוח
 ילבמ .,ער ןוצר לש םילדבומ םייולג לעכ תויתדה תוחיצרה לע וטיבהש הוב קוחה דגנב
 תואצות רותב הבחר לכל תאוה הלאשה לע: רוא ריאהל ונתנש ילבמ ,  וצפתש
 ,- שי יארוו . המלש תודוהי התכ דצמ יושענה תויתד תוחיצר לש ןהייולג
 ,לוביבב ונתוא ועיגרה , הלשממה םשב ונל ועידוה הפ סג . קוחב העיגפ
 לא שגנ רבכ הקניגיפ  רתויב .םיבושח םינינעל ןידהדרקוח + רוע גואדל ונל ןיא
 -- , םיטפשמה-תבשל לש  רורוקורפה ןודאה --- ול לעממו  ,השירדהו - הריקחה
 תפחרמ וחורש רורקורפה ותוא יכ , םיעדוו אלה ונחנאו . םונל ונחנא םילוכיו
 ושרי אל יב ,בויקב ןוטלשה ידיקפ תאמ שרד רככ השירדה לעו הריקחה לע
 רשא רבדה הז -- , לעילבהונב ידיב חצרנש ירצונה רענה תמשנל תורכוה ךורעל
 רוזגל רמא ךביפלו םיבשותה חור תא זיגרהל הצוה אוה ןיא ןכדלע יב = ,שרד
 תורשפאה תא תת ילבלו ,ינפוג חצר חצרנ רבכש ,שיאה לע תינחור הילכו ןודבא
 הוב אצויכ .הבו הבוט אצת אל הוב םימורמ-ןבוש רשנמ . ודעב ללפתהל
 ,רכדה לא שגנ םנמא הארגכש ,הקניניפ ןודאה יכ ,חובשל םילובי ונא ןיא
 רשא ., בןידבדמ ןידה-רקוח ד"היב רבח ול םדק יכ ,ןושארה ןידה-רקוח ונניא
 םירי'זהלו אלכב התוא ןתיו חצרנה לש ומא תא ןושארה עגרב ףכית ספת
 ונחנא םילוכי יכ ,ונל םירמואב ונעמש רבב . םשפנ לע .טלמהלו חורבל ןתב
 לבא .םלועמו ןאמ הנימאמ היסור ,ןומא ונתנ יאדו .הזב ןומא תתל
 . < +התע דע ושפתנ אלו ,ואצמנ אל םירי'וה

 + םיבוקראמ שי ;םניא יכ ,ןעי :(ומוקממ) ץי ב ו לסינ
 תועפשה תורלונ ןומאב םיסחיתמ ונא רועב יכ ,ןעי :ינשה בוקראמ

 תא רבקל תוקיפסמ ןהו ,  הבלממה-תמוד דע ,ןאכל וליפא תועיגמה <, תויררצ
 תא רבקלו ,  ןאבל הלאשה תא איבהל .ונתוא ץיירמהש רבדה אוה הז .. תולאשה
 :םכינש םכל הגרומעת אל הול ,יוקסניבוש טאטופידה בשוחש ומכ . הלאשה
 טטופירה . (קוחצ ;.ןואש) .. רבוקת אל וגתלאש ,אל . םכינש תא .ורבשת רבש
 ןידח-רקוח עדיש הממ רתוי םג .עדוי אוה = , ינממ רתוי קר-אל .עדוי ץיבולסונ
 -תכשל לש רורוקורפה םגו הקניגיפ רתויב  םיבושח םינינעל .ןירהדרקוח , בוידבדמ
 ,ערוי אוה . השירדהו הריקחה ינפ לע תפחרמ וחורש ,תיבויקה םיטפשמה

 התע דע עורי וגיאש המ םג עדוי אוה ,יקפגיצשוי השורדנא רענה חצרנ יתמ
 יב: ףא - , ץרמב .ד'יו ג'ו םוי םשב ארק אוהש המודמב .ד'היב ןוטלשל ולופא
 רוכעב קר האצמג ותיוגו םימו ב''י ךשמב אצמנ אלו םלענ רענה יכ ,ונל עודו
 , ץיבולסינ טטופידהל קר עודי הז -- ,חצרנ יתמ ..םימי ב''ו

 + םתבתבש םתא אלה :(ומוקממ) ץ יבול םיג
 ןימי דצמ ןואש) , ךכדלכ בושח הז ןיא םלוא :ינש ה בו קראמ

 .דבכנה טטופידה לש . תובורמה ויתועירי לע קר \ ריעמ ינא . (לאמש דצמו
 וללה - , םידוהיההתלאשל בל ומשש וללה :,הירוטפיהב םה םיאיקבש -ןללה + ינודא
 תויתד תוחיצר יב , םיקפוסמ םניא וללה , וניגיעל השענה תא ללכב םה םיעדויש
 ,השורקה יי היפנבה םג יב ,הלאשב ונחכוה  רככ ונחנא .ןנשיו ויה
 רבדב  תודומ תורחא תוירצונ תויסנכ הברה .םגו .תילוטקה-תיאמורה .היסנכה ,םג
 י'ע תומל דע ונועש ,םיהחא םידלי .ומיריש דע 2 תודומ | ,:תואדווב
 תא תועבוק ,תטלחומ תודע הז לע תודיעמ ר"יב תורועת .םישודק תלעמל ,םירוהיה
 םא יכ , םיגיבהדימו לש , םדק-ימי לש םיטפשמ ווא אלו ., רסומ דוסיל דבדה
 הלע ,הבלממה-תצעומ דע עיגהש ,יבוטאראסר יתרה הצרה לש אַמגְור התוא
 ללגב ומשאנ  ,ושנעגו ומשאנ םידוהיהו , תואכרעה לכ תא רבעו  טאניס דע
 םשו ,ךרפה תדובע דובע ;ל וחלשנ .םימשאנה , ןאצמנ םימשאה . יתד חצרההשעמ

 ,,םימודק. םימיב אלו .ררחשמה ינשה  רדנפכלא רסוקה :ימוב "הוה הז = ..ןתמ
 תויתד=תוחיצר יב .,(טלחהב .תוחיבומ ן תוחיכומ ןיד-תיב תודועת . םיקיתע םימיב
 הלא לכ ,ינמעו , רברה תא והכה" לוכי שיא ןיאו , םידוהיח ברקכ תויוצמ

 ךחא םוקמב- 'דודל םלרוגב .ןופאה הלעש .הלא לכ ,בשומה"םוחתב םיבשויה
 הינמחר םא לכו. , הזב חוטב. ונמע לכ םנמא יכ  ,םיעחוי םה , םירוהיה םע

 אל יכ.,ךל רמשה :ותוא הריהזמ ,  לייטל ַהנב. תא החלשב ,בשומה:םוחתב

 תא יכ ,ןעו = ,ןכ .םנמא .רבדה : ךחוגמ - ,ינודא , טביניעב , םידוחיה ךוכנגו
 ףחוגמ לכה ,וקחשת זא םגש רשפא ,ןכ .  הארנכ ,ןוירע וטהש אל םכירלו
 ו ינאש חעשב קוחשל הטונ | "נוא ל יננוא בנא .םלואו - םכינועב |



/ 

 יבלרתמושתב ירבדל ובישקת יכ , םכמ שקבמ ינאו , יקפניצשוו השורדנא הנועמב
 לע ,דחפה לע דוחיב תדמוע וז ונתלאש לש התופיכת , ינודא , ןכבו

 םש וגיא ד"ב ןושלש ,הלשממה ןוטלש יכ , םירחפמ , היסורדישנא , נאש ,דחפה
 ידלי לש םהייח יכ ,הלאה םיירזכאה , םייארפה , םימויאה .עשפה-ישעמל ץק
 תקחצמה ,שמשה .ינפ רואל תלויטמה םידליה תדע יכ ,םה רקפה םיסווה
 ברקו בנגתמש העשב  ,התהונמ תבשתש עגר  לכב .הלולע :,תונגב .תפלעתמו
 ,תוה .הליה תא ופטחבו  ,המוקעו הכורא ןיבס- ודיבו יאדי'וה טחושה .הילא
 וב השעי םשו ףתרמה ךות לא וילא ותוא בוחסו , שמשה רואל .עשעתשמה
 ,םישמח ,בוקולימ לש < ונותע ,"שטירה, תבתוכש ומכ ,תבהואו הכר דיב
 השעג הז ,וכותמ ומד תא איצוהל ידכב ,תוריקד םישמחו האמ ,םישש
 קתמי אל ונידליל לבא ,"חבהואו הכר דיב, -- 'שטיר, ןותעה לש ותעד יפל
 ,הו תא םיד'יז םיבתוכ וב ,הז םכנותע תא וארק .השעמ ותוא ךכ ליבשב
 ,הז גונעו ךר ךותח ינפמ ,ינודא ,הנהו .לכה תא םיבתוכה םתא אל
 םוצורו ,יפורה םעה לע רומשל םיצור ונייה ,ונידלי רשב תא םיכתוחש
 -ישעמל םחיתהל ןיאש ,הזל הכלממה ןוטלש לש ובל תמושת תא בסהל ונייה
 ,יוקסגיבוש טטופידה םהילא פחיתמש ומכ ,הלאה םירוכאה םיארונה .חצרה
 ,דועפל , לובאל ותעש .העיגה רבב הזה שיאה ,ביצעמ טרפ קה הוב .האורה
 , םינובההימי לש תוגורכז .יגימב ,.ךכב המ לש םירבדב/ וילא םישגנ הנהו
 ונניא ונחנא ,  דרוט- בובו .םיסינמש םשכ ,.הז לכ תא ומצע לעמ םינמ אוהו
 םירצונה ידלי םויואר יכ , רובול םיכירצ ונחנא ; ותומכ בל-ירסח תויהל םילובי
 הידלי לע תרסוש הניאשב ,הכלממ היורק וז ןיאש , םהייח לע וגיגיש ונלש
 העשב ! יגודא . םיפרוטדםידי'ז , םיאנוש , םיבעתנ םיחצור לש חצר-ישעמ ינפמ
 םכנהשפ םיעמוש םתאו ,רש .אוהשב ןופאילאש 'ה תא הרופואב םיעמוש םתאש
 שודק דחא וילא .םיצירעמ תומראהילע םראה-ינב לכ, :םכתמישנ דעב םירצוע
 , םיבהלתמ םתא וא ,"םלועה לכ לע טלוש אוה , בהזה לגע אוה הזה לילאה\
 -תריש תא רש דבלב ןיפאילאש קר אל יב ,םכל רמוא ינא לבא .ינודא
 אָרוג המ ,(ןואש) יגודא , םכלוכ םירש םתא וז ןמש"תריש ; תאוה ןטשה
 ןעי ,תטאב םויאהו ארונה אוה הוו , םלועה .לכ לע ךלומ בהוה לגע | רבדה
 םיליחתמש ןויכ : תולגתהל ןתינ אל , םידי'זה ידיב השענה , עשפדהשעמ לב וב
 ,ץרפב \ םידמועו םימאונ םג םיאצמנ , םינינמ  םיאצמנ .דימ , הוב לפטל
 .םתעמשש יפב ,"ןתונעהו בבלה-ךר , למואה ידוהיה םעה, לע םיצילממה
 . םהילע .םיגרטקמו :םיאבו , םירלי תרשע ."תבהואו הכר דיב, וטחש תועט י"פע
 אלא ,רקש הו .ןיא :ןימימ: לוק !רקש : לאמשמ לוק) 1 רבדה ארוג אלה
 םסע תא םיבהואה םישגאש העשב ,רתויב השק בצמה !ינודא (|תמא
 יב ,וז הלבנל ץק םישל ךירצ יכ ,הזל בל םישל ךירצ יכ , םירמואו םיאצוי
 ,םיחיכש םיחצורכ ונידלי תא םיטחושה ,הלאה םיטחושה תא טופשל ןיא
 , םיטחוש תח לושה ,תתודוחהיה התבה תא ,תאוה התכה תא ףוררל ךירצ יב

 םיטחושה לע. תחצנמה ,ונעדוש ומכ ,הלאה םיטחושה ליבשב ןוממ תפסאמה
 לא ,ינודא , תופוב .ךותל הוה םדה-תא תלבקמה , םירצונ םדב תינוזיגהו וללה
 תחלוש איהו םידלי ךותמ תתושו דרויה םדה תא תלבקמ איה תופוכ ךוה
 קנפתהל ,בל לא אנ ומיש ,"אחסאפ,ב קנפתהל היסור תנידמ לכל ותוא
 + יסור= , ירצונ דלי השולנה "אחספ,ב ,"אחספ,ב

 ?ובל לע בלצ ולה אשונה :(ומוקממ) ןושארה יקםבורקופ

 ,ובל לע  בלצ ןיא :(ומוקממ) ץיבולפינ

 ר"יב ינוטלש ירפדב ןומא ןתונ יתייה יאדו ,..:ינשה בו קר א מ
 תחה יב ,םיעשופה תובקעב תאצלו רהמל תחת יכ , האור ינאש העשב לבא
 הקידב קודבל תחת ,םידוהיה לש תולפאה תונפה לכב שפוחמ שפח שפחל
 תא אוצמל ,םדה ירייש תא אוצמלו תויפנב-יתבבו תושרדמ-יתבב הלועמ
 םיוהממ תאו תחת יכ ,םירצונ םידלי םדב תולאוגמה וללה םידי']ה ידו
 םירסוא תאו תחת יכ ,םהיתומא תאו םיחצרגה יכורק תא ףכית םישפותו
 םידעה 'לע .םיטייאמש העשב )השענה רבד לע בותכל םיסורה םונותעה לע
 תמאב םא :רמוא ינא זא -- , םייביטארטסינימדא םישנועב םימישאמה לעו
 םעה לש ותלעותלו ויכרצל| ונחנא םיגאוד תמאב םא ,ונחנא םעה-ירחבג
 הלבגההישעמ תא תולגלו תאוה הרדתקה לע תולעל םיבייח וגא ירה , יטורה
 ינפמ קר םישענה ,יאריוה שוביכה םשב םישענה , העוו םיררועמה הלאה
 הוה לאהו ,דיחי לאל םיוחתשמו םיערוכ ונלש ןוטלשה ידיקפמ הברה"הברהש
 .,.הכלממה"תמוד רבח .םימורגופ תודוא לע הפ וובד . בהוה לגע -- אוה
 םגו ,םכל רמא רבפ ץיבקשירופ (.., ךכל החמומה ךנה התא : לאמשמ לוק)
 ,תויחראגומ תויורדתסהב יפורה םעה רחאתנש העשמ יכ ,תחא אל יתרמא ינא
 היסורב השעג אל ,1906 תנש תישארמ וגייה- , תורחאו יפורה םעה תדּונאב

 .קוטסילאיבבש אלא ,יקומםילאיבה םורגופה ןמ ץוח , םידוהיב דחא םוֶרגופ ףא
 ןעי . החבוה 'םכל שמשמ הו ןוא //ןבומב , תויחראנומ  תויורדתסה 'ויה אל
 הדבוע אלה הדבוע לבא , םבל 'םיענה תא קר החבוהל םיבשוח :םתא יב
 ל ו 8 תונושארה םינשה .תואמב רשא ,  אוהה םויאה גורטקה קוחצ) .םעה"יגומה תא  םדיב וחקל יפורה םעה תורוגאש העשמ אקוד , איה"

 ו : ושיחכת אל הזה רבדה תאו ,םימורגופ .ןיא העש התואמ ..,(לאמש דצמ
 "   היאר ונל ואיבה  ,ונירברב קפס םתא .םיליטמ םא .הגשהו ,גולגל םושב
 ןמ הלעמל תדמוע .הז ןבומב וגיתויורדתפה לש הבוטה םתעפשה , ןכבו .. םמיוהל
 םירצוע ונחנא- , וז ותבושמ הלגת לבל ןומהה חורב םירצוע ונחנא .  קפסה
 / גרה ותוא דע .אלא הפי ונחכ .ןיא םלואו ,םיטורגופ תושעמ ןומהה דעב
 לוק) ...תירסומ תוכז ונל שיש ...  (ַאדָאהַאהַא :לאמש דצמ  לוק) ... ןמז לכ
 - ,ץראב תמא שי יכ ,ונתירב-ילעבל חיטבהל ...(הלחתהה הנה : לאמש דצמ
 " זמד תא ולבקו ירצונ דלי וטחשש םידוהי וליפא יכו ,טפשמו ןיד שו יב
 " חכויש םויב לבא ..הילתל םנוד רמגי אל םא ,ךרפ.תדובע דובעל ףוס.ףוס וחלשי
 "7 ,טפשמ ןואו ןיד ןיא יכ ,רבדה תמא אל יב ,םכתרוע ידי לע ,יסורה םעה
 איצומו ירצונ דלי טחושה-ידוהי לש ויתובקע תא תולגל תורשפאה ןיא יב
 -וגה אל ,היצולופה.ידיקפ אלו םיניידה .אל ולועוי אל .יב ,ונממ ומד תא
 ---ןםינוילעה .םוקקוחמה-יתב אלו םירטסינימה אל , ןידה-ירקוח אלו םירוטאנרב
 תדונא אלו םהל םורגא ינא אל לבא . םימורגופ ויהי ,ינודא , םויב וב
 .יסווה םעה

 : + התע רבדה תא השוע התא : (ומוקממ) ץיבו לס יג
 היהי אל םורגופ ותואו ,םהל ןמרגת םתא.. :ינשה בוקראמ

 לב תא אלא | ,תוצונ ואוצוי תותפכו םירכ ךותמ אל ,התע דע ןיהש ולאב
 ריהזמ ינא , םיפשאה -ויהת םתאו .., (קוהצ) רדענ אל דחא , זגרהי  םידוהיה
 , םיחצור = וליצת לא  ,העורג הקיטילופ יהוז = רוטיק:רוד תמותמ וכ , םכתא
 םע לכ לע ןוהבא וטימת הוב יב  ןעי ,עשפיישעמ םישועה , םידי'ז םיעשופ
 : תוהיקח ןשרד , הלאכ תולאש ןלבק ,ותבוטב םתא םיצור םא אקוד , םירי'וה
 ' וכ ,תושעל םיצור םתא רשא תא ושעת לא לבא ,תמאה תא ולג , תושיררו

 . םכמע תא ורבאת רבא הז ךררב

 , רבב הז התלגג תמאה :(ומוקממ) ץי בול פינ

 . המ לכ .רבדמ ינא םכליבשב אל  םלואו,. :ינשה בוקראמ
 .ץרופ היה , עברא ןה םיתש םימעפ יתש יב ,יתחכוה ילמלא וליפאו , רמואש
 םברקב הראשנ רועש ,םישנאה םתואל רבדמ ינא לבא .הז דצמ קוחצ
 | לפי לא אנ וננובתה , םדא:תמשנ םכל שיש םישנא ,םתא הנהו ,םדא:תמשנ
 , יובילב םג---םיבתוכש ומכו השראווב השענ הזכ חצרדהשעמ אלה . השעגה
 ,.שדח רלי ד"ע ועמשת אלו םידחא םומו- ורבעי יכ ,הזב םיחוטב ונא .ןיאו
 רכדה תא תושעל םיכירצ םתא יכ ,וגל םירמוא .ונממ ומד תא :םיאיצומש
 "= 7 הע תוכחל .ןנא םולוכוש רשפא ,תצקמב יחור תא עיגרמ הז ,חפפה ימיל קר
 ,' אלה ,אבה םכתפפל ןוכהל וגחנא םיבירצ אלה לכא ,אבה םכחספ גח ימו

 רעב רוצעוש , רחוימ קוח  ,קוח )א אוצוהל  תיסורה הכלממה-תמוד הכירצ
 םא וא ,םהמ םמד תא איצוהלו וגידלי תא טוחשל ןלכוי לבל וללה םינודאה
 . תא םידיקפה םינודאה ושעי הבה זא ., רברב ךרוצ םיקפניבושה םי:ודאהל ןיא
 " ין ןואש | בר : לאמש דצמ תולוק) רחא םוקמב ונלש תא השעג ונתנאו םניד
 לכ תאמ ,היפור:ישנא לכ תאמ לכקתהל הכירצ ונתלאש ,(לצלצמ אושנה

 < אלו \,םראהינככ םושיגרמה םישנאה לכ תאמ ,  םובאלפובארפה םושנאה
 \ תפוכת .הלאשכ לכקתהל הכירצ - ,םידי'זה- -םדאה ןימ תאלח לש םיריבשב
 ףצפחו אלו תאזה הלאשה תא וחריש הלא לכ ,התוא ולבקי אלש הלא לכ
 ןימ .יבוואלו  תויח-וצירפל יסורה םעה  ינועב םוכשחג ויהי , תסאה תא תולגל
 / הלאה םישנאב תויהל םתא םיצור םא ,םידי'זל !רכשנש םידבעל , םדאה

 -  לפא .( םתא והחאתה ,םירו'זה ירופשל םכוריבי .לכהש , ךכב םתא םוצור םא
 % = םירי'זה:יריבש םתא "| םכנולק תא הלגנ םוקמ לכבו , םכמע ךלנ אל ונחנא
 , + ומי רצמ םופב:תואיחמ)

 -- "הרימעהב םיעגונה םימעטבי . םיחוביוה ורמגנ יכ , עידומ ינא :אי שג ה
 + יקסבולסימאו 0 רכה -- תועדה ןינמל

 .קלתסמ ינא :(ומוקממ) יקסבולפימאו
 2 . ןאמדירפ הכלממה-תמור רבח :אי ש גה

1% 
 * תולוק) ,-הבלממה-תמור  יהבח ,ינודא  :(הנבוק .ךלפ) ןאמ דירפ

 - דצמ היצקובורפה-ישעמל תרתוכה-תלוג איה םויה השגוהש הל אשה .(| ךלוק המירה
 :, תימורגופה  םתלועפ תא . (ןימימ קוחצ) .תורוחשה | תואמה לש תויוררתסהה
 ווסשה תא ,(תודבוע רפס .: ןימימ  תולוק) םימורגופל .םהלש היצאטינאה תא
 רשא םינותעה לש תוכרעמההיתבמ ,הרוגאה לש התההיתבט | נריבעה םידוהיב
 < תודחא .םינש < הרוחב הרטמה ..הבלממההתמוד לש המבה לא תורוחשה | תואמל
 < רוסיה .י"פע  םולגופ .ףךורעל השק  תאוה תעב = ; םימורגופ .'ןיח אלו ורבע
 לא .,קיתעה יעצמאה לא ונפ ךכיפלו ,  1005 .תנשב גהונ היהש ומב ,,וטילופה

0 +, 4 % 



 רבע םהמו * ,םירצונה לע ותוא םולפוט ויה - , םילילא=ידבוע ברקב קר םיוצמ = =

 היה רחא םהה ךשוחה .ימיב ,םהה םינמזב םלואו .  םידוחיה לע לפטנ תויהל =

 בלבו הז םודק טפשמב תובורק םיתעל ונימאה ,םירוב ,םיכושח םישנא ,  בצמה =
 ,תויאר י"'ע/ , תוחכוה י"ע .לועפל היה רשפא , ןבומכ , א . אושב .ועתנ םימת

 רחא גוסמ וישכע לש | וניביוא = ;רורב ידיל תמאה תא. א\בהל היה .רשפא =
 הלא .םהב םשפנ הרשי אל םג םא יכ ,םה םירובו תוטוידה קו אל :םה
 םה םיעדוי ; תמא ירבד םה םיבתוכ יב  ,םיחוטב םניא .הלאשה תא :ושיגהש-
 תואבה אוש-תולילע לע ,  רוזמב .אוש-תלילע איה םתמשאה .יכ = , הרומג העודו

 ץוחנ ,  ונדובכל יואר יתלבל הז תא םיבשוח ונחנא .  םילצנתמ  ןיא דוזמב = /
 היצאטיגאה .וז אושדתמשאהל ומרג רשא ,תואטוחה תונווכה = ןתוא ררבל 5

 וניאש יתדרחצר והז , םידוהיב םיסשמ םתאש ירימתה יוסשה  ,םימןרגופל םבלש-
 בושהל רשפא תאוה הלאשה 'לעו , תומלש םינש ךשמב ךשמנו ךלוהה ,  קסופ :

 , שפנדלעונו וב : תחא הכושת קר 5

 יכ .,דנתעד תא הוחנ ונחנא ,ינודא :(םיאמוק ךלפ) ירו ק'ציגיג , 2
 יב ,רוהרהל דחא עגר ףא םוקמ תתל םיצור. ונניאש ןעי ,ףכית הלאשה רתפת .

 ונל . תויצאלופרטגיאה לכל השובכה הלפמב רובעתש הל רשפא-ו] הלאש
 רובעת ךכ ךותמ .יכ , חיגנו תופיכתה דגנ ונתעד תא התע הו חנ םא:יכ .,המדנ
 ולאכ , םשורה היהי ירה ,תולאשה לע הנוממה היפימוקל ינכימ ןפואב הלאשה
 הלאשב = ןכומ ןתלב  רבר .הויא היה , תודחוימ - תויצקרפל  ,הבלממה-תמורל
 ,לגודא |, ונחנא - . תולאשל-היסימוקב = ןוכלו רוריב  שרדש רב הויא ,  תאוה
 : ינודא | , ונחנא םיעדוי .  הזב רוהרהל םוקמ תתל םיצור :וגניאו םילוכי ונגיא
 ובש ,םוקמ (ןימי רצל הארמ אוה) הז דצמ וז המב תישענ תודחא םינש ךשמב יב =

 םמורמהו הלענה לכ תאו רשיה לכ תא ,רוהמה לכ תא לבנל םינפ םוויעמ -
 ,הבושחה תואנקה לש החכ-יאב ,וללה יכ ,ינודא , םירכוז םתא ,  םייסורה םייחב = >

 תא ,רפסה-יתב ידימלת םיפורה םירוענה-ינב תא לבנל ,בילעהל .םמצעל ושרה =
 ונאש ,וז הלאש ,הוה םויה * ,ינודא , תוה עגרה לבא .  דועו תיסורה השאה =

 םינודאה לש םתוזעל יכ ,  ררבתמ , תוירשפאה לכ לע ולע = , םעפה הב םינר
 םהל הדבא יכ = ן לבל םינכומ וללה םישנאה יכ , ררבתמ ; לובג .ןיא "ולה

 - ..םדא תומד לב .ןוטולת'
 : (ומוקממ) יקסבולסוטאז 7
 / . (לצלצמ

 אוה דאמ ייפוא , וז הלאשב ינש דצ שי לבא. :ירוק'ציגיב =

 םכל ונשגזוש העשב יכ"* , ינודא , םתא םירכוז אלה ..הלשממה לש הסחו םגה

 הדוגאה יכ , חיכוהל ירכ תודבוע ונאבהו יסורה םעה תיוגא ד'ע הלאש
 רוזחי | דר ! האלה + ןימימ תולוק) ..., םידרושו םיחצרמ לש וז איפונכ ,תאז

 אושנה ; ןואש | דר : ןימימ .תולוק) .., הלשממה האצמ אל זא .., (ןירבדמ

 , ןימימ תולוק) ... זנחבוהש העשב !(  וורבדמ רוזחי + םיארוק תולזק .ן לצלצמ = >>

 הנתנ אלו הלשממה התלגנ אל זא .., (לצלצמ אישנה ; ןואש 1 האלה-! האלה |
 תוארדתק  תשיקנו תוקעצ , ןואש ! דר 1 חפמ אצ : ןימימ תולוק) הבושת םוש

 + ןואש ),... לא םיסתותמ  ןנחנא בועתבו תצרמנ  תורמרמתהב + (ןימו רצמ

 . המצע הלאשה לא םגו .., (לצלצמ אישנה ! בר ! האלה : תוקעצ |
 ינא , ןואש ומוקת לבל ,ינודא ,םכשקבל  דככתמ ינא :אישגה

 עירפה יתלבל שקבל דבכתמ ינא , ומוקמל שיא שיא .בושי יכ , שקבל דבכתמ
 (! לכנ . הלאכ תונובלע לובסל ןיא : ןימימ תולוק) , החזנמה תא

 לעמ םיכולשמ ןנא- בועהב ,תורמרכתהב ,ינוחא :ירוק 'ציגוג
 תשיקנ * , ןומימ - ןואש) הלאה  םישנא ה לש וו  הלוספ  הריצי :תא ונונפ

 . (לאמשמ םיפכ"תואיחמ ! ףצוחמ 1 לכ , תוארדתק =

 אישנה) | תועה לע רבדמ אוה

 תמוד רנח---תוערה ןינמל  הרימעב | םיעגונה םימעטב :אישנה
 + (קלתסמ) .הקניבוקראה  הכלממההתמוה רבה ..(קלתפמ) יקצי'צול הכלממה
 : + םא לוב הכלממה-תמוד רבח

 הטלחחה תא עידוהל ידכב יתילע ! ינודא + (יקלבוס ךלפ) טאלוב

 יב , התעד תא תווחל רחא הפ ('םיקובודורט,ה) . םילמעה -םצובק הטילחהש
 םושמ , םכמ סכתע תא | לטונ ינא ךכ  ליבשב קרו * ,ףכית הלאשה רתפת

 רותפל םישקבמ ונחנא . ןאכ ועבוהש הלאל םודגנתמ ונלש םיקומנהו םימעטהש
 תאו הזה עשפנה רקשה תא ףכית תוחרל ידכב קר ףכית תאזה הלאשה תא
 לכ לַעְו םינועמה םימעה לכ לעהלאה םילספפה לעמ דימת םיאוצומש , תוכרה

 יכ , םוארבאיטקואה יגודא | , םכל  רוגהל יכנא  ךירצ . תוילאמשה תוגלפמה
 רוסי שו ןוירטסינימה חכ:יאב ךצמ רוריבה ירחאו םתרבד רשא םירבדה ירחא

 פושעמ ר'ע הלאכ תולאש לכב יכ ןעי ,תופיכתה רעב העד"תווחל םכל םג

 השירדו הריקה תישענ יכ ,ןוטלשה תגהנה העידוהש רחאמ הנה ,עשפ
 ןןואש) ....דיגהל ךירצ ינא ,ינודא , ןכבו , הלאשל רוסו דוע ןיא בוש ,  רבדב
 יקסניצשוו רליה חצר , (לצלצמ אושנה ..קרוש ץייבקשירופ הבלממה-תמוד רבח
 ינורח , יתרכה תא :עיכהל ,ינודא * , ינושרת םא .  םידוהיה ירי השנימ וניא
 ילב תושעהל לוכו חיה אל יקניצשוי דליה  חצרש ,יתרכה תא 'םכל רפומ
 .(קרוש ץיכקשירופ הבלממה:תמוד רכח .,ןואש) הצורח תופתתשה

 לא ךתוא ארוק ינא , ץוכקשירופ -.הכלממה-תמוד רכח :;אי שנ ה

 י.(ןיאש) ... םא , רדסה

 וחצרה השעמ לע דימח :םינוגמה , םושנאה םתוא דצמ, :טאלוב
 1 אוש:תובד ינימ לכ לע , ןיוטשניצריהו סולוי תחיצר לע ,.בראמה ןמ םישענה
 רואתה י"פע השענ חצרה םנמא םאו .םידוהיב םישענה םימורגופ ינימ- לכ לע
 הלחת הנווכב השענש ,יתר:חצר לש ףויז אלא הז ןיא ירה ,םינותעב בוחכה
 ורכע רבכ + ןימימ תולוק) .., תולילע ינימ לכ םידוהיה לע ב'חא ללועל ידכ
 (! םיעגרה תשמח

 ,(עמשנ אל) ..אישגה

 ,הברה*יאיצומ הלאה םונודאה לכ . םודוהיה אג ועגריו .. : טאל ב
 + (לאמש דצמ םיפכ:תואיחמ) , ות תוותהל םייואר םה ןיא , םינרקשה

 לע וזירכה הלאשה ושיגמ , תועדה ןונמל שגנ ינא :אישגה
 שיא שיא ובושו יב ,הכלממהיתמוד ירכח תא שקבל רבכתמ ינא , תופיכתה
 ונינפלש הלאשה תא ררבל ךירצ םא : תועדה ןונמל דימעמ ינא- . ומוקמל
 + ףכית

 (1 חתפה לא +: תוליק) תועד 98 דגנ 108 לש בורב התחדנ תופיכתה

 חתפה ךרד האיצי י'ע ןינמל הדימעה קודבל ןוצרה עבוה : אי שנ ה
 ,-תועדה ןינמל וז העצה רימעמ ינא המורה תונקת . רוסו לע

 .תוער 60 דגנ 140 לש בורב התחדנ התפה ךוד האיצי י'ע חקידבה

 + םיעגר 56-ו 6 העשב הרגפנ חמודה תבישי

 ,נרבדלונ ל .,' איצומה
 8!1הה1ד6ה5 ₪. 8. 0555770.

 ,םונאיורד ,א ךרועה
 קסהגאזסק5 4. [. 0/8808.
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 רחא םוי  הקפפנ תיעיברה היפסה , הרגסנ .הכלממה-תמוד

 םינומשה ףיעסב הלשממה השמתשנש םויה ןמל םיחרי ינש םוחת ינפל

 םג ,ןכבו .הנוצרכ תובטסמזה רבד לע .קוחר תא .הקקחו העבשהו

 ,םימיה םתוא לכ וב תדמוע הלשממהש ,רבשמה רמגנ אל םעפה

 ליחתת רשא ,תישימחה .היפפל .ותוא השירוה תיעיברה היססה אלא

 הליחתכלש ,תוחורהו . םיבר םימ 'דוע ופטשי אלה ןא דעו . רבוטקואב

 ,החונמו טקש םהילע .ודרי רככ םיחריה ינש ךשמבו תורעוס ויה

 .םולשב ומוקמ לע בושי לכהש רשפאו --,ירמגל .םתחונמל ובושי

 :הניאו -- םיארבאיטקואה דצמ הפי "היועה, -התיה
 היססבו = ."תימואלה המרגורפה, החצנ  תישילשה = המודב

 המרגורפ לש הייולג- רתוי דוע ובר ,הקספנ .התע הוש  ,תיעיברה

 םעפב םעפכ ליפאהלו  םסונתהל- הברה םיימואלה לש םלנדו ,וז

 ,.המודב בורה המהש ,םיארבאיטקואה לש םלגד לע .וליפא

 המ  יפל | ,"תימואלה המרגורפה, לש הנוטלש תעשבו

 ,ונל ןיא יאדו ,המודל ץוחמו המודב וישכע התוא םיניבמש

 ונידו לעש | םירוסאה טעמב וליפא .ורתויש הוקת לכ | ,םידוהיה

 תא םירוחשה ישאר ועימשה תודחא םינש  ינפל דוע  .ונילגרו

 רבכש ,וז אלא הנקת הל ןיא :היסורב  םידוהיה .תלאשש -,םתעד

 --םירכנאלו םירז -- םי רז ןיד היהיש ,רמולכ  ,הינמורב הנקתנ

 אלו םהיתובוחב אל ץראה יחרזאל םיוש ויהי אל : םידוהיב גהונ

 ןכ לע יב ,הלטבל וללה םירבדה ואצי אל ,הארנכו .םהיתויכזב

 םהיבא ,בובולולוג . הלג םיטעומ םימי ונפל דועו .. םורמא .םירוחש

 םידוהיה ןיאש  ,הז 'דוס, בלסונירטקיב ,םינמיה םיארבאיטקואה לש

 ,םה םיר כנ וללה :הנידמבש םירכנה םימעה .רתו לכל .םימוד

 "לכ החנה ,תוחפה"לכל ,תתל רשפא םירכנל ; םח םירז .םידוהיהו

 .ללכ וינפ תא ןונה םדא ריאי לא םירזלו איהש
 םגו תישילשב אל = ,הבלממה:תמודב היסס דוע התיה אל

 וזכ ,םירוהיה תלאשב קוסעל התברהש ,תונושארה .םיתשב אל

 , בשומה"םוחת .לוטב :דיע העצהה םג ולע הקלחב .,התע הקספנש

 הלאשה םגו ,םוימואלה  לעו םירוחשה לע יידחפו הדרח, .הליפהש

 אהתש ,הדחוימ .הנוכב םירוחשה ושיגהש ,בויקב םדה-תלילע ריע

 םעפב םעפכו ..םוחתה רבדב העצהה לע הבושת | תשמשמ

 המהש ,וללה יכ ,הנמיה  הלעמל ןיאש תוריהבב - רבדה  הלנתנ
: 1 

 החנה וליפא םידוהיל .תושעל םהל רשפא:יא | ,המודב םיטילשה
 "' א םנמא , םירכנ אלו םירז ,םידוהיה .םה םירז ירהש ,איהש:לכ
 ,  .םוחתה לוטב ד'ע העצהה תא ,בורה תגלפמ ,םיארבאיטקואה וחד
 .ןמ לבא ,היסימוקל העצהה התוא רופמל ומיכסה אלא ,םידי יתשב
 אל .היסימוקה ןה, :םבלבש המ הארנ םתמכסהל ונתנש םעטה
 אלו ,יוצמ וקזיה ןיא 'ןויע,ו ,ירבדב קר ןייעת םא יכ ,םולכ טילחת
 "  אוביש דע ןייעלו  ןייעל רשפא =" ,לובגו ץק ול ןיאש אלא דוע
 ץיבקשירופ .תשקבל םיארבאיטקואה  ומיכסה | אל .םנמא .. . ,והילא
 : :תלילע דיע הלאשה לש ההתופיכתב המודה הדות יכ , בוקראמו

 ו'ע ,ונתנש םעטה ןמ לבא ,6! ךכב הרומ המודה התיהו יאולה) םדה
 תלאש, :םבלבש המ הארנ םתודגנתהל ,םרכח יוקסניבוש
 , 5 :תיבש ,תורומחה תולאשה ןמ תחא יאדו איה תויתדה תוחיצרה
 . " ידיל רבדה רסמנש  ןויכמ -- אלא .המכ הז ןהב | טבחתמ ןיד
 התיה תמאב םא :רמולכ ,יירמגל ונממ תוקלוסמ ונידי ירה ,ר"יב
 ...םתעשרכ םהל םלושי ,םידוהיה רצמ תיתד החיצר ןאכ

 יםידבעושמ,ה = םג  ,םיימואלה -- ךכ םיארבאיטקואה םאו
 < עגונב תווש תוערה לכ אל .המכו המכ תחא לע ,יםישפח,ה םגו
 תויצקרפה תחא לכ  ,"תימואלה  המרגורפ,בש םירדוב  םימרפל
 < אחסונ שי לבא .הדחוימ אסריג הב הל שי המודב תוטלושה

 'לכל אל -םא ,פ'הכל .תובב לה לכל איה הבורקש  ,תחא

 7 - ,םה םירכנ הנירדטבש םירכנה םימעה רתי לכש -- תועדה

 ו ,..םה םירז---םידוהיהו

 אחסונל ברקל ןושארה ןויסנה השענ תיעיברה היסכה ךשמבו
 . :האישנ אוה יקסנפורקש  ,היסימוקה התוא  ,תוערה תא םג וז

 .הדובעה תבוחמ םידוהיה תא "ררחשת, יכ ,המודל.עיצהל המילחה
 "םידוהיה- םילייחה : וז התטלחהל  היסימוקה הנתנ םעטו .אבצב
 < ,רחא םעט םנג שי םלואו ,יסורה אבצה לכ לע הערל םיעיפשמ

 :יורטפי,ש  ןויב : דבלב םיניעה ץונצנ ייפע ןבומו .תובבלב רומשה

 ,"רשויה, תדמ יהוז .,הילאמ העוצרה הרתוה ירה ,.וז הבוחמ םידוהיה
 \> םידז ,תובוחה ןמ םה :םירוטפש וללה --- הירחא :רהרהל  םג :ןיאש

 : - ..:תויכזה לע םג .רווחל םהל ןיאו רבד לכל םה
 התע הוש ,היספה תא ריכזהל ונל ןיא יאדו  ,םידוהיה ,ונא

 ונתוא הברק איה םגש ,וז אלא .הניא התוכז לכ ,.הבוטל ,הקספנ
 . תוריחבהש ,ונ5 הריכזמו ,תישילשה המודה לש הצקל תצקמב

 1 ,ינלתכ ירחא רבכ תודמוע תיעיברה המודל  תושרחה



 2 - ו03ו א

 יעגנ תוארל רימת | תוחוקפ ויגיע :םדא לש | ואטח הז
 ,.ומצע יעגנ .תוארל דימת ןה תויומסו םירחא

 ףצקתמ אוה .,ויעגנ לע ול םיארמ םירחאשכ =- ץושנוע :והמו =
 ךכ .ךותמו ..אוה  רוהמ יכ .,לכל - תוארה .ןעמל- .ועורז תא .ףשוחו =

 ,רתוי- דוע םילגתמ ויעגנ
 .חיכויו . גוסונ .רידה אובו

 חתמו "ינויצה םרגגוקה | לא | שיאה :אב .הנומש -םינש ינפל 1
 ,תוררתסהה שארב זא הרמעש ,הגהנהה לע המועז השק תרוקב
 גיסונ זא ררוע .םירבד השלש ליבשב ..הישעמו  היסיסכת ליבשב
 הדומ הניא הנהנהה תישאר : תינויצה \ הגהנהה לע  .ומעו תא
 וזח רשא בגשנה  ןוזח,לו = ,תונויצה לש ינחורה  ,ימינפה הנכתב <
 קסעל היהיו לבו יכ ,הלודג הנכס היופצ םעה תיחת לע וניתובא
 לכ תא הרימעה הגהנהה ,תינש ,"רבלב | תועקרק תינק לש

 תכלל הרחבש הז י'ע .הנכסב  לארשי:ץראב  הריתעה .הרובעה =
 רוחיבו  ,תולשממה תותלה לע קופרל המידקהו היטמולפידה יכרדב ="
 תיאשר .התיהש;םרטב :דוע = ,.היקרוט תלשממ | לש היתותלר לע +
 תא האצמש םרטב רוע--רמולכ ,הדצמ תוחטבה * וזוא .חיטבהל |

 ,תוחטבהה  ןתוא רומשל רשפא םתרזעב קרש ,םהה ףסכה ימוכס
 תוצרא תשיכרל = עגונב חקמה לע דומעל ילבל .רהזהל.י ונילעו
 ,"ןריחמב םלשל ךירצש ,ףסכה תא .אוצמל ונגאר םרטב דוע

 לש לידגה ףותב .םיכמ וליחתה רשא  ,וללה םינוראה,  ,תישילשו
 , "הקירה תלצלצמה הורפה תא וחפטו ול ,תונויצה =

 לש וללה \ םירבדב :התיה .תמא הברה : תורוהל .ונא םיבייח =
 ?והקטה, + רכאל זא ארק רשא ותאירק הקרצו חיכומה :גיסונ
 .םירבְרה .ועמשיש ,ךכל | תרשכומ  זא .התיה אל העשה םלואו <
 ידמ .רתוי תובבלה ויה  םיעוקש ןכ לע .יכ ,םינזאה ויה תומוטא =

 תורדתסהה ןמ גיסונ שאונש םושמו , "תוינירמב,ו היטמולפידב
 םיקו רה מ ,ץראלו םעל הוקת העש התוא הב האר אלו :תינויצה
 ,ידוהי,ל יהיו = "ינויצ תויהמ * לדח,--םירחאל ץעיש המ "ומצעב

 ,א"קיאה תא רסיו דמעש אלא דוע אלו = , רומנו יתמא ידוהיל |

 -- ויה השדחה תורדתסהה לש המשמ השע :השא וישעמ .תישארו
 . תינויצה תורדתפהה ןמ ושפנ העקנ םליבשבש ,הלאכ םישעמ

 ה"

 :תיונ ויה יז ל

 0 ןיראב בער יהיו ,.םיטפושה טופש ימיב יהיו,

 ,ונירחאמ קחרה .םידמועה ,םהה םיבוטה םימיה תא ןיילע התא רכוזה
 ? רוע ונילא ובושי ל תחא םעפ ןיה רשא ,םהה םיאלפנה םימיה תא

 לא .וחתפנ רצהו ךומנה .רדחה תונולח , ץיקח תליחת ימי םהה םימיה
 , תוקריה חיה  םעו .ותימהו .בוחרה ןואש םע דחיב .םחה םלועה ריואו ,ץיוחה
 , םיבסמ .םונגב .םיחמוצה
 \ןולבת ותוא 'השועו רקוב | רועבמ וב \תלפטמ  תינברהש ,שתפנה ןומנקה
 +. הרותה רובבלו םוקמה ( 3 -רובבל תופאגה , האמחה- תוגוע"

 ... םיטפושה טופש ימוב יהיו,
 ;ןחלשה לא  םיִקוחדהו  םיפופצה  ,םינטקה :ךירבה  ךותב התא בשוי 2

 רפסה ןמ  םיקוחרה | , םירוהרהו :תובשחמ :ינימְל - ךבלו  חותפה רפפל ךיגיע
 רטמו .רירגפהפוי :םויה תויהב | ,לומתא ! אלפל - יהיו .אוה .אלפ ןח -האלהו .ּ
 5 / ה :ּ 2 0

 ..חירב וברעתנו .ןירבע לכל .חותפה תיבה לא וצֶרפ

 דדחא אב ,ומצע יעגנ האר אלו םירחא יעננ ניסונ האר

 הארהו "הריפצה,ב רצק רמאמ םיפדהו העברא תועובש ינפל םעה
 םעה"ךחא םילעה אלו ,ויניעמ ומלענש / ,ויעגנ לע = גיסונל ול
 םניאש םישעמה לכ תא ררב .תופיקתו תורצק םילמבו ,וכררכ .,רבד
 אהת יתמ דע, : לאוש :אוהו ,א"קיאה לש המשמ םישענה ,םינגוהמ
 אוביש - = "לארשי .לש  םעושומ :תויהל :הצורה , לכל הנותנ .תושר
 + "עישוי ה

 525 רומשה הז שנוע גיסונ םג/שנענו .םיטעומ םימי.ויה אלו
 --104 'מונב ,ומצע יעגנ תא תוארל הצ ורוני א ו האור וניאש םדא
 ריעמש יפדלע-ףאו .םעה-דחאל הבושת סיפדה "הריפצה, לש 85
 חיכוהל ודיב :הלע,ו ותיבב. םעה-רחא תא רקב יכ ,ומצע לע אוה
 אל המכ דעו העיריה ול הרפח המכ דע ,טלחומו רורב ןפואב ול
 ,"א'קיאה רבד לע וירבד תא בהבש העשב ,ןינעה םצע 'תא ןיבה
 ,55ּ5 תוארהל ועורז תא יףשהש םושמ ,התע אקוד םוקמ לכמ
 ,רתוי דוע םיטלובו םילוגמ םיעגנה ואצמנ  ,אוה רוהט יכ

 . רצק ןובשח ירה

 "ינחורה.ןכותה, לע ומצעב  גיסונ 'ה רמש המכ דע ,תישאר
 בגשנה היחתה ןוזח לִי לבל, אוה רהונ המכ דעו תונויצבש
 ,ןתמהודאשמה ונל הלג ,'דבלב תועקרק תינק לש קסעל היִהי אלו
 לש התולרתשה ן פו א רבה לע ןורחאה :ינויצה סרגנוקב ררועתנש
 הורפהש,  ,עיהחא ירבדל ונחנא םידומ בל ץיפחב ...אטשוקב איקיא
 הלשממה ונפל .הנישלה יכ ,הילע .וליטהש המשאב התיה הרתי
 ,יםירחא לע הנישלה אל יאדוב .תינויצה הוצזינגרואה לע תיקרוטה

 תופיאשה ןמ הב | ןיאש ,אי'ה התרטמ תא המיעטה איה" לבא
 ,תינש ,דבלב תועקרק :תינק אלא התנוכ ןיאו ,םולכ תוי נירמה
 הלשממה תותלד לע קופרל ילבל ומצע גיסינ 'ה .רהזנ חמכ דע
 אוה:רהזנ המכ דע :,ךכל "תושרה, ול התיהש םדוק תוקרוטה
 אוה ירה  ,"םימד ול ויה אלש העשב חקמה לע דומעל ילבל,
 תא רסומ אוה וב רשא | ,"הריפצה,ב \ רמאמ | ותואב ונל רפסמ
 ייםישובכה, תאו א"קיאה רפוה רחאל ף כ ית אטשוקל ותעיסנ רבר
 בושיה ליבשב (א'קיאה) הל השכר, יכ ,םש שבכ רשא ;םילודגה
 תונוילעה תוריפפסב םג הנתיאו החוטב רעסמ-תדוקנ חרזמב ירבעה
 יהנתיאו  החוטב, המכ = ,ןכומכ ,םיעדוי נא  .ילופוניטנטסנוקבש

 תונוומ ונממ העבתו ברה רע תינברה השגנ , םיררוקה םיטשה ןמ ךתג ףחוס
 ! בצמה היה ארונ תמאב ןה : התא היה קרצהו . הללקבו הלאבו תוחכותב גחל
 םשמ ןלופ ובש רבכו זולטאה לאו  תוינחה לא ואצי רבכ .ןלוב לארשי ישג
 תידוהי השאל םיצוחנה ,  םינימה ראשו בלח-יצירחו האמהו המק = תוסומע
 ,וגלש הבולעה תינברה ,.איהו--תידוהי השא איה רשאב תועובשה גח ברעב
 תא ויזי אלו  ומוקמכ ונבר בשי םא היהו . המרופל הטורפ וליפא הדיב ןיא
 םתא רחי הבלהו הירלי תא החקלו-- התנקתל רבד תושעל ולגר תא וא ודי
 התיה הנהו--םויה .עיגהו הלילה רבע  הנהו .., רחנה לא רשגה לעמ ץופקל
 המח שמשו ךלההףלח .םשגה ,םיבעה ןמ וההטה םימשה :בביבסמ תרחא חור
 ,ולופ םלועה לכ תא קיובמה הרהוב הפיצה ,ריעצה .ץיקה שמש ,  הריהבו
 םיקיהבמ .וינפו ותטופק תא ונכה טשפתהו ,ץוחה לא תונולחה וחתפנ הנהז
 8 םש הכרעו 2 לע הנבל הפמ תינברה השרפ הנהו .ךאלמ ינפכ
 םשובה-ןומנקו .הננערה האמחה ,  בוטה = ןימפרפה-ןמשו הגבלה תלוסה : בוט
 היה שדקמה-תיבש .ןמזב תרוטקה  חירכ .ונפאל הלוע וחוחינדחיה רשא , ףרוגה
 הנהו , רעובה רונתה רואמ .התע .םימידאמו םיִרָאּומ תינברה ינפ הנהו = .םייק
 םוקטה רובכל ,גחה דובכל הזה  תיבב :םנק יןאצמ  תחנ בורו  הולשו םולש
 =שוהקה םידופחהו םיקידצהל יכ , םורמואה יפב תמא םנמאה ... הרותה -רובכלו
 ו אבס ותוא ירי:לע "הילש ירידלע גחה-יברצ תא ןימזמ .אוה-ךורב
 ו ? איבנה והילא

 ... םיטפושה טופש ימוב וש 9

 ברעב םירוהיה ירליל .תנפצ רשא = ,בומה בר המ ל לשר וגובר



 ומ | ,םג תערל .ונייה  םיצור לבא = ,.וז "דעסמדתדוקנ, איה
 םוש התיה אלש י"פע א ,אוה

 רעסמה-תדוקנ,
 תיטבה | רשא ,תוחטבהה
 תלוכיו תושה
 תהל חרכומ היה  לצרה :קר יכו ?"הנתיאהו החוטבה
 ול שי הרתי .תוכז גיסונו ,"דאמ .תודבכנו .תוניוצמ תובושת, ריחמב
 רהזנ .המכ דע  ,תישילשו +םנח ויפ ךות לא תופע תויולצ תונויו
 תא .חפטלו לדגל ילבלו .לודנה ףותב תוכהל | ילבל, הז .ןודא
 ,"הריפצהב,ש ופוג רמאמה ותוא כייג ריעו .,"הקירה תלצלצמה הזרפה
 יתש ךשמב .יכ ,םירשבתמ ונא .ובש
 םירישעה תא םהירחא ךושמל, , גיסונ ר'דה יריב רמולכ ,א"קיא ינקפע

 םנו  הפוריא ברעמבש = םילודג
 יח י נה ל, תושרה

 ידיב  הלע ..הצחמו

 רתויה  םירנוילימהו

 ,6 רתוי אלו .תוחפ .אל) . "המצע
 הדפונש ,תעה ןמש, ,(וז "החנה,מ רמאמ ותואב הפי רבה ךל ןיא)
 י"אב  בושיה לש ןויערה = תבוטל - שוכרל  הדיב הלע  ,איקיאה
 ,םירישעה = םיגוחה תא םש תישעמה הדובעהו
 ,"תיפוריאה - תודהיה

 ,ומצע ידי לע :גיסונ 'ה- שנענ ךכ
 ההמע רשא ,הגהנהה .תמקנ תא גיסונ 'הב .םוקנל ידכ אלו

 התיה ,םינש הנומש .ינפל תינויצה תורדתפהה שארב
 זא חתמ רשא ,השקה .תרוקבב -.התיה .תמא הברה יכ ;ול ונירוה
 . ,ונ*ש הגהנהה לע
 תורפע םיגנוחמה וניחא לכ .ידי .הנקזחת, ',הבררא :הלאה םיטעמה
 ונא םג ףרטצהל אלא ונתנוכ התיה יאל- ."םש םה רשאב ונצרא
 הלולעה .,תינקעצה המלקירה לרחת = יכ ,םעה"רחא לש .ותשירחל
 "םינומעפה = לוצלצ,  לדחי -יכ = ,קיזהל .קר

 שארב םידמועה

 תופרל יִדכ אלו

 תעד תא .לבלבמה

 .(ווף בור

 התלפמב .ונחנא םיאור ןכ לע יכ ,המקנ לש קוחש קחשנה
 ,ררתשהלו .ךולמל הבל תא תנתונו םימורמ תבשויה ,תודבעה לש
 לש .הנוחצנב ונחנא םיאור ןכ לע יכ ,ןוחצנ לש החמש חמשנ וא
 + וניברו ונחפט רשא ,תימואלה הואגהו הרכהה

 .המשנ המש םגו קחשנ קוחש םג

 תור. תליגמו הכורמ .הכאלמהו .ךורא .םויה ! ץיקה ימי םצעב לחש , הזה גחה
 תחא העש רוע ..התוא ונילכו תחא העש דוע ,ךאמ דע איה הרצק הלינמ |

 ירחאמ רשא .,הרשה לא הרוכחכ ונלוכ אצנ וא .ונל השפוח ןתו ונברו
 ,גחה רוככל קרי רוצקל ,הזמ רשגה רבעמ רשא ,לחנה תפש לא ,ריעה
 םיניכסב םיניוזמו םיפהי , הרשה לא .אצג םיפחי .. הרותה דובכלו םוקמה דובבל
 רתוי ההח וניבסש לכ < םילבחבו
 ינפ לע ךפהתהל ונתכאלמ תישאו היהת ,הלרצבו הנוב הרשה לא ונאובבו
 רהממה לכ + הלעמל ןנילגרו הטמל ןנשאר--שלשו .םיתשו תחא ךרה אשדה
 םיכרכה ןמ הלעמל וניסנכמ תא לשלשנ  ךכדרחא .חבושמ הז ירה , ךפהתהל
 ואו . עיגי ונראוצ דע רשא , ףוקזהו  ןנערה ףוסה ךות לא דחי ונלוכ םנכנו
 הֶז ירה ,רוצקל הברמה לכ .גחה דובכל קרו-ריצק תכאלמ ,  הכאלמה לחת
 ונארמ היהי ,הפיעל קרי יסומע ריעה לא הרשה ןמ בושנ רשאכו . חבושמ
 , תוטהולו = תומודא ונייחל ;  המחלמה תוכרעממ  םיבשה = ,אבצ"ישנא הארמכ

 ,שמשה םוח תחת ונינפמ תורשונו
 םרעב וגל תנפצ רשא , בוטה בר המ ,םלוע לש ונובר

 תולגלגתמ העז תופטו תוקירבמ
 .+.ונשאר לע הכמה
 ! תוחש חירו שמש ולוכש ,  הזה גתה

 "...םיטפושה טופש ימיב

 םהומכ רשא , םימי .םהילע תפפוח השוהקה תרהה הלאה םימיח אלה
 :םגיהנמ השמ ירחא רבדמב םתבל תע  ,תחא םעפ - אלא לארשיל ויה אל

 ,תאז :וניאר אל וניניעב ונחנא - . הלבגה ימי תשלש
 תא לבקל ינוס:רה לע םהילגר ורמעש ,  וניתובא = . וגל ורפס = זנותובא קרו = ן

 .הנשב םה םימי השלש

 %ש םתלפמב .תוארל המקנה .ידמ תו איה - הברעו הפי
 "< | הילע רתול .לכונ כ ,"סנאילא.ה לש הסנרפ , ךניר המלשכ םישנא
 .  "םילא-ןב, ול בשוי םינש "לבוי יצחכ הז" .הנממ :ונמצע תא רווהלו
 לרבומו שרפומ ,ונלוכ .לעמ .הובנההובנ ,םופמילואה םורמ לע הז

 ".'הבר וכ" ותלטחבו | ,רבכ הז ונממ :לאגנ ,ךניר ,אוהש .,ונמלועמ
 "< ריאהלו ונאפרל  ,ייחרזמה יינע, ,ונילא וירבד תא חלוש אוה איה
 ; ,המוא אל ,הנומא אל : איה המ תורהיה :,עדויה .אוה , וניניע תא
 :'קוריה דגבה, אוה המ ,עדויה אוה ;רבלב :היצידרט םא "יב
 ינוילימ רשעדרחא - ויהי - אל = ןעמל, ,ונלוכ לעמ | וריסהל : ץוחנש
 .תבשה תרימש :"םירצונה יבגל םרסומבו םכרעב םילשחנ םידוהיה
 לש םיתמאה  היאנוש המה .ימ  ,עדויה אוה  ;תולכאמ .ירוסאו
 ' םימלוחו  תירבעה הפשה תא .היחתל םיבישמש וללה :  תורהיה
 =. המ ,םג ערויה :אוהו (ץראהו םעה תיחת לע םג לודגה םמולח תא
 ,תוטשה תבורמו תינויצקאיר העונת, :היחתה תרושב ,תונויצה איה
 " םינאמותועה םירוהיה לש. .םתוקבד  תושגרל קר אל . תרגנתמה
 ..,יאירבה םדאה .לכשל םג םא .יכ ,םתרלומב

 ,ונפמ שיא רוזי לא  ,ותא .ולוק תא ונתאמ שיא עימשי לאו
 ויתועידי = ןה ה אש םדא  יכ ,רמאלו רהרהל  ,ךשוחדיבשוי
 * ,חכ ריבכ רפומ- לש ושארב דומעל יואר וניאו יאשר וניא ויתורכהו
 רנל יד :לארשי ידלי ףלא םיע ברא לש םהיתושפנב .מלושה
 "בור, ; תאו  ונל .תנתנה "הרותה, תא לבקל .-- ונישרוהש המב
 .ונוצ רכ .עיפשמה אוה  .ונילע עיפשמ  ,ךניר  ,אוהש "הבוטה
 ".לבקל אלא .ונישרוה אלו ,ו נ ח ר כ - ל ע ב םיעפשומה ננה ונחנאו
 2 . קותשלו

 = ךנירל .ארקו- "חרומה :יינע,מ רחא םינש רשע ינפל אבשכו
 . , .םופמילואה .לחו דער "!הלחת םכמצע :תא וררחש םידבע, :היתעיפו
 " נתנ  וילגרל .רשא - םישנאהו ."ררחושמה,  ךניר  המלש +: הובגה
 ל ,..םלוק קוחשב

 לש םתלפפב תוארל המקנה איה הברעו הפי אל ינו
 8 + וילע םיולנהו ךניר המלשכ םישנא

 = .רשע ינפלורמאנש ,םירבדה .ומייקתנ םמותכ . האב הלפמהו
 הלחה רככו תרומה ןמ םיינעה הלא ,רבכ םיאב םה הנה, :םינש
 . םהילא בל .ומישת אל  םכתואנב םתאו ,םכתרע .ברקב . םתלועפ

 םועקוב ויה ןשעה = ךותמו = ,ולוב .ןשע היה רהה = .השמ דיב 'ה יפמ הרותה
 .ולדנ שערהו .המוהמה = . קוח רפוש לוקו םיקרבו תולוק םימשה בל דע םילועו
 תדרחב ופצו ורטע ילארשו ינב .םיתעבש םהמ ולדג המיאהו דחפהו , דאמ וא
 ריעהל ריו הלע ,  דריו הלע וניבר השמו  ..תוארל 'ה לא וסרה חורדרצוקמו
 היהי שודק יכ , םימו השלש = אנ-ושדקתי = ,.תוארל 'ה לא וסררי לבל  ,םהב
 השענו םימי השלש םעה שרקתה רשאכו ! ארוגו .שודק :! םהירחא אבה: ,םווה
 לא הצקה ןמ ולוכ םלועה לכב הלודג הממד המק , ומוי-ןב קוניתכ ךזו רוהמ
 =. < םיהלאתו שאה .ךותמ רכדי .השמ | . םורמל הלע השמ | .רשב:לכ סה = . הצקה
 "םימיה תשלשב .ושענ .רשא = , םירבדה ויה םוארונ המכ ,יוה . .:. לוקב וננעי
 פמ ךכ"רחא  זרממנ .רשא  ,םירברה' ויה םימיענו םיברו םיבוט המכו ,םהה
 :"םוי תא רוכז =... ךימי .ןוכיראי  :ןעמל | , ךמא-תאו ךיבא-תא | דבכ ! הרובגה
 והלא לא .,. שודק .יוגו  םונחב .תכלממ יל ויחת םתאו ...חצרת אל ... תבשה
 ה וםושלחו םיכרו  םינטק ,ןבר  תיב לש תוקונית | ונחנא םג אלה : ! וניתובא
 " םייקל ,ןניתובא יפמ ונל הרפמנ רשא ,  תֶאְזַה הדומחה הרותה תא לבקנ לבק
 +. רמשמ לכמ התוא רומשלו- ןנשפנ לבב התוא

 ל = ",ץראב בער יהיו ...םיטפושה טופש -ימיב : יהיו,

 .חנח לצא ,םיטפושה טופש ימיב הוה רשא = , בערה ןינע המ םלואו
 ונכר רחב המל :ןונעב 'ססהמו .החות ונבל רשא  ,עגר שי -- ? הזה קריה
 = הלקו. איה .הנטקש .ינפמ םנמאה ? גחח ברעב ונדמלל  תאוה הנטקה הליגמב

 \ .דעב ונולא- הלועה ,ץיקה  :הור חנהו-רובָעי רחא  עגר קר לכא ?...  רתויב

 .,האמחה:תוגוע יבג לע רזופמה , שתכנה ןומנקה חירו , םיחותפה = תונולחה
 ו / , ה 0

 ו.



 ואבש דע ,חרזמה יינע. לע .זובו הואגב טיבה ימור ילודג םנ = =
 ול הכפהנ ,הכפהנ ,"היפ לע הרעקה תא םהל וכפהו הלא |.

 חרזמה יינע לש םרי ןיידע האצמ אל םא .היפ לע .הרעקה ךנורל <
 תא םנומהו :םיכנירה . לע .םיקהלו המצע תפרצב םערו תא עורול =

 ,ערוה תא .עורזול םרי האצמ רבכ הנה ,םצראב ,םתובמ הערה
 ,ברעמב .תרחא .ץראב ,תימואלה הואגהו .הרכהה  תושגה תא = ="

 םישנאה לש םבל ךות לא .ךרד וללה תושגרק .עיקבהלו ,הינמרנב = >
 ךניר .ילגר .רפעב םה םג  וקבאתה םושלש-לומת  דוע .רשא ,םהה
 ותירב ישנאו .וירבח = תאמ | ,הינמרגמו = .םה- םג .וקוחשב וקחשו
 , ךנירל .הערה וישכע התלכ .,םינפל

 ,הטלחהה תא (15 רמונ "םלועה, 'יע) וניארוקל ונרפמ רבכ
 ,הינמרגב "סנאילא,ה ףינפ לש הנהנהה ירבח ד חא ה פ/ וטילחהש
 תודיתעה , תוריחבב יזכרמה דעוה רבחל ךנירב רוע .רוחבל ילבל
 ועידוה וז םתטלחה תא .ןויסב 'ח) ינויב "דב זיראפב = תויהל

 טרידנק : תוריחבל דימעהל ותוא ושקבו יזיראפה דעול .םינמרגה ="
 ,וז העצהל יזיראפה דעוה םיכסה א 5 ,ןבומכו ..ךניר םוקמב רחא

 טילשה :תויהל יוארה  אוה .ךגיר קרש | ,ותער לע .רמוע .אוהו =
 ,יזיראפה .דעוה .השע  הרתו רועו = . אבהלו ןאכמ .םג ."םנאילא,ב =

 סיסרנ - שישיה ,"סנאילא,ה .אישנ תאמ  בתכמ  םיברב  םסרפ יב
 הדמב תודהיה שגר אלמה, , ךנירל תוחבשתו .תולהת 'ולוכ .אוהש ל
 :וליפ, לש עוצקמב ויתועד .תוירחא יסנאילא,ה לע .אלו .,"הבורמ

 . ול .תודחוימה .,"תדה .תיפופ

 םינמרגה ואיצוה הז 'יירלוטפיפא. בתכמ, לע הבושת רותבו
 יפכ) הלאה םירבדכ שוריפב םירמוא םה וב רשא ,זורכ .התע הז
 םיכסהל םילוכי ונא ןיא, :(106 רמונ "הריפצה,ב = ומסרפתנש המ
 דעול םימעפ יתש ונעדוה רבכש ומכ  ,ךניר 'ה  רחביש ;הול
 תוירחאה תא ונמצע לע לבקל םילוכי ונא ןיא .זיראפב יזכרמה
 ישארמ דחאל רוחבלו ידוהיה םעה ינפל הלודנה-

 םירימלת ףלא .םיעבראו .רפסדיתב .םיששו .האמ .הל שיש ,הרבחה | =
 יכ ,טםלחה בו-יולנב עירוהש ,שיאת ותוא ב ,םידוהי <

 עזגבו תידוהיה תדב ,ידוהיה םואל ב הדומ וניא
 דה

 םיאצוי ולא םירבד עומשל החמשה איה הברעו הפי אל יכו ==

 , םיבורקההםיקוחרה תורשה חירב  דחי םיברעתמו םיכלוה , תינברה יהי ישעמ =
 ,..ץמוחב הלובטה תפה חירבו ילקה חירבו םירועשה-ריצק חירבו ,םחל-תוב תוחש =
 ,שיא .רונאר אל .ןליא , שפנה-תבולע ימענ השאה וז לע .דאמ ונל רצ. ,רצ קרוי =

 ..הלודגה השפנ-תונע לעו  התרצ לע .תוכבלו-= דומעל תיוז=ןרקל - ונשרפ זא וב"
 יל .הנארקת לא ...! דאמ  .יל רמ יכ  ,יתונב לא ,  תרמוא איה , יתונב :לא =

 השאה וז תדמוע הנהו ...דאמ יל ידש רמה יכ  ,הרמ יל הנארק--ימענ |
 איה  ,תא הרובס יכו . הלוכ .תודהיה .תשרפ תא היבאומה תורל .תשרפמו .ימענ = =

 תויהל דאמ השק  יכ  ,יוה- ? ידוהי = תויהל איה הלק הדובע יכ- ,תרמוא =
 , הלא לב םיכמ ידוהיה תא ,םיצחול ידוהיה .תא , םיפדור .ידוהיה תא ! ידוהו
 ... תוכהל םהל ףורגאש
 "... םיטפושה טופש ימיב יהוו, 8

 ונולג ןכ-לע יב !ידוהי תויהל דאמ השק ,רבדה תמא  ,ןכא
 ,ונל ורפס וניתובא םג , וניאר וניניעב םג . ונתמדא לעמ ןנקחרתנו ונצראמ

 יאיה ונידיב .דאש הבורק חוקתהו ,ונל הוקת שי .םולכ ךכב ןיא .םלואו
 ,ברעה-תדועס יוחא ,הלילב .גואה היהי ,גחח שדקתהב ,הזה הלילב
 ונחנא ,.הצוחה ונלוב  אצנ ,"תועובש ליל ןוקת, אורקל וגיתובא ובשישב

 ,ולוכ הלולה לכ םורע בשנ ,ויבא-תיב ןתפמ לע שיא-שיא- בשנו  ,םינטקה
 ,ודוככ תרדה לכב האַרְי םיהלאו ּוניניעל םימשה .ועקביש דע , הכחנו בשג
 הרצק הלפת ,םומי השלש הו וניתפש לע איה. הרומש אלה הלפתהו
 הצרחו עמשת קר ול ,יוה ...| רחמ ונקדצ חושמ אנ אובי | םיהלא : ןינע-תברו

 "לכל ויה אל םהומב רשא , םיבוט םימי :ונל | ועוגי וא אלה 1 תאו  ונתלפת

 סרגנוקל .תת- ילבל  "ץרפב . ודמע,  םתעשב רשא ,םישנא  יפמ
 + םריעב תויהל ןושארה ינויצה

 לע המחלמה תא הת ע  רשקש ןושארה ..רבדה אלפנו
 ,ויניעל = היפ לע הרעקה :תא הת ע ול ךפהש ןושארה ! ,ךניר
 ינויצהו ימואלה = ןותעה "חרומה = יינעמ, דחא אוה םנ היה
 חכָשת לא  ."טטאלבנעילימאפ | סעשיטילעארזיא  רעטרופקנארפ,
 +ךניר לש ותלפמ םויב  ותוכז

 ירומ  /ופסאנ | םימעומ | םימי .ינפל :יכ- ,םיעידומ  םינותעה
 לע ויחא ינזאב שיא  וננואתהו הפסאל היקרוטב רשא "סנאילא,ה
 יכרצ .לעו = ,"סנאילא.ה .תאמ | םהל  תנתנה ,הטעומה .תרוכשמה
 יכ ,הלאה .םירברל והמתי םיברש רשפא ,בר םריחמ יכ .םייחה
 ,ערוי ןעמל "סנאילא,ה ישעמב הזה עגנה תא שיא הלג אל ןוידע
 דעו -- דבלב היקרוטב אלו -- "םנאילא,ה ירומ 'םה םיבולע המכ
 ,ץחל םימו רצ םחל רכשב השקה םתדובע תא םה .םידבוע .המב
 םבל לע הקיעמה ,הריחיה הניא רכשה טועמו םחלה .תלאש םלואו
 שיש  ,םירומ הרומאה הפסאב :ואצמנ יאדו  ."סנאילאיה ירומ לש
 ןכ לע יכ ,דאמ :רע \ םישק .בלריעגנ  ,םירחא .בל-ועגנ םג םהל
 אל "סנאילא,ה ירומבש : םולועמה תוחפה"לכלש ,רבדה רשפאהיא
 הב םיכילומ םהש ,ךרדה איה העוער המכ דע ,ועדי אלו וריכי

 תאו וקדה םהינש תא םלואו .םהיכינח יפלא תא "זיראפ תרזגב,
 ,םבלב קומעדקומע ורבקו ולזח .םעגנ תאו הזה רברב .וצפק םהיפ
 הרומ אב :םא  ,תיוכנ- םפולא ךניר = לש ונזאש ,םה םיעדוי  יכ
 ירומ לש .םבלמ חכשנ םרט דוע ..ותטישו ויתורזג ירחא .רהרהמו
 םירומה דחא םיטעומ תועובש ינפל שנענ רשא ,שנועה "סנאילא,ה
 , רהרהו זיעה -רשא  ,יתוריבה ם"היבבש

 אבו ךלוה הנה :וללה םיבולעה תא םחנל ונחנא םיצורו
 חור היהת טאלרטאלו ,ותטיש םג לופת ותלפמבו ,ךניר לש ומוי
 ,"םנאילא,ה לש הרפסהיתבב תרחא

 ינקפע לש םתטלחה תואצות ,ויה םרט דוע .תוריחבה םנמא
 : דע = ךניר לע | וניגי יאדו  םיאזירפה ,וררבוה םרט דוע .הינמרנ
 ,םלוכל איה  הליפנ הז לש ותליפנ יכ  ,"הנורחאה  םמד תפמ*
 םישנא יכ ,רטפי אל ךניר 'הש ,יאדו ומצעמו ,''זיראפ תטיש, לכל
 ךלוה םבפוכש ,[יבהל םילגוסמ םניא ,ונרמא רבכש ומכ ,ותומכש

 ונירענב , ונלוב הלענ ןא אלה ! םהילא - תואושנ לארשי לכ יניע .רשאו סע
 לכאמ םיבורחה רשא ,ץרא ,שבדו בלח תבז ןירא ,לארשו ץראל , ונינקובו
 ונקדצ חישמו ,םינפל 'םירצמ .יאצויכ  ונלוכ היהנ זא אלה הב אוה  םיזע
 רוא רשא ,בוט ולוכש .םלועל הכונ ןא אלה .רבדמב השמכ ,  ונינפל .ךלוה
 ... םימיה תעבש רואכ םיתעבש --המחה רואו , המחה רואכ וב היהי הובלה

 ה הדח ! רחמ ונקדצ חישמ אנ אובי ,יוה |

 ,וניוחאט קחיה םידמועה ,םהה םיבוטה םומיה תא דוע רוכותה

 ? דוע ונילא ובושי אלו תחא םעפ ויה רשא ,םהה םיאלפנה םימיה תא

 םיחהו הישנה םוהתמ םלעה ;םיטיה בורב ךממ וחכשנ רבכ םאו
 לפרעה ימי ,הלאה םיערה םימיב םייח רוקמל ךל ויהו , ךנורכוב בוש
 ,.ןוממשהו

 לאו ,םהיבאל היה .תיב יכ , םהל תננשו םהילע רפסת ךינבל םגו
 ךיגבל תאו תא רפסת רשאכו ,ול ויה םיבש ררוזו קרי יגח , םיגחו ,ול היה
 אל תונורכ] םג יכ  ,םיכולעה ךינב לע יוה :םמחרת םחה , םינטקה
 . ... םהל ויהי
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 םא :,רחמ וא םויה דריש ופוס םלואו .הפסנו

 וא .םויה שבכתש  "הרוצכה המוחה, לש הפוס
 , ונאמי .וא הונינמ

 תודבעה לע םה םג :ורבדי תרחא :.ןושלב = זאו
 +.+ "תוריחה

 ₪ כ

 ;ןאמו .וא- הבאי
 ובאי םא -- .רחמ

 לעו

 ,יולה .והירמש ריד

 .טָרָננוקַה נפל
 ,א

 ונלוכ .  תונויצה תדיריל ןורחאה ןמזב ומרג תובר תובס
 הלבקש ,הפיחדה חכב קר תכשמנ :תינויצה הדובעה יכ ,םישיגרמ
 התיה ,דוה היה .םינושארה םיפרגנוקבו- הנושארה הריציה תעשב
 הבש ,וז העונת לע תפחרמ התיה השודק לש  חורו ,הראפת
 תראפתהו ךוהה- -התעו .היחתל הפיאשה טלוב ןפואב המלגתנ
 םיפסכ לש תונובשח .,הוההל םימונצו םישבי תונובשחו רבעהל
 הרטע ריזחהל רמאיו = םדא אובי .יכ היהו .םישיא לש תונובשחו
 ושפנלו רעוסה וחורל- טלפמ תונויצב :ההע 'םג שקבל ,הנשויל
 ונמויק תולאש לכ לע ,חאלמו .המלש ,תחא הבושתל תעגענתמה
 רתוסמ נעלב תוינויצה תוריפסהב הזכ שיאל ופחיתהו---ימואלה
 ,ישממ ךרע לכ ןהל ןיאש ,תיחכשנ אוה ריכזמ יכ ,וילע .ורמאו
 ולדגש הלמה יהוז -- "תילכת, = .םהירבקמ :םיאפר .אוה הלעמ יכ

 גשומהו  ,הינמרג .ונויצ .ברקב ::רוחיב .הטשפו = םיפנפ התע הל
 תאו תוררתפהה תא ,הגהנהה תא וכותב ללוכ "תילכת,
 ונימיב םהילע .תדמוע  תונויצהש ,םידומעה תשלש -- םיפסכה

 תורדתסהה ,תוררתפהה הא קזחל ידכ םיצוחנ םיפסכה . התע
 קוחתש :ידכ-- ,זיעלב  םמָארטש --הפיקתו . הקצומ .. תויהל ..הכירצ

 יעצמא ,תילכתו תישאר ,שארל לכל איה---הגהנההו ,הגהנהה תא

 תורדתפהה םג ,םיפסכה םג .יכ : אתרטוז אתלימ קרא וחכש , הרטמו
 העונת ךותמ  םיאצוי םהשכ \ קר . ךרע םהל שי הנהנהה סנו
 יכ  ,וחכש . הרפמ חכ .םהל ןיא--אלו .םובש םה הילאו היח
 ונמעבש םיננערה תוחכה תא ררועל ידכ אלא הארבנ אל תונויצה
 ןהעפשהו .ןתסנרפ תא | תוקנוי .הגהנההו  תורדתסהה יכו * ,היחתל
 .ןמצעל הרטמ ןניא לבא ,העונתה ןמ קר

 רוזחל ונא םיחהכומ = ונרעצלו .--- תויתיבדאפלא . תויתמא

 ץוח . יפלכ . תופסאו  םיסרגנוק לש הנש וימ .ירחא ,  ןהילע
 ,םינפ יפלכ ונתרובע תא שדחלו הבושתב רוזחל ונחנא םיחרכומ
 הנקוה ןמ  תינויצה העונתה | תא  ליצהל תלובי :דוע שי ילוא
 טעמכ המתוח תא העיבטמה ,תע אלב הנקז התואמ ,הילע הצפקש
 תינויצה .תורדתסהה יִכ ,ונרמא ונחנאו , ונלש תויורדתסהה לכ לע
 היתויחאל הרק רשא תא הל הרקי אל "יכו ,ללכה, ןמ תאצוי היהת
 יכ ,ונרמא ונחנאו . רשועב םג ,םינשב םג הילע: תולועה , תוריכבה
 םא יכ :,תימואלה הפוקה תא קר אל רישעת תינויצה .תורדתסהה
 המכ דע ,רוצענ = הלּודגו תונויצה י"ע- יכ ,םואלה תפוק תא םג
 רעב ,ונמע לש ושפנ רוופ  דעב  ,הלוגה תוצרַאב רשפא הזש
 אמגוד םהל ןיאש ,וללה זובזבהו רוזפה דעב -- ינחורה וננוה זובזב
 ירסומהו = ינחורה = םרשע  לכש =< ,םינטקה - .םימעה  ברקב וליפא
 . תוטורפל ףרטצמ

 העונתה לש הדוסיב הנושארו םצעב חנוהש  ,ןויערה הז ןהו
 ,םינושארה םיסרגנוקב = םג  תונויצה תא .ושרפ ךכ- ןה : ,תינויצה

 < = םג .יאדוב הכוז התיה זא יכ ,קמועלו םורל הנויבצבו התמוקב"

 < --םיניחנמה .ומאנש םימואנה לכב  תידוסיה המיענה ' התיה > וז

 ונ5 = ויה עודמ  ,ירקיעה ןויערה ןמ ךכזלכ ונקחרתנ אופיא עודמו
 < "= ;העונתהל עודי ךרע ןהב שי םנמאש ,תוירדצה תולאשה רקיע ל
 = לע עיפשהל = ידכ- ,העונח וזיא .אורבל .ידכ הפי .ןחכ ןיא לבא
 לע 'קר ונא -םירברמ .עודמ + הבשחמה | תא \ ררועלו = שגרה
 + "םינפואב היחה חור,ל בל םימש ונא ןיאו "הבכרמ,ה

 ןורחאה ןמזב םידמועה :יכ ,םירמוא ;הנהנהה תא .םימישאמ
 >> םתויהבו ,תונויצה לע םחור תא וכפשש המה תורדתסהה שארב
 '  "תונויצהש ,הול ומרג- ,ינואג ףועמ לכ םהל ןיאש ,םינוניב םישנא
 , ידכו- ,םיפנכ .תוצוחנ םמורתהל ידכ .םיחפט הרשעמ הטמל הדרי
 <> -םוקמב ,םיגהונ םדא ינבש םושמו , דבלב דיה חכ םג יד דירוהל
 < :ולחה: ךכיפל .,םימעט | ן"קב  חרכהה * תא .רהטל  ,הרירב : ןיאש
 ו ,תינוניבה הנבההל תונויצה תא. לגסל ,"'תילכת,ה תא שיגדהל
 ה , "חוסל .תרבוע, .התושעל

 תונויצה לש | התדירי תבס תא :םיבר  םיראבמ | ךכ
 תמא לש בוטרוק וז הפקשהב שי םנמא .תונורחאה םינשב
 םרוגו .בבסמל ןמוה ךשמב ךפהנ בבוסמ לכש ,ןבומה : ותואב
 3 5 הבס .הנחנהה .התשענ יכ ,רברה אוה שבושמ לבא ,ומצע ינפב
 ' *  "הראשנ ול  ,ךותה . תאלמ :תונויצה הראשנ ול * , הדיריהל תישאר

 אלו .הכותמ  תונויצה .הנקורתנ החא :תבב אל ,תרחא  הגהנהל
 :תובס ויה , שארב רומעל ורחבנש ,םישנא ןינמ לש םתמשאב
 .תא הכותל. טולקלו חתפתהל תונויצהל ונתנ אלש ,תוקומע רתוי
 ונאבו  ,ןהילא וננובתה אל ונחנאו ,ונמעבש היחתה תוחכ לכ
 , רבשמ דע

 ,תונושארה היתונשב םג השרחה תונויצב וצצורתה םימרז ינש
 "וז .הקולחש ינפמו ,יחרזמה םרזהו  יברעמה םרוה : םהל :וארק
 חרומה /לע .םירברמ  ונאשכו ,יפרגואיג - נשומ םג הכותב תללוכ
 = החרומ .ןיב .לכ. תישאר 5ידבהל  ונחנא - םינוכתמ = ירה , ברעמהו
 ןבומהו .טושפה .אוה הז לדבהש םושמ" ,אפוריא לש הברעמ ןיבו
 המיאתה א5 .םיכרעמו םיחרזמל וז הקולחש ינפמ | ;רתויב ּונל
 = לש החרזמב םיברעמ הכרה ואצמנ תמאבש ןעי .,םירבדה בצמל
 :םיגשומה .בוברעל  הקולח התוא המרג הז ינפמ --,ךפיהלו אפורוא
 . .םיחרזמל תוגלפתהה יכ ,ורמא * ..הריהבה  הרכהה .תא השטשטו
 ,תקולחמ םשל קֶר התו ודב יכ  ,תיתוכאלמ .אלא הניא םיברעמלו
 ,תחא תונויצ קר שי תמאב לבא * ,המודכו  םיחוכוה יתראפתל
 ,םיכררהל .עגונב 4 תופקשהה = ןה | תונושש אלא ,השקמ  הלוב
 5 ,תישארה .הרטמה  תנשהל םיכילומה

 ,רנש לש יתמאה  םיפָא ה לע .ודמע ול  ,ועטו "ורמא ךכ

 = 'אובל םילוכי ויה .ילוא ,םינושה םהיתודוסי תא  וריכהו םימרזה

 .םיסינכמ יהו  תווצקה  ןיב םופותמ ויה. .רמולכ ,ההשפ יריל
 ,תוחפה לכל .ונל התיהו ,הזמ קלחו .הזמ קלח תינויצה המרגורפהל
 רנל שי .וישבע הול הז םי ר בדו ח מ ה םיקלח הב שיש ,תונויצ
 המרנורפ  ונארבו  תוגלפתהה תא ונארוש יפמ  ,העורק  תונויצ
 ביצהל. ונארי = ,ונוצרכ השרפל :תושרה הנתינ םדא לכלו ,תימתס
 ,ררבוה .ףוסבלו ,םעה יקלח ל כ תא ףיקהל ונרמא יכ ,תולובג
 "= דףֶא ,תונויצה תוררתסהל ודי = תא ןתנ םעה ןמ ןמק קלח קר יכ
 תטשפתמו :תבחרתמ | תימואלה :תינוצה ה איריאהש יפדלע
 - + ונתורדתסהל ץוחמ

 המה .םיעבונו * ,ירוטלוקהו * ימונוקיאה :םה םימרזה * ינשו
 םידוהיה תלאש ןורתפ לעו ללכב  םייחה לע תונוש תופקשה יתשמ
 םידוהיה הש הבושת תונויצב םיאצומ םיימונוקיאה , טרפב
 לכ תא הכותל :טולקל לכות תידוהיה ה נו דמה ש כ ,ריתעל קר
 ; ,םידדונה תובבר לב תא > ,ונירוזפ  תוצראבש םינועמהו םיפדרנה

8 



 ,תוקוחר .תונידמב םיל רבעמ טלפמ םהל שקבל םה םיסונא התעש 2
 תורוד  ךשמב תכלוהו - תכשמנה = ,הגרדומ = ,תיקלה  "ןויצ תביש, <

 רצמ ,הזכ .תוילג. .ץובק י"ע . תרתפנ הניא תיללכה תירוהיה תימונ
 םישל 'שיו = ,קלח קר :.דימת .קלחה ראשנ  תימונוקיאה הפקשהה =

 היחתה ,.ותומכ :דצמ. .תובישח -ול .שיש .המכ דע קר = בל וילא
 --תירוטלוק היחת .םנ הירחא  ךושמת םאו .רקיעה איה .חימונוקיאה
 ,תונויצב  רימת, ואר .םה =: ,םיירוטלוקה ןכ אל : ,יתיה :,אכיהמ \

 תלאש לע הבושת ,םאל ט אל קר חתפהת םא וליפאו
 תא היחתל הפ יאש ה .םצעב  ואר םהש אלא \: דוע אלו-'. תולגה |

 ץראב ינמעמי ןטק קלח לש ומויקבו ,םינושארה רורחשה-ינמיס >>
 לאידיאה  תמשנה = תא -- "ומצע תא  אשונה יח,  רותב תובא =

 ,רבלב טועמה .תלצהב םה םיקפתסמש ינפמ אל ,טהלש שורקה
 טועמ .היהי קר םא  ,טועמה ותוא יכ ,םיאצומ םהש ינפמ םא יכ
 סירת שמשיו הלוגה .תוצרא לע םג עיפשמ השעי ,,הבורמ  וחור חכש
 ..תוללובתהה ינפב

 לע ןהיתופפשה ירקי ע ב :תונושח :,הלאה -תותכה יתשו = <
 יפלכ והשפתנו .תחא .תורדתסתל -ופנכנ .יכ- םא ,היחתה לעו :תולגה <
 ינפמ = ,ןפוא\ םושב | התוער תא השא םילשהל ולכי אל? ,ץוח =
 הרטמה = תנובתל | עגונב :קר אל :ןהיתופקשהב וזמ וז .ודרפנשו=

 .התמשגהל = םיליבומח = םיכרההל | עגונב = םג : םא וכ ,תישארה
 ירוחיה ונמלוע תא "תונקל, תורשפאה שי  יכ .,ונימאה םינושארה
 העשח,ל = תונוְבִמ  תויהל תוכירצ = תונכהה ילכו ,'תחא העשב,
 אובל  לוכי "ץק,ה יכ ,ךפיהל ,ובשח םינורחאהו . איהה "תחלצומה
 וניתולועפ יי'ע קר יב ,ונרצמ תבשוממ הדובעו הלחתה ירחא קר <

 תרוקנ תא = ואר .םינושארה .ץקה תא בר קל רשפא ץ ראב זנא
 תרובעב -- .םינורחאהו - ,תיתילכתה הרטמהב העונתה . לש רבוכה
 + אפונ :הנכהה

 ,וששה סרגנוקב הזה  ירקיעה לחבהה הלגנ טלוב .ןפואב ==
 הוקתהש העשב ,"הנירמ,הל םינמאנ .וראשנ םיימונוקיאה , ידנגואה :=

 ואר  םיירוטלוקהו ,תחא  תבב ה תונק ל םהינפל תקחשמ .התיה = =
 תמאב םלואו ,ינויצה ןויערהב הדי גבו הריפכ הלא ןיפוליחב =

 רוגבל םדאל רשפאש ינפמ  ,הדיגב אלו רבלב הריפכ קר:הפ התיה =

 ץרא .חתיה = םיימונוקיאהלש = רועב = ,םדוקמ וב .ןימאהש רבדב =
 היה הדנגוא ןיבו .הניב לדבההו ,"הנידמ, קר /הלחתכל 'םג לארשו |
 -- הדנגואו ,היפא לש .חברעמב איה לארשי .ץרא :יפרגואינ 'קר

 .הקירפא לש החרומב
 לש  םבורו ,הלועפל .תאצל הדנגוא .תעצה הלכי אל ונרעצל ,
 ךיתב םידמוע .וראשנ ,םתפקשה יפ לע םה 'םיידנגוא,ש :,הלא-
 "תיצרא,  תורדתפה >  וזיא  הארבנ  םנמא = . תינויצה .תורדתסהה |

 ,טונקהלו "סיעכהל, אלא הרצונ אל וז יכ ,ואר לכה לבא ,השדח צג

 העונת ,הנידמ :ילב ,לוכיבכ .תינירמ .העונת ,הזה .לגעה אציו

 .התריצי םדוק תומ ל הטפשנש |
 תוידנגואה הלטב -אל הדנגוא תעצה. לוטב ידו לעש ןויכמו :
 ךותב .םירמוע  וראשנ * םירתסנהו . םייולגה "היאשונו = |

 ,ליע5 - תורומאה- .תותכה  יתש יב המחלמה .הלרח אל .,תינויצה <
 תכשמנ .תאזה .המחלמהו ,הדובעה הטיש תמחלמו תועד תמחלמ
 + םויה דע .תכלוהו

 ,ונחרכ .לעב ןהל  םירבעושמ | ונחנאש ,תובר תובס ינפמ
 -- םינויצה בור ,הנושמ בצמב תונויצה .תורדתסהה תאצמנ
 םימונ >  הקירמאב | גו חרומה : :תוצראב --- קפס = לכ: ןיא חוב <

, 

 הגהנההו = ;וז .חיחתל העורי ההמב םהיתוחכ תא שידקהל םינכומו
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 "יוקיאה הלאשהש ינפמ ,ןוצר .םתוא- עיבשהל הלוכי .הניא  ,םימלש

 תורדתסהה

 < לארשי ץראב .הגררומ היחתב םינימאמ ., םיירוטלוקהל םהיתופקשהב

 רחסמה יליבש םחל ןיריהנ :י ל וא ש  ,םינויצ יריב :אקוד הרוסמ

 םי--חי ןויפנ <
 א

 יאו = תירוטלוק היחתל הבורמ סחי םהל ןיא לבא: ,היטמולפידהו
 =הב תוכורכה .תולאשה לכב תואיקב םוש םהל

 איהש  ;רמאלו הגהנהה תא | םישאהל אובנ יכ םנמא
 הגהנההב אל ,םלועל קדצנ א5 ,תונויצה תוחתפתה דעב תבכעמה
 אלש ירחא הב ונרחב יכ ,ונב אלא ;הב ונרחב יכ ,םשאה
 תמיופמ תינכת אורבל ,וניתושירד תא קוידב ןמסל ונדיב התלע
 הטונ היה סרגנוקה .ולבקו ואר וזכ : רמאלו הדובע לש תקהבומו
 ,הדובע : האירקה ,תומותסו תוימתס וניתושירד ויה אלול ,ונירחא
 ,ראבל .ךירצ ;םולכ אלו תרמוא הניא המודכו הרוטלוק ,םישעמ
 ונאש ,הרוטלוקה איה המ ,םישעמה המה המ ,הדובעה איה המ
 הנושאר בישהל ,ןכות תונויצה תא אלמל ךירצ .םתוכזב םירדצמ
 ימ, הלאשה אוכת ךכירחאו ,"ךותב המ,  הלאשה לע

 ,"שארב

 (אובי דוע)
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 ,קילאיב ב .ח
 . . ו

 ב
 ,ייָחָל ןח יִּכ ףִנֶּכִתַּכר םורו

 -יִלָע קָפרְתַי יִכ ידָש לעְבְנְל חמו
 ! ילנר קשי יּכ ןנער אָשְר חמו

 ,אובְל :ּודְסַח ששוב ,םיִהְלֶא תַכְרַב הָרָחֶא
 ,יִדָמִע דוע ּואָצִמְ אל ןולַמּ

 יִּדְבָל יִנָאַו ,ּוכְלְ רָשָא לֶא םֶהְל וכלי
 ָָהֶא יִתיִיָה רָשָעְכ יִתָמַמְדְּב

 שקְבָא אל רֶבָר ,הָסַנַא אלו | רוע לֶאָשֶא אל
 ,יתושארמל תַחַא ןֶבָא םִא יתְּ

 ול ןיא ףפוח רֶשַא ,םיִנָבַארֶנַּפ , הָבְרְחְְְא
 ,ויתיִלְּכַמ שָאָה .ביִבָש פו

 אָפקָאְו נע סא מא ולא ,קְחֶא ותוא
 - ;םדִי .ובָכְלכ יִבָב

 ,הָוְקְת אלו רֶכְו אל ,ןָחְ םּולָח יִנָאובְי לא
 ;רֶחַמ אלְלּ למת אלל

 .יִנָעְלְבִּ םל תמָמּד ,יִביִבְס לּפַה אפ

 ,שַחָרָו הָנָה הָנָעיִקְבַו אל
 בשע יִל .דּונָי אל הָלַע יִלָע דיִעָרַי אל ץַע

 | ,יִלּובְנְל טָי אל לּועָשַמּ

 ,יִנְָרִת אלְו שָמָש ןָרְק יִלָע רבע
 ; יִתולְגְרמְל הָתַמ הָחְנִצְו -- רופצה תלָהצ

 7 על ףֶּפַ םוָמב הָפ ָּט קר
 ..,םֶמּוה הכל הָפַצְו - ןֶנְּתִת

* 



 .םירפס רכומ ילרנמ

 : ,תומָהְּבַה רָפַס
 .םירפס רכומ .ילרנמ יבר לש ופוסל שדקומ

 .רבחמה תאמ

 םיתפש תטיקעבו הו ירפס לע םיהימתמ ויהיש ינפל .היופצ
 וללה ,ונמע .ינב תנקת לע םידקוש לארשי ירפוסש ןמוב : ורמאי
 ,ןישובכ ירבדבו רסומב :וללהו תונושמו תיבוט תוצעבו םירמאמב
 -=- םינורתפ תושקבמש ,הברה תולאש םלצא תושרחתמ םוי לכבו
 ,ורמאי = ,ללכה ןמ אציש ימ ! תומהבב ינינפל לפטמו הז אב.

 ,אוה ענושמו ותערמ םג אצי-
 רשפא םימעפ ,הברדא ,רמולו קולחל שי הז רבד לע

 ,חקפ אוהו התערמ האצי איהש ליבשב הרבחה ללכמ אצי םדא
 ןידכ הז .ןפואב םג וניד ירה םיברה יכגל % ךכב ול המ \ לבא
 ,םלועה רדסו תוחקפ איה אלה םיבר לש םנוענש , רומג עגושמ
 אוהש אלא ,הטוש ארקנש ול יר אלו ,וניעגש והז ,ריחיה .תוחקפו
 הנישמ הירב הרכחה ,ומצעל הער םריגו הברה הבוט רבאמ
 הפ לכו ..דחא שאר םע םיבורמ תויפו םיפוצרפ תלעב ,איה
 ףתושמה | ,שארה ותיא תעדמ אלא ומצע תערמ אל רבדמ
 סנכנו ךלוהו.--םימעפל להובמ רוביד --אצוי .רובידה ונממ  ,םלכל
 ,גוזכ תשקשקמ ,תררועתמ ןושלה דימו ,תויפיפהמ רחא לכ .ךותל
 הז .לש ויתונווכ הז םישיגרמ םיפוצרפד ולאו ,תטפטפמו תמ אונ
 וילכ הוה םלועב קלחו  ליעומו ברע תשקבב הזל הז ןילמוגו
 המ לבא .תאז תא ערויו ינא ריכמ ,דיספמ רבח ןיא ,רבד לש
 יניאו :ותער לע - ריבעל .הצורש ,יתומכש אדג-שיב ,םדא 'השעי
 רבד ץמש שיגרמשכו ,ונושלו .ויפ  רמוש ובלבש ורציש ;לובי
 רבדל = וחינמ = וניאו ובכעמ דימ הרז א הבשחמ לש דונדנו וב
 % םירחא ןוצרכ תושעלו

 אל םנוצרכ ירובידב םירחא תואנהל םא .יתרמא ןכבו
 ירה , םנוצרכ אלש | ירובידב םסיעכא אל -םינפ לכ לע ,לכוא
 לע הלועה .לככ  ?ורבדיש המ וילע  ורבדי, | ,םהינפל לארשי
 , תומהבה לע רבראו םייחה ילעבל יל ךלא ינאו ,םחור

 אלה התא ,םירפס רכומ :ילדנמ יבר לש <וסופ ,התאו
 ,ךינפל ינא הדומו ,יתורליב םיסיסה לכמ יתעדיש ,ןושארה תייה
 לדלודמה ךכנזמ תורעש שלות יתייהו עורפ רענ גהנמ ךב יתגהנש
 ,שררמה תיב | לצא םש המועו ונריעל אב .תייהש ,תע לכב
 ,יתאטח לע .טרחתמ ינא יתונקזב ו שכע . ךרעצב חיגשהל אלש
 ללמואה .םגו םיסוסבש בוטה תא ,ךתוטכ המימת הירב .יתרעצש
 הלאו בכרב הלא ,ליח םתבאלמ ירה םיסיסה לכ ,םהבש בולעהו
 הלכשהו. תד  ירפס ץיפמ--שרוק , .ךתכאלמ | התאו = ,תואסקרקב
 םיקסועה לש םכרדכ ,לכ רפוחבו בערב רעצ ייח יחו לארשיב
 החילפל יל  ךרכזלו .ךמשל הז ירפפ תשדקה התיהו .,.הרותב
 .עשפ תרפכלו הליחמלו

 . בומיםוי תופסות לש ותָלְנְע

 ,א
 ךומס .המאל .עריאש ,ערואטה םש לע הלגעה הארקנ ךכ

 .ריעה לכב לודג שער השעו ,התרילל
 תורפ ןתואכ אל, ,הייחב המא התיה הפיו הרשכ המהב

 רשבב תולברופמ ,תוינדד ,תוינתסרכ ןהש ,וללה תויפהפי ,ןשבה
 איה ,הברדא ,ןהירוחאמ תוינרטמכ ךורא : בנזו רעש תולדגמו
 ,תוקומצ  תורגורגכ תולדלודמ .הידר ;תומצעו רוק, ,השוחכ יהוה

 : םינוש שימשת ילכ אלמ

 תוגהנהב התיה הפי אלא ,חורס בנז אלו האנ רעש אל םוכרפ אל
 :  תקפהסמו = תינתוונעו  תינקתש המהב * ,םיבוט .םישעמו תורשי
 התיהש ןויכמו =. םוקמה תומהב לכב התומכ האצמג- אל טעומב
 'אל םלועל ,תולג תביח הבייהתנש ןתונ ןידה ירה ,תידוהי המהב
 תטנושמ .התוה .הימי .לכ ,רחונמ  םוקמו עבק-ריד הל היה
 תלגלגחמו  ץיקב תותפשאב םש תלטימ ,תובוחרב הנלו .תוצוחב
 3 םיפפאמ ויה .הלילב חרקה דאמ רכגשכ אלא ,ףרוחב גלש ילוגלג
 " % היהש :,תיבבש לפא רורזורפ ךיתל ,םייח ילעב רעצ םושמ ,התוא

 25 ירזנ | ,ןיכפוש לש טיבע  ,םימ תיבח
 הליגר התיה .םיקמ אלב .האוצ איקו ןיטוטרמסו תובחס ,םיצע
 57 ללכב ,תששוה הניאו הברה םימי תינעתב היורש -,תימוצב םג
 < 7 תנחפמ הניאו םינגה תוכהבכ הליכאה ירחא הטוהל התיה אל
 " תומהב תובר ,.אוהש לכבו אוהש המב הקפהסה אלא | ,תונוזמב
 לע התלע איהו ,וללה תובוט תולעמב תוניוצמ אלה תוידוהי
 . ןלב

 ,ורמא : . הפי האיצמ אצומכ הליחתמ הינוק הילע ושש
 < עיפשהל הדיתע ,םירקי םימדב םהל התלעש ,וז המהב |דג אב
 - לבא ,האמח ולכאי בלה תושע בורמו ת"בב הבורמ הכרב םהל
 < ואצמ אל םשפנ השקבש ' המ ,המייקתנ אל םהוקתו םימיה ורבע
 "7 וכו ;רשפאהיא ,תואמרב הדבל התוא בייחל ןכ יפ-לע:ףא ,הב
 הילע  םילבוק םהש דעו :םהמ הענמו ושקבש המ הל היה
 * תוניזמ  תריפכב םהילע הלבוק איה ,הרצמ האנה תבוט תריפנב
 / 7" ונש .םירוחיה ונלצא םיחיכש :ולא | ןיגכ םירבד .הל וקספש
 הז ובייחתנש המ םימייקמ םניא ,הז תא הז םימרמ םידדצה
 * הליבחהו דחיב םירד םה ןכ.יפ:לע:ףאו" ,הזמ הזל תחנ ןיאו הזל
 ..התסנרפ .ךרה לע התיא עישרהלו ,ךכ ליבשב הררפתנ אל
 " ףועל רכמ םיאיבמ לש .תולגע ןיב קושכ תלייטמ איהש .היוזבה
 המ ,םכמצעב  ועגה , רשפא-יא הז ףא- -היפ אלמכ ןהמ תלטוגו
 < היתונוזמ הל. ולכש " הדמולמ אל הלק הירב ,וז המהב השעת
 ץוחב החטהשמ אהת % םולכ אלב תרטפתמ איהו הילעב תיבב
 " םיסנרפתמ תומהבה לכש ,וראתו לארשי תורייעל ואיב %3ע רב תומחו
 :הקחששכ הלא .לכ רחאו ,וזמ תרחא ךרד ןהינפל ןיאש ,ךכ םש
 = התא.ה האצי ירה ,הלגעבש הממ התנהנו ונתמהבל העשה
 ". םיפודנו'געל םגו העוצרו טושב םיעברא תגפוס התיה--הרעצב

 םתוא ,םנושל הל יצרח המל םיבלכהו ,ביבסמ םע ןומהמ
 ,רימת םדי לא םהיניעו םידוהי תונחלש תחת םיטקלמש ,םיבלּבה
 , םיבלכ לע ןישקמ ןיא .לב+ % םיקעוצ המל םה

, 

 ו

 -* הקיהשה תדמ .ןינעלו  ,ונתמהב לש היפוי לע רובירה ןאכ דע
 :.הילע ודועיו .המוקמ ידוהי ואובי ירה .התונתוונעו  תועינצה הדמו
 : תולילב .ותכילה .העשבש , לארשימ םדאל .ול .עריא םימעפ .המכ
 . הילע לפנו הבררכ ץוחב .תצבורה ,  וז המהבב לקתנ | םילפאה
 * הדמ המ ---- וילע תמערהמו "המחמ , ההיה .תרחאב לקתנ ילמלא
 , .ותליטמו וב תטעוב החיה ! המהב בבוסוו ךלהי .לפואב רבג ,איה
 "לע רופקה אל איה ,וזה .תינקתשה המחבה .ךכ אל .ףעוב הילעמ
 -..תלטונו קושב  תכלהמו "הילגר .לע .תרמוע .התיה רימו ,הילע .לפונה
 .םירביא קופירצ וילאמ לפנו לבלבתנש :דע חור .תחנב הבכור תא

 . הב ואצמנ םיער םירבר .םג תובוטה  היהולעמ לכב , תמא
 ונל ימ .הב ןוחרס אלו הרשכ הלוכש " םלועב ןיא 'המהב לבא
 = השותכ .ימו  ,ינסרכו חצמה>בחר ,הרוצ לעב ,ונלש רפ:רושמ לודג
 בושחי לא ---  .ןכייפילעיףאו .,הכלהב רוחבו. ויעב לעב = ,אתמר
 :גהקיהשהש .. ,םירברה .םתואמ .םייקנ .םגוא --- ןוע .םהל  רבחירוש
 ₪ ל הפי

 כ \%



 בבוש יתייהשב ,רקובה תמכשהב | ,םימשגה תומימ דחאב
 =-ו ]טק .רענ ןוירע .ינאו ,םנמנתמו הבימשב הסכתמ | ,יתטמ לע"

 ! הרהמ רומע ,  רומע ,דומע + : ינואב .ארוק לוקו יב העגנ רי .הנהו
 עשת תב הנטקר יתוחא תא ידגנל יתיארו , להוכמו לוהב יתוציקה
 לעו תצחמל חותפ היפ , תוצנצנתמ היניע  ,תוקיהבמ הינפ , םינש
 הנואו רבד רמול תשקבמ ,ידמועו אפוק החמש לש קוחש היתפש
 יל .הארמו הרי תמשופ אלא | ,הלודג .הורחמו חור רצוקמ  הלוכי
 :לשיןנובר , יוח =- יתיארו יתלכתפנ !ָאה  ,ָאה : הרבה לוקב
 יבבשמ לעמ יתצפק תיבה עצמאב ינפל תצבור הלגע -- וטל
 יהקפפה אלש ,ישאר לע ידיו ףחיו םורע :ןיידע ינאשכ , תוזירזב
 אבו ץֶר .ינא ןיע ףרהכו ,הב ותוסבלו יקלומריה תא שפחל יזפחב
 העשב אלמ םלוע הנוק יחייה ולאכ ,ץק ןיא יבל .תחמשל .הלצא
 םיתעבש המחה רוא , יתחמשב ימע םיחמש וב שיש המ לכו ,וז
 לש וללח לכו בומ*םוי רטוא ולכ ריואב ,םימיה ראשב הרואכ
 חמש , בומ:לזמ : םירמוא לכהו םילהוצ לכה . הלגע .אלמ .םלוע
 ! ךתלגעב רוחב

 ראות תפי יתלגעמ יניע .ןיומו דגנמ .יכרב | לע בשוו ינא
 ףסכ תנבלכ , הלגע הארמ הציבה ךותב ןומלחה .םרואכ . ןח .תבומו
 עתרנ ינא טעמ טעמ .הלגעה חצמ לע םהכה הארמ בהז .תויכשמב

 עבצא חלוש = ,.רהויב .הריכהלו .הל .עדותהל אבו עהרנ = ,םינפל =
 קבבב לכתפמו םיפיה הפוג ירביאל  ןנובתמ = , תחנב השמשממו

 ריב "םולש,, יתירב תא הל יהתנ הב םג יבל היהש רע היניע <
 תליאש הערי אל ןיידע הלגעה ,המור .יתועבצא שמח .לכבו .הקוח
 ינפמ ,הרובכ ןובלע .הוב הששחו ,איה המלו ה המ וז .םולש-
 תליחת =. החכ לכב םוקל תצמאתמ התיהו הירבא לכב הלחלחתנש
 הילגר הדימעה טעמ טעמ ,רוחאמ הלצא תישענ התיה וז המיק
 הפוג היהו ,תומורקה .הילגר יתש לע :תערוכ. איהשכ = תונורחאה
 הדמעו ישוקב .הפקרזנ ךכ רחאו , השאר יפלכ הירוחאמ ררויו עפוש <
 הרובטו ,  טטורמ .ןחלש יערככ תפפור הדימע םילגר עברא, לע >
 , תדנדנתמו הלק העש תדמוע איה ךכו ,הטמל הנטבמ לבחכ הל יולת +
 הילגר הרקעו הבגו תא הבברש םאהפו ,הטבמו םיניע חוקפ <
 , בלחה-*םפס לפנ ,תיבב לודג שער היהו החולש הליאכ הזפחנו =
 לע ולעו םיפרוטמכ ופעו םילוגנרתה .ולהבנ , וילגרמ .תחאב :רגיחה =

 ימאו .היפ לע הרעק םיכפהמו ןיכפו תוררק םירבשמ | תואסכו תונחלש

 תועווזה לוק תא תעמוש התיהשבו ,תרלויה לצא רודוורפב העש .התוא = =
 התמח לכ יב החינהו .תפעוכו הלוהב תיבה ךותל הפחרנ הלומההו =

 ותוא יתיבוהש , יתוכמכ תוכמו -תומולהמ : , םידלי ,  םכילא אל
 ! יברו -ירומ  ררחבו .ימא \תיבב םויה ==

 ימ תאו רפסה תיבל יתכלה יתלנע לע םיעוגעג אלמ נא -
 חבשמ יתייה !הלגע  ונל הדלוי .: רמול "תרשב .ךרדב יתשגפש
 ,סוליק ינימ לכב  הפלקמו יריבחמ דחאו .דחא לכ ינפב התוא =

 ירבחש , האנה בור ךותמו יהלגעב החמש | בור .ךותמ .קחשמ
 קחשלו הלגעה תא תוארהל יתחטבה ינפל .בומש ימל  ,יב םואנקמ -

 גוז יתחקלו .יתמדקה יריבחמ .דחא : דימו = .דחיב = אוהו .ינא המע
 רוביכש = , תיציצ תטיקנב ול יהעבשנו הבוקנ תיגוגוו תשוחנ ירוהפב <

 בורמש = ,ןבומ אליממ = .ול ןותנ .אהי הליחתב .הלגעה לע .הביכר
 .השק יתשנענו :רפסה> ?תיבל .אובל יתרחאתנ הברה םיקסעו החמש יש

 תחנומ ארמגה . הלגעה תא החוד תוררמ תכמ יא. לבא
 םיענה .הרטנסב  ,.היפויב .הלגעה יל" הארנ  םשמו - ינפל .החותפ
 יחומ- ךותל הלועו תספטמ איהו האנה הראוצבו .תונטקה הינזאבו <
 המיענב וקרפ תא ינפל אירקמ יבר .הנממ | יונפ םוקמ םש ןיאו-
 שגרתמ יבר = ;יתבשחמב +5 עמשנ הלגעהל הרגה  תאירק לוקו

 =-דו טשופ .יבר :(הילגר לע הבצנ םג המק הלגעהו ומוקממ רמועו
 תחילשב יברו  םילגר תצירב איה ןהבנז תא ' תטשופ הלגעהו
 עדוי :וניא ינאו ,וב םידמוע ונאש .ןינעב יתוא .לאושו רטוס ,םידי
 החתפנ םאתפו--דומעה לע ינחתמל ומצע ןמומ אוה ,. בישהל המ
 תשא ,תינבר האבה \ הכורב ., .הוקת חתפ החתפנ המעו תלדה
 תא תעבות .תינברה !יתביבח הלגע תא םג םולשב יאוב ! ידיחפמ
 םולכ אלב .תרטפתמ  ,תבש > יכרצל .םילקשה לע העימשמו הלעב
 ,ולע יתמח ךפושו סעוכ .יברו ,ףעזב תאצויו

 ותוא :יתיבל .רוזחל חכ .יב ראשנ םאו
 ,יל הדמע תובא הוכז אלא וניא

 תחאב - התאיבחה .ימא = ,.הלגעה רוקב היה :יתאיבל ףכית
 הלצא .ךלוהו .יאשחב  עסופ , יתייה .ינאו = ,הער ןוע .ינפמ תוניפה
 ,.ךכ .ולצא .גוהנ .הרובעה . רדפו ..ותבוהאל .תוינומטמב . ךלוהכ
 ,עבצאב שומשמ םינפ תלבקל ףכיתו .,םינפ .תלבקו ןויאר הליחתמ
 הלורג הכמ ףוסבלו .תועיהו הביחב קוביחו ףופיג שומשמל ףכיתו
 ,הלנעה לש םילגר .תצירו בנז תלשפה ,הציפק הביקעבו ,ריב

 םלש ,ימצעב םויה
 ,יפוגב

 תומולהמ ,יובאו יוא. ילו ,הרומעו םודס תכפהמכ הכפהמ תיבב

 ! םיבואכמו

 וברתנ וז. הבה םעו .,םויל םוימ ילצא הברתנ הלגעה תבח

 יתייהשכ ..ילע .הוד היה  ,םימת דלי = בל ,יבל ,  ישפנ ייונע םג
 ויה .ךאיה ,המימתה הלגעה תטיחש לע תיבה ישנא תוחיש עמוש

 החאל . םימדב  ןימשו הרשב :לקשמ .םירעשמ .,בצקה םע .םיריכשמ
 תאו רועה תא ,םיירוחאה תאו  שארה תא ,הירביא לכ תא דחא
 תדמוע .איהש העשב ,ןושלהו .הזחה ,בוט חתנ לכ ,םיערכהו .ברקה
 אלה ! הבהאב .ימא ידי תופכ וז הנושלב תכחולו החטבבו טקשהב
 ,םת יידע .יתייה העש התוא ..וומ השק תוירזכאו החיצר ךל ןיא
 יתעד לע התלע .אלו המהבו .םדא לע  תוריקחב :קימעמ .יניא
 םימימ .לכוקמש .המב  קפס ליטהלו םלועה .רדפ ירחא רהרהל
 גרלו שי המכה ירבד אמש ,שממ םהב ןיא אמש  ,םינושאר
 ,לבה יטופטפ םרקע לכש .,הברה איפוסוליפ : ינונע\- ,םה הברה
 -תיארמל איה .םימשהתאריש .חמו ,אוה ער בוט הארנש המ אמש
 רחאב םומעפ ססהמ יתויה םאו :.םייתפ תכושמ אלא הניא ןיע
 םירבדמ הֶזב אצויכו ,םימחרמ ןיאש תא לשמל .יתמחרו .םירבדהמ
 ירחא ורותת אלדר ואל לע יתרבעש לע רעצב יורש יתייה - ,בלבש
 ,יבל .ם עינא יתרבד ,שיגרמ םדא אהי אל  םלועל :.םכבבל

 םוארי .ירפסב ,םילהתב- ותרוכגו .וחכש ,בוטה .ירצי .וילע .יתזנרהו
 םירזונש  ,הבולעה .הלגעה לע םימחה .יתאלמתנ -- .,רסומ ירבדו
 !עשר .:יבלב  רמואו יתאטחמ גאוד ינא ךכ .ךותבו ,התימ- הילע
 לכב ץמאתמ ינירה % םערתמ התא ימ :לעו םחרמ התא ימ :תא
 ישפנ .ןתול  ביוחמ ינא ןיאש .הלגעה .תא יבלמ חוסהל .יתוחכ
 תב .הקד המהבלו ,םדא-ןב ,יל המ  .הליבשב םנהינל .ררילו. הילע
 'איה - לבא . ,.הארבנ איה. ךכלש ,התימל הל .ךלת +וז הפג המהב
 העבקנ רוע : יבלמ  הרקענ .אלש הל יד אל | ,הלטבל העוני
 הארנ |. תונויזח בורב יתבשחמ לע דימת הלוע התיהו רתויב םש
 תלכאמ ,םימשדארי ינפ וינפו ידננל רמוע םדא-ןב תומדכ ןויזחב יל
 ,םד תכיפש ,תערופמ .תרגרג .וילגרלו . טחושו --ויפב הכרבו וריב
 סוכרפו רופרפ ,תועלצ ףורפרו רוגרג ,תושוטל םיניע ,תבברושמ ןושל
 וללה | תומויא .תוארמ  ינפמ ישפנ ילע הממש ,םילגר תטיעבו
 היה המ: עדוו :ימ = .ימא :ינפבו = הלגעה :ינפב .לכתסהל יתשובו

 7 ..תערה חפיהב אבש .,הז .ערואמ אלמלא יפוסב
 (.אובי .דוע)



 .םכילע"םולש

 + תועובשה רחא תָּבְש

 (.ילש .םירישה:רישמ םינורחא  םיקרפ)

 ,א
 , רקוב- יהיו ,ברע יהיו
 ימי תליחתב | םירקבה | ויהי רשאכ ,חצ רקוב ,האנ רקוב

 . תועובשה ןיבו חספה ןיבש םימיב ,ץיקה
 רשא | ,םינושארה ןמ ,הזה רקובב יתייה םינושארה ןמ

 יריע .םלועה רייאל אציו רלונ התע-הז םויה .רחש םע ומיכשה

 + התדובעל הררועתנו הברעה התנשמ הציקה התע"הז הנמקה
 ץראל ריאהל | ,הקיתרנמ תאצל המצע תא הניכה הרבה המחה
 ןיבו תספה ןיב רשא | ,הזה םדקומה * ץיקה:םויב הילע םירדלו
 תפחרמו תאָשָנ התיה ןיידע הליל:חור = ,הלק חור  ;תועובשה
 ,תרשה:יבאלמ | יפנככ ,תענונ  הניאו 'תעגונ ,םלוע 56 וריואב
 .יאשחב תררועתמה המדאב

 :יבלב הבשחמ הנושאר  הצנצנ ,יתנשמ יתוציקהשכ
 .יזוב

 + יזוב םעפה דוע
 בושו יזובב רבדא בוש .יזוב םעפה דוע , ארוקה ידידו ,ןכ

 ,ןתוא עמש רבכ רשא , שיאה .ימ , הרצקב הייח תודלות תֶא רפסא
 ! עמשיו בשי ,ןתוא עמש אל ןיירע רשא  ,שיאה ימו = , יל חלסי
 .הביט המו :יזוב אוה ימ  ,תעדל אוה  בייח

 ב
 וירחא .הראשנו ., רהנב .יחא .עבטו . נב .ומשו יל .היה חֶא

 ,יזוב --יזופיק .: הבילררתפאמ הוה םשה אצומו , יזוב המשו המותי
 ונלדגו .. םירישה"רישב רשא = ,הפיה תימלושכ  יזוב התיה | הפיו
 , יזוב איה | וז .,תוחאו חאכ וז תא .הז ונבהאו . תוחאו חאכ ונינש

 יתילגָהו אבא:תיב תא יתבזע ינא , םינש ופלחו ,םימי ורבעו
 םהיכרדב ךולה = יתיבא אל ,יתובא .יפ תא יתירמ = . ונחלש לעמ
 + ערמו הרוה םוקמל  יתילג --  .השדח ךרד יל יתרחבו \

 :וכותב ףוצר ,בוטדלומו יבאמ .בתכמ .יתלבק תחא םעפו
 תועובשה רחאש תבשב .  תחלצומו הביט העשב .הסראתנ יזוב
 יתינע זא ,חפפה"גחל התיבה אובא אוב ךכיפלו ..התנותח היחת
 ,חספה .ימיל .אבאדתיבל בושל .יתזפחנו- בוט"לומ*

 התפי . התפָיו  הרגבתנו- הלדג :הנהו : ,יזוב תא יתאצמו
 ינפל ,םינפל .יתערי .רשא :,יזוב התוא ינורכזב הררועתנו . םיתעבש
 הרעסו =. םירישה:רישב רשא ,תימלושה התוא " ,םינשב תובר

 ,שיא לע יל התיה .אל המח .יבלב החקלתה שאו יחמב הללוחתה
 ,רעונהדתומולח לע  ,יתומולח .לעו ילע  .יתמח / הרעב ילע קרו

 יבא תיב תא יתבוע םיטָעב .רשא ,  בהוהתומולח - ,לבהה"תומולח
 ךכ .ידידלעו ,עדמו .חרות- םוקמל יתילגו םהיפ תא יתירמ | ,ימאו
 םיטעב .םימלועל ויתרב< ו ,ירשֶא תא. יתדּבַאו ימלוע .תא .יתחפק
 ,..[ יל אלו --רחאל :, רחאל .פראתתש  ,היתבזעו יזוב .תֶא .יתחכש

 הבוהאו ילע הביבח יזוב התיה -יתודלי = ימיב :.דוע .םנמא
 ,יזוב ינפ תא בוש  יתיארו אבא:תיבל .יתרזח רשאכ םלואו , ישפנל
 : ידמע סומכ..היהש ,דוס יל הלגנ.

 ליזה ב ותא ית בח א = כא
 הבהא ,הרבו המת הבהא ,השוהקו .הזע הבהא היתבהא יכ

 תומכ .הזע,  ::םירושה-רישב הכגשנ :ןושלב ונלצא .הבותכה ,זז
 ..."היתבהלש : ,שא:יפשר.היפשר : ,האנק  לואשכ השק ,הכהא

 4%- םלועה <

 2 זי 4% לן *

 "+אוהה רקובב = ןושארה  יתויה"אל ינא :ידיב התיה תועמ
 רבכ .הידנב תא השבל רבכ , רחש דועב המיכשהו ינתמְרק .ימא
 ,רקובה"תדועפב ,םימחהב לפטל הרמע

 איה ךכ) ןיידע הנשי תקוני תה * .ןיידע ןשי אבא --
 ?קָמיִש ,תותשל ךשפנ תא שי המ .(יזיב תא הארוק

 תנזומ ימא ,יהתשא ,יל ןתה רשא לכ תא .יל איה תחא
 = ,ץראב םא ןיא ,תופיהו תונבלה הידיב יל השינמו םימח סוכ 5

 - .תרבדמו .ילוממ איה תבשוי . ימא יידיכ הל תופיו תונבל םירי רשא

 איה תרברמ ופוג יבא לע .יבא עמשי אלש ידכ ,שחלב ירמע
 >, רוע בוש ילבל ופלח רבכ וירוענ ימיו וילע הצפק הנקו , ירמע
 בורחיפ-לע אוה לעשמ ,ודרוט לועישו וחכ שתו יבא ןקז רבכ
 םג ררועתי רשא שיו ,ובכשממ םק אוהש תע | ,רקובה | תויהב
 ,רחשה תולע דע לעשיו רוזחיו לעשוו הלילב
 ;םימיה .לכ ובל לע איה תרבדמ | ךכיפלו ,. . םויב םנ לועישה

 == והזחאי רשא שיו

 " אוה ןשקע ..ךכב ונוצר ןיאש אלא -- םיאפורב | שורדיו ךליש
 ,האב איה .ןיא % ותינשקעל בצקו לובג שי םולכ ..ותיירב עבטמ

 * םירברה ולגלגתנ . םולכ אל + יאמ אלא .ומע  הינורטב , הלולח
 ...הרבדו ---- ךכ ודיל

 . יבא .תורא-לע ינָפל .החיש תא .שחלב  ימא .תכפוש ךכ
 -,העש התוא תוריאמ היניעו ,שחלב ימא יל תרפסמ יזוב לע .םגו

 אלה יניעב יזוב המ + יתוא .תלאושו הינש סוכ יל תנזומ איהו
 לא + תאז ןיאה ,רמתל התמר התמוקו  ,ערה-ןיע אלב = ,הלדג
 .התנותח היהת תועובשה רחאש תבשב !הער ןיע הב טולשת
 ןתח . ןוגה ךורש .תועובשה רחאש תבשב ,םשה הצרי םא
 ...ןמוש לש רוב .. םירישע תיב ,תסחוימ החפשמ . רדוהמ

 .:דףאו--יל .תרפסמו ימא  הפיסומ | ךכ--ןכדופ-לע-ףאו --
 התלעש רע | ,ונחרט תוחרט המכו ונעני תועיגי המכ ,ןכ-יפהלע

 תואָרַהְל המצע תא ןתת יכ ,יזוב לש .התמכסה תא לבקל ונדיב
 . הקלחב איה החמש ,םשה ךורב ,התע . ןתחה ינפ תא

 2 . ברח .תורקדמּכ .יבבלב .תורקדמ .ינא שיגרמ
 : + הקלחב איה החמש --

 ,םיבתכמה תא הארו - אוב 4! תלפוכמו הלופכ החמש --
 -, םהיבתכמ םיבתוכ םה םוי= רחא םויב , וז לא הז םיצירמ םהש

 6. תוריהזמ | ימא יניע , םיריאמ | ימא ינפ) ,הרקמה .הרקי  םאו
 ,.התע אוה הז לכ ..,! ךשוחה לדגי .זא--דחא םוי היהי אל בתכמו
 ,היפמ עומשל וניכוש דע : ,ונשפנ התלכ טעמכ + ןכל םדוק לבא
 עבט ,.הומכ ןיאמ | ףרוע:תשק איה ףא--יזוב .,."ןה, רמאת יכ
 " תא םה םישקמש ןויכ ,וללה .התחפשמכ הומכ , הל אוה תובא
 ?יאמ אלא .. שיאב הָרָפ רבדל ,הלילח ,האב :איה ןיא ...! םפרע
 +, הרבדו---ךכ יריל םירבדה ולגלגתנ . םולכ אל

 * הנניא .ימאו---לועיש לוק .עמשנ יבא לש  ובכשמ-ררחמ
 ,ימא המלענ .,יתא דוע

 ,ד

 ",הנבלב הפי ,רחש ומב הפקשנה תאז ימ

 (המתכ הרב
 , הבבשמ-רדחמ .האצי רשא ,תאז איה יזוב
 יתשמ תחא לע עֶבָשַהְל ןוכנ .ינאוב-יזוב ינפב :ינא לכתסמ

 הנָש הנתנ אל יכ וא ;הבכשמ לע  יזוב / התכב יב וא-: הלא
 , ולוכ הלילה לכ היניעל

 :הירברב ימא .הקרצ
 רניע = ,תופיהו תולוחכה | םיגיעה ,היניע ,הנשושכ החרפו הלדג

 א . =
 ל < ל < - 0

 -;רמתל התמר .התמוקו | יזוב .הלדג



 = רקובב ןהילע יוטנ קרו לק דַא ןיידע ,םירישה-רישב רשא תימלושה
 רקובב םהילע הכוסנ הפוקשו הקר ,תכורפ ןיעב --- הינפ לכו  ,הזה

 המכו המכ .בל-ביאכמ רוס ,ינפל איה דוסכ -- הלוכ :יזובו .הזה -
 אל  עודמ ,תעדל ינא הואתמ :התע תערל הואתמ ינא םירבד -

 םא ,תעדל ינא .הואתמ +ולוכ הלילה לכ היניעל הנָש יזוב הנתנ < 2 |

 איה החמש םאו ,ימא ירבדכ ,הקלחב איה החמש תמאב
 תולוחכהו תופיה םיניעה ,ךכ-לכ היניע ןה .תונונ המל - - הקלחב
 ,תעדל ינא הואתמ + םירישה-רישב רשא תימלושה ינוע  ,וללה-

 רשא = ,רקיה חרואה תא  ,יתוא : הלילה המולחב התאר ימ תא <
 םינש רובעכ  ,םואתפ-עתפל הל הלגנ .רשאו המכ .הז ול התכח

 ותוא .,רחא שיא + המולחב יזוב התאר רחא שיא ילוא וא + תובר -
 -=- .חלוכ יזוב .. .+ החרּב-לעב הילע :ולפַט ימאו יבא רשא ,שואה " "
 ןנ ,הלכ יתוחא לוענ ןג ,בל"ביאכמ רוס ,ינפל איה  דוסכ 0

 ...םותח ןיעמ ,לוענג

 .ה

 ףלחתמו הנתשמ החור .בל-ביאכמ רוס ,ינפל יזוב לאיא רוסב
 תנועבי= היהי .רשא * ,ןנועמ םויל יזוב המוד  ;םויב םימעפ .המכ <>

 ןיבמ המחַה הציצה הנה ..היבוברעב םישמשמ רוקו םוח : ץיקה
 וחינה הנהו .הרואו ויז .אלמתנ םלועה לכו -- םיבעה 'ישלפמ

 םויה רוא  ךשָחו -- הוסכו שמשה ינפ לע וצברו ולעו םיבעה =
 ,ולוכ םליעה .רדקו

 ןיא .ינולפמ  בתכמ יזוב .לבקת אל רשא ,םוי ך5 ןיא =
 .ובתכמ לע יג \לפ ל יזוב הנעה אל רשא ,םוי :ךל = =

 ,לאשא אל יווב יפ תא םלואו ,ו ג ו ל פ אוה ימ- ,ינא ערוו
 אוה לָּפָמ יכ ,ינא רובסכ ,ינו לפ לע יזוב םע רוע רבדמ ינניא

 .וילע .תרברמ המצע  יזוב לבא * . ומוקמ ונריכי אל הפו וניבגל
 תרבדמ | איהש יפלו +יארמ | רתוי וילע רבדת אל םאה
 םיעגרב , ךכ-לכ ישפנ רע םיענונ םירבדה ןיא  ,יאדמ  רתוי וילע
 ,וילע ימע יזוב תרברמ | ,ונדבל  םיראשנ ונינש רשא ,םיטעמה
 רתוי וחבשב רפפת ,אל םאה ,וחבשב תרפסמו :,ותוא תללהמו
 םירבדה ןיא  ,יאדמ : רתוי .וחבשב .תרפסמ איהש יפלו  +יאדמ|
 +. ךכדלכ .ישפנ רע 'םיעגונ =

 ! ול .תרמוא יזּוב :
 תא איה הדירומ) .+וביט .המו אוה ימ  ,תערל ךנוצר -- ,

 בוט =- אוח בוט . והומכ .ןיאמ הפי -- אוה הפי (.ץראל היניע
 ולא היניע תא איה  המירמ) ...  ןכדיפפלעדףאו | ,והומכ ןיאמ

 +. ךידע עיגי  ךיא .. .עיני .אל: ךידע .6 תקחוצו
 רפכל איה: תנוכתמ םאה + הלא הירברב יזוב לש התנוכ המ 5
 + הל ןוצל רומחת ילוא וא + ינפ תא < =
 ,ה5 דומחת ןוצל אלו .,התנוכ ינפ תא רפכל אל .אל ל

 .. .הבלדירמ תאו החיש תא איה תכפוש

 ,םירהצב שמשכ יל רורב הז רבד

0 
 םילשבמה-תיב לא זובו  ימא ואצי םימחה .תיתש ירחא <>
 יתושע .ינא .. ללפתהל ונרמע .יבאו ינאו  ,רקובה-תדועסב קוסעל
 ןיידע  ,ןולפתו . תיל. ףטועמ אוהשכ = ,יבא קרו ןהרצק יתלפת

 , יזוב הסנכנ זא .םוהלאל הירוהו, חבש ןתנו ריקה לא ויפו רמע =
 השובל איהו ,םואתפ = +ילא הרמאו התנפו .,הדיב ךכוסו הידגב /

 גל אוב

 םלועה 4

 א 5

 .םי--חי ןוילג 5%
 צ

 םוי םויה ,האנ םוי םויה .תצק לייטנ = .ריעל ץוחל --
 ,ואלפנ

 :יפקשמל לעממ הב טיבמו .דמוע ,ושאר תא הילא ךפה יבא
 ,הידיל .םילונמה תא תשבוחו תדמוע יזובו .ול רשא ףסכה
 : תרמואו םתוא תכשומ

 םג , בםושנ = הרהמב ..המהמתנ אל . אבא ,המהמתנ .אל --
 +התא ךלוהה .קמיש ,אוב ,ונחנא םיכלוה יכ ,תערוי אמא

 םירבדה .וללצ תדדועמו המיענ הניגנמכ ,האלפנ הרישכ
 ינא עמוש הלאה םיטעמה םירבדב יכ = ,יל המדנ , ינזאב הלאה
 ,הדשה אצנ ,ידוד ,הכ ל  :םירישהיריש לש . ולוק-דה
 םא הארנ ,םימרכל  המיכשנ ,םירפכב הנילנ
 ,.(םינומרה וצנה ,ןפגה החרפ

 וליאכ המדאהו = ,יזוב ירחא | אצוי ינא יתחמש בורמ םעפנ
 ,הנושארה םעפב +יזובל היה הז המ .ילגר תחתמ הקלתסנ
 לייטל ינארקת יזוב יב ,הרקמה הרק ,אבא:תיכל יתרזחש םוימ
 ... (יזובל היה הז המ ,התא

 ד

 ..אלפנ םוי םויה .האנ םוי םויה :יזוב הקרצ
 יריעב קר רשפא הזכ רשא ץיק:םוי לש וכרע תא ךורעל

 לא אציו קחדהו ץחלה תא שיא בוזעי רשא הע ,הינעהו הנטקה
 השבל .המדאה  .אוה-ךורב-שודקה לש .ומלוע בחרמ לא ,בחרמה
 ,היטושק לכב הטשקתה . םיאשרה"תרדא ,הקוריה התרדא תא
 ,ןטק ףסכ-לחנב המצע תא הריתכה .םיעבצהדיבורמ .הרשה-יחרפב
 ,ינשה רבעמ קירומה ,הבעו ןטק  רעיבו  ,רחאה "רבעמ הכפמה
 הלובש תילטל .ורמע רשא ,ףסכ"תרטע הארמכ ןטקה-לחנה הארמ
 היושע ,הבע  תורולב .הארמכ .הבעהו ןטקה רעיה הארמו , תלכת
 , חורה הב עני םימעפל רשא  ,םילתלת

 הריהב ,ןשעב הלק ,חקדו הלוחכ הלמש הילע השבל יזוב
 יושע ,קורי ךכוס .הזחא .הדיב .םיריהבה םימשכ ",ריהבה ריואכ
 55שכ | , םינבלו םיקד םילונמ  תופטוע הידי  תופכו ,ןוולסְלס
 , הרשה ינפ לע רשא םיעבצה ל שכ  ,הלוב יזוב התיה םיעבצ

 תושר השקב רשא---יזוב יל תֶמוא -- ,הנורחאה םעפה יהוז --
 ,ריעה לעמ ררפהל איה .הצפח תאוה הנורחאה םעפב . תאצל ימאמ
 לעמ ,תונחמה לעמ | ,"םייחהדתיב, לעמ  ,ריעה  תוביבס  לעמ
 יםעפש ינפמו לחנה .ינפ .לע רשא ,ןטקה רשגה לעמ ,לחנה
 הנוצר 'םישוע לכה .הנוצר ימא ההשע ךכיפל ,הל וז הנורחא
 המ ,..הל השָעָי -- הלכה רמאת רשא לכ ,אח אח :,הלכ לש
 + קַמיִש ,התא .רמאת

 , בושקמו :ןזוא הטמ מש  .םולכ אלו רמוא וניא קָמיִש
 רתוי םויה איה הזילע .םויה םינוגמ יזוב .יכרד :יכ ,יל המדנ
 -לעב קחצת קוחְצו .עבטה ךרדכ אלש איה הזולע , ליגרה .יפכמ
 %יריב איה תועט רשפאו . החרכ

 + הפ .ונינש ונייה רשא ,תעה תא ,יזוב . ,ירכזת רוכזה --
 ;רבכ הז. ,הפ ונינש ונייה רשא ,תעה תא הל ריכזמ ינא

 לא זא 'ונאצי \ ונינשש .רבדה היה  ,םינשב תובר  ינפל ,רבכ הז
 רשא ,תאזה ךרדב :ונכלה זא םג , תועובשה גחל קרי שולתל הרשה
 -לע ,םימה תונחט ינפ:לע ונרבע זא םג הב התע םיכלוה .ונא
 -לע התע םירבוע ונא רשא | ,ןטקה רשגה ינפזלע ,לחנה ינפ
 5 = +םהינפ

 זא .יזוב = ;התע ונלויטל.זא .ונלויט :המוה נוא קרו --
 -ירה לע הדשה"תוליאכ = ונגלדו ונצפק | ,םיאבצכ ונינש ונצר
 . , + התעו . םימשב



 טי-"חי וילג 0%

 ףוטקל :תנחוגו יתלאש לע | יווב .תרזוח -- +התעו -
 ,םיחרפ

 ,ץרא-ךרדבו :סומנב :ונא 'םיכלוה .התע --
 ,יזוב : ,ירכזת  רוכזה :,. .ונומכ םימשנימו םיפמונמ םדא
 ? הנורחאה םעפב הפ ונייה רשא

 == +הנורחאה  םעפב הפ ונייה תועובשה גח ברעב -
 רשא > ;חיריםינתונ  םיחרפ  רורצ :יריל  הטישומו = יזוב יל הנוע
 . יליבשב הפטק

 % יזוב  ,יליבשב = -

 ,היניעב יתוא תבבלמו יזוב יל תרמוא--, קמיש , ךליבשב --
 .םירישה-רישב רשא תימלושה | יניע = ,תולוחכהו תופיה היניעב
 ,יבל ירדח רע רדוחו דרוי הז היניע טבמו

 -ינבל .יוארכ
 ,תעה תא

 יח

 רשא ,ןטקה רשגה רע ונעגה רבכ .ריעה ןמ ונקחרה רבכ
 םוימ ,הנושארה םעפב .הל ידי תא ןתונ ינא םש ,לחנה ינפ-לע
 . הל ידי תא ןתונ. ינא ,אבא-תיבל יתרזח רשא

 ,רשגה ינפ-לע םירבועו = ,וז דיל הז  ,ונינש ונא םיכלוה
 םיצר ,ונילגר תחתמ הלומהב םיכפמ םימה ., םיעעונתמ םישרקה
 %א ישירח שער לוקבו םילגיקשמב םילפונו 'םילתפתמ ,הצורמב
 רשא ,יזוב לש הבל .תוקיפר תא ינא עמוש העש התוא . דרומה
 יתרזח רשא םוימ ,הנושארה םעפב , ךכדלכ בורק ,ילא אוה בורק
 . ךכדלכ בורק ,ילא אוה בורק ,אבא:תיבל

 דוע .ילא יזוב .תברקתמ . םעפב םעפ ידמ .יכ ,יל המדנו
 תא שח ינאו .תופיה היתורעש חיר תא שיגרמ ינאו .רתויו רתוי
 ,.. הרשב םוח תא ,האנה הפכ תקלה תא  ,הגונעה הרי תנדע
 םיבותכה םירבדכ ,היפמ םירבד לק ינא עמוש יכ ,יל .המדנו
 םג ,שמשה םגו ...יל ידודו ידודל ינא" : םירישה-רישב
 םיארנ דחי םלוכ -- רעיה םג ,לחנה םג ,הרשה םג * ,םימשה
 ,בר ןחו :ויזו אלפנו  רקי רוא הזח עגרב םה םיכוסנ וליאכ ,יניעב
 רשגה ןטק יכ ,לבח ,לבח ,הליחתב היה אל והומכ רשא
 ,הזמ רשגה רבעמ םידמוע ונחנאו -- רבוע עגרה . ךכדלכ רצקו
 הגונעהו הקלחה יזוב לש הרי"ףכו--עגר רוע = .אשדההרכ ינפ:לע
 ,לחנה םג ,הדשה םג ,םימשה םג .שמשה םגו ,ידימ תקמחתמ
 .םהמ םנח רבא ,םויז הנפ ,םרוא הנפ דחי םלוכ -- רעוה םנ

 ,תולוחכהו תופיה היניעו .יזוב ילא" תרמוא--רבדה אלפנ --
 תוקומע ,םימשכ- תוקומע ,םירישה-רישב רשא תימלושה יניע
 וא תרבוע רנאש ,םעפ לכב :רברה אלפנ -- הנאד תואלמ
 ...םעפ לכבו ,יבא לש ונקוידדתומד. ינא האור  ,םימה ינפדלע תעסונ

 ;הירבד תא רומגל הל ןתונ יניאו התוא  קיספמ ינא
 . יזוב ,ירבדת תוטש ירבר --

 :ילא תרמוא איה ךכ:רחא . עגר תבשוח יזוב
 ,רבדא.- תוטש ירבד .תקרצ ןכא ,ַאחדאח 4 תוטש ירבד --

 % נא התופ הרענ אלה ,תאז ןיאה .ינא התופ הרענ ,ינא איטשש ינפמ
 ,רחכת לאו יל דינת תמאה תא . קמיש ,תמאה תא דגה
 , ! אחהאח"ַאח

 -ָהיֶנָש תא יל הארמו הירוחאל השאר הלישפמ ,תקחוצ יזוב
 ,םיעבצה ללש לכו ,שמשה רואב םיריאמ הינפ | . תופיה ָהיריפס
 היניעב ,תומלוחהו תוקומעה היניעב .םיריהומ ,הרשה ינפ-לע .רשא
 , םירישה-רישב רשא תימלושה יניע  ,תולוחכהו תופיה

[ \ . 

 , ּט
 דֶקּפָי םיטושה ןיב יכ ,הל חיכוהל ידיב הלע .אל !אושל

 כ  ,יל איה  תרמוא  ,איה תעדוי . ללכ הָמוש הניא יכ ,המוקמ
 הניא יתמועל לבא . תאז איה תעדוי , הנממ םילודג םיטוש םנשי
 . תומולחב איה הנימאמ--היאר אהו .אָיטש אלא

 ינאו ,ןימאמ ךניא התא אלה זקָמיש ,תאז ןיאה --

 שובל אוהו ,ימולחב יבא ילא הארנ לומתא הז הנה , הנימאמ
 הנופ. אוהו ,ודיב .ולקמו ,בל-בוטו חמש ,תודומחה וידגב תא

 :השעמ תעשב ולקמ תא בבוסמו םיתפש"קתמבו תומיענב יל רמואו
 המ  ,ןכבו : ...'ךבל"תחמש םוילו .ךתנותח םויל ,יתב , ךילא יתאב,
 ...זקֶַמיִש ,התע רמאת

 ןיא  .תומולחב ינימאת לא ,יזוב --
 . םילטב

 ? רמוא התא -- םילטב םירבד --

 -לע .הצרו .הינפ  המש  ;תובשחמ.תשופת .עגר תדמוע יזוב
 . בוש תדמועו .,םיעבצ ללש הסוכמה ,הדשה ינפ

 םירבד אלב םולח

 = הע .יזוב  התע יל .תיארנ ,הדשה יחרפ ןיב חרפכ ,חרפכ
 רע .ונביבס .ערתשמה ,םיעבצ ללש הפוכמה  ,הזה בחרמה ינפ
 " םימודא םיציצ ,העורז איה תומותכ תודוקנ .ץק ןיאו לוב ןיא
 : הילגרל לחנה ףסכ ,השאר לעמ םימשה תלכת ,העובצ איה
 רומ .תוחיר  ,םיפירח תוחיר וניפאל םיפדונו םיאשנ םירבעה לכמ
 ,ןיימ אלו ינא רוכש . םסק .ילבח ינא זוחא . םימשב לכו תולהאו

 איה תדמוע .םסק ילבח הזוחא איה םגו ,תדמוע יזוב םגו
 איהו ,ילע הטיבמו תדמוע ,םיעבצ ללש הסוכמה ,הרשה ךותב

 . קוחרמ םלוחה רעיכ ,תמלוחכ

 היניע ,היניע התע יל הנדגת המ +יזוב .התע בושחת המ לע
 +םירישה רישב רשא תימלושה יניע ,תתולוחכהו תופיה

 --..,םיקמעה תנשושי ,ןורשה תלצכח ינא
 התיה .אל .םלועמ יכ ,יל המדנו .היניע התע יל הנדגת תאז תא הנה
 איהש ומכ  ,םירישה-רישב | רשא תימלושהל = ךכדלכ המוד יזוב
 ,הזה .עגרב ,התע הל המוד

 5 ו

 , ןורשה .יתלצבח = ,יזוב יל תיארנ חהפכ
 ,םיקמעה :תנשוש > ,יזוב יל תיארנ
 תוחוקנ :.ץק ןיאו לובג ןיא רע ונביבפ ערתשמה | ,םיעבצ ללש
 םימשה .תלכת, . העובצ איה םימוהא םיציצ  ,העורז איה תומותכ
 םיפדונו םיאשנ .םירבעה לכמ . הילגרל לחנה ףסכ ,השאר לעמ

 ןוחא .םימשב לכו תולהאו רומ תוחיה ,םיפירח תוחיר | וניפאל
 : . ןיימ אלו ינא רוכש .םסק ילבח ינא

 ..תּכלוה יזוב
 ,שמשה  רואב םיריאמ הינפ ה רשה תוליאמ הליאכ ,הָיבְצְכ .איה
 | לחה תופיה היניעב ,היניעב םיריהזמ הרשב רשא םיעבצה לכו
 + םירישה:רישב רשא תימלושה יניע

 ,םלועמ
 ,הזה םויב ,התע הל המוד איהש ומכ ,םירישה-רישב רשא

 % הוה הרשה תא ,יזוב ,יריכתה =-
 .++ ָךֶבָש היה םונפל --
 + רהחו ==

 < הפ רשא .לכ = ,םינפל היה ךלש הפ רשא לכ ",ָךיֶה --
 . ++< היה ךלש

 ,תופוה היתפש לע תפחרמ הלק .קוחצ> תבו ,יזוב יל תרמוא =

 < .תחרופ הנשושכ

 = הפוכמה הרשב ,הזה בחרמב

 : הלק . יזוב. .תכלוה הרהמ-לק ..הירחא -- ינאו

 , ' תימלושהל | ךכ:לכ המוד יזוב התיה אל םלועמ
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 ילע הקחצ רשאכ  ,יזוב ילע  קחצת קוחָצ יכ = ,יל המדנ םלואו
 .םינשב | תובר ינפל  ,םינפל

 + בשה --
 ,.בשנ -=-

 תבשוי  יזופ ..הליבשב םוקמ ןיכמו העבנה לע ינא בשוי = ->
 ,ילוממ

 ךיא = ,םינפל .ךל  יתרפס -- יזוב ,ירבותה .-- הפ =
 ו

 : ירבד .תא תמיופמו .יתוא .תמרקמ .יזופ
 עיקרמו . שרופמה םשה תא . ךופמ .איצומ התא ךיא -- =

 ,םירעיבו  תורשב | חור-יפנכ לע האודו תוברעב בכור ,םיקחש
 רבעל אובת רשא רע ,תוירבדמו  תורהנ לעמ .,םיקמעבו םירהב
 -תזוחא הכלמדתב תבשוי םש ..חלודבה-לכיה םוקמל , ךשוח-ירהמ

 הפצמו תבשוי: איהו ,םינש עבש הו .הנומראב היובש איהו .,םסק
 -- התובש תא בישתו הנלאגתו הנמחרתו הילא אובת רשא דע ,ךל
 +. .! אחהַאחהַאח

 ייאדמ | רתוי םויה איה הזילע .םויה םינושמ יזוב יכרד .אל
 העיגה רבכ .ןמז לכל .הל בה .עבטה ךררכ 'אלש איה .הוילע

 םייסמ נאו ....ישפנ תא הינפל תולגל ,יבל תא הל חותפל העשה =
 וסנו םויה חופיש דע :םירישה-ריש ירבדב תאז יתבשחמ תא

 ...םיללצה

\ 

 ,אי

 וזובל. יתדגה אל .,אבא-תיבל יתאב רשא םוימ ,תעה לכב ₪

 ,ישפנ

 רשא ,םירבדה לכמ האמה קלחה תא םג .,ירישעה קלחה תא 'םג
 תא .הינפל יתילנ ..יבל תא הל יתחתפ .הזה .רקובב הל יתדנה

 רשא ,רב דה המ :הלוכ תמאה לכ תא הל יתרפס
 ..יזהנה ינאיבה
 ,וכותב .הפוצרה .בוט-לזמ תכרבו יבא לש ובתכמ אלמלא >>

 התע ינָאר אל -- תועובשה רחא תבש םילמה שלש אלמלא =
 ,הזה רעיה םג התע ינאר א5 ,ררומה לא םש הכפמה ,הזה לחנה =

 ...ינשה רבעמ קירומה
 הכפמה ,הזה לחנה תא -- םינמאנ םידע יל .דועמ ונאו = =
 םימשה תאו ,ינשה רבעמ קירומה ,הזה רעיה תאו ,דרומה לא םש
 הריהזמה ,זפה-שמש תאו  ,ונישארל לעמ :.רשא = ,הלאה םילוחכה

 יתאב :יכ == ,אוה 'רוהמו .שודק רשא לכ תאו ,יזוב לש חיניעב =
 ףוסדלב-ףוס - = היתבהא- .,,יכ ,הליבשב קר ,הליבשב קר הנה

 ! תאזה הלמה הרמאנ =

 המת הבהא ,השודקו הזע <

 הבהא ךיתבהא יכ + תא תעמושה ,יזוב ,ךיתבהא ינ -
 -רישב הבותכה ,וז הבהא = .הרבו

 ,האנק לואשכ השק ,הבהא תומכ הזע יכ :םירישה
 ? ווב ,ךל היח הז המ ...היתבה לש ,ש א יפשר היפשר
 :.,1ךל היה הז המ +תא היכוב

\ 

 ,בי

 .התכב .יזוב
 שמשה הלרח . תורדק שבל וקוכ םלועה לכו -=- התכב יזוב

 םיבובזה ולדח .קירוהל רעיה לדח .תופפל לחנה לדח ,ריאהל
 ,.ץויצל םירפצה ולדח ,חורפל -

 , ועזערזנ היפתכו הידיב הינפ תא יזוב הֶריתסה .התכב יזוב =
 2 . לודגו- ךולה ,לודגו ךוקה ךלה היכבו

 9 ! םיבתכמה תא תיאר וליא ,ילא , ומאו ויבא  וילע .ותמ :יכ  ,םואתפ ועהיב ,דלי הכבו ךכ

 .וילגר  תחתמ : טמשנ רש > ,ומלוע = :לע :םדא = הכבי
 אושל , המחנל יתלמע רשא | ,םימוחנה :ירבד ויה אושל =

 אל יזוב .םחנה הנאמ יזוב .  םירבדב היהלרשו הבל לע יתרבד
 ותרכזנ : ;איה .תרמוא ;רעומה תא :יתרחַא  ,.ירבדל: עומש התבא -

 לש- ומלועב - יזוב שי :יִכ :,יתרכז ןמז רחאל .. .ןמז רחאל הב
 ,הל שפנו ,,שיגרהל הל בל רשא  ,יזוב שי .יכ- .אוה-ךורבדשודקה
 ,איה .תרמוא ,  רוכזא .רוכז ילוא :. ,.רחא :םלועל תגרועו תפאושה
 איח הקיספמ -- םלואו + םינפל ילא הבתכ רשא ,םיבתכמה תא

 םולכ %הלא ןיעכ תוטש ירבד  רוכזאו לכוא ךיא -- המצע תא
 אל איה יכ %וזמ וז .תונוש וניכרד :יכ ,היניעב התע הֶאְרת אל
 ,איה לארשי תבש ,איה + ידע עינת ךיא + ילא .תומרהל דוע לכות
 יכ ,ןיעב .ןיע איה האור התע ...4 ירע .עינת ךיא ,הנטק ריע תב
 היזמרבו היבתכמב יל הקיצהש ,דאמ הליכסה ,תושע הליכסה
 התיה הכירצ .אל  ...ילע םיענענתמ ימאו יבא יכ  ,םינעלנה
 ? ידע | עינת  ךיא . ילא  תומדהל לכות אל יכ  ,שארמ ןיבהל
 תוארל התיה הכירצ !הנטק ריע תב ,איה לארשי תבש ,איה
 רחא ,ימאו יבא ןוצר תא יתישע אל רשא ירחא יכ ,שארמ
 יל יתרחבו םהיכרדב ךולה יתיבא אל ,םהיפ תא יתירמ .רשא
 ףיע .היבגא יארובו | תאז יכררב קיחרא .יארוב -- השדח .ךרד
 אל יכ רע ,שיא הארא אל יכ דע  ,הלעמל-הלעמל אשנאו

 . שיא .ריבא
 !יזוב ,ךממ ץוח ,הארא אל שיא --
 םוש הארת אל !שיא םוש !שיא םוש !שיא םוש ,אל --

 ...םימלועל חכשת לכה תאו שיא םוש עמשת אלו שיא
 ! יזוב ,ךתוא אל קרו ,חכשא לכה תא --
 !לכה תא !לכה תא !לכה תא .אל -

 ךכ

 כ

 שמשה לכ .ינפ לע - הרבע  םויח :חורו--תוכבל הלדח .יזוב
 ..קירוחל בש רעיה |. תוּכָפְל בש לחנה ... הליחתבכ  ריאהל .הבש
 : , ץיוצל ובש םורפצה . חורפל וכש םובובזה

 טה ילגא ושביי רשאכ ,ושבָי היתועמדו תוכבל הלדח יזוב
 ,.שמשה תויהב

 ןיע איה .האוה התע ,.ינפל .קדטצהל יזוב הליחהה םואתפו
 המל +התכב רשא .יכבה המ . הומכ .ןיאמ איה היתפ .יכ .,ןיעב
 הב תואנקמ תומלע הברה אלה 4 השפנל -רסחי = המ" + התכב
 היניעב ,הינועב .הָהְצַנ .שאו = .,,[ אוה .בר . יכ ,הרשָאב  תואנקמו
 אל ימימ , םירישה-רישב .רשא תימלושה יניע ,תופיהו תולוחכה
 הייחלב .החרפ תומימדאו . יזוב לש היניעב וז שא ןיידע יתיאר
 תבחלנ יזוב .תא יידע .יתיאר אל .ימימ , םינשוש-הייחלב ,תופיה
 .הזה .עגרב תרעוסו תבהלנ התיהש ומכ ,ךכ-לכ תרעוס ,ךכ"לכ
 ינאו . הדי תא יל תנתונ הניא .יזוב לבא ,הדיב זוחאל ץפח ינאו
 : םירישה-ריש ןושלב הל: רמוא

 ףיניעו .תוטהול ךייחל רשא תע ,יתיער ,הפי ךנה --
 ,.. שא יקיז תורומ

 יובל הל שי .,ילש םירישה"רישל תעמוש הניא יזוב ! אושל
 רפפלו ינולפ תא ללהל לדחת אל יזוב .הלש םירישה"ריש
 : יל איה תרמוא . וחבשב

 יל אוה בוט .הבברמ לונר ,םודאו חצ ידוד -
 בוט בל לבא ,םירחאכ המכחב דמולמ וניאש רשפא .םירחאמ
 אוה ןמאנ לבא :,םירחאכ חקפו םורע וניאש רשפא + םיהלא וננח

 רשא ,םיכתכמה תא תיאר וליא .יתוא אוה בהוא .יל בתוכ .אוה

 2 ו

, 



 " הצוה .ינוא .וליאכ :,בוש חל רמוא ינא--יניתב ב ל -=-
 4/ה לכ יתוחא ,יניתב ב 5--הירבד תא עומשל -

 :ו%  איהו

 תיאר וליא ,יוה--םידמחמ ולוכ ,םיקתממ וכח -
 ...!םיבתכמה תא תיאר וליא !יל בתוכ אוה רשֶא ,םיבתכמה תא

 ינא .רזומ לוק * ,הרזומ המיענ הלא  הירבדְב = עמוש ינאו
 ,רחא לוק .קיתשהל .ץמאתמ--יל .המרנ .ךכ--הזה לוקה . עמוש
 . בלה יקמעממ הלועו עקובה

 .; םירהצב שמשכ יל רורב הזה רבדה

 <ָךָ

 ,םשובמה אשרה לעמ המקו יזוב .תררועתמ םואתפ-עתפל
 תדמוע איהו  ;הירוחאל הידי  הלישפמ ,התמוק תפקוז , תרענתמ
 , ןואגבו האגב ילע הטיבמ .איהו . ,ידגנכ

 רשא לכמ םיתעבש הפי ,אילפהל דע הפי ,הפיו הָאְג

 .הזה עגרב יניעב יזוב .תיארנ ,הליחתב - החיה

 םאש ,יל .המדנ . םלואו .,תמא ירבד דיגהל | יגא אריתמ
 -- םירישה-רישב .רשא  תימלושהל יזוב המוד יכ ,רמואו אובא
 , םירישה:רישב .רשא תימלושהל .הלהתו דובב קר ירבר ויהי אלה

 + ונתחיש המת :הזב םנמאה 3 ונירבדל ץקה אב רבכ .םנמאה
 .הרצה ינממ הנופ יזוב .הילא שגנו הירחא םק ינא

 בוש הל ינא רמוא -- !תימלושה ,יבוש ,יבוש --
 ךא :,..! דעומ דועב ילא < ,יזוב | ,יבוש =-",םירישהדריש : ןושלב
 .לדחא רחאו ,רחא רברד דוע ךא ,ךינזאב רבדא דחא רבר דוע

 רחאה רבדה תא עומשל הצפח הניא יזוב .אושל .אושל
 -יד ונעמשה רבכ  .ונכרצ-יד  ,תרמוא איה  ,ונרבד רבכ * , ופמ
 .ירדיד .. .ונכרצ .יפכמ  רתוי דוע ילואו -- ותוערל שיא ונכרצ
 יזוב יל  תרמוא --- ! העשה תרחואמ המכ ,האר , תרחואמ העשה
 לע תכפושה ,שמשה לע יל הֶארמו ,םימשה לע הדיב יל הֶארמו
 ,וז .יזובו . ..םינידעהו םיכרה .בהזה-ירהז תא ,הירהז תא השאר
 רואב הלוכ -תרָאומ ,םיקמעה תנשוש ,וז ייזוב ,ןורשה תלצבח
 הסוכמה ,הרשה בחרמ ינפ לע שמשה הכפש רשא ,זפ-רואב ,שרח
 .ץק ןיאו לובג ןיא דע ונביפס ערתשמה ,םיעבצ ללש

 תכלוהו תזפחנ איהו ,יזוב יל .תרמוא---! התיבה"התיבה --
 ,קמיש ,העשה העיגה - רבכ . התיבה-התיבה -- : יב םג הציאמו
 ! התיבה:התיבה .םש .ונל ונאדי אמאו אבא .העשה העיגה רבכ

 י5 = העודי  המיענ הלאה םינורחאה ::הירבדב עמוש ינאו

 ! םירישה:ריש ןושל ןושלהו ,םינשב חובר ינפלמ  ,םינפלמ

 הפועל רוא.יבצל"ךל<המדג ,יחוד:,חרב =
 .םימשב ירה לע םיליאה

 ומ

 תועובשההגח אב הנה ,םיפליח תועובשה .םירבוע םימיה

 הנה .קריהינה ,םיענה תועובשה:נח רבע הנה .קריה:גח ,םיענה

 ףחאש תבשה הפלה הנה ,תועובשה רחאש תבשה העיגה

 ינאו . הפלח .הינש תבש רועו ,הרבע תחא תבש רועו .. תועובשה

 . הנטקה יריעב חראתמ ןיידע ינאו . אבא:תיבב בשוי ןיידע

 יתרזח יכ  ,םיבשוח -ימאו יבא ., םולכ אל--+ הפ יל המ
 יתירמ .רשא = לע : היהש המ לע הטרח ינא רהרהמ יכ ,הבושתב =

1% , 
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 םיחמש ,הז לע םיחמש םהו ,םהיכרדב ךולה יתיבא אלו םהיפ תא
 ... ראמ

 = !  לכב .םולכ אל--4 הפ '** המ + הפ השוע ינא המ + ינאו
 <  רבעמ--םש | .ריעל ץוחמ  לייטל יריחי אצוי - ינא :םויו .םוי
 ,םיעבצ .ללש הסוכמה הדשב- -םש .רשגה רבעמ--םש ..תונחטה
 \ הלחנ .הָפְפִמ רחאה .רבעמ . ץק :ןיאו .לובג ןיא רע יביבס ערתשמה
 " לחנה האהמ ..הבעו :ןטק :רעי : קירומ ינשה רבעמו ןטק ףסכ
 = :הארמו  ,תלכת .הלוכש .תילטל ורטע- רשא ,ףסכ:תרטע הארמכ
 : 'עגו 'םימעפל - רשא :,םילתלת :היושע .,הבע תירולב הארמכ רעיה
 ו , חורה הב

 ,העבגה .התוא לע . העבגה שאר לע ידיחי בשוי ינא םש
 < ,ןורשה .תלצבח ,יזובו ינא  ,ונינש הילע ונבשי רבכ אל הז .רשא

 = , םיקמעה תנשוש
 7 ;םינשב תובר | ינפל ,םינפל רשא | ,העבגה התוא לע

 2 + תועובשה-גחל קרי הביבס שולתל ,יזובו ינא  ,ונינש .ונכלה

 ונייה  ,םינשב תוכר ינפל ,םינפל רשא ,העבגה התוא לע
 וא- תואבצכ םיגלדמו םיצפקמ ,יזובו | ינא ,ונינש הילע םיצפקמ
 , ..םימשבדירה לע הדשה תוליאכ

 :תונורכזה  םינומט הב = רשא ,העבגה התוא לע ,םש
 -  ,ירשא לש ,רוע . בוש. ילבל ופלח רשא ,ירוענ ימי לש םיבוטה
 | ,תוכוראו תובר תועש ידיחי .בשוי ינא םש--,םימלועל דבא רשא
 אלו החפשא אל םלוע דע רשא ,ילש תימלושה לע הפבמו בשוי
 - . יבלמ החיסא

 ו

 - ,זט

 " היה המ + יובל היה המ %ילש | תימלושהל עריא .המו
 7 : ? רבד ףוס

 .ףוס .ךל רפסל ינצלאת לאו  ,ארוקה- ידידי ,יב ץיאת לא
 :הניגנמ אלא = וניא :,ראמ אוה בוט .םא וליפאו ,ףוסה .  רבד
 < ןמ איה המיענ ,דאמ איה הער םא וליפאו  ,הלחתהה , הנונ

 רוע ךל  רפסל רתויב יל םיענו יל .לקנ  ךכיפלו = , בומה  ףוסה

 .:דועו , תישארבמ בוש ליחתהלו ותליחתמ הזה רופסה תא םעפה
 / 2 : וז ןושלב םעפה

 | וירחא ריאשהו . םימב יחא עבטו . יִנָּב ומשו יל היה חא

 ":הביל:רתסאמ םשה אצומו . יזוב המש תא וארקו , הנטק המותי
 .:רישב רשא ,הפיה תימלושכ :יזוב התיה  הפיו , יזוב - -יזוביל
 < ונבהאו .תוחאו חאכ ,יזובו  ינא ,וידחי ונינש ונלדגו , םירישה
 % : ,. תוחאו חאכ- ,יזובו .ינא ,גז תא הז

 % : + דועו ,דועו

 מ איה המיענ ,דאמ איה .הער | םא  וליפאו  ,הלחתהה
 2 5 . בוטה ףופה

 < ,יתמאה הז ירופס ,ירופס ףוס .םג תאזה הלחתהה אנדיהתו
 .ןכדלע רשאו 5 אב בצעו באכב רשא ,יבלמ ויתידב אל רשא
 | י,םירישה" ריש :םש ול אורקל ימצעל תושר יתחקל



 ,תּורְפַפַהְו תנועה ןמ

 וז

 םיהלאה תשקבל (198 רמונ "טנייה,ב) ןאמשירפ 'ה געול 1
 םתוא הָאְלָמ .ונתונותעש = ,.ותרותו "תרצנמ איבנה , ד"ע .םיחוכוהו 9

 ,ותמא ישפנ ךרוצ ,ותעה יפל ,  ןאכ :ןיא , . םינורחאה .םימיב םאתפ
 יתד שגר לע  ,םייעבט ,םיקומע םיעוגעג ןאכ ןיא ,  םינפבמ עבונה

 ? ןאכ שי המ אלא ,ונתאמ ולטינש יתד יפוי לע = =
 ,סיחושמ .,"טולוקדפוז,1 "רלקטנש, לש  ,לידבהל ,וזכ ,דבלב חרומ קר, : +

 הרז השודק םיריכזמ וכ  ,בלה:ץמוא תא  םיארמ ,םילפלפמ ,םירמאמ םיבתוכ

 ? רבדה אב ךאיה .,,םולכ אלו םידחפמ ןואו , תירצונ הדגאו השדח תורבו |

 אב ,ולבקו ינשה רהמ .,רובר םדא טלפ .זנולע אבש המ לככ טעמב

 יחתפ ואשנה---םאתפו , החקרמה תא חיקרהו יעיברה ץפק , ושריפו ישילשה

 הלאשל התשענש איה תורצנה ,תחא תבהלש הזוה א תורפסה לכ , םימש
 : "...!תרעובה

 .ינקפוסמ ? השקה ומפשמב ןאמשירפ 'ה קדצ םנמואה
 :ךלה תא' ,י"'הפ י"השב , םולכ .אלב רומפל רשפאו יואר  םנמואה
 םינשב עמשנ םדָהש | ,םיעוגעגה | תאו (ז"עלב גנומיטש) שפנה |

 לוטבב םתוא רוטפל יואר םנמואה ?ונתורפפבו ונתונוהעב * תונורחאה
 תובורק םיתעלו םה םיהכו םישולק םא וליפאו ,הרח .הציקעבו אמלעב =

 רע'צ אל םימעפל םכותמ תוטלוק ךנזא .םא וליפאו ,  םיאליטרע םג
 ןויפר םא יכ , תללפתמו הנועמ ,הוקמו תלבופ שפנ לש .חכבר |
 איה הפודשש ,התיירב .תלחתמ השלחו איה הפופכש ,שפנ לש רוח |

 תושפנה ןה ונלש ףוסיףוס ןה . ינקפוסמ ?םידקה הב עגנש ילבמ
 םניא ונל רשא תומשנה רצואו "ונפוג, ;וללה תופודשהו .תופופכה
 תוהמכ ולה תושפנה םג ףוס:ףוס ןה ;ןהמ תופיו תובוט ,םיאיצומ
 . ןנואמצ הנרובשת אל הצומק דיב תונתנה .תופט רשא .שיו ,תואמצו | <

 ,השדח הבשחמ . ,שדח רוהרה ונבוחרכ  הלגתמש * ןויבמ <
 םוקמב הז רוהרה : םירמואו םהלש " ןיסחוי תלגמ, תא .םואיבמ .רימ =

 הנושאר התלגנ ינומלא םוקמב וז הבשחמ  ,אוה ונלש אלו דלונ ינולפ
 תונמאה תשקב ,ונל האב םירחא ידימ תוימואלה | איה ונלש אלו
 שפג יעוגעג  ,םיהלא תשקב ,ונלובגל .האבו הקחדנ םירז .לובגמ
 ונתנומא איה הבר ךכהלכ םנמואה ? ךכב  המו * .םה םידחחא לשמ
 הבשחמ לכו שדח רוההה לכ ויהיש שקבנ יכ ,האלהנה ונשפנ תוחכב

 ךכ:לכ םנמואה = וא ?ונמצע :ךותמ | , ונכותמ אקוד םיעבונ השדח >>
 יכ ,ונל .רשא , רוה . םלועה ןמ םויה סג וננה םישרפומו םילדבומ =
 הבשחמהו שדחה רוהרהה דעב רוצעל -- .הבאנ .םג .ול -- לכו
 ? ונילא .םג ואוביו וקחדי אל .יכ ,"םש, םירצונה ,השדחה

 ונחנא  םיפונכמ .יכ = ,החוההו הנוגמה אוה הוב אל ,אל
 םיסינכמ ונאש  ,החודהו הנוגמה אוה הזב אלא - , םירחא לשמ ונלובגל
 ןואש ,הז תא ,םה ל ש .אוהש  ,הז תא קר םירחא לשמ .ונלובג לא .

 ונא ןיאו ,ונלש םנ .השָעוש * ללב ול .רשפא,יאו וב :ךרוצ :ונל ==
 לוכיו ךירצ אוהש הו תא ,רקיעה תא = ,ךותה .תא .םיסינבמ |

 תוכיפש .המע שיש וז אקוד ירה---? תימואל הואג  ,ונלש תושעהל
 "הקיטסלפ,ב הליחתמה ,וז קר ירה---ל תונמא ;םינשדתמחלמב םימד
 השא לש םורעה הנבל

 רבעמ רשא ,םיהלא ותוא אקוה ירה--- םיהלא תשקבו ; אמחה
 י"פע ול שו 'םישקבמ ם ה .רשא ,םיהלא וחוא אקוה =, ונלובגל |
 ןאמשירפ 'ה  ירבד םה םיפוו . .. ונלובגב .הזיחא וש ותוהמ :םצע |
 .? רמוא  אוהשכ ,הרמ .תמא םה םיגופסו <

 דול .רשא הלעמה לע חונל ובשי אל , םופוע םהשכ , הלא םראהינב,

 < םלועה <

 : ךותמ אקוה "המשנ תילע ב | תמייסמו

 טי--חי ןוי לג

 איה הרירק . דגפמה רול רשא הלעמה לע חונל ורחבי םא יכ ,  תסנכה:תיב
 אל ,שדחהו קיתעה ,םירפסה ינש = םהינפל ויהישכ .הרז םגו ןבאה
 הלוע דימת אל יכו , קיתעהל הירורפ אלא וניא ולכ שרחה יכ , ושיגרו
 ורפפיו = "שרוקה יבחכ לש זונפוהה .ןמ  רורחשה, לע :ורפסיו ,  הפו הידורפה .

 +. "םירחא תומלועל ףסוכה, לע

 "םיהלא תשקב,מ ףדונ הנושמ חיר ןיא םאה ,תמאבו
 םימיה םתוא לכ םא ,תודחא םינש הז ונברקב תכלהתמה ,וז
 חכש המכ רע ,שקב רשא | ,רנפלומס 'ה ,דחא אלא אצמנ אל
 לע .אקוד "םישקבטה, רתי לכו ,לארשי יהלא תא .עיגמ ותגשה
 תושרדה תא אל ןה + חונל םיבשוי םה "הרזהו הרירקה ןבאה,
 ךותמ םוי םוי רענמ ןילטייצ ללהש ,"שמוח-שטייט, תמכח ייפע
 ,"ץחה, תא רבכ האור ינא הנה ןיתובר ,הדצה) תוינטקכ וילוורש
 ןה --,(ותולדגב רופכל ינא םג יתועונ יכ לע יב :חלוש .ןילטייצש
 דירונ אל ןהו ,ךותו שממ הב שיש ,"השקב,ל .בושחנ ןתוא אל
 בל םישנ יכ ,תורענ:ישעמ לש וו תורדפל "םיהלאה תשקב, תא
 ואטבמ יפל ,םהיניעב הליחתמ תודהיה תלבקש ,םהה יםושקבמל
 ,הטמלו רבלסהב .ןמחנ 'רמ ,ץרפ לש ןונשה

 לכ םא ,תמאב הצק דושח | וניא  ןואמצה ותוא לכ יכו
 ימב ונואמצ רבוש םיאמצה ןמ רחא ףא וניאר אל םינשה ןהוא
 תוראבב םימ ואצמי אמש. ,שקבל םיכלוה םלוכ אלא ,ונראב
 םנמואה  .ו נ א ונראב .ירמגל הברחו הללה :םנמואה +םירזל רשא
 התחנא רה .אוה לודגה הקלחש ,םינש יפלא תב תורפס ונל ןיא
 רשא :,הריבכה החנאה דה-=-יח לאל = תגרועו \ההמכה שפנ לש
 םאו +עיקרל דע .הלועו | תעקוב  איהו  ץראה התוא .ליכת אל
 לכ = וכ. ,תודהיה לש .ןורחאה  "הניגמ, = ,טרבמוס :קרצ  תמאב
 רכממו?חקמ .יניד לש הכורא תחא איגיס אלא הניא ונתורפס
 םהיבא םע .םושוע לארשיש .,טושפ ןובשח אלא  הניא ינתרו
 אֶל ןה ,םימי .בורמ ונראב הבהחו הללד תמאב םא וא ,םימשבש
 ערש המו = ,אצמנ .אל שא .תא שקבנ יב .."השקב,ה ונל .ליעות
 ...םישקבמ .ונא ןי א רשא תא אצמנ יכ--העבשו םיעבש :הזמ רוע

 ונל םיאיבמ ,לשמל ,םא ,רבדה וניניעב אלפי אל יכו
 תודהוה ינינע \רורבל, ירבע ףסאמ םינש שלשל םיתשל תחא
 םיחתופ ונאו ,(ישילש רפס | ,יייניס, תאצוה ,"דיתעה,) "םידוהיהו
 קרו תורצנה לע  םי:ודנ םירמאמ | ה ש ל ש "וב  םָיאצימו ותוא

 רורב ןבומב) תודהיה לע (םינש--קחדה י"פע) רח א " רמאמ
 ימ בל ירהש ,אלפתנ - ךרועה לע 'אלו ?(תודהיה לש התוה מ
 הריחב, לעב ינגיאש ,ירבע ךרוע לש ושפנ תרמ עדי אל .ונתאמ
 תאו ונוחרי 'תאו ופפאמ תא םנרפל חרכומ איה אלא ,"תישפח
 אלָפתנ אל םולכ לבא .םנ :ייפע היבקה ול :ןימזמש הממ ונותע
 לע קרש :,םישקבמ םה "םש, קרש ,"םישקבמה,. םירפוסה .לע
 אמש %םשפנ הפיעשכ חונל םיבשוי  םה "הרזהו הרירקה באה,
 םיפנרפמה :וללה-- ,"םישקבמה,  םירפוסה םה רודה :ינב :ורמאת
 לש םתורפס לע-- :םינותעה ' תאו  םינוחריה תאו םיפסאמה תא
 ,רודה .ינב רתי לככ = ,םי-וזינ םה :הנממו וכנוחו ולדוג םירחאה
 וערי אל 6 דבלב הקיתעה תא קר יכו) הקיתעה | ונהורפס תאו
 < יכ ןעי ,הילא .תשגל םה םיאריו ,רודה ינב רתי לככ ,וניבי אלו

 ירה ,ורמאת הככ  םא % הילע הסכמה "קבאה, תבכש הלרג
 ,"קבא,ה .ינפמ םיאריה :,הלאכ  "םיהלא יש ק ב מ ,ל יובאו יוא

 םתעדו םהמכה לכש ,תערלו ךומל ל  ךרוצה ינפמ םיעתרנה
 דועש = ,תונורחאבש  הנורחאה פק , ,הנורחאה .תרבחמה איה
 ,יומסלוט .לח ה  הנש .םישש .ןב .,הילעמ  םופרה עבצ שבי םרמ
 ירכ < ,תינויה ו תא .רומלל | ,תמאב ה תא שקב רשא

 יא
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 םג ומצעב ומ גר תלו .ורוקמב ןוילגנבאה תא אורקל  לכויש
 "םתונלבס חב, ןיא ונלש "םיהלאה ישקבמ, לש ם בו רו ,תיפורל
 םדיב היהי  ןעמל | ,תירבעה .ןושלה תא .ךומל ידכ רע עיגמ
 הברח אל רשאו הללר אל רשא ,ונא ונראבל ןמאנה חתפמה
 +. רוע

 תשקב, לש רורבה ןובשהה תא .השוע התאשכו
 = רשא שי ,תונורחאה- םינשב ונלצא התלגנש ,"םיהלאה
 ,ןמשירפ 'ה קרצ תמאב אמש :ךהרכילעב ךמצע תא
 3 ןימ אלא תמאב הניא אמש + וז "הדומ,ל .אוה ' געול
 ? יטולוק-פו'ו,ו

 ,ונלובגל האבה ,השדח "הדומ, לע הקזחש אלא ,דבלב וז אלו

 םימעפלו ,קוחש קר תררועמה הרוצ םימעפל ,הנושמ הרוצ שבלתש

 ונבוחרבו = ,ורמאתש = המ \ורמא | . שפנ-לעונ םג תררועמה הרוצ

 אלש יארובו התערמ אלש יא דוב --'םיהלאה תשקב, התשענ

 "ןמוה-רה,ב) ,כ .ב 'ה קרצ .יאד\ םנמא  ,רמשל "הנכש,,- -הנוצרמ

 -- כ ,094  רמונ

 ירחא םיפדורה | ,םופג  םרא"ינב רצמ תלוונמ העוגת אוה רמשה,
 ,רבדה = רורבו , םמעב הדיגב י"ע וליפא תויכז .לבקל םופאושו "הרייראק,
 ,ןוילגנבאה לש הבהאה תרוחב רקיע לכ םינינעתמ םניא .םידמתשמה לכש

 ןיאו ,אמלע יאהב םירעש םהל תחתופש , תרה ירחא םיטוהל םה אלא
 תא " תויכזה:תלעב תרה ינודא וישכע םיראבמ ךיא , ללכ םהל עגונ רבדה

 .."הבהאה תחרות

 רבועה .לארשימ = םדא :יכ = ,ונתאמ | דחכנ .אל ןה .םלואו
 ,השעמ .תעשב .הרואבל איח | הטקוש ושפנ םא וליפאו = ,הריבע
 רמפנ וניא ,חלמ .העורוו ושפנ איה הממש .רבדמ םא "ולופאו
 שקבמ אוהו | ,דאמ דע ול םיקיצמה ,םירתפנ םישק םירוהרהמ
 לש .םפוס יכ ., ללכ קפס לכ .ןיאו ,ושפנ תא קידצהל דימה
 וארביש ,"אמלע יאהב םירעש םרל תחתופש ,תרה ירחא םיטוהלה,
 תא קידצת רשא ",םהל התואנו הבומה "היגולואידיא,  םמצעל
 םוניבמש ,הז .רמוחב םג" שמתשה"מ וענמי אל יאדובו ,םהישעמ
 םיברמה = ,"ונישקבמ, --- ןוצרמ אלשו .תעדמ אלש --- םהל
 ,אורקל יד .םולכ םמצעל ואצמי אל רשא "םוקמב אקוד שקבל '

 לש םהיבתכמ תא ,0172089860888 )](ת)8חמ* ןותעב ,לשמל

 יכ , תוארל ידכ |. ,דמשל םיבורקה  לשו .םידטושמה .םיטנדוטסה
 ימינפה .באכה ןמ המכ ,וניניעל :תרצונו תכלוה = וז "היגלואודיא,
 ,הלא םיבולע לש םהירברב שי תימצעה האנואה ןמ המכו
 ידכ --- ונווכתנ "םימש םשל,, יכ ,הנעטב םשותי הא .םיקיתשמה
 ירחא---, לארשימ .תעדו הרות חיבשהל .ביואה | יריב הלעי .אלש
 הנחמב םהמעב : אקורש ידכ ,םעה ןמ "הלילח, םילרבנ סניא םהש
 הוה באבהו :.'וכו .'וכו ,יםמע תמחלמ תא םוחלל ולכוי ביואה
 וחקפיש המהו םלשה קודצה תא ורצייש המה .תאוה האנואהו
 ןכוה .וללפ אל .רשא םוקמב יכ , תוארל וללה םיבולעה יניע תא
 ימו .וב שמתשהל רשפא  תופירחהו לופלפה ךרד י'פעש = ,ירמוח
 ,ותאנהלו ונוצרכ  תופירחבו לופלפב שמתשהל .עדוי לארשימ םהאכ
 ! "היגולואודיא,ב ., "הטיש,ב ךרוצ ול שיש העשב ---דוחיבו
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 ,לקנרפ ןרַהא

 ,הָּרַנְקְּב תוידּוהיה תובָשומה
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 ירפומה בצמה יתער יפל יכ  ,םדוקה קרפב | יתרמא הנה
 וניתובשומ לע ואב רשא , תוערהו תורצה לכל םריגה אוה לקלוקמה
 םבצמ .רואתל רחוימ קרפ שידקהל ץוחנל האור ינא ירהו . הדנקב
 .תובשומב לדה ריעצה רודהו םירכאה לש ירפומה

 הרומג = הקבילאירתכ = איה הדנקב רשא תידוהיה הבשומה
 .םינשומ = ,ןיחומה .תונטק ,תוטטק ,תוקולחמ :  היתונורסח לכל
 תולעמה תורפח וז הקבילאירתכב םלואו . תוריעז תובשחמו םיטועפ
 ,תוילאידיא  ,תומימת. :םיל רבעמ רשא ,הלש םופיטוטורפה לש
 הקבילאירתכ לש היתולעמ תא .םימכח-ירימלת דוּפכו הרותה תבהא
 ,ואיבה .ןאכל =; םיל רבעמ ונירבא וריאשה

 תלוספ תצק'דוע ופיסוה םהילעו = ,היתונורסח תא
 ,יוכו ףולב ,נגובמוה

 . תובשומב
 " ,תוצהאה י"פע .תובשומבש ישונאה רמוחה אוה .ןווגמו רמונמ

 יאצוי  ואצמת תחא הבשומב אב ןהמש
 ..אטיל ינבמ טעומבש טעומ קלחו היצילגו ןילופ ירילי  .תימורדה
 רחא לכ הזה גשומה לש עורגה ןבומב --- "תוילג | ץובק, יהז
 .ותרלומ .ץראמ ולש ייםייחה ךרד, תא ,וינחנמ תא ,ותא איבה םהמ
 . לובגו ץק ילב םינרמו בירל = ,דימת תקולחמל | תואצות :ןאכמו
 , ,יאטילה-תא אנשי היברפב וא הילודופ ןבו ,ינמורה תא רצי יצילגה
 םייוצמ .ונכשל רכא ןיב | ,והערל שיא ןיב םיטפשמו | , ךפיהלו
 ,דימת םויו םוי לכב  טעמכ .תובשומב
 .ייללכה = ילמרונ-יאה בצמה ךותב

 ! תינקירמא
 "וישכע .ררושה בצמה ונל אצי וז תבורעתמו

 תובורקה הלשממה | תואָּכרְע
 . | םידוהי לע  םירוהי םילבוקש: ,תונלבוק דימה \ תוסומע .תובשומל
 - דוחיב !םיזבמו : ללכב .לארשי םש תא םיללחמ הלאה םיטפשמה
 :ינולאש םומעפ המכש ,ילע ינא ריעמ ,הדנקב ידוהיה בושיה תא
 ןרשאלג .הכומפה ריעל םיעפונ םידוהי םירכא ואר רשא >,םירצונ
 םיכלוה םידוהיה םאה, | (םיניד-יתב ןמצעל ןהל ןיא תובשומה לש
 הבחמו הבהאמ אל םתלאש תא וללה םילאוש ,ןבומכ "+ ןידל בוש
 ירכא .םיללחמ  המכ" דע ,חיכוהל = וז הדבוע היד לבא | ,.הריהי

 םהינבש בלב החמש * םינתונו  ,םיכרב לארשי םש  וניתובשומ
 באכה לורגו "!יסוי תא יפוי הכי ,רבדה בוט, :  רמאל ,םירצונה
 ( !המילכה .הלודגו

 9 דימת:תובירמש ,תוערה  םיתעבש ]ה תולודג לָבא
 .טפשמ לב :שממ- ןברוח ול  תומרוג ןה ,: וכצע בושיהל תומרוג
 -- "רתוי .דועו "חצנמה,ל .םידדצה ינשל םיבורמ םימדב הלוע
 םע שדח טפשמ בור יפ לע וירחא ררוג טפשמ לכו .חצונמהל

 'עדוי , 'וכו 'וכו םישרח םיטילקרפו םישהח םידע" ,תושדח תונלבוק
 .םימובפ םיטפשמו םיניד לע אעמק-אעמק ואיצוהש | ,םירכא .ינא
 .שממ םירלוד יפלאל /,ם י5 ו-ד ג תונובשחל  םיפרטצמה

 ., (ירעיול, -- הקירמאב ולאל םיארוקש ומכ וא) טילקרפהל םלשל

 ,לשמל ,הנה  .,"הנלפמ, . ינינע ילגרל .םה םיטפשמה בור
 :,התוחא תא השא תוניועה ,תוגלפמ יתשל .הגלפנ שריה .הבשומה
 ,לוביבב ,"לגד,: וא יידקפמ, הגלפמ לכלו
 רקנ . ,"תונחמה, תא ןמפלו
 ,ינומלא טחוש לש ומש לע = ,הינשהו ,ינולפ

. 

 -יקר , לודגה . ונרעצל

 :היסור יטילפ ,הינמור

 "עדוי
 \ * ףסכ .גישהל .ידכ ,םיושמ תוחפב םהיסופ תא ורכמש ,םירכא ינא

 ,ףוואה תא רבשל ירכ,
 , טחוש לש יומש לע .תחאה הנחמה תארקנ

 :.הטיחשה | םלואו
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 ללכ -םיקדוב .םניא .םירכאה .  י!ל-תומש קר  םישמשמ םיטחושהו 2

 לבאי ."הגלפמ, לש  רכאו  ,םיטחושה לש  םהיתויציצו םתורשכב

 םיטחושהש אלא .היגשה הגלפמל רשא טחושה תטיחשמ םג ןובאיתל
 ."תונלפמ,ל  "םילגד, .םישמשמ

 תונלפמה ילעב ןיב ,רומאּכ .,םה םינדמהו םיטפשמה בורו
 םירמגנ .תחא הגלפממ םינש ןיבש תונוממ ינידו .םיכוסכס ..תונושה

 תחא הנלפמ ןב ןיבש לק ךוסכס לכ לבא ,םולשב בור ו"פע

 אלו .. םיטפשמו - תובירמל ,תקולחמל םרוג תרחא הגלפמ .ןב .ןיבוי =
 ,תוגלפמה ינב לכ לש םביר השענ יטרפה בירהש .אלא ,רוע =<

 םירכאהו ,ןוימטל .דרוי .לארשי לש םנוממו ,"םיבר תרצ, השענ

 עקרק .ידוהיה .בושיל :אצוי ער םשו ,תובוח לש ךבסב :םיזחאנ
 תוכומס תיבשומב עקרקמ ךומנ ריחמב דימת רכמנ תידוהי הבשומב

 וביטב עורג .וניא תוידוהיה .תובשומב עקרקה יכ ףא ,םירצונ .לש

 תובשומה לש יפרגיאיגר םמוקמ םג , תוירצונה תובשומה לש :הזמ =

 .לזרבה-תלסמל .תובשומה .ןה תובורק יכ .אוה הפיו בוט תוידוחיה =
 , קוחרמל דע עיגהו ןהל אצי ער םש לבא י
 ,'םיאלפ ודרי, ונירכא יכ לע לבאתהלו ןנוקל רשפא-יא םנמא 1

 תוצראב םידורמ םיינע .ויה םלוככ םבור .  היתצקמ אלו הינמ אל =

 ויה םלוככ םבור ..ירמחה .םבצמ ערוה אל יאדו ןאכו ,םתרלומ
 א5 .א'קי תובשומב ןאכו ,םתדלומ .תוצראב םג  םירומג  תוטוידה >

 םהיתוריעב ,םתדלומ תוצראב .םשש אלא . "'םתוברת, .םהל הדבא

 היהש ימ יבגל .םמצע תא ולטבו םיששב םילטב ויה  ,תוחרנה

 עובקה םייחה .חרואו הביבסה ,בצמה .המכחבו הרותב םהמ לודנ

 ןאכ לבא | ,היהיש טטירוטבא הזיאב | תודוהל םתוא = וחירכה

 ןמ רחא לכ רמל ,הלוזה היטרקומדהו  גובמוהה ץראב ,,הקירמאב = |

 ורבח  ןולקב = רבבתהל | ,שארב \ ץפוק :תויהל וללה = תוטוידהה =

 םירכאה 'ןמ דחא לכי . תוברתב ונממ לודגה הא ובלב תוזבהלו +

 תא האיבמה איה "ךמש ימ, תנעטו ,שארב אקוד רומעל ץפח

 םהל ןיא ..תובשומל הרומגה  תויכרנאה תא ,הארוגה היסומלורדגאה

 םושבו תעמשמו תוררתסהל רכז םוש םמצע ןיבל םניב = םירכאל
 רעוה .ירבחמ  ,ץוחה ןמ םישנא וסנ רבכ , םנגראל רשפאהיא ןפוא
 םינינעב .םהיניב .ךותי רשא ,דעו םברקמו םהל רוחבל ,איקי לש |
 תובשומב דפיל .וסנ ..דחא םוי וליפא דעוה םייקתנ אלו" ,םהלש =
 תא הברקב חתפל ירכ ,םירוענה-ינבל תיתורבחו תיהורפס .הדוגא =

 לש תובהלתה .המייקתנ אל וז םגו--בוטה םעטהו ירובצה .שנרה
 תונציל ,"תוחקפ, ,לוטב .-- עגר רובעכו ,ןושארה עגרב ףדנ שק
 ,הלפת-יתב השלש שי יישריה,כ הנטק הבשומב ,  לונה  תמיתסו <
 םג ם.מא  (.םייטרפ םיתכב וא רפסה-יתבב םה הלפתה"יתב) |
 ,הלפתההיתב .יוברל תצקמב םרוג ינשל דחא רכאמ םוקמה :קוחר =

 השעמ היה רבכ .תירקעה הבפה איה םוקמה קוחר אל לבא
 ,ינוכיתה .רפסה"תיבב םירכאה .ןמ תצק וללפתה "םיארונה םימי,בו
 ינש וללפתה ולו ,רפסה"תיבל ךומם ה  יטרפ תיבב -- .םתצקו

 םיוחתשמו םיחור םידמוע ויה  כיג דחא תיבב :וללה = "םינונמה, =
 תתל אלש ידכ : תושעל דוע "ולידגה, יטרפה 'ןינמ,ה ילעבו  ,םיחור
 םוללפתמה ואבשכו ,ותוא ורגפ , רפסה-תיבב ללפתהל "דגנכש רצה ל
 הרומה .הא םבבדהילעב 'םהב וחלש ,לוענמה תא .רובשל וחרכוהו
 סנכנ הרומה .. רפסה-תיב. לש .ילגנאה =

 וללה םנמא תיבה תא בוזעל ורהמי יכ ,םיללפתמה לע וב םיאיו
 ושקב אל םהש ,ורמאו וקדטצה םיללפתמב הרומה תא ותיסהש =

 ארבפמ רבדה תא השע אוהו ,והא-והבור תא חקיש ללכ חרומה תא =
 תבב תוחילש יתש השעו ,ריצל תאצל .זא .דחעתה יכ ,הישפנה =

 אצי  ,הלפתה"תיבמ | םשמו ,םיללפתמה תא שרגל ךלה : תחא
 ,.ודיצל <

 הנומת ,ולכות םא *: ,םכמצעל  וראת * ,יַארוק  ,םתא לבא

 > ,ודיב הבורו .הלפתה-תיבל

 ש--חי ןוילג
+ 

 םויב אב ומכש לע ול לשפומ הבורו .לודג יונ. : וז .המיעגו הביבח
 םתוחילשב ,תירוהי .הבשומב = ,םידוהי לש /הלפת-תיבל :םירופכה
 הבורה תא : ןנוכמו  םירוהיה  םיללפתמה תא שרגל ,םידוהי לש
 !םהינפ יפלכ

 רדסל וליפא רכז תובשומב ןיא םימועפה רובצה ינינעל עגונב םג
 , תסנכההתיבל רבזגבו םיאכגב םירחוב ןיא ןאכ .,לשמל ..אוהש לכ
 לטונו אב הצורה .לכ אלא ,,הפוריאב תונטקה  תוריעב :נוהנש ומכ
 . םיטפשמו .תומולהמ -- תואצותהו , םה םיבורמ םיצורהו ,םשה תא
 ינש , וזכ הרבועב היאר דע תויהל ימצעל יל- עריא תחא םעפ

 השמחב "הרות ןתח,--דחאה ,תוילע "הרות תחמש,ב ונק םירכא
 תרחמל .הזל בורק ךסב כ"ג "תישארב ןתח, -- ינשהו ,רלוד
 תער יפ לע .תוילעה ףסכ תא תובגל םירכאה דחא אצי גחה
 ןשי .בוח הבשומה ישנא ול  םיבייח וירבד יפל יכ ןעי ,ומצע
 ,ינש רכא .אצי .וירחא ,תורבקה-תיבב .הנבש ,"להוא, הזיא רעב
 ּול .עדונשכו ., תינש תוילעה :ףסכ תא עבתו ."ימצע תערמ יאבג,
 "וקובג תא .גיסה,  יכ  ,קעוצ .ליחתה ,ןושארה .הבנש היבגה רבד
 הזו .לאוש .הז ,"? ךמש ימ, : בישמ הז .ותושר ילב ףסכ חקלו
 . גוהנכ  ,םיהלא תדרחל הכשומה יהתו---בישמ

 לבא .,.ןופנא . ריעזב .ץחרמ-תיב תונבל וסנ תובשומה תחאב
 לתוכ טטומתה  ,ותיצחמ דע ןינבה םקוהשכ | .לארשיל לומ ןיא
 רוחסו .ןינבה .תכאלמב . .ירמגל הלטב הכאלמהו ,לפנ ינשהו דחא
 השע רשא תא ערי אל שיא :הארונ איבוברע .הררש תונובשחה
 רשא שי ,השעמ ןתוא ירחא םינש עברא רובעכ ,התעו ,והער
 םוכס הָזיא ףוסאל תיבל תיבמ וכליו תחפטמב םירכא ינש וקיזחי
 -תיב ןינב דעב םהילע בורה ןשיה .בוחה תא םלשל ירכ ,ףסכ
 . . ץחרמה

 ,הלאכו הלאכ 'םישעמו \ תודבוע דוע  םכל " רפסל ףיסואה
 וניתובשומב רובצה | ינונע לש םבצמ אוה המ ,םכל ראהל ידכ
 ,יתרפפ רבכש המב םכל םגו יל ידש .ינמודמכ % הדנקב רשא
 רשא שיו ,עקרקב ינפ תא .שבוכ | ינא וז ,הפשאב טטחמ ינאשב
 תאזה .הפרחה .ירהש ,ירמגל לדחא יכ בוט  בוטש | ,ול המדנ
 , ונרעצ רעצהו איה ונתפרח

 יל .רשפא:יא ,אוהש ומכ בצמה תא ראתמ ינאש ןויכ ,םקואו
 לש לודגה בורהש ,תירוהי הבשומב . דחא רבדב רוע עגא אלש
 םהיתויכזב הב וותשנ םידוהיהשי ,ץראבו ,(* םה םידוהי היבשות
 ונירכאל היה רשפאש ,המודמכ ,.הרומג תוותשה םיבשותה רתי לכל
 דימעהלו ' םהלש | "הימונוטוא, . םבושי | תולובגב םמצעל רוציל
 .תובשומב םיאצמנה ,םהה םינטקה הלשממה תורפומב םהלשמ םידיקפ

 רכוג .וניאש , םורצונ טועמ .םג שי תובשזמה רתיב = םגַו "שרוה,ב (*
 םנמא תובשומה ,רובצה ייחב תרכינו תרכינ ותעפשה לבא ,ורפסמ ויפע
 ---ןהל הצוחמ םגו--תובשומב ןוא לבא .םירוהי ךרוצלו .םודוהי י"ע ורפונ
 םוטעמה | םירצונה = . ידוה*וניאשל  ידוהו ןיב .לירבמה , דחוימ םוחת הזיא
 םישנא וא  ,הלשממה לש "תיב תוזוחא,מ' וכוש םושנא "וא םה "שריה,בש
 קרפב יתרמא רבכו .הכשומה תא  ובזעש , םודוהי לש םהותוזוחא תא .ונקש
 ,הרבעשי הנשה ךשמב "שריה, תא ובזעש , םידוהיה םירכאה תשמחש' ,םדוקה
 תובשומב םג הז "גהנמ, ץרפ  ,עוריכ -- ,םירצונל םהיתוזוחא תא ם לוב והכמ
 םועצמאב ' שמתשהל \ תודיקפה התיה .הח רבו מ 1 ,  הניטנגראב ךשא א"קי
 םאולמב םהיתובוח תא הל .םלשל  םירכאל  תנתונ איה ןיא :הז רגנ םינוש
 תמרגנ הז י"ע-םנמא . הנקמ:ירטש ףכית םהל תנחונ איה ןיאו תחא םעפב
 ןיא הדנקב . וזמ חבוט הנקת ךל ןיא ל לכה תבוטל לבא ,טר פ הל הער
 ךכיפלו ,הלא םיעצמאב שמתשהל , הצור \ הניא ילואו  ,הלזכו א'קי תודיקפ
 הכמל הפורת .א"קי אצמת אל םאו ,םורזל תוכפהנו  םידוהי .תולחנ תוכלוה
 ןאכ .תוידוהיה  תובשומה לש ןמויקל "הז .רצמ תפקשנ המוצע הנכפ ירח ,וז
 , : + ללכב
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 הבשומה . איה הרבע ילגרלש * ,"שריה,ב + הפ םיאור .ונא המו
 קוחרש .ירכנו> ,ירכנ אוה הטסופה שאר .היתורבח לכבש תיפופמה
 שי .יכ' ,וירחא \ םיננהמ .םמצעב םירכאהו | ,לארשיל הבהאמ .אוה
 .ןושארה םויב 'םדבע לע  תושרה ינפל םהילע םימעפל .ןישליש
 אקוד שאר .השענ ,הבשומב .ינונח םג .אוהש ,הז לארשיל רצימו
 חקפמה דעוה :לש םירבחה תשלשמ .םידוהי ושיגהש היציטפ י'ע

 םה טינש הבשומב רשא ירובצה רפסה-תיב לע 1'( :מא008ַ)

 ,םידוהיה .ידלו קר. טעמכ םידמול ס"היבבש יפ-לע-ףא = ,(* םירצונ

 . םידוהימ .לודגה = וכורב הבגנ = (8:18001: (צא) רפסהְתיב סמו
 לכב .הגוהנ .תימוקמ הימונוטואש ,תישפח הנירמכ רבדה אוה ךכ'
 (18ןטוו .זט108) בורה :ידיב = ןותנ ןוטלשהו היתוריעו  הירע

 םידוהיו = ,חרבעה הנשב ירצונ רחבנש טעמכ הבשומה שארל םג
 יקנ .ונניאש ,ירצונה תא םתבהאמ אל  ,ןבומכ ,וב וכמת םיבר
 : םרשבו םמצע .םהיחאל הזעה םתאנשמ םא יכ ,לארשיל .האנשמ
 רחבנ \הבורמ תוצמאתה רחאל .קרו תועד - שלש לש בורב :קרו
 אלא :,(םידוהי י"ע  ,ןבומכו ירצונ רחבנ םינש עברא ינפל .ידוהיה
 תועדה רפסמ לע הרתי תחא העד לש בורב קר רחבנש ינפמש
 ורוערע :י"פע  ,תיזוחמה הלשממה הלטב ,ירוהיה טדירנקה לבקש

 רחבנו  תושדח | תוריחב | ועבקנו  ,תוריחבה תא ,ינשה רצה לש
 . ידוהי

 תמָרוגה .,תרחא הבס רוע שי םינרטהו תובירמה דבלמ םלואו
 לש .הובצה תודסומב .תורשמ . תאשל ולכוי לבל \ ונירכאל םהל
 םיאצויה םינש .וא = דחא דבלמ ., םירכאה לכש ינפמ --- הלשממה
 ,ריעצה .רודה ינב ברקב . תילגנא :בותכל םיעדוי םניא ,הז .ללכמ

 תוחפ :םיעדויה ,םיריעצ .רבכ שי  םנמא \ ,תובשומב לדונו  ךנוחש
 תונשל ועיגה םרט .דוע םבור לבא .הנידמה הפש תא רתוו וא

 ןעמל םתנבה םג  םהב הרגב םֶרְט :רועו ינידמה  ןבומב תורגב
 + תירוהי הבשומב | ידוהיה . רובצה : ינינע לש םתובישח תא ןיבה
 ןמוב .םג .ועיגו התחשמ הריפסוממאב םילָדנה וללה .םא , ינקפוסמו
 לדנה ריעצה :רודה .לע םלואו . הנבה .התיא ידיל םינמזה ןמ
 5 . תוטרפב .ןלהל רברל .רוע בושא תובשומב

 (,אובי .רוע)
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 .רלפנרב ןועמש רייד

 .ןוממה ןוטלשו םידּוהיה
 (.ךשמה)

 שי וז האנואו -- ומצע תא תונוהל .טרבמוס היה ץפח

 תא םידימעמה ,םימשיטנאה ירברל הדומ | וננואש -- ורפסב

 ו

 םפואה:תיב דיקפ--ינשהו ,רומאה הטסופה שאר אוה רדחאה (*

 האנשב הברה אוה דושח הזה דיקפת םג ,תויבחה תחא לש | תואובתל

 םג רחבנ--ןוגה ירצונ טרידנק רוע אצמנ אלש םונמ--םנ י'פע .לארשיל

 יב , ךכל תוכזה קוחה י'פע ול ןיא תמאב יכ ףא , חקפמה דעול דחא ידוהי

 + תולגנאב ןמש תא  םותחל ולופא ערוו אוה .ןיא ןכ:לע
 וינוק כור . תוטעומ םינש ךשמה רשוע השע הבשומבש ירצונה ינונחה

 אלו הבשומב תויונח םהל  חותפל  םודוהי םג וסנ ,םירוהי ,ןבומכ ,םה
 ירצונלו .הפקהב ה'ווחפ םיחקול םידוהיה לצא :טושפ אוה םעטה .,והילצה

 ינוגחה לא םיכלוח ,הפקהב הרוחס ןהונ ירוהיה ןיא םאו ,ןמוזמ ףסכ םימלשמ
 ירצונה ינונתה םע ."יוגה לצא םג תונקל רשפא םינמוזמב ירהש, | ירצוגח
 םואיצומ, יהוהיה ינוגחה ןמו ,חקמה לע ומע םידמוע ןיאו דובכ ךרדב םירבדמ

 םע תוהחתהל | לכויש ידב רוה תא  רולוהל , חרפומ אוהו ,"ודשל תא =

 , + ירצוגה =

 םלועה =<
 הנמקה אממ נטה כ בבל הובנה הדוח וגה חוה לוד-ה-הדה דה

, 8 4 8 

 א ל א 7 7 2 76 5 רי 00% 0% <

 ו 7 כ -

 תומשיטנאה ..האצמנ ורפסב םלואו .עז גה -תאנ ש לע 'םתטיש
 ,ירבעה םעה תא :,ירבדמה .עזגה :תא םהזמ אוה : רתווב תיסראה
 ורפס ףיקמ תמאב ..ורפומ תא. ,םייתוברתה וייח תא  ,ותרות 'תא
 דע .םימודק .םימימ .תודהיהו :םידוהיה תא וננש :יאנגה .לכ תא
 . = /לש" תוערה תובדה .ןמ :; וירבחו .ןויפא .תמהוומ וב שי = הזה םויה
 * | היסנכה תובא לש תומשאהה ןמ =; םיאמורהו | םינויה : .םירפיסה
 - 7  ןמ ; םינובה ימיב לארשי יאנוש לש : תולילעה ןמ \ ; תיחישמה
 " תיראה הואגה .ןמ :; וידימלתו .רגנמנזיא לש ?םייעדמה, .םיצוקשה

 * םיררוצה לש .הלבגה ןמ .וליפאו--וירפחו .ןילרבמ'צ לש תינמרגה וא
 . \  טרבמופ איצמה ,שרח ",רחא חפונ אלא . ונימיב .םילפש  רתויה
 0 אוה דעצו רעצ לב לע | .ונימב 'רחוימ ןונגפ : ,םירברה .םתוא לכל
 הער .שורחל ,םימשיטנאה .ירבדל םיכסהלמ ול .הלילח .יכ .,לצנתמ
 הזיא םימעפל עילבמו םימשיטנאב בר .אוה . ,הברדא * ,םידוהיה לע
 וירבדב ןיאש -=- אלא  .םידוהיה .יפלכ .דובכ .לשו הלמח :לש יוטב
 דעו המודקה  הפוקתמ לארשי : יררוצ לָּכ ירבדבש המ םא יכ
 : .התע

 " .עדמה .רצמו רסומה .רצמ ונבלב רוגנ .תררועמ עזגה תאנש
 ןיא .בוש ,תרלומב. ,עז.ג ב ירסומה . לוקלקה תא םילות ונא םא

 . " םהאל רש פא םא : ךשפנ:חמו .וז הרזגמ טלמהל תלוכי .םדאל
 | | ' פכ לע ונטפשמ היהי ךיא  ,תאזה ."השוריה לבסמ, רטפהל יריחי
 " | ונמצעל השרנ ךיא -- ךשפא- יא םאו + םתוזבהל | עזגה ינב
 :| | < םדאל הובג םאה + ותלכיו .ותושרב ונניאש המ לע שיא תוזבהל
 ,ירברב רמלל יתנוכ ןיא + רחא םומ לעב וא שרח יא| רוע דלונש
 עז ג אוה ירבעה עוגה יתער יפל ,לארשי לע תוכז הלא
 יכנא לשכא לבל ,ימצעל הרהזא אלא הלא יירברב ןיא .ר חבנ
 : .תיעזג הואגב
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 '!  םדאב ,הזח רבדה לכ ףרפומ ערמה רצמ .םג תמאב לבא
 " !  :יתוברתה עבטה אלא = ,עזגה גשומ ירמחה עבמה \ ןיא ירוטלוק
 = !  תוברתה  ,איהו ,ותוברתב םדקתה רשא ,םעה ותוא אוה רחבנ עזג
 .תאזב תוברת '.םעה ישיא לע  הבורמ עפש .תעפשמ , תימואלה
 .ירבעה םעהל -- .רתויבו ,םיירוטלוקה םימעה לכל שי

 ל אה עוגל ןורתי יכ ,ורמא +: ךכ ונימיב וגהנ עזגה .יאנק

 הזיאל ואצמשכו :,העובק החנהל .רבדה תא ועבק .י מ ש ה עוגה לע

 : < ורפומב : ןויטצה .יכ ; ,ימש .םעל .ךיישה ריחי \ הזיא וא  ,ימש םע
 תובס פיע :לגלנתנ .רשא : ,ירא .והז :ורמא ,תיעדמה ותלורנב וא
 , + :לָכ יכ  ,תוטישפב רבוס = ,לשמל ,ןילרבמ'צ = , םיימשה לא תונוש
 | וא לכס אלא ונניא .,םירבעה ןמ היה חישמה ושיש = ,רמואה
 14 4 הנוכב = םירחאה תא .העטמ .וא העוט וא :,יאמר וא | ענושמ
 ד .ותומכ = ה שוע לבא ,וילע .ק לוח םנמא טרבמוס

 :> וא ינולפ .ידוהיב ואצמנ אל  :יכ  ,וררביו םדא ינב ואובי
 . םצע ןה טרבמוס תעד  יפלש  ,תוישפנה | תונוכתה  ןתוא ינולפ
 .-ןב .ונניא ;תוחקפה * התוא > ןיא  ידוהיה ינןלפב . ירוהיה עבט
 'םדא ונניא ; עבטה לא ושפנ ימינ .לכב אוה רושק אלא  .רברמה
 / |( הקד .השנרה . לעב ' אלא ,תערה 5וקש לשו ןובשח לש
 " תוארהל רשפא .הסנרפה ירחא טוהל  ונניאו ןוממל ףאוש ונניא
 , 4 טרבמוס הז לע .בישי המו = , הבורמ = רפסמב הלאכ  תואמגוד
 |" אוה תמאבש ,שרח ןוינה .דימעי אלא ,ותועט לע חרוי אל אוה
 וירבחו גנירהיד | . שדח חסונ ול .איצמה .יכ אלא :,ןשונ ןשי
 " -עמש,--ורסומו .ויתודמב = הקי םדא אוה .ידוהיה .ינולפ : םירמוא
 - ידוהי :הנימדעמש ---.לפשו .םהוזמ אוה יראה .ינולפ . אוה ירא .הנימ
 | ןנעה .בעב ונילא = אב .וכ אלא ..ןכ .רבוט \ טרבמוס םג ..אוה
 ו לבש תא :ונרויצב + : רמוא אוה ,"תורירמה תא קיתמהל
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 . תלגלגסה תלוגלוגה ילעב
 ,הכוראה = תלוגלונב . רהיתמה
 ,(הנזולב הז עריא ,הנשא אל םא) ץיווושב =

 . ןידה תא |
 איה  תלוגלוגה .תרוצש =
 תישענו תכלוה איה הכוראמו תחתפתמ םדאה תלוגלונ יכ ,םירבוס =
 .ונל ןורתיה ןכ םא ..תלגלנס |

 המכ. דע ,םיעדוי וגא ןוא---ןנשי ;

 הבושת .שי טרבמוסל לבא .םדאה לש ירפומה ועבט לדבה לע =

 : תוהימתה 'לכ לע תקפסמ "
 ,יערמ ןפואב רברה ! >

 ,לענה תא השע .:טרבמוס |
 רוריבבו תויגולופורתנאה תוריקחה רבדב טרבמוס איבמש המ =

 בורלו .םקועמ לופלפ אלא וניא תוישפנה תונוכתה לש וז הלאש
 תא .טרבמופ רתוס <
 ירבהב
 . 3טַשוסז + הזב אצויכל תחא |

 יכ  ,רשפא \ .ינולפ וא ינולפ .עבט תא רוריבב  ןמסל ונתנוכ .ןיא
 ונררב רשא .תוישפנה תונוכתה 5 כ תא  אצמנ .אל םידוהי .תצקב
 ואצמי םידוהי תצקב יכ ,ןכ .םג רשפא , ידוהיה  תלוגס ןתויה
 תונוכתה ראש תא אצמנ םהירבהבו ,הלאה | תונוכתה תצק
 תונוכתה ןתוא לכ ינמרנב היהי יכ ,רשפא ןכו ,תורבודמה
 ונא לבא \.ןה םידוהיה לש ןהב ונתנש םינמיסה .יפלש תויעבטה
 ,היצלוקיפס ,תוחקפ .גשומ רותב םידוהיה עבט לע םירבדמ
 ותויה .,תידימת העונת ,ידימת ןובשח ,תויחטש ,הילכתה תשקב |
 +והאצמת ימב .ידוהיה עבט םה הלא לב--ותמדאלו עבטל רז |

 תא אצמתש רשפאו .ידוהיה ינולפב אקור אל לבא ,םידוהיב
 תטישו גנירהיד תטיש ןיב ןיא .יחישמב םג ידוהיה . עבטה

 לש ותרבס יפלש ,תופירחה התוא ,רבלב תופירחה אלא טרבמוס |

 תופירחה תא םיאצומ ונא למיזב . ירוהיה עבטה | ןמ איה טרבמוס
 תא .םיאצומ ונא טרבמוסב | ;תינויעה  ,תיתמאה = ,םיִדוהיה לש
 אוה התוא קרש ,תקרבמה הקיטסיפוסה תא ,תפיוזמה  תופירחה
 .יהוהיה עבטל םחומ |

 2% יכ ,ורמא םה ..םתטישל ןמיס :ונהנ עזגה:יאנק תצק
 ירחכנ םה הכוראה -תלוגלוגה ילעב .תלוגלוגה תרוצ ב יולת
 יתוברת ןורשכב םהמ םילפונ , םינמרגה םה ולא . ישונאה :ןימה

 ,עזגה-יאנקמ רחא יכ ,עריא  רבכו
 תואטיסרבינואה .תחאב | רוסיפורפ

 המכחה תא הרוה
 וילע ומוקיו , תלגלגפ תלונלוג ילעב םידימלתל תאוה האלפנה
 וילע וקידצה ,רשיה לכשה ילעב ,םינמרגה .הפרחב והושרגיו

 ,ונל .רמאי ימ יכ . תאזה .הטישה .לע .גלגלמ טרבמוס
 ונימיב - םיגולופורתנאה | תצק + הלעמ

 : םדאו םדא ןיב לידבהל רחא ןמיס ןתונ ומצע טרבמוסו
 ,םימעה ראשמ ומד עבטב לדבנ ידוהה .םדה אוה שפנה
 ררבוה .אל דוע = , םולכ התע-תעל ונל ןיא תאזה השדחה הטישב
 םא וליפאו .עזנל עזג ןיב ימד לדבה שי םא ,רקיע לב ול

 םרה לדבה עיפשי ה

 ררבוה םרט רוע םאו , רבדה אוה ךכ

 . ונידיב וז איה תועט יכ ,היאר הזמ ןיא

 ךתוח .תפומ וגניא \ תויאר ןורסח

 --חנוכה ;םדב חנומ הז : ישניא

 .ןכ .ירחא .ררבתיש רשפא
 ירמא ,הרעשה וזיא  לוטיבל

 לדבהב יולת רבדה ןיא יכ ,ליגרה גשומב עזג ןי א .םדאה עבטב <
 , המודכו תורעשה עבצב וא ,רועה עבצב וא = ,תלונלוגה .תרוצ =

 ,תויהל חרכומ ןכש ליבשב--םדה עבטב לרבה שי לבא
 ,ותדמ יפ לע .תויהל תביוח מ .לגרהו

 ,ומצע ירבד

 קחשמה םדאכ הריקחו

 קחשמ אוהו 'הבהה ארק .אוה
 הלמ קר שי :יל . םיזוגאב ערמ

 וב ועיבטה רשא הא--ירבעה םעל תוטלוב תונוכת שי יכ
 םיפלא .תשלשל : בורק .הז .םייתוברתה וייחו .הירוטסיהה תוערואמ

 ,רוריבב ןמפל אוה .השק לבא .קפס םרא ליטי אל הזב -- הנש
 המ | עורי . הלאה  תונוכתה לש .ןעבט תא ,יעדמ קוירב טרפבו
 לכ ול .ןיאש  ,החישב רמא אוה * .ןופנרויבל תחא םעפ עריאש <

 ,.רוגנה תילכת תומשיטנאה .לא אוח דגנתמ יכ ,עידוהל ללכ ךרוצ
 ,םירוהיל תוהחוימה .תונוכת תצק .שי לבא .. ןילאמ 0 הז רב |

 ,ומצעל אוהשכ ,עבטה .

 אוה .ידוהיח ..תורפסב רתויב טלוב הז עבמ . ןתלבוס  ותער .ןיאש
 תועיספ עסופ  ,ראמ  ףירח ,והורב דנו ענ ,זיזפ ,העונת אלמ
 הוה ידוהיה ןכיה : והולאש . . , זינרמו שגרתמ ,ןינעל ןינעמ תוסנ
 אלרהאב ןמריהו .רהאב ןמריה :בישה הז לע + תורפסב
 דע ,הארנ הזמ .תירבע םד תפט ףא וב ןיאו .םלועמ ידוהי .היה
 -ישנא ואובי םא םנמא .וטפשמב דאמ רהוהל רקו חה ךירצ המכ
 --םודוהיה .עבט רבד לע הסמב וא תינוטיליפ החישב ורבריו חור
 עבק םהירבר תא תושעל | םיבייח .היהנש ילבמ ,םהל עמשנ
 לע הפי רפס תחא םעפ בתכ קניליי ףלודא .תיעדמה ונתרכהב
 תא . (ילארשי ןבא, םשב תירבע םגרותמ) ירבעה םעה עבט רבד
 םולכ לבא ..ובתכש ימל אוה האנו ,גנועב םיארוק ונא הזה .רפסה
 ,ונימב ריחי ,ןייוצמ ןשרד היה קניליי +םה תיעדמ הריקח ירבד
 ירבעה םעה תא םג .המיענ הדגא ןיעמ ול .התיה תודהיה לכו
 שורד םהילע | דסיו- ,הדנא: ירבד רותב ,ילשמ רויצ רותב ןיבה
 .איבמ : טרבמוסו + תיעדמ הערכה וירבדב שקבי ימ לבא .האנ
 :םג םימעפלו ,הניה לש תויטויפה תוגלפהה תאו קניליי ירבד תא
 \םמורל עודי ךרוצל ובתכ רשא ,םיינויצ םירפוס לש :תואמזונ תצק
 ויה .יעדמ ןינע .יאדו ול השענ לכה .ירבעה עזגה ךרע תא
 ;די רחאלכ קלסי םתוא ..יתרבס לע םיקלוחש ,םימסרופמ םירקוח
 :דועו .הניהו קניליי וקספ ןכ ירהש ,ןינעה עבטב םיאיקב םה ןיא
 ..םידוהיה עבטב םיאיקב יאדו ולאו ,ונימיב םיינויצ .םירפוס תצק
 \אוה--לארשיל הלעמ וב םיאצומו חבשל םישרוד םהש המ אלא
 . ירסומו ישפנ  ןורפח וב אצומו יאנגל שרוד

 "תא אוה אנוש םאה . ןוממה תאצמה םידוהיל סחימ טרבמוס
 ךכ .לבא ,הזכ רמוא | ונניא שוריפב + ונוטלשו ןוממה
 ",עבטה תא הזע" הבהא" בהוא :אוה = , וירבדמ
 :אוה ;םיישפנ תודופ ,עבטה תודופ דוע וב שיש ,רעיה .ותוא לע
 ,םיכזה לחנה ימ לא ךשמנ
 ./רפכה ייח תא בהוא טרבמופ ,םירפצ הננר לא ,תונליא תחיש
 תולודגה םירעה ה וכרב רשא הדרשה חיר תא חירמ אוהו
 העונת םיאלמה  ,םירעבש םיזיזפה םייחה , ויניעב ןה 'םינבא-ירבדמ
 ,ותמדא לעש לע בשויה םדאה ול ביבח , וילע\ םיאונש ,הלומהו
 -ןג תאו .םיקוחר תורודל דע ויבא יבאו ויבא וילע בשיש ינפמ
 -תובאו ויתובא הילע ובשיש המדאה תאו רפכה תא ,הז ונדע
 תא דרטש שחנה אוה ןוממה .ותרבס יפל ןוממה םהו ,ויתובא
 -ינב | ואב = ;ותוא ואיצמה םידוהיה ןה ןוממהו , ןדעה-ןגמ םראה
 ןרעיה ישנא לא ,לוחה ןמ ץוח םהימימ םולכ ואר אלש ,רבדמה
 ,םירק םהימדש  ,ןופצה ישנא לא ,םיחתור םהימרש ,חרזמה ינב ואב
 ,תוירברמל םתוא | וכפהו םהירעי תא ותרכ ,םעבט .תא ולקלקו
 ידוהיה קחדנ יכ .,םיעטמו רזוחו םיעטמ טרבמוס ,םינבא-ירבדמל
 .ותוא םרהו | ,וחורל ירמגל רזומ היהש ,ולש ונניאש םלועל
 חכ | ונניא .לטבמו סרוה :רמולכ .ועבטמ ילרביל אוה ידוהיה
 רדסמ חכ אלא ,ארובו דבוע חכ ונניא . ילילש חכ אלא ,יבויח
 ןםימעה ראש לש םתדובעב רימת שמתשה ירבעה םעה .זכרמו
 תא .לטבו םרה--וחורל םיאתמ היה אלש המו .םתוא ריבעה אוה

 ויתוחוס תא ,ובש תיחצנה תודליה תא
 ,ןובשחבש רבה הז ןיא +ול ואיבי המ יכ--ידוהיה רתפ םיקומעה
 תא טרבמוס הנב תאזכ הקיטנמור ךותמו , תוריפ איבמ ונניא הז
 םא לבא .וירבד תא לבקל רשפא ירה --- טויפל םא .ותטיש
 הז .ןדע"ןג היה ןכיה .ןודל שי המכ ,יוה -- תירוטסיה הריקחל
 ירבעה םעה אבש רע םלועב היה יכ ,רמוא טרבמוס + תואיצמב
 --- םיינופצה םימעה לא : םלועמ םידוהיה וגודזנ אלמלא ,וסרהו
 תובקעב ךלוה .דיצה היה ןיידע ,םהירעיב ולא םובשוי ויה ןיידע
 תשיחלל ןיזאַמו בשוי היה ןיידע ;ןהירחא ףדור אוהש ,תויחה

 2 . ף

 :הארנ

 רעיה לע" ענענתמה

 'לא | ,תנשימה  םתשיחלב םיכפמה



/ 

 : <  םלועה ל . 8 םי--חי ןוילנ

 עומשל :תונליאה תחת םיבשוי םדאדינב ויה ןיידע ;םיכזה לחנה .ימ
 רהנה-תומלע לעו .רעיה-םדא לעו םידמגה לע  תודגאו תוחיש
 ! הלאה תוחישה .ןה = תורמחנו תומיענ .המו :.םירהה יקנע .לעו
 .* לכה תא ולקלקו .ןופצה ימע לע .השקה םרי תחנתו םידוהיה ואב

 דע ,חיכוהל ידכ ,"הישארב השעמב, לחהל ךרוצה .ןמ היה אל
 המכ דעו  ,םימעה ברקב רחסמה תרבגהב / םידוהיה ולעפ המכ
 התיהשכ ,תושדח תוימונוקיא = תוריצי רוציל ,םנורשכ לוחנ היה
 ןורשכ ירבעה םעל שי םאה :איה הלאשה | ,ךכל הכירצ העשה
 םעה .הלילשב תאזה הלאשה לע בישמ ינא % רחסמל .דחוימ
 יובר תא ,םימרפה 5כב ןורשכה הבורמ ועבטמ אוה ירבעה
 תולתל הטונ ינא ירבעה םעה לש ונורשכבש  םידרצהו = םינוגה
 ושוכר לש לכה-ךס אוה .םעו םע לכ לש ונורשכ . המודקה ותוברתב
 חקול אוהש המ ;הפוקתל הפוקתמ ףיפומ אוהש המ  ,ירוטלוקה
 תכ קספנ םימעפל ,ותערמ שדחמ אוהש המו םירחא לשמ

 םעב ..ךכל .םימרוג םיאנתה ויהי םא .םעב תיתוברתה .תומרקתהה
 והומדקתה חכ וב קספ אל  יכ ,אלפנה ןויזחה תא םיאור  ונא לארשי
 .םוקמה ןאכ ןיא ,םתוא ררבלו .םימרוגה תא שקבל . הזה םויה .רע
 םיעטה טרבמוס . הרורב הרבוע אלא ,הרעשה וז :ןיא .ןפוא .לכב
 הנהו  .ונמעב רשא .רחסמה ןורשכ תא אקוד  הבוהמ תוינוצקב
 ירבעה םעה קסע הנש תואמ המכ  יכ ,רבדה תמא  םנמא
 ונורשכ וב חתפתה יכ ,בייחמ לכשהו ,רחסמב 6! ק ר אל) בו רל
 יָדכ .,רמוחה לכ תא ףסאיו רחא טרבמיס אובי םא לבא ,רתויב הז
 ,םייתוברתה םייחה תועצקמ ראשב לארשי לעפ המ ,טורפלו רֶרבְלו
 תועוצקמל םנ 'םידחוימ, תונורשכ לארשי םעב ולגתי זא .יכ .,ונל המרי
 ירבעה םעל הקיפסה שפוח תצק לש ה רצק | הפוקת ,םירחא
 לארשיהשעש המ ,וארו ואצ וישכע . הזוניפשכ ןב ותולגב ריליהל
 תועוצקמ לכב ,ךליאו טייה האמה תונשמ ,ןיאצחל ורורחש תונשמ
 לכל ."רחוימ, ןורשכ ידוהיל שיש ,םכל המריו ' ,תונמאהו המכחה
 ןורשכ ירבעה םעל שי  יכ ,רמאנ אל המלו . עוצקמו . עוצקמ
 + (הזוניפש  ,ןומימ-ָןב השמ , לוריבג-ןב ,ןוליפ) היפוסוליפל דחוימ
 רשפא הזב אצויכ % תומואה ראש ומיקה הל א כ | םישנא המכ
 םיטפשמה  רקחל "דחוימ, ןורשכ םירוהיל שי  יכ = ,טילחהל ונל
 יקב יניא /הרוטקובדאל קר םילגופמ םידוהיה יכ ,טילחמ טרבמוס)

 ינא אמלעב יארקאב לבא הזה יערמה עוצקמה לש ותורפסב
 ,גרובנרד = ,נרבדירפ- ,סנג דראודא ויה רבלב הינמרגבש ,רכזנ
 ןורשכ םידוהיל שי יכ. ,טילחנ אל המלו * , דועו / ,דועו ביומש
 הגהנהל ןכו ?(ודרקיר דוד ,לסל ,פכרמ) הימונוקיאה רקחל 'דחוימ,
 תובקעב ךלנ םא טרפבו .(נרובנריד ,יטצול ,דליפסנוקיב) .תינירמ
 םיכייש תורודה .לכ ףוס דע םירמומה לכ יכ = ,רמאנו טרבמוס
 רשא ,םישנא יקרועב תידוהי םר תפט שקבנ וא | ,ירבעה עול
 המיבמג תא השוע אוה) ירבעה םעה | לא תוכייש םוש םהל ןיא
 ,ינולפ לש וינפ רתסלק ונל יד : ונונגפב רמאנש וא = ..(ידוהיל
 ..ותודהי .לע .ריעמה

 תלעותל ירבעה םעה השעש המ ,אצמו בשח טרבמוס
 הזל -- השדחה םתרוצב םיימונוקיאה םייחה .תרבגהלו .רחסמה
 םילעמו תצק םזגמ אוהש תויהבו .ןוממה ןוטלש םויה םיארוק ונאש
 ,םייתוברתה \ םייחה תועוצקמ ראשב םידוהיה ושעש הממ ווניע
 טפשמה ותוא ול .אצי ןכל ,רחפמה עוצקמב ם ה ושעש המו
 .ןוממה ןוטלש תאו רחסמה תא ורצי םידוהיה קר :רזומה
 .םלח רשא ומולח ןורתפ והז

 עבטה תנישמ וציקה ם'נופיה יכ , ורפסב רכזנ םגמא תחא םעפ (*
 לע גלגלמ טרבמוס ? םאצומ םידוהיה ןמ :םמצע םינופיה םולכ .םידוהיה : ילב םג
 , ( < * * המגרמב .ןבא קרז יב ,ןל יד לבא ,תו

 םיאור  ונא :ו"יה האמה תונש ' תישארב יכ ,רמוא אוה
 .תורחא תונידמב תימונוקיא הילעו .תונירמ תצקב תימונוקיא הדירו
 אל .דועו ,םינוש םימרונב .רבדה תבפ ושקב וינפלש  םירקוחה
 ואצי םידוהיה יכ. ,םיעדוי .ונא  הנהו , םנורתפב ונתער הררקתנ
 ,תימונוקיא הדירי םיאצימ ונא ןהבש ,תוצראה ןתואמ סנואב
 + תימונוקיא הילע םיאצומ ונא ןהבש ,תוצראה ןתואב ובשיתהו
 :, יתייה ינא ..הזל הבפה התיה םידוהיה תרידנ יב ,בייחמ לכשה
 = האר ,ובל ירוהרה ירָמא ךלה טרבמוס .תובסה ת ח א : רמוא
 = וכלה .% ולא \ תונירמל אקוד  םידיהיה וכלה המ לע = ,האר אלו
 ,תינמותועה הכלממה לצב תוסוח ויהש | ינפמ ,יטנבילה  ירעל
 ' ורעבו ןפרוומנאב םג  ובשיתה לבא . םידוהיל החונ התיהש
 + ;חימפסא ךלמ .דוע לשומ ןפרווטנאב יכ ,ועריש י"פעא  ,הויפיפאה
 :ובשיתה םימעפל . היציזיבקניאה תלשומ רויפיפאה הלשממ ירעבו
 : ירע . ראשבו ןודנולב ןרלמל ,רחסמה זכרמ ויהש םירעב יאשחב
 ,ימו נפל .ךוע יכ ,הררב השדחה הריקחה .  הילגנאב רחפמה
 , 'דוחיבו בר רפסמב | הילגנאב יאשחב םירוהיה  ובשיתה לבמורק

 = לארשו ןב השנמ תולדתשה האב המ לע ,ןכ םאו . ןודנולב
 | םירעב היפה רפ ב בשיתהל םידוהיל ריתהל -- רבדה רקיעב
 " בושי תישאר ,עדונכ ,התיה ןכ  .םתודהיב וולגב תויחלו הלאה
 % 'רבדה היה ןכו ,דנלוהו הינלב ירע ראשבו םדרטשמאב םידוהיה
 \" הבישיה םהל .וריתהש םוקמב . תימורדה היצנרפבו גרובמה ריעב
 היה רשפא יאש םוקמבו .םידוהי .רותב ובשיתה ,ימשר ןפואב
 תיארמל .םתודהי תא וריתפה ,םידוהי רותב יולנב .תויחל םהל
 = = םידוהיה .ושרוג רשאכ יכ ,ןימאהל הסג תועט אלא וז ןוא . ןיע
 "';הרטמ ילב = ,ואצמי רשאב רוגל וכלה  ,לגוטרופמו .הימפסאמ
 . :רופבו .הימפסאב םתכישי .ימיב םג םירחוס רקיעב ויה םידוהיה
 = ואצמנ .םידוהיה ברקב % תרחא תויהל םילוכי ויה המ יכ  ,לגוט

 < וכ ,אוה עודו . ימלועה רחפמב וזחא רבכש ,םילודג םירחוס זא

 | עב וראשנ ;לודנה רבשה םהילע אב רשאכו ., הקירמאל וכרד
 ,םתדלומ .ץראמ תאצל םיצפח ויה אל וא םילוכי ויה אלש .וללה
 ידי לע .םחוקמ  םהל  תועודי ויהש ,ןהה תוצראל וכלה ראשהו
 תא תערל םיכירצ םל וכ ויה אלש  ,ןבומ .ירחסמה םקסע
 ובשמנ .ראשהו - ,םתצק הז ועדי .יכ .היה יד . הלאה תוצראה
 "= . הזכ ןפואב ןכ םג ,םיבר ןכ ירחא וטלמנ םיפונאה ןמ , םהירחא

 - ומְחג תמאב  יִכ ,תואמווג םוש ילב ונל ןבוי הז. ךותמו
 " תא םמע ואיבה םה הלאה תונידמב רחפמה תרבגהל םידוהיה
 רחסמה ירשקב תואיקבה תא םגו לטלוטמה ו תא ,םפסכ

 םויוהית ל םיצוהה רחפמ- ישגא לא ,םש
 רחסמה ןורשכ תא םהמע .ואיבה אל םה .רחסמ-ישנא ויה ו ל ל ה
 ..ותוא ועדיו וב. םיקופע ויה תורוד המכ הז אלא ,רבדמה ןמ
 ףוחה .ריעב: ףחסמה תרבגהל גרובמהב םידוהיה .בושי םרג עודמ
 3 תרחא 'ץראמ ואבש  ,םירחוס | ויה הלאה םידוחיהש ינפמ + תאזה
 = םיסונאה 4. הבש רחסמה :יכרדו תאזה ץֶראה תעידי םמע .ואיבהו
 וכו .ודרבב וא .םדרטשמאב םג  ןידה .אוהו) גרובמהב ובשיתהש
 / . םהירכמו 'םהיבורק תאו  םהיחא הא  םתרלומ \ ץראב  וריאשה
 \, ,  ימלועה .רחסמה תא = ריבגהל .דאמ בוט .יעצמא הזב היה ירה
 'םימרונ וכ .,"של 1% ,198 'מונ = "םלועה,  :'יע)  יתררב ,רבכו
 יריל רברה תא ואיבה (םייעזג םימרוג אל לבא) םיינוציחו םיימינפ
 ודוהי = ברקב .,לשמל ,חיוצמ .התיה אל .תגלפומ תורישע , ךכ
 ןכ ירחא .םינש המכ רועו תאוה ריעב םבושי .תישארב גרובמה
 :ריעב רחסמה \ תרבגהל  הכירצ התיה הדבלב תורישעה אל לבא
 =, רש ק--רבדה רקיעבו תוצירח ,הבורמ תואיקב םנ אלא ,גרובמה



 'טו=-חי וי לכ

 היפורעמ .םהה .םימיב = ינמרגל = .התוה = ןכיהמ ,היפורעמ לש
 הימפסאב רחסמה .ינינע .רבה | לע הזכ םדא .עדי המ + הימפסאב

 ידוהיה לבא  ..ערי אל .הב -רדה םעה ןושל תא םג + הקוחרה | <
 םשו ,ותפש תאו םעה תא עדיו ,םשמ אצי  (סונא ךןיבו ידוהי .ןיב) =

 םהילע .ךומפל עדי רשא ,ויריכמו ויבורקמ םישנא ול םיאצמנ ויה
 םינמרגה לע  וליפא / םוצע ןורתי דל היה = הזב . םהב .ןימאהלו |

 ראש לע .טרפבו :,'םרחפמ יגל ץראב ןּכ יהחא .ורזפנ םה םגש) =
 קופעל  :םהה םימיב ,לשמל .:,יסורל היה רש פא םולכ .  םימעה =

 ןיאו .,יעבמ רבה ןאב ירה + וצרא ימוחתבמ ץוח .ימלוע:רחסמב

 עבטב םוצע .לופלפל ,יהרות ירתפ,לו םיקומע תודוסל :םיכירצ 'ונא
 םדה לש | יזילנאה .רקחלו תיאקררד היגולופורתנאלו ,ירבעה םעה

 . םייראה םֶרמ תוחפ וא .רתוי קמוס אוה םא ,ירבעה
 (+אובי  ףוס)

₪ 
 ּפ

 ,רמלמ מ = .ש רייד

 יבעָה היתה
 יד

 (. לארשי תד לש התוהמ רקחל)

 ו

 טרפה לש  הנומאה . םה םיפדרנ תומש אל---"תד,ו\ "הנומא,
 איה .,ירסומה שגרה .ךיתמ ,קומע .ןיעממ תעבונה  ,הייולג לכ םע
 , םדאה ,ילכשה רוציה ןייטצמ םהבש ,שפנה תוחכמ ינגרוא 'קלח
 ול ןיאש םרא ןיא :,הטכיפ .רמוא  ,"הנומאה םע ונדלונ .ונלוב,

 המצעל איהשכ הנומאה . ,המשנ ול ןיאש םדא ןיאש םשכ ,הנומא =
 ןיא הנומא ילב :םדאה תמשנ לש  הינגרואמ דחאכ ונל .תיארנ
 ,טילחה לייב ףופוליפה .עדמ :ןיאו רסומ ןיא :,הרבח ןיאו םייח
 רמולכ = ,םיטסיאָתא | לש : הנידמ | םלועב  םיקתתש \ רשפא יב
 ,םיהלאב םג םירפוכה ;העובק תד םוש םהל ןיאש םחא-ינב לש.

 םלועב םיקתיש .רשפא יכ ,םדא רוע טילחה אל םלועמ לבא
 םע רלונ םדא לכ. .ללכ ה נ ומ א 'םהל ןיאש ,,םראהינב לש ץובק =

 , בוהאל ,בושחל .ןורשכה םע  דלונ איהש 'םשכ ,ןימאהל ו
 ,םייעבטה .ושפנ \ תוחכו ויתונורשכ לע .רבגתהל חכה ןתינ :ימלו
 ,לבב .םירפוכה  ,םיטסיליהינה \ וליפאו 4 םדיקפת תא םיעבותה =
 הנומאה + הבד לש ורוצק .לבה לכה יכ -- דחא רבדב םינימאמ \
 ררחתשמ םדא-ןיאו , ףוהטה ןוצרהב ,לכשהכ , שפנה יקלחמ  דחא :איה

 . הלוכ ושפנ תא תיממ אוה ןכ םא אלא ושפנ לש הז קלחמ | |,
 לע אלא תדמוע 'תדה ןיא עודי ןבומב םנמא .תדה איה תרחא

 :יתלב ישפנ יולג איה הנומאהש העשב לבא .הנומאה [ורשכ |
 תואצות .רותב ונל תילנתמ תדה ירה ,טר פה לש "יעצמא
 תויעצמאה"יא = הרפח תרהל .  הכורא .תירוטסיה  .תולשלתשהי לש
 שובל .ילב תר  ןיא .הל" שי םימרוג הברה וז  ,הברדא* ; תושפנה
 קר וניניעל .תיארנ תדה .םימפשמו םיקוח ,הכלממ ,היסנכ ולב ,ינוציח
 וליפא :םימעפל | ,ינידמ = ,ירובצ דסומ  תרוצב = ,תישחומ :הרוצב
 ןיב .ךומל .אוה .תדה לש ןושארה, הדיקפת , ילכלכו רפומ תרוצב=
 הימי ירבה .תויודחא םתושעלו רחי םפרצל. ,הברה םידוגנו םילדבה |
 תונומאהו הנומאה לע תיתד הצובק תרשוקש המחלמ---םה תר לכ לש 0

 תותכה ירה עודי ןבומב . תומלש תוצובק לש וא םיבֶה .םימרפ לש
 . וללה תומחלמה לש .היתואצות םג ןֶה תר לבבש .תובחה .תומישהו
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 דועָב > ,איה שפנה תריש ןכ לע .יכ :,תיביטקייבוס איה הנומאה
 "רשפאזיא בור יפ לעש םשכּו .  תוילסרבינואל דימת = הטונ תרהש
 דוא .ךכ. ,הזכו הזכ אקוד רישתש  ,הילע .תווצלו שפנה . לע רוקפל
 םלואו .וזכו .וזכ אקוד ותנומא אהתש ,םדאל .תווצל :בור י"פע רשפא
 תוישפח ןתוהמ .רקיעבו ןדוסיבש .י"פעא  ,תונמאה .םג ,הרישה םג
 םיללכ---וכותמו--ןהל שי. םוקמ לכמ = ,ירמגל תויביטקייבוסו  ןה
 םהילע רובעל לוכי ררושמהו ןמאה ןיאש ,םיעוכקו םיעודי םיקוחו
 ,שפנה-תריש לש וללה םיעובקה :םיקוחהו םיללכה ,םהב לזלזל וא
 תרות כ הנומאהל .תסחיתמ  תדה ,.תדה יהוז --- הנומאה לש
 תרה ..המצעב הפש הו הפשה ילל ככ ,יפויה .ם'צ ער .יפויה
 תא ."החיטשמ, הנירמהש םשכ ,הנומאה תא העוהי הדמב "החימשמ,
 ,ןואנה .קר םלואו .הפשה תא "חיטשמ, קודקדהש םשכו תוישיאה
 יכ ,םיקוחה תאו םיללכה תא ח צל ודיב שי רחבנה דיחיה קר
 .םיקוחו םיללכל :רוקמ .השענ ומצע  אוה :ןכ לע

 : תויגולוכיספ תומילבורפ יתשל תרחו הנומאה אופיא תולדבנו
 רקחו ,ללכב הרכהה תרותב יולת .הנומאה- לש היגולוביספה רקח
 , םימעה לש הינולוכיספה ההותמ קלח אוה תרה לש ו
 סוטרוקופ םגש ,הקיתע המילבורפ איה הנומאה לש היגולובוספה
 תותרה לש היגולוכיספהו  .הב ונד רודו רוד ירקוחו הילע רמע רבכ
 ןותע רסונ הנש שמחכ קר הז . ירמגל טעמכ שרח עוצקמ  אוה
 עקרק הו שדח עוצקמ וע .ןיא ז"כבו .(* תדה לש תותוטומוטסה רקחל

 ,םימעה לש היגולוכיספה עדמ רצוי. ,םוראצאל . ימימ
 אל ,תויגולוליפה ויתוריקחב ויתובקעב ךלהש ,וסיג .לאהטנייטשו
 הב וקסע הנושאר .תרה לש היגולוביספה | ינונעב הריקחה הקספ
 < -=יהאנורב .ןונכ'";הנורחאה"םינשה-תאמ -לש.םילודגה .םירצונה .םיגולויתה
 .עזנה .ירקוחו םיפרנונטָאה ואב  םהירחא = ,ןניר .טסנראו  ראיוב
 םיחמומה . םינולואיצוסהו םיפוסוליפה הז .עוצקמב םיקסוע  התעו
 הָיְמְבִכ ,  םינמרגה | ןקיאו = טרגו םה הז - רתויב
 ןמ = ,ינקירמאה .םמיזדו = ילגנאה = .ידסנול = , םיתפרצה | סובו
 לש | היפוסולופה .רקח  םשל הז | עוצקמב  וקסעש | םירקוחה
 ופאל תא  ריכזהל  ילע  הירוטסיהה
 ,.ורציושה טדראהקרוב

 בקעי .תאו ינמרגה |[

 איה .תדבעושמ ,תוילסרבינואל הטונ איהש יפ-לעהףא , תדה
 תונידמ .יתש ןיא : . הירוטסיהב םיטלושה , םיילאודיבידניאה- תוחכהל
 תלבקמ תחא תד ולופאו ,וזל וז תווש תותד יתש ןיאו וזל וז .תווש
 המוד .תינקירמאה :תוילוטקה ןיא .םינוש תומוקמב תונוש .תורוצ
 תינמרנה .תויטנטסטורפה ןיא  ,תירטסואהל וא , תיתפרצה .תוילוטקל
 המוד תירציושה תויניבלקה ןיאו תילגנאה תויטנטסטורפהל המוד
 םגו .ויתורסומ לכ תא ןקתמ םע* םע לכ .  תירגנואה .התרבחל
 ,תד םאו ,וייח יאנתל םאתהבו תוישפנה ויתונוכת יפ לע .ותד תא
 הלוכ איהש ,תר ,ךכ ,הב םה םיפתוש םימעו םימואל הברהש
 הטונה םע .םע רוי .ותדב .המכו המכ תחא לע -- ,תימואל
 םע -- ךפיהלו ,תימיטפוא תד ומצעל ןקתי אל תוימיספל ועבטמ
 .הָדּוּב ,לש "הנברינ,ב קיזחי אל תוימיטפואל ועבטמ הטונה

 תא "םינייצמה ו ה םינמיפה םה המ
 + תירבעה תדה

 ןיב לידבהל הלא םיירקע םינמיס ונתנ םורקוחה לכ טעמכ
 השעמה ןואג ,רחכנה | דיחיה ידי לע ונתינש תותר : תותדה
 ,דחא םע לש הריצי איה ןהמ תחא לכ ירה \אליממו ,הבשחמהו
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 הגנוב :ר''ר .י"'ע. אצוי = , "'ץינאלאכיספסנאיגילער = ריפ .טפורשטייצ, .(*
 , גיצפוילב םילק .'פורפו ו - : -
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 ו טי--תי ןוילנ

 ,םיעודי םיאנת ידי" לע  ,םיימינונא  תוחכ ידי לע ונתינש תותדו
 לכ  תריציבש רשפא | אליממו  ,םיילכלכ וא 'םייתרבח : ,םיינידמ
 ןהילעו ,ןושארה ןימה ןמ תותדה . םידחא םיפתוש ויהי ןהמ תחא
 :יאש ,םיטלוב םינמיס המכב תונייטצמ .תירבעה תדה םג תינמנ
 םיימינונא תוחכ ידי לע  ונתינש תותדב םתמגוד אוצמל רשפא
 םלועה ייחל ,הָלש ,עורי סחי הל .שי/תד לכ ,םיירוטסיה .םיאנתו
 תותדה לע דומעל | ונחנא םילוכי הז  הסחי ייפעו | ,הזה

 םלועה  ייחל  בויחב .תפחיתמה ,תד = . התוא | ורציש .,םיאנתהו
 רילוה יל כשו | ילאודיבידניא ריבכ חכש ,הֶל = אוה ןמיס ,הוה
 הדיעמ ,הזה םלועה ייחל | הלולשב תפחיתמה ,תד | ןהתוא
 לש הסחי םצעו .האצומ שגרה ןמ יכו ימינונאה הרוקמ לע
 תדה .קוח הל 'הסחיב ורצמ הלגתמ הוה םלועה ייח לא" תדה

 םג אלא ,םייתד םיקוח קר אל תעבוק .תילכשהו תילאוריבידניאה
 בויחב תפחיתמ איהש ןויכמ :םיילכלכו םיינודמ ,םייתרבח םיקוח +

 םייחה ןוקתל םנ חרכהב איה תפאוש ,םייחהל
 .היתויחאב .שיש הממ הב שי  תירבעה תדה .םרודסו
 ,איה םיקוח לש תד --- ,תינרמחמהו הקיתעה תיסרפה | תדה
 ,םיינידמה ,םייתדה םדא ייח לכ תא איה תפקמ- --רמולכ

 םיקוח ןהב . ןיא - תוידובהו תורצנה הז תמועלו ' .'וכו  םוילכלכה
 יכ ,םייתד םיקוח אל | ףאו  ,םיילכלכ אלו םיינידמ -אל  ,םיעובק
 לע אלו ,שגרה .תוחכ אלא ,ןתוא וודילוה םיילכש :תוחכ .אל ןכ לע
 ידי לע אלא  ,ורצונ םעה לש ,רחבנה דיחיה ,ןואגהו דחא םע ירי
 תירבעה הרותה לש החיתפב . םינוש םימע לשו םיימינונא = תוחכ
 המל םנ דופי ןאכמו * ."ץראה תא ואלמו וברו ורפ, : רבכ רמאנ
 א ל המצע הרותה םג ."הרצי תבשל הארב והתל אל, :רמאנש
 םדאהינבל אלא םיכאלמל  הנתינ אלו ,ץראב אלא איה םימשב
 תחא הניק איה , תונימהרבה ,םירוהה לש תדה : ךפיהלו . רמוח יצורק
 םייחה תא ח צנ ל הלודג תחא הפיאשו םייחה תער לע הכורא
 תותדה יתש . ,תורצנה םג המעו תונימהרבה .םהמ לטבהלו
 ,התימו .הריל לש רזוח לגלנ לעכ םייחה לע תוטיבמ ,תויחישמה
 ןיאש םשכש ,יחצנ ףולח אלא ןהיניעב וניא םייחה לש םרקיע לכו
 ירשואה תדמח .ילכש םעמו הרטמ םג ול ןיא ךכ ,לובגו ץק ול
 רוחחשהו .,שפנ חפמ ופופ םייחכ ןימאמה לכ | ,ןוענש אלא וניא
 העפוה לכ יכ ,הרכה ךותמ קר אובי םייחה .תדמח לש ןוענשה ןמ
 שיש הטילשה ןמ ררחתשנ וז תמא תרכה ידידלע ,רבוע לצ איה
 הניש> ,השורק הממדל היהיו קספי םייחה ןואש .ונילע םייחל
 ,"רשואמ דמעמ,ל וא (הדּוּב) ספאה תחמשל ,(המהרב) םולח המע שיש
 . תומל ןיניבשוש השעָי לכשה :הזמ אצויה , היסנכה תובא ורוה רשאכ

 --הנושארה הוצמה ,םייחה- -המה לארשי תדב ןושארה דוסיה
 דבאמה לכ ,"רובעי לאו .גרהי םירבד .השלש לע, קר ,היברו הירפ
 שיחכמה לכ | ,ראיוהנפוש לש ותחסונ יפל וא ,תעדל .ומצע תא
 תדה לש המוחתב .אבה םלועל  קלח ול ןיא = ,םייחל  ,ןוצרב
 והז--"םייחב : תרחבו,, . םייחל ןיניבשוש אלא לכשה ןיא תילארשיה
 . לארשי תרות לש דוסיה

 יכ  ,ירקמ :ונניא .םייחחל תירבעה תדה לש יבויחה הסחי
 לע תדמועה ,םלועב תד ןיא .התוהמ רקיעמ החרכומ האצות םא
 יהלא .תא ער, . תירבעה תדכ | תוילכשל .תפאושהו ילכש רוסי
 ץראה האלמ יכ, :רשבמ והיעשיו ."וה ע ד ךיכרה לכב,ו ,"ךיבא
 ובזע רשא לע, קופפה לע ."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד
 ,"ורמש יתרות תאו ובזע יתוא יאולה, :ל'זח ושרד "יתרות תא
 ומצע .ןקתל םדא בייח ,יכ ,טילחמ (א'פ) "ארומ דופי ,ב עייבארה

 ,"ךיכרד תא ינעי רוה, רמא השמ יכ ,וארוב תא ריכהלו תערל
 .."יתוא עו דיו לכ ש ה ללהתמה ללהתי תאזב, רמא איבנה םגו
 הנה, ורמוא ויט רעש ,ךלחְךל 'פ) "הרקע,ה לעב המארע קחצי 'ר

 1 כ : 0 |
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 איה  הנורסה תמלשמהו הריקחה ירחא האבה הנומאה
 וקיחרה םגש לארשי ילודגמ שיו  ,יהמלש " רתויהו הקזח רתויה
 ,יכ  ."ה רוא, ורפסב טילחמ ,לשמל ,שקשרק איר .תכלל
 ,"הדוהי תיב,) ליבירה .  רקיע לכ הוצמ הניא רבלב הנו מאה
 ורקוח וררב ןכ לע יכ ,השמ 'תד 'תא חבשמ (א"לפ ,'ג רעש
 םע דצ לכמ תמכסמו םיפוסיליפה תדל | הבורק :איהש ., תותדה
 רשא , סופיסוי הזב ומדקו .םהרוהטה היפוסוליפהו המלשה תערה
 . םיפופוליפה תורבסל הבורק םישורפה תד יכ ,םיאמורהל בתכ
 טדלובמוה ןופ רדנפכלא ..םיאפוריאה .םירקוחה תעד םג .איה ךכו
 ,(* "ערמהל תדגנתמ הניאש הח אה תדה איה תודה יה, :רמא
 האנשב סחיתה ויבאש ינפמ ,ללכ תד ילב ךנוח .עדונכש ,לימ ם"יו

 לש התחנהל יערדמ ךמפ שי יכ ,וייח ףופב הדוה .תר לכל
 היפנכה שאר .(** םלועה ארוב ,לאה תודחא דיע לארשי .תרות
 רמא 008808(;  ?0ַָפָצ) יסיאוו סלר'צ ןהכה | ,הילגנאב תישפחה \

 .לכשהו הנובתהל תמאתמ לארשי תד קר יכ ,יבמופב םימעפ המכ
 תודהיה, ורפסב ריעמ ןאמנילז רזיצ ר'דה .ןיווראד םג הדוה הזכ
 לש החכדיאב ומחלנ אל םלועל ייכ ,הדבועה לע "םלועה תפקשהו

 ,ןהילעבו  תושדחה  תויעדמה  תואצמהה דגנ תירבעה | תדה
 ודגנתמ ,טרֶנָב עבטה רקוח . תוילוטקה לש החכ-יאב ושעש ומכ

 ,הינמרגב עבטה :ירקוח םירשעו האמל רזוח בתכמ חלש ,לקיה לש
 ,דחא לאב הנומאה לע םתער המ ,םתוא לאשו הילגנאבו תפרצב
 איה תאז םלועה ארוב דחא לאב הנומאה יכ  ,ובישה םבורו

 הנומ הז = תמועלו .עדמה דצמ הילע רערעל ןיאו = םתנומא
 םולושכמה לכ תא "עדמהו תדה ןיב המחלמה, ורפסב רָפַרַד
 טילחמ .אניבוגו ,,ערמה לש  וכרד לע היסנכה הדימעהש ,םיבורמה
 התוברת לכ יכ ,פפהו וו 1'גח0881116 008 118008 גוגנוהומ6₪ ורפסב
 : תורצנה לש הנוטלשו התעפשה ת ורמ ל הרצונ הפוריא לש הלודגה

 תירבעה תדחה יכ ,הלאה םירברה ןמ .רומלל ןיא ,ןבומכ
 ידכ אלא םירבדה .ורמאנ אל :..תופופוליפה  הריקחה לע תדמוע
 הבורק תירבעה תדכ ןיא ,םלועב תוטלושה ,תותרה לכמש ,שיגדהל
 .םירה לגהכ "טסיגולנפ. אקוד יכ ,ללכ םמותשהל ןיאו .לכשה לא
 .סנ לע תודהיה תא

 (.אובי .ףוס)

 .+ גְרּבְְטְפְּב 'הלכשה יִציִפְמ. לש הָדיִעְוה
 , (:ףופ)

 ג ,
 < הנו חריב הפפדנ תונבל רפסהגיתכ ד"ע ןינייר ק רמ לש ןתאצרה

 רפסה:יתב יכ ,הדבועה תא הצרמה ןויצמ לכ תישאר .('ה 'מונ) הרבחה לש
 רצמ ןהו ירמחה דצמ ןה  ,םינבל רפסה-יתב בצממ בוט %לכב םבצמ תונבל
 < הכומתל = םיקקזנ .םניא וללה ס"הת= ..תודימלתל תנתונה ,תיללכה הלכשהה
 רומל-רכש | תופונכמ ןהו  ,הבורמ םהיתודימלת רפסמ . ךכ-לכ הלודג הדמב

 תורומה לש  ןתלכשה 'תגרדמ | םינכל רפסה:יתב ידימלתמ םילפכ טעמב

 "וכ ,אנקפמ :ידיל הצרמה אב ז"כבו .םינכל ס"התבב םירומה לש וזמ ההוכג
 ,ןכדלע וכ = , םיירבע רפס:יתב = רותב :ונל :םייוצר םניא הלאה תונבל פ"התב
 םניא | ןפוא םושב | ,דאמ יוקל , םהב ול תוכוז תודימלתהש ,ירכעה ךונחה
 םבורב .תוירבע תורלי ל  רפפייותב םא יכ ,םיירבע רפס"יתב

 ..ןירפלייה .ב

 ..176 'טע ,"םוטנעדוי סאד רעביא טרלאבטוה ןֶאפ 'פכלא :טוהאק ,א (*
 . :145 'םע ,"ןאיגילער עיד, ; לימ ס'י (+*

, 



 קר  םיאב פה ירח סנשיש םוקמבו ., ללכ םיירבע םירומלל רכז ןוא .עירבמה
 העידו לכ .ןהל | ןיא ,ס"היב תא  תורומלתה בוזעב ;."הבוח ידו  תאצל, ידב

 ,"םירצמ | תאוצי, דע קר הנדמלת רשא שו ונומי ירבדמ :. םיירבעה םידומלב

 םעפכ ריכזמ דעוה , תילביבה הפוקתה לכ לע הנרוכעת בוט רתויה ןפואבו '

 תועידו = .ויתורכזהבו וב * םוחיגשמ ןיא לבא :,םיירבעה םידומלה ר"ע םעפב

 תיעיברה םירומלה תנשב םגש רע , ךכ:לכ תוטעמ תירבעה הפשב תודימלתה *
 םושמו ,תיסורה ןושלב םידמלנ ונימי ירבד , ותרוצב לק קוספ םגרתל ןחכב ןוא
 לגפל | תולוכו ןה ןיא ךכיפל ,  השולק העידי וז הפש תועדוי תודימלתהש

 םג םידמלנ ם"התב תצקב |, תיפור םידמלנה םידומלה תא םג יוארכ ןמצעל

 ,ןוגר'זה אוה םש תרבודמה הפשה יכ ףא , תיסורב ך"נתהו תירבעה הפשה = 1
 יבגל ןה תורומג תוצראה:ומע ןבורש , תורומה לכב תומשא  הצרמה .תעד .יפל ל

 םידומלל היולג הביאב תוסחיתמ ןהש אלא דוע אלו ,םיירבעה םידומלה 0 ₪

 הלא ,

 תחא תויהל הכירצ ס"היב תלכשה יכ ,הצרמה הדומ רבד לש ורקיעב ו

 .םינימה ינשל .ףתושמו דחא תויהל ךורצ רפסה תיבו = , תוהלולו  םירלול

 , םינוש םימעט ינפמ תאזה הרטמה איה הקוחו תאזה תעבש ספא

 םידומלה לכל . טעומב  הצרמה קפתסמ ךכיפל  ,"תספת .אל---הבורמ .תפפתוו <
 , לארשי = ימו-ירבד = , ךינת = ,תירבעה  הפשה --- תונבל ס"התבבש םוירבעה

 רש ע וא עש ת קר שרור אוה --- 'וכו תומוצה , םיגחה ד"ע תוזויש , ןוגר'ז

 ---ראשהו , תועש שלש:םיתש שידקהל  ךירצ הירוטסוהל . עו ב ש ב תוע ש

 ,רמולכ | ,ך"נתה תא ןיבהל ידכ קר דמלת תירבעה הפשה . םידומלה .רחיל
 ירופס, י"פע הרותה ורופס תא םגרתל הנערת , פ"היב תא תודומלתה בוזעב |

 תעודי םגו בותכו אורק תעודי ידכ דע דמלי ןוגר'זה ."הירומ, לש '*ארקמה
 איצוהל דוע עיצמ  אוה ,תאז דבלמ  ,השרחה תורפסה ןמ תואמגוד <

 הירוטסיה לש | דומל רפס ,םיירבעה רפסה יתב רעב תיסור  היטמוטסירב
 ןיכהלו , ןוגר'זבו תירבעב .םירוש רמולכ , תירבע הרוש ס"היבב גיהנהל ,ןוגר'זב = =

 ;םירבעה םידומלה תא תוערויה , תורומ

 יכ ,רכנומ אלד טעומ טעמכ אוה .,הצרמה וב ספתש ,הזה טעומה
 תירבעל הנראשת , םיירכעה םידומלל וצקוהש ,עובשב תועש רשע .ןא עשתמ ,

 תוטעומ תועשב קיפפהל רשפא \המו , תועש עברא וא שלש קר ך"נתו
 . ירבעה ךונחכ דסומ  דוסול | תויהל ך"נתה ךירצ וז האצרה .י"פע ? הלאכ |
 םלועל .תודימלתה הנעגת אל עזכשב תורחא תועש לש רומל ךותמ לבא

 רתויה ןפואב . תויחצנה היתופיאשו תירבעה חזרה ומלגחנ ןבש , הז .וקלחל
 אוה הפי תמאבש , הרותבש ירופסה קלהה לע רובעל תורימלתה הנקפסח בוט '

 ותרוצכ .קוספ םגרתלו אורקל הנערת תורימלתהו , ותומימתב כלה תא ךשומו
 הנעדת אלש , ןהל חטבומ לבא , הרומה תרזעבו פ"היב ילתכ ךותב קר
 הרטמה נשות אל םעפה םג ,ןכבו ,ןמצעמ ורבע רפס וא ך"נתה תא אוחקל
 םע הרימלתה תא טוח הזיא דחאי ס"היבב םנמא .ירבעה ךונחה---תירקעה
 + הרהמב טוחה קתני ,ס"היב תותלד הנרגסתש רחאל לבא ,ירכעה טלועה

 רוע יב" ,ירב ע ה ךזנחה ילעב ודמע אל הלאה תונעטה לע םלואו
 דבלמ , לכה תא רוקעל שקבש ,דגנכש דצה םע המחלמ הצרפ םעפה

 םהב ןיאש ,רפס:יתב ונל ןתנש , הרקמל הרוח םובייח ונא : ורמא םה . ןוגרדה = <
 םינבל ס"התבבש תירכעה לע .ונילע התוא לגלגל םיאב םתא ירו , תירבע =

 רועו ! תונבל ם"התבב תיובעה תא ונל ףיפוהל םיאב םֶהאו , שירעטצמ נא <
 אהת המ ,תושר אלו םה חרכהש ,םידומלה רתוו תיסווה הפשה :ונעמ
 ינש .ורזח : ,ןבומכו ? םיירכעה םירומלל ךכדלכ הבורמ ןמז ושודקת םא , םהולע

 . םירענל ס"היב ד"ע םיחוכוה תעשב ונעט רבכש .,תונעטה לע דחי םג .םידרצה =
 לבא ,לל כב ןוגו'זה דגנ ןעטש ,קסניממ ןיקריס רמ ,דחא קר אצמנ,

 עור יִכ , תודבוע י"ע ומייקו ורשא .םימאונה ןמ תצק . םיכמות ול .אצמ אל-
 תא תוניועה תורומח  י"ע םרגנ תונבל סיהתבב .םוורבעה  םידומלה לש םנצמ

 .תורומה לע :תוכז רמלש ירוחיה הוה כ ו ק ל אי פ רמ . הנוכב הלאה םידומלה |
 אבה ,שפנ:ןויושב א"כ ,הביאב אל םיירבעה  םידומלל .תוסחיתמ ןה .,וחערל

 ס"היב , הזה ביצעמה הזחמל  תוחא הבס האור אוה ..העירי רסוח ךוחמ |
 קר ולש המרגורפה לא וסינכה ןכלו - ,רצה *ישעמה,  דופוה לע .דמוע תונבל
 לא "ירכע, תאורק ופונכה יכ ,היאר .אהו ; השירד םהל. שיש , םודומלה תא
 , ירבע .ךונח ונותונב תא ךנחל ונשפנ תא שי םא . ושרדש םוקמב המרגורפה =

 | , ! לש םג םינימח 6 םיפתושמה פל

 ז / םרענל עבקנה ,הּכ .ךונח .ןליבשב עובקל = ; בוקלאופ רמ .תעד ופל , + ךורצ

 : הלאה תוטלחהה ולבקתנ :םוחוכוה .יוחא

 תעה דע  תירבעה הירוטסיההל רומל רפס | ןוגר'זב  איצוהל (א
 -  הנורחאה

 ; םיירבעה רפסה:יתב דעב תיפור היטמוטסירכ איצוהל (ב

 + ןוגר/זבו תירבעב הרמזל םירועש ס"היבב עוכקל (ג

 ן םיירבעה םידומלה תא תועדויה , תורומ ןיכהל (ד
 הפשה :הלאה םייובעה םורומ"ה ודמלי  תונבל רפסה5יתבב (ה

 ומצע ינפב דומל רותב ןוגר'ז  ,תירבע הירוטסיה , ורוקמב ךינח , תירבעה
 ; וב רבדמ ןומההש םוקמב ,'דומלה תפש רותבו

 ; םייללכה םודומלל רומל  ירפס| ןוגר'זב רבחל (ו
 אמגורל תומרגורפ ןקתל לרתשי יכ ,דעוה תא .תשקכמ הדיעוה (ז

 1. תונבל רפפה:יתב ליבשב

 ן.םונש שש לש .ליגה---ס"היב 5א .הסינכה ןמז (ח
 םג םיפתושמה רפס:יתבב תוגכה דומל אוה ייצר יכ ,הדומ הדיעוה (ט

 ךכופל , םיינכמ םירוצעמב שגופ הלאכ רפס:יתב דוסיש ינפמש אלא . םינבל
 . םוקמה ינקפע ידיל רברה תא רסומ אוה

 רותב אלא "הבוח-תוטלחה רוהב אל ולבקתנ הלאה תוטלחהה ,לב
 .הריעוה לש התעדייולג

 חצרמה .גרב דלוג ,ג רמ הצרה "תורומלו םירומל םופרוקה דע
 םינשה רשע ךשמב ושענש ,יזכומה דעוה לש  ויתונויסנ לכ ר"ע רפסמ
 שיש , םירומ ןורסח |. םיירבעה ס"הבל תורומו םירומ תנכה רבדב .תונורחאה

 ךכופל ,ירבעה ט"היב תולתמבש הלודגה | יהוז = , תיגוגדפ/ הנכה וזיא םהל
 . םינוש םינפואב הזה ןורפחה תא תונמל הבורמ תולדתשה דעוה לדתשה
 לבקלו | םייללכה םירומלב .ומלתשיש  תנמ לע  הבושי:ינכל הכומת הנתינ
 םינוילעה .פ"התככ . תודמולה = , תוטסיסרוקל הכימת הגתינ ,  םירומ תודועת
 ףשמב .תורומ ןדומל קוח תא ןרמג .ירחא הניוהתש תנמ לע , ל"וחבו גרוברטפב
 תג רש ע ב ולעש .,הלאה תונויסנה לכ ךא . הרשה ירעב רפסהדותבב עודו .ןמז
 עיצה ,םישדח םיכרר שקבל דעוה לחה ןבל . וחולצה אל , לבור םיפלא

 קיזחי הז רבשבו , תירבעה המרגורפה תא ביחרהל אנליווב ו טוטיטסניאל
 + הלכקתנ אל ותעצהו , םידימלִת לש עודי רפסמ ונובשח לע , דעוה ,אוה

 \, בויק ךלפ , ןבלדהרשב ץיק ירועש דוסי רבדב לדתשה םינש שלש ךשמב
 לע ץפקש אלא ,ןוירטסיניטה תאמ ןוישרה לבקתנ הדוכעו בר למע ירחאו

 ואצי חרוטהו למעה לכו ., יבויקה רוטנרבוג-לרנגח לש  וזגר הלאה םירועשה
 . תונוש תובס ינפמ דעוה די לאל ןוא ןיידע םירומל טוטיטסניא רסיל , הלטבל
 םיסרוקהו ןוישרה גשוה . אנדורגב  םווגוגדפ םיסרוק דסיל דעוה טולחה זא
 הרסמנ םוסרוקה תלהנה .םתקזחהל שורדה ףסכה אצמנ רשא ירחא ,ןדסונ
 לש היוצרהו הברה םתרוכע לע הצרמה דועמ היאר  דעכ ,ם ט ש ג ה כ רמל
 םורועצה לכו ,.םיסרוקה .יכינח םורומ שוררל םוברמ רפסה:יתב . םיפרוקה יכ'נח
 ספא . ס'תבב םורומ .רותב הדובע םהל ואצמ התע דע םיסרוקה תא ורמגש
 + "הבורמ הכאלמהו רצק סויה, : לודג רחא ןורפח דוע שי הלאה םיסרוקב :וב
 תויגוגדפ תועירי שוכרל וקופסי יכ ,םיכינחהל םהל רשפא:יא רומלה תונש יתשב
 תונושארה םינשה יתש ויהו ,.דומלה ןמז לע הנש רוע ףיסוהל ךירצ . םכרצ יד
 . השעמל---תישילשה הנשהו ,, הכלהל ןלוכ תושרקומ

 ןויערה תא דעוה יוכת בלב ררוע אנדורג יפרוק לש חלצומה ןויסנה
 תזה רברב דעוה לש הנושארה תולדתשהה , תורומל םג הלאכ םיסרוק  דסיל
 יגשוו  ןוישרה וכ ,הוקת שיו ,השקב שיגהו רזח רעוה ךא , םקיר הכשוה
 הלאה םיסרוקה תרטמ .תורומל םיסרוקה תא חותפל היהו רשפא תאזה הושבו
 תאז תילכתל ..םיורבעה םורומלח תא תועדויה , תוירכע תורומ ןיכהל--.אוה

 שלש | : םיורכעה :סודומלל .דומלה תונש יתשב  עובשב תועש רשע .הנשרקות
 יתש.  ,תורבעה = תורפסה  תורלות --- תועש שלש , תירכע הירוטסיה - -תועש
 , הגסנכת הלאה = םיסרוקה לא .. תורבעה הפשה --תועש יתשו .ך"נת---תועש
 תוקלחמ| עבש לש הרועת ןהל שיש תומלע ,תירבעב תמדוק הניחב ירחא
 , תיגולויזיפ , היגולוכיספ + םיסרוקב .ודמלי םוירבעה םידומלה דבלמ . היסנמיגה
 תוכאלמ . ,רויצ , תוללב הירוטסוה ,הקיטמתמ , תיסורה הפשה , עבטה תורלות
 / . םירשע םרוק . לכב .תודימלתה רפסמ . הרמז , תולמעתה , לברפ

 , תוגוש תולאשמ ועבוה ,תאזה האצרהה ילגרל וררועתנש , םיחוכוב
 יסרוקב  רומלח  ןמז ' לע הנש ףומוהל + תוטלחה .רותב ןכ ירחא .ולבקתהש
 תומיכו \:הקיפיפ  ?הקוטמתט \ ,'תוסורה הפשה תארוה תא 'רוסמל |, אנדורג
 7 4 ו םוחמומה  םירומל



 הרומה לש ותנקת לע דקוש אוהש ,הז לע רעוה תא ריעה םיריצה דחא
 ירמהה ובצמו | .ירמחה ובצמ ןוקתל כל םש וניאו ינחורה ןכומב קר ירבעה

 וב | ,הרומ רותב םל תשהל ול רשפאייאו , דאמ אוה ער ירכעה הרומה לש
 ודיב ןיאו |, תויררצ תיסנרפ. םג ומצעל שקבל חרכומ | אוה ןב:לע
 םיתרכזמ םיקהבומ םירומ םגש , םרוג לקלוקמה בצמה .פ"היבל ולב רפמהל
 ורנל לאיריאה לע אל יכ ,םירחא הסגרפ יפנע שקכ:לו וז םתרוכע תא בוזעל

 הנעט לע .ירבעה הרומח , הילעב תא תפנרפמ הניא הארוההו , םדאה היחי

 אלא .וז הבושח הלאש ר"ע האצרה ןיכה רבכ יכ ,גרבדלוג רמ הנע וז

 לש ינחורה ובצמ ןוקתב קר וישכע לש הדיעוב קוסעל טילחה רעוהש

 ,האבה הנשל ירמחה ובצמ ןוקתב תועגונה תולאשה תא ריאשהלו הרומה

 קרפה לע הלעת וז הלאשו החטבהה םיוקת יכ ,הנוצר תא העיבה הריעוה

 + חאבה הנשב

 רמ לש  ותאצרהו רגיא ר"דה לש ותאצרה ןיב , ארבגל ארבג ןיב
 םידוהיה .תופתתשה ר"ע,  ותאצרה תא אנליוומ ןה כ רמ הצרה , ןיניירק

 תא העכק הכלממה תמוד רשא ירחא ,התע ,"םיליחתמל רפסה:יתב דוסיב
 הנכהה תדובע תישענו תבלוה ,הכלממה ינב לכל תיללכה םידומלה תבוח
 תנהונ הלשממה , תובטסמזהו .םירעה תוצעוכ י"ע .םעל רפס:יתב תחיתפל

 םורעהו .,ךימלת לכל ךיעב םילבור העבש לש םוכסב ס"התבל הכימת הדצמ

 רע הלוע דימלת |לכל הכימתה םוכסש דע ,ןהלשמ תופיסומ תובטסמוהו

 ןמז לכ ,דעומ .דועב לדתשהל אופיא ךיוצ .הנש ל לבוו םישלש

 ץוחמ םידמוע ראשנ אל ןנחנא יכ , תנקתנו תכלוה הלאה רפסהוחב תינכהש
 סינכהל לדתשהל םיכירצ "הלכשה יציפמ, 4 הרכחה יפינפ . הלאה רפפה>יתבל
 ןמ אלש םירכח רותב םג ול ,םהירכח תא הלאה תוצעומה לא םוקמ לכב

 ןהמ שי .ונלש רפפ ה:יתב ר*ע םולכ תוערוו ןנוא הלאה תוצעומה ןה .ןינמה

 יתב ללכמ תואיצומ שי , ךפיהלו ,רפס יתבל "םיורחה, תא םג תובשוחה

 , םיולנויסיפנוק ם"תכל  םזוא ןבשחב = , הרותה"ידומלת תא  וליפא .רפסה

 ונילע , תאז דבלמ , הכימת םוש  ולבקי אל םיילנויסיפנוק  רפס.יתכו
 תקקחש  ,קוחה יפ לע  ,ונידלי רעב םודחוימ .רפס-יתב ודסוי יכ שוררל

 -תיבבו ,םאה תפשב  הנושאוה הנשה לש. םידומלה םודמלנ ,המודה

 ונירלי .ולכוו אל | רז  רפם:תיבב * . וז תוכזב שמתשהל לכונ אל רז א רפס

 ןנא | םיבייח הלאה | םירבדה לע . ונידעומו | ונותותבש תא רומשל

 םיאנתב םיאצמנ ונחנא יכ ,הנחכות ןעמל , תורומאה .תוצעומה תא ריעהל

 םולוחתמל רפסהריתבב דומלה ןטז ,  םירחוימ רפס:יתב םישורד זגלו םידחוימ

 * םיירבעה םידומלה ינפמ םינש שש תושורד ונלו , םינש עברא לש אוה

 טםטופידה לש ותועט י'פע יכ ,אחרוא בגא ררבתנ םיהוכוה תעשב

 היפנפ ל תופוקה ירכח ךותמ םיירכעה םידומלה ירומ ואצוה ןאמ ריר 5 רמ

 ןיא הלאה םירומל יכ ,בשח ןמדירפ רמ .םיממעה רפסה:יתב ירומל רשא

 תונהילו הלאה תודוגאהל םירבח תויהל תוכזה םהל ןיא ןכלו ,םירומ תודועת

 תא םיגכהל ולדתשי םיפינפה יכ ,הטלחה הלכקתנ ,תופוקה ןמ

 רשא תובטסמזהו םירעה לש תויסימוקה לא םתכ+:יאב

 םירבעה רפפה"יתב יכ ,ושרדיוללהו ,פ"*התב ינונעל

 .רבד לכל הבלממב רפפ:יתבב םה םג ובשהי

 .לֶאְרְשָיץְרֶאַמ םיִבָתְכִמ
 ,דו

 ,תורדתפה, :איה ץראה לכב  וישכע  תכלהמה האירקה
 הלוע :וניא- רוהסהו "!ונלש  רובצה  ינינע .רודסו = תולהקה :רורס

 רדס ןהב .ונל היה אלש ,תוצראמ ןאכל םיאב ונא ןה + ונידיב

 ,םלועל

 ,הברדא .ךכילכ שגרומ :ררסה ןורפח היה אל .התע דע
 םינקסעה  ..רדסה:רסוח אקוד  ליעומ  םימעפל | היָה  םידיחיל

 בוט םמצעל ,הארנכ ,ואצְמ אל ,םיפיקתה ויה םהש ,םילהנמהו =
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 השילחהב ,וניתולהקבש \

 רדעה ,רובצה | ינפל \ תוירחא  רפוחו ןובשח:רסיח . ,ררפ:הפוחמ
 וכרטצי אל .יכ ,םיפיקתל הברה רזע .ץראב יטפשמה ררסה
 ויה ובורש ,רובצהו , ויכרצו רובצה .תושירר  םע ללכ  בשחתהל
 1 :לש םתערב יולת היה ,ץראב דוע ושרשנ אלש םיטנרגימא
 ,הענבהב .לבסו אשנו וילע םלוע תא" לבק  ,םיטעמה םיפיקתה
 *% םיקנרפ יינוילימ ,םילשוריב .דוחיב .ופקת  לכב ררש < הזכש בצמ
 "םה ;םהישמשמו םינברה ,םיאבגה יריל הנש הנש םיסנכג ויה
 " "תא :םיקלחמ ויה םה ,חיטרפה םתפוקבכ רובצה תפוקב ולשמ
 0 / להקה םג הזב ףהתשנש ילבמ ,םנוצרכ תודסומב םיכמותו ףסכר
 ינינעב הטלשש ,וז היכרנאש אלא .ןובשחו ןיד ול ןחינש ילבמו .ומצע

 הלשמ הרומג היכרנאש ןמז לכ רתויב הנכוסמ התיה אל ,ונלש רובצה
 ןימ .המאתה = וזיא \התיה .ןפוא לכב .ללכב ץֶראב בר לשממ
 . ץוחבמש היכרנאה ןיבו םינפבמ ונלצא רשא היכרנאה

 הרוצ םישבול .םיליחתמ םייללכה םויחהשכ ,וישכע לבא
 המלשה ותולוונב 'וניתולהקב ררישה . ררסה:רסוח טלבנ ,השדח
 רצמ אלא ,ובש יונהו יפויה ןורפח רצמ אל בושח הזה רבדהו
 לש  ןורחאה רבשמה ., ינייח ינינע לכל .וב שיש ,הברה העיה
 הלודג המכ דע הארה ייםייח תרות, = הבישיהו ייבינקזה בשומ,
 " היכרנאה ונל איה  הנכיסכ המכ דעו וניתורסומב | הבוזעה

 ' ונכרע תא הליפשהב | ,יניתוחכ תא
 0 .ונרובכ תא ה"לחבו

 ףופ .ףוס ,רבשמבש ירמחה צה לע הפ  רברמ יניא
 % םג. ךתויב ,לודנ ןופא הניא | קנרפ ןוילימה יצחכ .םוכס תטימש
 :תורפומה לש רבשמה יייע ומרגנ  ,ןבומכ . ,םילשוריכ הינע ריעל

 הלוכי תונובשחה לכ רחאל לבא . םינוש םישנאל םילודג  תיקזיה
 ,  םג רבדמ יניא ,הזכש רספה לובסלו תאשל הינעה םילשורי םג
 ' ,םחל ןעשמ לכ ילב וראשנש ,תובישיה ידיסלה לעו .םיגקזה לע
 הלאה םיללמואה לכלו ,םינמחר ינב םינמחר ,ונחנא םידוהי ןה
 ,ונדובב ללחתנש לולהה היה לודג  המכ לבא .םירזיע ואצמי
 תויפונכ וכלה = םימותיו תינמלא ,םינקו  ,םיינע תואמש העשב
 : ידימ םליציו םעישוי אוה יכ ,וילא וקעצו החפה לא 'תויפונכ
 0 העשב ,ונלוכ ןובלע היה לורג המכ ;םינברהו םילהנמה . ,םילודנה
 "/ \,הקחצ לש תועמב ולעמ יכ ,"ונישארו ונידבכנ, לע ידרשח, לטוהש
 " לולח היה לודג ּהמכ :;םינויבאו םיינע לש תונודקפב די וחלש יכ
 < ואיצוה ,"ונישארו ונידבכנ,  ,וניתורסומ ישארש | ,הלגתנשכ , םשה
 : /' ורכמנשכו ,םירכנל םג  םתוא ורכמו הקדצ םשל  תולרוג ירטש
 ויה .תונובשחהש ינפמ ,ללכ = תולרוגה תא ולירגה אל ,תורטשה
 '' ימוכס תא םלשל םדי גישת אל יכ ' ,ועדי םינוממהו םיכובס
 ! ,שורהל ומצע החפה ךרצוה רבכ םא ,ונתמוק הפפכנ המכ !היכזה
 "| םתלהק | ינינעב אוהש-לכ ררס ףוס | ףוס | םידוהיה ועבקי יכ
 החפה ךרצוה םא ,השובה התיה הלודנ המכ ,םהיתודסומ תגהנהו
 " לנא , הנמא--ןיא םאו ,שאר וא םכח םכל ורחב :ונל רומאל
 .!:םכתל םכילע ,הנמא ירצונ ,יצפחכ שיא ישאב-םכחל םכילע
 יונמ :רבדה תא תושעל לוכי וניא החפה ,םנמא .ישאב

 לע אל ךא ,היקרוטב םג אוה רשפא הריחב ייפע אלש םינבר
 " אל הפ .אטשוקב םינברה שאר ירי:לע םא יכ ,הלשממה ידו
 "| ךא . הנוצרכ* םינבר .ונילע םישת הלשממהש ,וז הגרדמל ונררי
 , 0 + ,החפה יפמ עומשל ונכרצוהש ,רסומה ירברב היה :ןויזב יר

[ 

 .,ולא .ץמוחנה וליפא .ונל ןיא = ,וניזבהנש ןויזכה לכ .ירחאו
 ,רובצה לע הבוטל עיפשהל םילשוריב התלגתנש הילורעשה  הריהעש
 בשמה לש קוחה .םשורה, תחת .םנמא ,וינינעל .וסחי .הא הנשי יכ
 לע .הלהקה ינינע וררוסי יב ,תופיקת תושורד םילשוריב ועמשנ
 - < ,וילע הרמ .ההיה ושפנ רשא , םעה ךחפ .לפנ םינוממהו .םיאבגה
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 /םיאבגה ' .וניוק הזל אל לבא | , ריעב יללב דעו .דסיל טלחוהו
 תפוק לע םוכומס .אבהלו ןאכמ :םג וראשי \ םימדוקה  םינוממהו
 ןיד וינפל וצרה אל | ,להקה ינפל .קדטצהל וסנ אל םה :,רומצה
 לודגה רבשמה ירחא םג .רבשמה תבס תא ול .וראב אלו .ןובשחו

 ואיצוה --- םהל רשא הסונמהו | הקודבה * הלוגסב ושמתשנ הזה =
 תוריחב לע .ועימשה םה :םג םנמא ,תובדנ שקבל םישדח םיזורב
 םילוכיש הריחב ירדס =-- רקיעה רפח  וללה תוריחבב לבא ,דעו
 תונומא םידיל התעמ רובעת .ריעה תלרנה יג ,ןוברע .שמשל

 םיפתתשמ  ,םינוממהו םיאבגה ועימשה ןהילעש  ,תוריחבב :. תורשכו =
 םהוא םעטמ רמולכ ,תוריחבה רעו סעטמ םינמזומה .םישנאה קר =

 בור ויהי ההע םגש ,קפס לכ ןיאו  .םמצע םינוממהו םיאבגה

 ונרובצב ומלש רשא ,םהה םישנאה ברקמ ,םהלשמ הלהקה ייניהנמ =
 ללחתנו ונרובכ .בלענ םהישעמ ללגבשו התע דע םג םיישוריב רשא
 הלחתה ןיעמ ,המידק הלק העיספ אלא ןניא וישכע תוריחבה . ונמש

 רבשמה ירחא וניוק הזכ ןטק ןוחצנל אלו . הלהקה ינינע .רורסל = >>

 < לחה יש
 םיבושח םייונש ידיל איבהל .הלוכי התיה םילשוריב הירורעשה 5

 ל"וחב רשא .םינתונה םג ולדתשה ול  ,ונרובצ :ינינע הגהנה רדסב =

 םינתונה .הקרצה ינינעב ם'ררושה ,היכרנאלו רדסה=יאל = .ץק םישל .
 םיללכ יפ לע הקולחה ינינע הא רדפל = ,םינוקה שורדל הפי םחכ ף

 תורפוממו םפסכ לע םינוממה האמ ןובשחו ןיד שורדל = ,םיעודי
 לש םילכרמאהו םידיקפה = .םהב םיכמוה \ ,םינתונה ,םהש  הקדצה
 בר השעמ תושעל םילוכיש םה תיטרופקנרפהו תידנלורה .הקולחה

 ,לארשי ץרא תבוטל םיפסאנה | ,םיבורמה םיפסכה .ינינע רודסב
 הכרב .הזה ברה ףסכה איבי ןהיפ לעש , תונקת ןקהל םילוכיש 'םה
 ל הפרח :םיטיממה ,םישנא ידיל רפמי אלשו הללק אלו ץראל
 .יונעה רובצה

 תויהל םיכירצ ונאש העשב אקוד ונילע האב רבשמה תפרחו

 רכנה ינבמ םג -- וניררוצ יכ ןעי ,הרתי תוריהז ונדובכב םירהממ =
 יונתערל הב שמתשהל :ידכ ,הנאות לכ םישקבמ --לארשי ינבמ םגו =

 תא הלג אוה , הלודג .הער םילשוריב\ רבשמה ונל איבה הז דצמ

 אקוד ונברקב  תוררושה - הריבכה  היכרגאה תאו הברה .הבוזעה
 ,הפ פיהכל םיררוסמו םידחואמ תויהל םיכירצ וניתוחכש העשב

 ומקש ,םישרחה םיאנתה לא ונייח הוחרא תא לגסל לכונש יב
 םג רדסבו חכב וניתודסומו .ונינינע תא להנל לכונש ידכ = :,ץראב

 , ונולע | ואובי םא ,םיערה םימיב |
 ברקב רשא הבוזעהל ץק םיש> הצור תיקרוטה הלשממה :

 תופאושה ,הפוריאב תולשממה יכרר לא תדמול איהו ,ץראה
 םגְו. ,םייחה ינינע לכ תא ןתחגשהו ןנוטלש לובג ךות לא סינכהל' =
 תיקרוטה הלשממה המש אל םינפל .עמשמב הלכשההו חורה ינינע =

 ,היקרוט ימע רתי לכב .הנירמב רשא םימעה לש חורה .ינינעל בל <
 ילב תורבחו תודוגא םהל םידסימו םיפסאתמ םידוהיה :םג ויה +

 ,תולרגה םירדסמ ,ףסכ םיפסאמ ויה  ,תמדוק הערוהו ןוישר לכ
 ושע לכה תאו-- ,הקרצ תודסומ םידסימ ,תובישיו רפסדיתב םונוב =<

 הלשממה םגו  ,תונוישרלו רושאל גאד אל שיאו ,םוסרפו ,יולגב

 התוסח תחת אוהש :ןפוא הזיאב ודמעי ולא םינינעש ,השרה אל
 , . התחגשהו <

 תלשממ .התיהש ןמזב םג גהונ היה הזה רומנה שפוחה
 תותדהו םימואלה לכ ינב ושמתשה ובו .,היקרוטב תטלוש תוצירעה =

 קלחכ םיבשחנ ויה הלכשההו חולה ינינע לכ .הפ םנשיש םינושה -

 םיברעתמ םיקרוטה ויה אל תורזה תותדה ינינעבו ,תדה ינינעמ
 עוצקמה ןמ ירמגל  םיקחרתמ | ויהו .איהש .לכ תוברעתה וליפא

 ו + הזה .ןכוסמה \
 ..לורגה םכרע תא ןובהל םיריעצה םיקרוטה .םיליחתמ \ וישכע
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 שמתשהל םייצור םהו ,הכלממה הוחתפתהל עגונב חורה ינינע .לש
 הלשממהש ,םיצור םה .ינירמה םבצמ תא קזחלו ססבל ירכ הז חכב
 ויה םינפלש | ,הז עוצקמ לע ,םג :התחנשהו הנוטלש תא שורפת
 םיריעצה םיקרוטה ןמ .תצקש אלא דוע אלו ,  לוזלז וב םיגהונ
 תא עיבטהלו םידבעשמו םיחצנמ םימע לש םכרדב תכלל םירמוא
 יחרזא לכ לע --ינאמותועה קר .אלו =-י ק רו ט ה ימואלה םמתוח
 לכב תוקרוטה .הפשה, תא וטילשי יכ ,םלוב תא חירכהלו ץראה
 לש הרשאל םגו םינושה .םימואלה לש םרשאל לבא , רפסה-יתב
 ברקבש | וללה | םיעינכמה :ןיא ירה ,המצע תיקרוטה הכלממה

 לודגה להבהה תא .םיעדוי םבורו םיטעומה אלא םיריעצה םיקרוטה
 היקרוט ןיבו , דחא םואל תולעב תוצרא ןנהש ,תפרצו הינמרנ ןיבש
 ,הירטסואב .םינמרגה םאש ,םיניבמ םה .םיבר םימעמ הבכרומה
 היקרוטבש םיקרוטה רפפממ  רתוי .אוה בר הירטסואב םרפסמש
 םתוברת תא תופכל חכ ורצע אל .תמאב םה ההובג תוברת יקעבשו
 הנירמבש םימואלה לכל :ונתנ .םחרכ לעבו ,םירחאה םימואלה לע
 םהיתונושלב םהירפס-יתבב שמתשהלו ימואל ךונח םהינב תא ךנחל

 תתל םיחרכומ ויחיש 'ןכש-לפ אל .םיקרוטה -- ,המודכו תוימואלה
 ובאי םא .הז עוצקמב שפוח םתנידמבש םינושה םימואלהל
 לש תוימואלה םהיתויכזב תודוהל םה םידיתע ,ונאמי וא םיקרוטה
 תימואלה היפכהו תוינוציקה . ודחי חטבל םתא םיבשויה םימעה לכ
 ,תינאמותועה הכלממל .קיזהל קר  הלולע .םיריעצה ,םיקרוטה דצמ
 ,הנירמב םישדח םיכוסכס ררועת וז .תוינוציקש  ינפמ ,קוזח הכירצה

 לכבש ,שורדל םילוכי םניא םיקרוטה . ללכ םייוצר םניאש םיכופכס
 םה .דומלה תפשל .תיקרוטה הפשה עבקת תופנה לכב .רפסה"יתב

 םלואו ,תיקרוטה הפשה ם.ג דמלת רפסההיתבבש קר שורדל םילוכי

 "היתבב" תוקרוטה--חפשה--ןיב= םומוחתה  ולבגנ .םרט רוע העש ופל

 ךונחל םישחה םימואלהו  ,תורחאה תוימואלה תופשה ןיבו רפסה

 .הנאדב ןיידע םייורש ימואל
 תחת םיינחורה םינינעה תא םג רימעהל הלשממה ףואשבו

 רפסה יתבב  םירומה לכש :,תשרור איה ירה .התחגשהו הנוטלש
 .ףכית אלמתש וז השירדל הל רשפא-יא ,ןבומכ ,םינאמותוע / ויהי
 .םאו ,הימואל לכ ךרוצ וד םינאמותוע םירומ .היקרוטב וישכע יא
 ירה ,האולמבו ףכית וז התשירד םויק לע .ףוכל הלשטמה רמאה

 ורגסנ רבכ םנמאו . רפס:יהב הברה  רוגסל היפכ םא יכ וז ןיא
 לש ,הינודקמב םירגלובה לש--וז השירד ףקותב םינוש רפס-יתב

 רפסה>תיב --וישכעו = ,הפיחב "םנאילא,ה לש = ,יקינולסב 'הרזע,
 קר ורגסנש .,הזמו = . אסידואב. רשא | ןויצ:יבבוח דעו : לש הזועב
 ,םהירומ .רפסה-יתב  רתי  לכש > ,דומלל ןיא ,הראה רפסה-יתב

 --והזמ רומלל שי המ אלא .םה םיינאמותוע ,םבור  פייהכל וא םלוכ
 ותווירזב :יולת לכהו ,היקרוטב ןוירע עובק ונניא יטפשמה ררסהש

 .ריקפ .הזיא לש ערה וא בוטה ונוצרב - קויד  רתיבו .הרתיה
 הזעב) < ורגסנש רפסה-יתב תא .יחתפו | ורזח = תולדתשהה .ירחא
 םינאמותוע םירומ .תונמל השירדה לבא .(רפסהדתיב ןיידע רוגס
 הברה לש םמויקל היופצ 'הלודג הנכס הנממו ,תרמוע המוקמב

 טאלדטאל יכ ,םיחיטבמ .םינימראהו  םינויה. ,םירגלובה , רפס.יתב
 תקפתסמ העש יפלו ,םינאמותועב םירזה  םהירומ תא: ופילחי
 -ידומלתו תובישיה לכ ומשרנ םילשוריב .וז החטבהב הלשממה |
 ולבק םירזה | םירומה = ל כו .םיינאמותוע רפסדיתב ' רותב . הרותה
 ריקפ .אובי = . ללכ חוטב ונניא בצמה לבא .  תורוהל רחוימ ןוישר
 םייופצ ויהי = בוש  רפסה>יתבו ,בצמה ערי .בושש רשפא---שרח
 . הריגפה תנפסל

 רוע שי  לארשי"ץראב  ונל רשא .רפסדיתב 'הברהל  עגונב
 יוארו רשפא- ךאיה/ :  םירומה תלאשל םג :תמדוקה " ,תרחא .הלאש
 היתב בור ודסונ הלעמל רומאכ +הלשממה תאמ םהילע רושא לבקל

 : - ב

0 



 םגו וישר .ילב ,םימואלה רתי לש .רפסהליתב .ןומה .לככ :,ונרפס
 םהל .ודסיו םירז םיניתנ ואב , הלשממהל תמרקומ .העדוה לכ ילב

 וזיא  םרא םושל  שיגהל .ילבמו שיא .יפ .לואש ילבמ ,רפסהיתב
 לבא = ,"רשיו- רשכ, = הזכש "רדס; היה התע דע ;איהש תינכת
 , רושאה דיע השקב ושיני רפסה-יתב .לכש ,הלשממה תשרוד וישכע
 ונלש רפסה-יתב תא דימעהל יואר םא ,הלאשה * תררועתמ ןכבו

- 

 :יתב .ושָעיש | בטומ וא | ,הלשממ זיא לש | התופת תחת
 ליטת אמש = ,שושחל שי .ינשה . ןפואב | ,םיונאמותוע רפס = =

 :ןוגכ ,ןהב דומעל ולכוי אלש ,הלאכ . תובוח ס"התב- לע הלשממה

 הב ןיאש ,תיקרוטה הפשהש ,םינמותוע אקוד ויהי םירומה לכש
 תצק םגש וא ,םיכומנה רפסה:יתבב םג דמלת ,לארשי-ץראב ךרוצ
 תא דימענ םאו ,המודכו תיקרוטה הפשב ורמלי םידומלה ןמ
 ןתואש רשפא ירה = ,תורז תולשממ לש ]תוסח תחת ונרפס-יתב
 ,הבוחל = ןה .ןהיתונושל  דומל .תא םיהתב | לע וליטי תולשממה
 ,ץפחה ונ5 ןיא הז ששח ידעלבמ | םנו + תאזה הרצה ונל המלו
 תנמ לעש םושמ | ,םירז לש ס"תב  .רותב | ונירפס-יתב .ומשריש
 תא קזחל ונחנַא- םיכירצו ןאבל ונאב םינאמותועל .תויהלו חרזאתהל
 תחת ונרפס יתב תרמעהו ,תיקרומה הלשממה/ ןיבו וניניב רשקה
 הלשממל | ןוצרל  היהת אל יאדו .תורחא תולשממ לש /ןתוסח
 דחוימ ןמריפ שורד רז רפס-תיב רושאל ןה ,הזמ ץוחו .. תיקרוטה
 :ותוע רפס-תיב רושאלש העשב ,אטשוקב הנוילעה הלשממה .תאמ
 ,רבלב תימוקמה הלשממה רצמ ןוישרב יד ינאמ

 הברהל עגונב .הפחמ איה .ןורתפל ןיידע וז הלאש םג ,ןכבו
 .םוינאמותועל ויה םילשוריב "הרזע, לש רפסההיתב . ונרפסדיתבמ
 תימוקמה הלשממה | ןוידע  תנאממ ופיב "הרזע, לש רפסה:תיבל

 רפסה:יתב 55 ..,.םה ..םולז .םונותנ . וירומש ינפמ = ,ןוישר תתל -
 אהת המ ,טילחהל וכרטצי בורקבו ,םידחא םישדחל הכרא הנתינ

 + םהילע
 -יתב תא :תושעל  םיששוח  ונאש ,ששחהש ,רשפא םנמא

 םיכירצ אלה . רתויב קוח דופי .ול ןיא ,םיינאמותועל ונלש רפסה
 -יתב לכ יכ .השרדב הלשממה הקרצ רקיעבש ,:תודוהל ונחנא
 אלה ,םוקמה יאנת תא ונתעדבו ,הדי לע ורשאתי ץראבש רפסה
 ,הֶלאכ תובוח סיהתב לע ליטת אל הלשממהש ,רבדל םילגר שי
 ןמ ררפהל ונל השק ,תאו לכבו , ףננ-ינבאל םהל הנייהת רשא
 ונחנאו ,רפסההיתבל ןתינ רומגה שפוחה היהשכ ,םדוקה בצמה
 ונייה ונדבל ונחנאו ,ונרפס:יתבל | .תוינכת םיעבוק | ונייה ונמצעב

 הפי .בצממ .ררפהל .השק ,ונינוע תואר יפכו וננוצרכ םתוא םילהנמ +
 תא  רימעהל .תוביוחתהה לע .רחא תובע אל רקובב .םותחלו הזכש
 היתודוקפ לכ תא אלמלו םירחא לש םתחגשה תחת  ונרפס-יתב
 ,עוצקמ ירה = , ךונחלו  :דומלל .עגונב היתושירדו -הלשממה לש
 ונל .אוה .שודקו רקי הזה עוצקמהו ,רומגה שפוחה וב ונל היהש
 שפוחהש ,ןויערה םע \ םילשהל ןיידע | ונל השק .ךכיפלו :,ךכ:לכ
 9 , ונממ לטנהל ריתע עוצקמ ותואב רומגה

: 

 .היקְרוטמ םיִבָּתְכַמ .
 .ב .

 םעפה לבא ..תוגווצה רבדילע  םיחוכו תינש ועמשנ יקרומח מנמלרפב 2
 רבֶד לעכ ,תונויצה  לעו  ,חמ-יבובג לש ץמוק לעב ,םינויצה לע רוע ורבד אל
 וקרזנ .םינויצהו תוגויצה יביוא לש םהיפ .ךותמ .אקורש אלא  ,שממ הב ןואש

 ,'ופמיטח,, לעב םא , ונקפוסמו ..םהילעו .הילע םיבוט םירבר | םג ל
 רש

 < (אובל םה םיריתעש ,ע'רוהו םידקה םיחובוה ינפל םימי השמח רועש) לשמל
 תכרב חנהו ,  ךיתארק .יביוא -/ ןיעמ .ןאב שי ,םיחוכוה לע םעפה חמשו
 << :"ךרב

 <. םינפה = ןוירטסיגימ לש וביצקת  רורבב טנמלרפה | דמע רויאב ח"יב
 - לפנתהל ירולחלא-יחור יברעה ,םיי ל ש ו רי מ טמופידה שמתשה הו הרקמבו
 "= רבכמ הז עורי , ידילחלא-יתור . הלשממב ג ךכ .ךותמ עוגפלו תונויצה לע
 <" הצחמו הנש ינפל דועו ,י"אב שדחה ירבעה בושיה לשו תונויצה לש םאנושל
 םלואז . תונויצב םחלהל אוה ריתע יכ | , םילשוריב הדוהי-ןב 'הל רמא .ךרעב
 .,ידילחלא םעפה אשנ רשא  ,ומואנב יכ  ,תמאל .הבורקה הרעשה םיעימשמ שי
 ;"ףמוא  ''ואירוזה,, = .ונבותב אקודו ,אטשוקב = ונל .שי !רשא- ,םיקלבה םימשא
 .עפשומ יבקוחור היה = יב .,תוחיפומה - תורומג תויאר ודיב .שי  יכ , שוריפב
 םתסש אלא | ,"תינאמותועה  תודהיה,, לש הובג = רתויה םוקמה ןמ ומואנב
 : .אוה ימ הזה "הוכג רתויה םוקמה,, ,שריפ ,אלו "'ואידוזה,,

 : : רמא .וב-וחור
 "םג ינהש אלא דוע אלו ,יכנא ינויציטנא לבא ,ימשיטנא ינא ןיא

 . + תוגויצה דגנ האחמ לש תומרגלמ יל וחלש רשא = , הברה םידוהי לש .םרחבנ
 2 \ (.ךימזאב :םידוהי םינמוא תדוגא  תאמ .לכקש המרגלט ארוק אוה) -

 3 הלאה תומרגלטה וחלשנ ךולא םאה : (הליברוקמ) ידנ פא - יד הי מ
 הפיסוהו תומרגלטה תא .אופיא בוזע . הזב יד :אישנה .,אל :יב:יחור
 2 .:ףינוכע - לע .רבדל

 - 2 ,"םיררפסה, : תוגלפמ יתשל םיגלפנ ויב:יחור

 ומיב ;הפוריא חרזממ ונצראל ואבש , "םיזנכשא,הו , ררפסמ הוציזיכקניאה י'ע

 < תרורג ,םיהוהי לש ת)להק .ה ברה תומוקמב ודפונ ינשה דיזאיאב ןטלושה
 םימשיטנאה ,םש תימשיטנא ה העונתה תחימצ םע הליחתה הפוריאמ .םידוהיה

 ו ((/ םיברעהל םג , ןכבו : תולוק) , םשיינבל םידננהמה הלא םה

 .םורהנ:םראב  תוידוהי תובשומ דסיל םיצוו םונויצה :יבייתור
 ימואלה שגרה , םילשוריב היהי הזכרמש ,  תידוהי הכלממ ןנוכל ידכב , הירוסבו
 < אורקל ינא הצור , ך"נתב הבורמה האירקה ךותמ םבלב חתפתמ יזוהיה

 ., םידחא םיקופפ ארוק) * ,םילשורול  עגונב ך"נחה ןמ םידחא * םיקוספ םבינפל
 לש תוימואלח תא .לטבל רמא ןופלרנמ חשמ (, ול עמוש טעמב שיא ןוא לבא
 ץראה םע לע חנמנ ידוהי לכו ,,תד קר אלא הניא תודהיה יכ ,טילחהו .תורהיה

 ךכל ןמרג ..םידוהיה לצא ימואלה שגרה תא ררוע הז אקוד לבא . הב דלונש
 הז תא ,תורחא תונידמכו הינמורב ,היסורב םידוהיה ופדרנ רשא , תופיררה םג
 + בויקב םינורחאה תוערואמה םג םוחוכומ

 הו ךרמאמ תא תמסרפ ןליא .היה בוט אל םאה :יב .דימח א
 ותעב אל : א יש ה .? הלטבל ךננמז תא איצוהל ךשאמ ,ימשרה ןותעב
 : : ! רחא ןותע הזואב םא יכ ,ימשרה

 ומ -םודוחי ףלא תואמ שש היסור השרג 1880 תושב :יב-יהור

 ובשומ םש :ודסיו ,,הגיתשלפב םידוהי ןומה ובשותח זא . ןילופל םירפכה
 יצה ובש , "םירוהיה תנידמ, םשב רפס לצויה רודואית םסרפ 1806 תנשב

 = ןושארה סרגנוקב , תישפח תירוהי הנורמ דוסיל תינכתה לש םיקרפה ישאר תא
 ' , ירבעה ל ירו" לע .הבגנה .םוכס ,ילקש ה תא ונקת ליזאכב

 , םימלשומ םיפלא העשת קרו םירוהי ףלא םינומש םילשורוב םיכשוו התע

 ושפת .הלשממה | רצמ דיקפ םוש ןהב  ןיא  ,ומצע ןוטלש גוהנ תובשומב
 .ירמגל ןח

 5 שפל רומג  ןוחטב םש שי :םאה :: (ריטפאנומ) י ל א ג

 + םודוהיה וקדצ אלה , ןכ םא : א יש ג ה .ןה :י ב =
 ופי רבכ אל הז, :וללה םירבדב ומואנ תא םופמ יב:יהור

 םודוהיה

 חה

 ש חו ןיק ש ו פר א :רמואו 'ונלש המרגורפה, ןיק שיסוא לש ורפסמ
 קו .ןנלש וז .תרבוחבו ."םידוהיה-ךיסנ, ומצעל ארוק ,תינויצה .הגהנהב רבה
 ואב 0 תא זכרל "+ תינויצה הרטמח ו םילובומה םיכרדה

 ,ורבע | םואל ל אלא םוגויצה  תנוב .ןואש -- הז לכ .היטמולפידב םג
 ירוסב ויה (םומלשומה ןינמל 100 תגשב) םינש עבשו םירשע ינפל .הירוסב

 ,םינוחנ סח סבור = תאמל םהפסמ םש הלע התעו ,סידוהי 5 ויט קר



 .ןוא יכ ,המצעב הרומ "סנאולא,ה .םאנוד ףלא אממ רתוול הלוע .םודוחיל התע

 *םידוחיל | רוחבל ךורצ  ךכיפלו  ,הכוח לא םודוהי 'טולקל :.הזע הלכו .הניתשלפ
 :ותוע םיניתנל ויהי םידוהיה לכ םא < םחב  בשיתהל :היקרוטב םירחא .תומוקמ = <

 םה הז םע" , הדובע:בהואו ץורח םע םה םידוהיה : ןוצר עבשנ ןא , םינא
 םינוילע .רפסייתב ודסי םה , פרגורפה תא םה םיבהואו ןוכסחיייח  תויחל םיעדוו
 םא ךאמ .תמשנ ;ץראל הבורמ תלעות םה םיאיבמ הזבו ,הישעתלו המדאה:הדובעל <

 , תורחא תופנב םג ובשיתיו תינאמותועה תוניתנה תא םידוהיה םהילע ולבקו |

 ,דבלב .הניתשלפב קה אלו

 הצור ינא ןיא :(רימזאמ ידוהיה . טטופידה) י רג פ א חילצמ 20
 ךכ ליבשכש רשפאו  ,ינא ידוהי- יב ןעי  ,תונויצה ד"ע יתעד תא תווחל =

 + םתיוהכ םירבדה תא : ררבל  ךירצ לכ :םדוק .יכנא  רחושמש :,יב/ ודשחי
 "הליפה, םינותעה , תמאה ןמ תוטנל דאמ וקיחרה יכ ,האור ינא והעבל לבא
 וז הלמב םישמתשמ ..תונווצב :יקינולאס  ידוהי תא... ןטישאה "וגנוס,הו <
 ץראה ,רומג רוריב הלאשה תא ררבל ךירצ . המחלמל קשנבכו .תצלפמבב |
 ימלשוריה טטופידה + םינוילו םיקרומל תכויש .איהש .ומכ , םידוהיל םג תביוש <

 תא .תושעל | אוה הצור וליאכ ,ך"נתה ןמ .םיקוספ איבה  ידילחלא-יחור

 לוכי אלה יחור  הצוו םא .םהב בותכה דעב .םיארחא וישבע לש םירוהיה =
 ןימאמ הז ירבח . (האחמ :לש תואורק)  לסחו- -ך"נתה | תא :ףורשל- קר אוה

 לאוש ינא . שודק רפסל ך"נתה תא  בשוח ןארוקה יב ,חכוש אוה .ן"כבו ,א
 וליפא םיסתבו תמאב אוה ןימאמ םא ,ובל רשויב יִל דוגי יכ  ,יב-יחור תא
 אוה ןכוסמ | ..תידוהי .הנידמ דופי: ד" 'ע םירמואש הממ תצקמה ןמ תצקמב
 . םימוצעו םילודג םיקזנ ץראהל םורגל םילולעה | ,הלאב םיחוכו ררועל
 הכורצ ךכופל .הלשממה לע לפנתהל ידכ קר  תונויצהב םושמתשמ |

 רבד יבדיתור .הלאה תויולפנתהה דגנ הבוומ הינרנאב םחלהל  הלשממה 5%

 םה םינאמותועה יאנוש ., תואיצמב וזל הנשי רבב וליאכ ,תידוהי הנידמ לע >>
 שורדתו .רוקחת רשא = , היסימוק דסות יכ | , עיצמ ינא 'ךכופל ..וניאנוש ג

 םעפ ץק םשוי ןאו  ,םיברב םסופה תוגתפה תאו , תינויצה הלאשה תא
 +הדגנפ אלו. תונויצה דעב אל רבדמ ינא .וגידגנתמ דצמ תולפנתהל תחא

 ,. םינאמותועה םידוהיכ םורומג םוטוירטאפ ויהוש ,ואצמת םיטעמ םישנא
 םח".םידוהיה . החונמב  תויחל םילוכי םה הבש ,הריחיה ץראה .אוה הוקרומ

 ןמ םיבוט  רתוי" םידידי .ואצמת אל םוקמ  םושבו < , תוברת"ילעבו םוצורח <
 + םידוהיה |

 אלא ונל רפח םולכ : (םוריזריאמ יניטרא) :ידג פא םי קטר אדו. -
 הניתשלפ שיה .היסורב םירוהיה תא םיפדור !תונויצה תלאשב קוו

 םש םישוע םאה , םידוהיהל םיררוצ הינמורבו הירמסואב ,הינמרגב ? הומור
 אל התע| דעש ,הלאש םירצוו םיאב םתא הנה ? הניתשלפ ליבשב "-
 םיובדה תא ןיבמ וניא הלכשהמ קוחוה םעה . ללכ ,תואיצמב .ונלצא התו

 םתא םוצור התע .םינימראה דגנכ האנשה ערו תא וציפה םונפל .ם
 םינימראה ולבסש המ ינא עדוי ..םידוהיל .האנשה תא ןומהה ברקב 'ררו :

 תא תוקפל 'הכירצ הלשממה |. תוינאמותועה .םשב ןויסנה י"פע .רבדמ נאו
 תאמ שקבמ ינא  ,השדח הלאש התע ררועתת אל יכ ., חינשהלו הונוע < 2

 + תונויצה לע .רבדל .שיאל דוע תת יתלבלו םיחוכול  ץק םושי יכ ,אישנה
 דעו ,היפימוק" דוסיל עגונב חילצ ם  טמופידה לש ותעצהל ינא םיבסמ
 תלאשב עוגנל ןיא התאצרה תא וגל שינת אל  היסימוק התוא רשא

 + םירכנ וא םינאמותוע ויהי ,םלוכ םה םידחואמ םידוהיה .ללב תונויצה =
 לש תואקראמ םיטטופידהל רסומ (קשמדמ יברע) ירנפא ירקוש

 :רמוא אוהו : , יודרונו לצרה תונומת ןהילע שיש .תוומואלה ךרקח |

 םיבולק ןומה הל שוש תינויצה העונתה שארב רמוע (3) ןוספיליפ ר"דח = = =
 היתב שי :םידוהיהל .(? ' בקעי-ןורבז,ן) ןורמושב אוה ישארה הזכרמו הניתשלפב ,

 .עשפ-השעמ השענשכ קר םינופ םה ץראה יטפוש לאו ,םהל םידחוימה .םוניד =
 תורח "ןויצ,ו לוחכ לגד יולגב םה םיאיצומ םינחה ימיבו ,ימואל ןזנמי

₪ 

= 

 לכב הזבש רדפ שקבל שיש הע .,ב"'ב הפי ןפואב םלצא תרדוסמ = ויל
 םינפה"ונינעל םירטסינימה תא  םינינעה בצמ לע :רבכ יתוריעה נא  ,םוק
 התע םילדתשמ םירוהיה ,לסה לא יתאצרה תא ודירוה .םח לכא - ,ץוחה>ינינעלו
 ,"סא'ודיהה,, .לא הגופה ךרדב ,המדא .לש .לודג חמש שוכרל תצרמג תולרתשה
 , 3 + קיתע רצבמ 0
 שי .םירז םיניתנל : (םינפה-רטסיגימ .םדוק חיהש ימ) י ב - שא לא טי

 םה םיצור םא .סא'זךיהה דבלמ ,םוקמ ל ונתנידמב תועקרק תוגקל | תופוח"
 תונפל םא .יכ ,םהינפל תרחא ךרד ןיא ירה ,הרומאה המדאה תרבכ תא תונקל
 י השקבב הלשממה לא

 דול .ידב ,הירוסו םירחנ-םרא לע .טושפל םיצור םינוצה :י רקו ש 5
 םילודג המדא.יחטשב םיטלוש .ויהיש ןויבמ ,  (קוחצ) הקוח הכלממ .םמצעל

 . ןוירטסינימל השגוה אלש ,ול על ה ירחא ,הניתשלפב .תוזוחא תדיבמל < תחא לש תיברב 0 םיולמ םהלש ל יטעה תא ץוחלל רולוחתו רו

 שיגה םיתנש ינפל .םהיתוווחא לעמ םיולח .םירבאה .תא לש פ"חאו ,האמל
 דעב רצעו היפ. לעש , ,םינפה-רטסינימל העצה * הבלממההיפכנ לש  רטסינימה
 לכל תחא .םעפ ץק םישל ידכ וז העצה לבקל ךירצ .חניתשלפב ירבעה .בושיה
 : םירחכנה-תיב תאו הלשממה תא הז לע ריעהל ינא\ הצור :הלאשה

 םעפה הו רברה לע התע םיפזוח :(הינבלא) םי ה ארב יא - םיפאה
 ונל שי .הלא םיבווכ - תונוימדב לפטלו  ףיפוהל רבדה ךחוגמ . הרשע-שמחה
 תוריל םינזילימ חי ונלש אבצה-הנחמ יכרצל םיאצומ ונא ,םילייח .ןויליממ רתוי
 1 הגיתשלפל םהיתוחפשמ םע ואבש םידוהיה ףלא תאמ ינפמ אופיא רחפנה .הנשל
 אוה ךכו .םיזירוו םיצורח ,םיליבשמ םה םידוהיה . קוחצ אלא הז ןיא אלה
 רחפמה אצמנ יקינולאסב . םידלישטורה הילגנאב . םלועבש םוקמ .לכב .רבדה
 ; ונתולצעב .בבשנ ונחנאש ןמז לכ = ? הז לע \ הומתל שי םאה .םידוהיה ידיב
 תא םידמול םה ,םתלבשהל םיגאוד רכנה ינב . ךשמנו ךלוה הזה בצמה היהי
 דינב םא ןגרנ לאו םישנאל ונחנא םג היהנ הבה .ףסכ םיחיורמו רחסמה תכנות

 תויוהו אוש-תונוימרל ונבל תא םישנ םא .ונצראב םיבוט םיקסע םישוע רכנה
 תא קיפפהל עיצמ ינא ךכיפל .הלטבל רקיה וננמז תא קר איצונ זא" ,תולפת
 + םינפה ןוירטסינימ לש ביצקתה רע םיחוכוב .ליחתהלו תונויצה ד"ע םיחובוה

 טטופירה אוה ,דאמ ץווה ןוגמל תונויצה התכז םויה ןתוא תרחממו

 רשא ,:דכ פא ף וה א:ל ןו ,םיטרקומה ,צוסה תגלפממ , יקינולסמ י גלובה
 אל לומתא ורבד .רשא םימאונה וכ לע רעטצהל שי :הלאה םירכדכ רמא

 םידוחוה .תגכס לע ורבד םימאונח ,הרקיעב תולכלכ איה וז הלאש יכ , ונוכה

 ויה אל ילמלא ..רע' אלו םיבוד אל ..הניתשלפל תולעל םונתי אל יכ ,ושררו
 םיביוא.ונל שי ,החוגמב ןושיל ינלוכי זא יכ ,.םידוהיה ןמ ץוח םירחא םיביוא ונל

 , הנירמבש םילמעה םוחרזאה לכל תמאב םינכוסמו תמאב םה םיבוואש , םירחא

 לכ תישאר תווהל ונחנא םיכירצ , םיתמאה וניביואכ םחלהל ונחנא םיצור םא

 תויהל ךורצ המ .תאז השעי םירוהיה בושי אקורו , ילכלכה ונבצמב םוקוח

 םורבדה בצמ תא תערל יבל תא רבכ הז יתמש 'כנא ? םידוהיה תסינכל ונפחי
 , םיידוהי .לשו םויברע לש ,םינוש תורוקממ יתבאש יתועידי .תא , אוהש .ומב
 םיברע 524.000-ו = םירצונ ףלא םינומש | , םודוהי ףלא .םועשת שי היריסב

 ותזוחא לעמ שיא-ולשנ אל םלועמ ,םינאמותוע םה םידוהיה בור , םימלשומ
 הברה ועייס םה . הירופ ץראל התוא ושעו העורז:אל ץרא ןנק אלא , הקזחב

 המדאה-תדוכע תא םיביחרמו םיתתפמ םה ;הכלממה | תופנכה תא לודגהל
 וברתג ןויצל ןושאר הבשומה יפמ .תושרחה הקינחטה יכרד י"פע הישעתהו

 ךשמב וברתנ הוקת"חתפ לש הלאו ,תוריל 3320 דע 307מ םינש ח"כ ךשמב
 םינפל .תרכמג התיהש המדאה + המודבו = תוריל 0 רע רשעמ םינש איל
 האיבמ וז הפונכ | , הרצקב | , שורג .ן"רב וושבע .תרכמנ .ן םאְנורה שורג ה"כב
 םיטטופוהה . הלשממל םגְו םוברעה םימשותל םג , םמצע םופנבנהל םג תלעות

 סנמואה , לאוש ינא לכא | , הניתשלפל םיאבה םידוהיהל םידגנחמ םולשורומ
 דחא םיברעהו םיונעה םירכאה בצמ ? םיברעה םיירפכה לש םתעד םג אה וז
 , הבדהו תוליברה ירבר לכל ץק םישל העשה העיגה רככ ,םלוכ םה םיחא :אוה
 , (ןואש)  סומירב  תאצל יב"ריב א'זד תא וחירבהש ןה ןה וללה תוגירטנואה
 ,קרצב אלש םידוהיה לע .לפנחהל םיעודי םינותע ולחה ןללה תוגורטניאה ילגרל
 וללה . םירצונהו םורוהיה , םיקרוטה ןיכ םיגרמו תוביר חיפהל איה .םתנווכ .לכ.
 ,ונלוכ לש , םיוללכה וניביוא ,ןרמאתש המ ורמא , דחי םיחא תבש םיבשוי
 , תויצגיבורפבש תולודגה תוזוחאההילעב םינוראה .םה

 ;ךורא םואנ ןיבדלולח פי ב פה - רט סי : * מ אשנ םיחוכוה מות ירחא
 רמא ; הלה לש הקיפילופת ,15 ומדקש םימאונה לכל בישה וב רשא
 םינאמותועה לכ יכ ,םיצור ונא .םינאמותועה לב תא דחאל תרמוא ,רטסינימה
 עוגנל םיצור ונא .ןיא .םתדלומ ץרא תא הב וארו ץראה תא 'ובהאי
 ונא ןיא .  םינושה םוטנמלאה לש םהיתונושלבו תותדב .אל םג ףא  ,םימואלב
 םורגת היפבה תטישש םושמ ,תחא המוא םתושעלו דחי םלוב תא בעל םיצור
 .םימואלה .תמחלמ לשב הברה הלבס רבכש ,ץיראהל .קויה

 ,הז ןודונב התער תא הלשממה התלג רכפ הנה ,תונויצל עגונש המו
 םידוהיה ברקב םיטעומה םה 'םינויצה הנה ןפוא לבב .םולכ ףיסוהל רוע יל ןיאו
 םג תושעל איה חריתע תאוכו | ,ץוחנה לכ .תא התשע הלשמעה .םינאמותועה
 אוהש םוקמ לכב םירז םידוהי לש םהיתונוצו תא לטבל ירכ ,אבהלו ןאכמ
 .תודחוימ תויטילופ תורטמ םמצעל עובקל הכלממה יבחרב

 םידוהיל הרכמגש עקרקה תזוחא לע רבר ,רטפינימה ףיסוה ,יב-ירקוש
 התמכסה .ו''פע .התשענ -וז הריכמ יב .יתאצמו רבדה תא יתרקח .הנותשלפב
 " טטופידה אב "לפס ךועו . בכעל הבס םוש התאר אלש | ,הבלממה תצעומ לש
 עגונב העצה םינפה רטסינימל םונכה הבלממה יסכנ לש רטפינומה כ .,וקשמרה



 ץוחנש םינוש םינוקת ד"ע ימלשוריה .החפה תאצרה קר הלכקתנ .וב העצה
 .וב ןיעל הבלממה תצעומל רפמג הז .ןורבו רפסו ,ןקתל

 םהיתובד תא רוחא בישהל םידחא ואצי םיקרומה םירפוסה ןיבמ םג 1
 + ונולע 'םילפנתמה לש

 הפי רמאמ ''ריעצה יקרוט,,הב סיפדה ,ירונ רוטניסה ןב : יבדירונ לאליוד
 בתוכ ,םבלבש המ ףוס:ףוס .ונומטופיד אנ ועימשי,, < "תומימת,, םשב .דאמ
 ץרא םאו ? אל וא שפוחה ץראל היקרוט תא םה םיבשוח םא ,רמאמה לעב
 שי ןה ? םופדרנ םידוהי ינפב ונירעש תא רוגסל םבל םאלמו ךיא ןאיה .שפוחה
 לכב  תועקרק תונקל םיאשר םירזה ןמ קלח םגו ינמותוע לבש ,שרופמ קוח
 םידוהיה .בושי רעב | רוצעל םישרודו םיאב  וללהו ,סא'ןדיהה דבלמ ,םוקמ |

 םג םלואו .הניתשלפל דחוימ רשקב םירושק םידוהיהש ,ונל .םירמוא .הניתשלפב ּי
 םהירוחאמש י"'פעא ,לכה השרוה םהלו ,הניתשלפל דחוימ רשקב םירושק םירצונה
 ! ןויצ תא :בוהאל רוסאנ .םידוהיה לע קרו ,המחלמ ייצ .םידמוע

 תלעותה איה הבר המכ דע | ,םיקיודמ םירפסמב חיכוה ילזאנ דירפ
 .ריתעב רוע לדגת המכ דעו ץראל רבכ ואיבה םידוהיהש

 םירפסמ איבמ "רועצה יקרוטח, לש שארה ךרועה | , יב:ףאיגא דמחא
 ןמ יכ .,הארג םהמו המראה תדובעל ןוירטסינימה י"ע ומסרפתנש םירחא
 1,884,402 קר ודבענ תיאפוריאה היקרוטבש הבוט הטדא רטקה 0

 רמוא ,הנטקה ההיפאב םג םצמה אוה ךכ יארו .9|, אל ףא רמולכ , רטקה
 ונילא ךושמג אל עודמ , אוה לאוש ,כ"או הזמ עורג דוע ילואו , רמאמה לעב

 םישרח םישנא | תסינכ רעב בכעל לכות אל הלשממ םוש ? םידוהי םידרונ

 :םיקלטוא גז םינמרג .םג םיפור םג ואבי ונילא .היקרוט טרפבו , ץראל םוצוחנה
 הכלממל םונמאנ םירוהיה ,הכרדא ? ולאמ רתוי סה  םינכופמ ם ידוה'ה םאה
 רוגסנ ץראל תירוטפיה הבהא םהל שיש ליבשב יכו = ,םירחאה ןמ רחו! הכרה
 תמש היהש הדוה ינוסוחלא  דיעס טטופודה ולופא ןה + םהינפב הירעש תא

 הלשממה רדסח אל עודמ :כ*או ,  םינאמותוע  םירוהיה ףלא תאמ לכ :ויה וליא

 אלה ,םינאמ)תוע תושעהל םידוהיה לע רבכי .אלש הזכ ןפואב הפונכה תא

 ר'ע תולילעה דננ זע לכב החומ תינויצה תורדתפה ה .  הוב טוצור  םידוהיה

 היתוטלחה תא הילוקוטורפ לכ תא ונל איצמהל הנוכנ איה , תודוהי הכלממ רוסי
 ילבמ וז תונמרזהב הלשממה אופיא שמתשת אל עודמו ,תוימשרה .היתויצרלקדו
 + אוש תויזה! םיחוכוב הלטכל ןמזה תא אוצוהל

 לע תולפנתהה התלע אל םעפה יכ ,אטשוקב םידומ לכה :הרצקב

 תא ןאיבהו תולפנתקח תא וכרע רשא ,וללהש רשפאו ,ללכ הפי תונויצה

 ,,.םד בוז דע םעכמ םחפש תא םוכשונו םהינפב םוטקונ = , םיצעה תאו שאה
 .יחרזמ לאלצב

 5 ה .הָקיִרְמַאמ םיִבָתְכַמ

 .ב 3

 דחא תובעהאל רקובב התנשמ הציקה קרוידוינבש הרובכה תידוהיה הלהקה
 יכ ,םינותעה. = ידומע לע ןבל .ובג לע רוחש  בותב אצמתו  םודחא םימו .ינפל

 םירלי  םיתאממ רתוי חידהל .החילצה קרוי"וינבש .םייחישמה םיתיסמה  תרבח
 ,ךילע םיתיפמ : םלועה-ריעב הדעה לכ תא הפיקה הקעזהו + לארשימ  תורליו
 ! לארשי

 הרענ היסורמ םולה האב ךרעב םינש עברא ינפל :היה ךכ היהש השעמו
 לכור ליחתה .החפשמה יבא , המא םנ האב כ''חא . חמש .ןינכאי רתסא , הרועצ

 רובעל  םתב רתסא תא םידוהיה וחלש הרהמ רע .  היהנ אל ורכשו  תוריפב
 תוריעצה םישנה תרבח,,'לש תיבה רי לע הרענה הרבע תהא םעפ . הרובע

 ןושלבו תוירבע .תויתואב .בותכ וילעו  לודג .טלש ארתו "טה .בוחרב "'תוירצונה
 הלבקתנו הפנכנ .הרענה ."תונוש תוכאלמ תוירבע .תורענל םירמלמ  הפ,, :תידוהי

 הדבע " םויה  תיצחמ = . םניוויא יסב = , תיבה תנבוס תאמ = תוחותפ . תועורזב
 תירבה/  .ירבד תא תובוטה תיבה = תולעב .יפט  הרמל םויח = תיצחמו .רתסא
 יהתו  היביטימ ידי לע  חלבטנ = ןינכאי .רתפאו םימיה .וכרא אל ."השדחה

 .1910 ינויב הרק הזה רבדה ..השענה לכמ המואמ ועדו אל .הירוהו---תירצונל

 סניזווא תרמ הל המגרת רמכה .תולאשו * תולגנא .זא העדי \םרט דוע רתסא >>

 םירוהה .תושר ילב : םירדצ ינשמ  תדכ אלש אופיא השענ דמשה . תרבזנה >>

 ?ירחא = . תילגנאה הפשה תא דוע הגיבה אל .ןכ לע יכ , תדמושמה .תעיהי ולב |

 ,םהלשמ  םינוש .םילוחהיתבל תוחלש "תנוחאה | ,םומעפ הלענה התלח ןכ

 : , הילחב הבכשמ .תא .וכפתש ., תורמושמ יתש הל .ורפס ווד .שרע- ל לע הבבשב
 ללא 5 . 0 2

 :.ןוקת - -- ץותגה ירחאו ,ץיחג הסוכבה ירחא . עובשו עובש לבב |

 המקשכ +הוכ. ןפואב כ"ג םינורחאה םימיב ודמתשנ תובר תוירבע .תורענ יב
 אל הירוחו- -ליקפקופ רועב "תויחא,ןה לש  דומל תיבל .החלשנ ,הילחמ רתסא
 התוא-החקל זאו ,הירוה תושר ילב הלבקל הבא .אל תיבה להנמ ךא . ועדי
 התושעל ץמאתתו ,המש שלאוו תרמו , תחא "תוחא,, יטרפה 'הנועמ תיבל
 תרמ לא ונפ ,הואצמ אלו םתב תא שקבל םירוהה ואלנשכו . הרשכ  תירצונל
 תרמו ,שריה תינוובה לש הדוסימ הפחמה תיב תלהנמ ,גרבנזור
 '!  םשמ התוא איצותו שלאוו התיסמה תיבב הרענה תא אוצמל החולצה .גרבנוור
 | | כ ,הנעט  רתסא םלואו . היבא תיב לא התוא איבתו טפשמח חכב תורוחל
 "לא בושל הל ונתי יב ,שקבתו הירוה תיבב  רשאמ "תויחאה,, תיבב הל בוט
 "וקוח רשא = ,"תויחאה , תאמ םיבתכמ רתסאל :ואיבה .שרח  ילגרמ ."תויחא,,ה
 < <תוב לביהב ףיטמ , ןאמלוש ר"דה לש רסומה ירבד םג וליעוה אל ,החור תא
 ..הבלמ ןתרותו : ''תויחאה,, תא חיבשהלו - הנוצרמ רתסא תא בישהל 'ילא
 . תורתוסה תועדה \ בורמ .תעגתשמב איהו אוה ערב | הרענה בצמ התעו
 0 + םידרצה ינש הילע ועיפשהש ,ז 'או

 * תודבוע וערונ .ותרחמלו , ןסינב ט"יב ולגתנ הזה רמשה ירבד לכ

 "תוהענ תואממ :תחא קר איה- רתסא יכ ,  עדונ . רתוי דוע תוביצעמו תורמ
 |. עברה רובטב ,ינשה בוחרב יכ ,ערונ ,הומכ חפב ורכלגש , םיגטק םירענו
 םופוטמ ובו ,םייחישמל .הלפת-תיב אצמנ , לארשי ינב בשומ םוקמ ,.יחרזמה

 .:תוב תא רקְב םינותעה יחילשמ דחא | , לארשימ תודליו םידליל חקל  םיתיפמ
 " תקל םועמושו .םיבשוו םירבע םירלו םיתאממ רתוי וב אצמיו = רכזנה הלפתה
 ודימלתהו ,הלפת הכרעג דומלה ירחא .ירנה באה יפמ תורצנה תרותב
 ונומאה רואב תוארל .םידוחיה יניע תא .חקפי יכ ,תישמל  וננחתה םינטקה
 .םיהלאה לש ותוחילש תא השוע ינא, : רקבמהל דךיגה ירנה באה , הנמאנה
  םכניא םידוהיה םהא ,בוחוה ךותמ הלאה םירליה תא םיחקול ונא
 = ;המעמ ותואב התיהש ,ןזיוהקס תרמושמה .'המואמ םתוא םידמלמ
 . םינרקש רוע ויהי אל םה . רסומה תרוה תא םידליל םירמלמ ןנחנא, : הרמא

 " הירבד תא ורשָא םידליהמ םובר ."ואצי אל ,הזמ םידלוה תא ושרגת תולקמב
 \ ."םובולק, םירשע רבכ .דסו ירנה באה *! אצנ אל, :ךחא הפ תחא תכב םארקב
 לכל ותלפת .תיב לא אובל םיבייח הלאה םירליה ןומה לכו  ,םירבע םידלול
 ב .עובשב תחא םעפ תוחפה

 =. לארשי תלהק יניעל םאתפ ולגנ רשא , תוביצעמה תודבועה ןה ולא

 , (םעה תונפמ הנפ לכב חבר תושגנתהו שער הנררועתו , קריי:וינבש המוצעה
 ":תאו' .תאוה  הירורעשה עמשל ןינפ הסכת השובו וולע םעה שפנ הרמ
 :,תאזה ריעב ונמע להק לש ובורו ושאר ,'ה רברל םידרחה , םיטושפה םידוהיה

 - . תצמ לכ לע שואי ןנעו דחפו הררח וזחא
 + הזה 1 ןבופמהו עוופה בצמב םשא ימ % הזה רכדכ היהנ הכוא
 בוחרה .ךותמ הלאה םידליה תא םיחקול סה, :ירנה באה קרצ ,םנמא

 ל ירנה באהש ינפמ אלא ,"המןאמ םתוא םידמלמ  םניא > םירוהוה

 1 ,רואנ תצק םה םיכירצ - ,וירבדב

 הותבב | ל ימי תשמחב .הז- רבדב ןירועש שיו .  הזה ינרדומה גשומה

 - יגחא תושילשה העשה ןמ םה בוחרה:ידלי םיינעה ונידלי ירה םיללכה רפסה

 "'  תבשה םוי , םיראשנה םימיה ינשבש רועב ,הלילב .תרחואמ העש דע תוצח

 - רקבמ =2תרהיוהלו םנה ,  םירוגס  םייללכה לפסח יתב זאש , ןושארה םויו

 ל .םייתדהו םוימואלה םוגחה ימוב גהונ רכדה ןכו .  הלילה דע םכשה

 ,רפסה:יתב םירוגפ זא םג ירהש , םיירצונה ץראה יכשוי
 < אצה | וריעצ לש םנְועַמ תיב היאו ?םירוהה םה היא :ןרמאת אמש

 ל .תולודגה ץראה ירעבש ינעה ירבעה באה :הטושפ הבושת ירה ? הלאה

 ! 'םינפואה לכב .שפנ לכוא יכרצ רכומה ,אוה םועפ ינונח וא אוה לכור ,,אוה

 תובל .בשו ,םינשי זירלוש רו ע ב ,סכשה רקבב ותיב תא בזוע אוה הלאה

 תא האור ונוא ינעה ירבעה = באה וכ רש יהוז .ר בב ב םונשי ןורלישב

5 
+ 

 ב היגע, אוה - ,הקורמאב הלורג רועב ינעה לכורח וא לעופח תשא

 חג .תוגאד םיאלמ תבל השפנ . סויח לכ הדובע תואלמ | הידי | , הירבד

 0 הבי תובב תדובעה ., קופסמ .לניא הכשהו. , בר םריחמ , םיבורמ םוכרצה , תוברו

 5 ךכ ןיב .אוה הרובע תובה :לא | םיכרצה תאכה םג ,,םילכהו .חיבח יוקג ןכ

 -- 0 שהל הר הרבכו השק הרובעב הילע ₪ םירבוע הימי ואצמנ



 הסונא וז הבולע רשא שו םיבר םירקמב .,.הסירעב :קונות םג שישב דוחוב , ללב
 אוה לעבהשכו , הלעבל רזעל .תויהלו .רכתשהל ידכ ,הדובעהיתכב םג .דובעל
 ! רוצקב , תורוחפה תריכמב ול רוזעל החרכומ איה ירה , טועפיינוגח ןא לכור
 ןפוא םושב רשפאהיא + המצע תא עיקפתש , הקירמאב הירבעה השאהל הל יד =

 הו קרפל ועיגה רבכש | , םילרוגמה םידליה לע חיגשת | יכ ,הנממ - שורד
 איה החמש יכ אלא דוע אלו .  הרימש דוע םוכירצ םנואו בוחרל האיצו לש"

 9 .התרובעמ התוא ועירפי אלו אשמל הילע הי
 וא שמח ילעב ,םיהובג םיתבב אצמנ יינעה .לכורחו לעופה לש ונועמ

 דגנב םימעפל הלוקש תומוקה תחא . םיבר תונועמ שי המוק לכב ..תומוק שש =
 השלש קר םימעפל , םיררח העברא וב שי ןועמ םתס = . אטולב הנטק" תרויע
 םיאלמ | ,םילפא ,  ראמ םירצ םירדחה ,  םינש קר --- תוקוחר אל םימעפלו |

 .םלוכ תונועמה .םה ריוא ירפח = , םוקמ ספא רע תובחסיויולבו  םולכו םוצפח |
 לא םינפמה |, םונטקה םיכנשאה ךוד הנודחתש שמשה ינרקל ןהל רשפא*יא -

 םינבא לש רחא דנכ םיבצנו דע:יררהכ םוהוכג םותב תורוש יתשש , רצה כוחה
 ךשמב םידליה והשיש רשפאדיא טושפ הלאכ "תונועמ,ב + וילע םולופאמ
 דליהו ! הלילה תנילל הוורמ םוקמ םהל היחיו יאולה | , םויה תומל 'ש

 יצחכו , ותטממ ומוקב , רקבב העש יצחכ וירוח תובב ההוש הזכ ןועמ :דול
 רפסהיתיבכ הלבי היצה ,הראשנה תעה לכו ,,םירהצב החוראה תעב העש
 לכ ןילע רובעי דומל םהב ןיאש םומובו , בוחרב חיצחו ,דומלה ימוב יללכה

 אוה בוחרה . וירוה ןועמ תא ועבטב אנוש ינעה ירכעה דליה = . בוחרב ומוו
 דע , ותורלי ימי לכ דחאה ןכגשמו וטלפמו ולווט ןג ,ויעושעש  םוקמ ', נתיב
 ,אוה םג לעופל = -- הוהי) לדג

 ,תורגב תרועת ול תנתנ וא . הרשע-עבראה הנשה איה תורליה לוכג = ,
 ןודומל קוה תא הלכ םא איה תחא ,קחה י"פע" הדובעה תא ול .תרתמה

 םוגהונ וליחתה הז "הפו, גהנמ ,אל וא = , םוליחתמל  םויללכה רפסה ית
 םיניע ןוילכב םיכחמ םה םג , "טינזיב,ה = ילעב םידימאה םג םיגורחאה וו
 -יתבקל םהירלי תא םיליבומ םיינעהש רועב אלא . םדלו לש תורגב תי הו

 ,"סינזוב, ולעבל םהידלי תא םידימאה ושעי , םולעופל םתוא- םישועו
 לע עבצאב תוארהל םיליגרה הלא ,םינוש רחסמ יתבב םיתרשמל , רמולב -

 . ' + םותרב םהימי תא םילבמ וא השק הדובע םידנ
 ןבומכ כוחרה-רלול ןטקה ירכעה דליה תא השועה ,הזה בצמהו

 הקירמאב ילכלכה בצמה ,ירסומה ןבומב םג בוחרה-רליל ותוא השוע , טושפה
 רוה תא טישפה ,ןיטולחל .םידעומה תא לטב ,ירמגל תבשה תא תיבשה

 ןבל בא ןיב ישפנה רשקה תא קיספה ,םיירבעה החפשמה ייח לעמ השוד
 וז לבא ,ןושארה םוו  תתיבש האב תבשה תחונמ םוקמב .התבל או

 אבש תוינחורה תא אלמל ידכ ,יאדמ רתוו" איה תינקיר , הלוכ איח תיימ
 רמולכ ,"יזוב,ה ימוב יב אלא רוע .אלו ,םבאב םדועב ןנודלי לע .האושנ

 לכ 'רפותו  ,רפותו ונועמ-רצב ירבעה טייחה ול בשוי , הדוכעה יוגר
 ימיבו .עובשב תחא העש וליפא חנ וניאו , ורכש תוברהל ולוכ ם

 םויב תכושה ,לארשימ םדא ול ךלוה ,הדובעה טועמ ימוב רמולכ ,"ק
 , תצק .לויטמ ,ותרובע ינתונ םילעבה וא םילעופה ויריכמ תא . תוארל ,ןושאר :
 םוי ירה המחה .תומיבו , הברה אובוקב קחשמו תצק רכש התוש ,תצ ןשי
 רבועה עסונ הזה "שודק,ח םויב , םידודנו םילוטלט לש םוי .אוה .החונמה |

 העיפנה .ריעה תוביבפב . רשא | ,םיעושעשהו 'גנוע,ה : תומוקמל

 ,ותיבל "גנעתמה , בש הלילב תרחואמ העשבו ,ותנשמ ומוקב ףכית .הליחתמ
 טוו תרובע ירחא רשאמ רתוי הברה  ,שפניץוצרו ףוג:ץוצר .עגיו ףיע .אוהש

 דליה שפנ לע הבוטל ועופשי יכ ,םהכ המ הלאכ "החונמהימו,ו ;  םומת
 יכ ,ול בוט + ומאלו  ויבאל | , וירוהל ליה תא ורשקי יכ םחכ המ %ך

 + "החונמה- ימי ,ב .םג בוחרב ראשי =
 םירומו | םירוה ול שי .אוה בוחרה-דלו .הקירמאב ירבעה דליה
 - -והובזעי ומאו וובא .תוב ול וא ז'כבו .ןועמ ול שי ,וימו"לב אוה םותי 1

 + הכויו אובו וב תוכזל הצורה לכ ,לכל .אוה רקפה הזכש דלי ירהו . פסאו |

 - אל ןעמל .,בוחרה לא םיצרו תיבה תא םיכזוע םידליה תא תוארל תיכה חי

, / , 
 יתכו ,"הלקהו היקנה, םתכאלמ תא ותוא םידמלמו וכ :םיבוזו םיאבו , בזענה
 םורלוה .רפסמ אוה כר המב , ודיעי םידלו .הפחמל רפסה-ותבו םירליל טפשמה
 תא םיבהה םותיסמה םיאורו ,  םוי :םוי םיכנגה תותיחשב םידבלגה = , םירבעה
 ןמ; :ירנה באה רמא הפיו .םה םג םהב | םיכוזו םיאב) , הלאה רקפהה ירלי

 בותרה ןמ -- תוטשפה תילכתב טושפ ,"םירוהיה ידלי תא םוחקול ונא בוחרה
 :וונכ הלורג..רועב םידוהיה תנוכשב ראט םה םיבר תובוחיה יכ תויהבו ,ש מ מ
 ,ז"עלב סטנמלטס  ,םינוש :ךונח ותב וחתפו םיתיסמה ומכחתה ןכ לע = , קרוי
 ,.רקפהההידליב תוכזל םהילע רברה דבכו אל ןעמל = , בוחרו  ביחר/ לכב

 -- ירקועהו ינשה קלחהו ,המותפה השרפה לש ןושארה קלהה והז
 ,אכה ינתכממב -- דומלה רדע ה רבדב

 .ןאמשילפ אביקע

 צ
 ,היִנמְרְנמ .םיִבָתְכִמ

 ו

 תוגלפמה .קוירב עבקג אל רוע גאטסכיירה לא תושדחה תוריחבה רות
 המכ רע תוריחבה תא תוחרל תוצור ,"ןידההםוי, ינפמ תואריה : ,.תויביטברסנוקה
 י"פע .וישבע .לש גאטסכוירה ימי ומתישכ | ..האבה הנשה תישאר רע- -רשפאש
 , תוריחבה  רעומ םרקויש .תוילאמשה  תוגלפמה תושרוד תאו :תמועלו , קוחה
 תוחורה לא .וושבע לש וז .|תבברהכ . םיאתמ . גאטסביירה ןיא ןתער ופל יב
 הינמרגב = ימינפה = יטילופה .בצמה ררבתו אל תמאבו :םעה ךותב תובשנמה
 ,םעה בור לש ונוצר תושדח תוריחב י'ע  הלגיש םרטב

 רתוי .דוע ,םיכובסו םיעגי ..םיימונפה םייטולופה םינינעה ושענ םיתניב

 לש התעצה תא תועד  בורב התחד  גאטסביירה לש היפימוקהש הז ידו לע =
 תופנח ןתואל תימצע הגהנה חתל תרמוא וז תעצה , היגנירטול-סולא רבדב הלשממה
 תעצה 'כ םאו : תפרצ םע התמחלמב הנש םועברא | יגפל ןנכבשא השבבש
 הבושח םוקמ לכמ | ,ןהה תופנה ינב לש םתעד תא החינמ הניא הלשממה
 טנמלרפ ןהל תתל תרמוא הלשממה ןכ לע יכ , היגנירטול-טולאל  דאמ איה
 םניא  םייבוטברסנוקה .הכלממה | לש  "תירבה-תצעומ;ב תועה שלשו ןמצעל
 דעצ לכ . תושעל .הלשממה תרמואש הזה השעמה לכ תא ,  ןבומכ .,"םיסרוג,
 -סולאל תונתגה תועדה שלש לע םהל הרח דוחיב . םתחונמ תא זיגרמ המידק
 הגמורגת אמש , םיששוח םייביטברסנוקהש טושמ ,"תירבח תצעומ,ב היגנורמול
 וללה תועדה יכ ,רברה רשפא ירהש , היסורפל העפשה תותיחפ ולא תועד
 ,היסורפ דגנ הינמרגבש תויברעמ-תוימורדה תונירמה לש .ןהיתועד םע הנדחאתת
 םימיב התשענו םיִרחא םיחרי הז תכשמנו תכלוה העצהה תודא לע המחלמה
 תרוחו הגיגה הלשממה .חינמהגב .םייטילופה םויחכ ."הרעבה=תדוקנ,ל םינורחאה
 ףיטהו הכרעמה"הרש לא דרי = ומצעבו = ודובכב .רלצנקהו ,התעצה לע .הניגהו
 , עוחיב | ,םה "םינמאנ,  םויביטברסנוקה םלוא . םויביטברסנוקהל "'ןרסומ , תא
 הברהו  םיבשוממ | םוחוכו ירחאו ., םגוצר = תא השוע וזש ןמז לכ--הלשממהל
 םיבוטברסנוקה ובר .יכ = ,העצהה תא .היסימוקה התחה .הרשפ תושעל תונויסג
 מא , היסימוקה לש וז הטלחה .  םילרבילה לע  ,'קולבל-םהיחא, ,זכרמה  ירבחו
 הבועה ,העצרה תא תוחדל גאטסביירה תא םג  חירכהל הפו החכ ןוא יב
 , תוינידמה תוגלפמהל .הלשממה סחי תאו םייטילופה .םיוחה ימש תא .רתוי דוע
 םידקת יבו ונמז אבש םרוק גאטסכיירה רטפתי יב , תורשפאה הלרג ךכ ךותמו
 תוגלפמה לכ תוההממ ךכ ליבשבו = .. (* תושרחה תורוחבה דעומ תא .הלשממה
 . \ . תוריחבה לא ןוכהל

 ?הלורפ,ה .הבר * הנכה : תוריחמה לא םמצע תא  םינוכמ םידוהיה םג
 םלואו "! םימשיטנאב .המחלמ,  ,םדוקה יבתכמב יתערוה רככש .ּוָפ , איה םהלש
 םילרכילה | ודימעה | תומוקמ  המכב | . הכובמבו = רוצמב םיאב םה רשא שי
 -תמחלמל םיברק םידוהיה ןיאש ןויכטו  .םיטדידקל םירמו מ-םי רו חי
 ,םהלשמ םידחוימ .םיטדידנק םידימעמ פה  ןיאו הרחוימ הגלפמ  רותב .תוריחבה
 םהינפל שי הלאכ םירקמבש ירה- -תוילרבולה תוגלפמה לא םיגוורומ םה אלא
 הוב |? ורחבי וללה םיעגנה .ינשמ ימבו  .רמומ וא ימשיטנא : "םיעגנ, ינש
 םדובכ לע .רומשל = םוצורה , םירוהיה ישעמבש תימינפה הריתסה לכ  תילגתמ
 תורבחה םנמא . , הדחוימ | תינידמ הגלפמ תושעהל םיצוו = םניאו  םהינינעו
 ב

 2 / רכב וקל .גאטסכיוהה עמשנ אל יכ העיריה תא  ףרגלמה איבה םיתניב (*



 מי--חי ןוילג

 -תדחינב  םיזנכשאה = םיחרואל  תיוברמה הרוגא;ה  רוחיבו , תולודגה תוידוהיה >>
 םירמומ ודימעי אל | יכ . ,םילרבילה יניהנמ לע "עיפשהל, תולדתשמ ,'השמ
 םילבקמ = רעסו רוע < וו תולדתשה .הליעומ .םוקמ  לכב אל לבא ,  םיטדידנקל

 ץוחנל  םילרבילה  םיאצומ רימת אל ךא , בל-ץפחב םידוהיה חאמ םילרבילה =
 ינינע,ב םינלבס ויהי יכ ,םה םילרביל ךכל ןה : םידוהיה תושירד לא בל םושל
 רבדהו .. םקיחרהלו םירמומה תא תוזבל "דופי, לכ םיאור םה .ןיאו ,"הנומאו תד
 ,חצנל םילרבילל .הוקת םהב שיש , תולילגה ןמ תצקב אקורש , ךכ ידיל עוגה
 רותב קר .םדצמ ודימעה שממ  םירוהיו ,  םיטרידנקל .םירמומ וללה .ודימעה
 + הוקת םוש םילרבילהל םהב ןיאש תולילגב רמולכ ",  ןינמל-םיטדידנק,

 דגנ העונתה ..הוה השעמל וסחי תא רורב ןפואב עיבמ ידוהיה להקה
 תוכרענ םינוש תומוקמב ..הינמרג ידוהי ברקב הלדגו תכלוה .םירמומהו דמשה
 תונותעה . םידגובה ךגנ םיפירח  םירבד םיעמשנ  ןהבו = , תויבמופ תופסא
 הדעה לש ימשרה ןותעה .קספה ילב הז ןינעב איה םג תלפטמ תירוהיה
 תומש תא פעפב םעפכ .םסרפמ | ,תאוה הנשה תישארב דסונש ,תינולרבה

 רבדה לע וחימ םירמומה ןמ תצק .םתד תא םיריממה הריבה-ריעב םידוהיה ="
 םינותעה ןמ.םידחא קר :םולכ אלו .םהל הלועוה אל םתאחמ לבא . הזה
 -- הז . "תונלבפחרפוח, לע הלהקה ישאר ילש  םגזא רפומל ורחש םייללכה
 + אל ותו

 תאנק אל הלאה םידחאה םינותעה םג יכ  ,םיעדוי ונא .םלואו
 יכ לע  רתויב  םירטרמתמש | המה  "תושפנה ידרוצ,, . םתלבא ''ץנארעלאטה,
 , עמשמב םינוגמה םג , םלועבש םיסיפכתה לכ . לוח השוע רמשה דגנ העונתה
 קר .םתנוכ לבו םיקסוע םה ""הוצמ,ב ןכ לע יכ = ,"םירדוצ,,ל ,םהל קר םירתומ

 העדומ גרובמה ינותעב .תובורק םיתעל תספדנ , לשמל , ןכ הנה  ,"םימש .םשל,

 לעטובסמייא בוחרב הדובעו עווס | , הצע םיאצומ לארשי ינבמ םיריעצ , : וזב
 ידוהי דסומ | תיב \ ותואב .שי יב ,םיבשוח םימומתה םיארוקה = ,''31 רפסמ

 ותוינוצח הנזוו ,רומאה תיבל םיאב .םהשכו . םיריעצ םידוהיל .הדובע איצממה
 ך"נתה .ןמ םיקוספ המכ וילתכ לע םיתורח יכ ,ידוהי דפומ לש םשור תמאב השוע
 / ןויסימה לש הנבשמ םוקמ אוה הז תיב תמאבש אלא  .תירבעה הפשב
 םיטנרגימאה תא דוחי בו | םיינעה םידוהיה תא ללוש ךילוהל תגוכתמה
 םיעסונ םבורו ,תורחא תוצראמו היפורמ םיאבה םידוהיה
 םג .וב שי רשא .,ןויפימה לש .הוה רסומה .שארב  ..גרובמה ךרד םיח  תונידמל
 שקבל םיאבה הלאל הדובע קיפסהל איה ותרטמש , םיזגרא תישעל הכאלמ-תיב

 רפומ  דועו = .קנארפו :ןָאטסַא- "םינהמה,, = ,םירפומדםירוהי .ינש םידמוע ,רזע
 ינשבו = . קיבודנאווב = עעללאנערַאב .בוחרב = , גרובמה .תברקב םג שי הזבש
 המב  עדוי ימו . םידוהי םיריעצ םושמחכ בור י"פע םיאצמנ הלאה תורסומה
 ? םהל ןנמט וז תשרמ ולצנו םהמ

 דיכ ,םהב .שיש  יללכה ןינעה דצמ קר אל הלאה .םיטרפה תא יתרפמ 1

 לש םתבוח איה וו , םירוהיה .םיטנרגימאה תא תמאה לע .רימעה ןעמל םג םא
 תודסומה ינפמ .םיטגרגימאה תא ריהזהלו הז רבדב לפטל  ונלש םינותעה רתי

 + םירומאה

 םיריעצה לש  םבצמ  םינורחאר םימיב ערוה הינמרגב  תומוקט תצקב
 ןרעיאבב . םינוילע * רפסדיתבל םנכהל תנמ לע הנה םיאבה , היסורמ םידוהיה

 וז תישפח הנידמ . םירז םידוהי םיטנדוטסל "םיטניצורפ, םימוקינכטילופב ועבקנ

 םהיתויכו תא םיושמ היסורפכו ..,הנממ הלודגה התרבחב , הארנב , האנקתנ

 ןידה  רמוח תא ולא לע םגו ולא לע םג םיליטמ : םיסור םירצונו םידוחו לש

 לע הלחת דועמ ןוטלשה ןכ םא אלא םינוילע ם"'תבל םתוא םיפינכמ יאו

 יפור , יסור רועצ :  "םיענ-יתלב,, הרקמ ןילרבב חרק רבס אל הזו ."םתורשב,
 ,הטיסרביגואה לא לבקתנ אל | ,ב"טפמ יקסבורבוד  הנידמה-ץעוי .ןב , רומג

 תילרבילה הגלפמהו ,  להקה-תעד תא שיערה הזה ערואמה . וייחל ץק םשיו

 תאבה ןינעב :םג ועגנ פילאושהו = , יסורפה םירחכנה-תיבל ףברב הלאש השיגה = <

 תלעות וזיא וז הלאש איבת םא  ,אוה לודג קפס לבא .  ללבב  ''ושכח

 םילשומה המה "םישורקה,ו  םירוחשה | יסורפה - טנמלרפבש ירחא ., תושממ

 + (* בר לשממ
 /]--ל
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 .תֶכְרַעְמִה לֶא בֶּתְכִמ י ,

 ! דבכנ ןודא
 ש לש לש סרפ "עבק גרוברטפב "הלכשה יציפמ,- תרבח לש דעוה

 םיורוהי רפסחיתבל תיפוהה הפשב היטמוטפירח רובח רעב !ב ור כת !אמ

 / + םנש שמח לש אוה טהלש םרוקהש , םיליחתמל
 מ 2 ל ? כ

 < 7 + "ץראלהץוחב ,, קרפב ןלהל 'יע = |
 = ג \

 .תכועפה

 ו

 < םלועה <

 !הלאה תושירדל םיאתהל הכורצ היטמוטסירחה
 - םעטה תוחתפתה (ב ; ינושלה רמוחה תוברתה (א + תיללכה הרטמה 1

 םלכש .תוחתפתה (ד ;  םוודוסי רפומהיגשומ תַעובְק .(ג =; םידליה לש .ינמאה

 : =- ..םודלוה לש
 ! םידוהי ידלי ליבשכ הנכומה \ היטמוטסירחל תודחוימה תורטמ 1

 הריש תואלמה | תודגאה תעירו י"ע .םודוהיה יוח לא םידליח .תוברקתה (,א

 יבוט > ,תירבעה הירוטסיהה לש תוערואמה יבושח , תודעומהו םיגחה , הקומע

 : יןיבו ,םודוהיה < ייה ןונגפ תא תוראתמה | , תומגרותמהו תוירוקמה , תוריציה
 רדופמו ךורעה ' רמזח י"ע , עויס (ב | ; לארשי ינקפעבש םיניוצמה לש תויפרג
 םמעל הבהאה שגרו םידליה ברקב תימואלה הרכהה שגר תוחתפתהל ,יוארכ
 ברקב .תירבעה תונמאל הבהאה שגרו סרטניאה תוהתפתה (3 ; לודגה ורכעלו
 . 0 5 ,םירבעה םוררושמה לש תויתונמא תוריצי ועייסי וז הרטמ תגשהל . םודליה

 " "%  ותונמאה יפנע לכב תוניוצמ תורוצימ תוקתעה ,םירבע םינמא לש תויצרטסוליא
 2 דעוה תכשלב לבקתהל םיכירצ וספדנ רבכש תויטמוטסירח וא .דידובחב

 | 7.1012 יאמל ןושארכמ רחואו אל 28(  'מונ טקפסורפ ינדורוגאז ,גרוברטפ)

 2 .גרוברטפב "הלכשה יציפמ, הרבחה דעו דובבב

| 2 
 .תּונויצב

 חתפנ תיאסידואה הכורעתב , :תאוה המרגלטה תא ונלכק אסידואמ

 .ןוילובאפה * , ןויצ-יבבוח דעו דסי רשא ,  "לאלצב,ל דחוימה  ןוילובאפה .םויה

 * "םתונטא תראפתו םרדהב םיניוצמ וב וגצוהש תונמאה ישעמו ,דדאמ הפי
 ו

 לש םרודס, ד"ע אשמ ןיראפב יודרונ ר"'דה אשג םירחא םימי ינפל

 ,םידותיל  שורדה רפדה והו ,םאוגה רמא ,תוודתסה ."םידוהיה ינומה

 תוטיג םמצעל םה םיארוב יכ , םידוהיה | לע םילבוק םעפב םעפב ,  רתויב

 דע םילודג  יבו , המודכו .קרוידונב ,ןודנולב ןוגכ ,תולודגה םירעב  םידחוימ

 תירכמ המ 1 הוה ןויוחה תבס איה המ .  הלאה תוטיגב קחדהו ץחלה דאמ

 הפי ותכש ,הבח ל ןובערה ?והער דצב שיא אקוד תבשל םידוהיה תא

 ,הגאד לש , תוערה תועשב 3. הביקה לש הנובער תא םג םימעפל קיתשהל

 . םידעוהו .ןיחא ברקב ןא אצמי אלש | ידוהיל ול רשפא=יא = ,תומו הלחמ

 .הוה ישונאה ,יעבטה שגוה תא םידוהיה תובלמ דיחכהל םילדתשמ רוזפל

 הוה הפיה שגרה תא וריבוי יב ,םהירפח ילבקמל םגו םהל םג היה חונ

 םירמוא םהשמ םירוהיה תא ודחא ול היה בטומ ;ותוא םישילחמ םהשמ

 ' לכ ?  םיתא תבחל הוה  ןובערה תא רובשל רשפא ךאיה--,םלועב םרופל

 הרות י"ע תחא ,הביטח  םידוהוה ושענ | תומייק ויה תוטיגה תומוחש ןמו

 "| הרושק התיה םידסחה תולימגו ,והרותב ידוהיה היה רושק . םידסח תולימגו

 אלא רחא קבד וישכע ונל ןיא הארגב ?וישכע תושעל ונולע הָמּו . םהינשב

 הנומאה איה ונדחאל ודיכ שי רשא פיצנירפה ., שדחה ןמוה לש אחפונב תורדתסהה

 "ירה , םידתואמ ונגהש .ןויכ , םלוע  םע םה םידוהיה יכ הנומאה , ונדיתעב

 םרשב .םילוג ונאש םוקמ לכל ונתא | הלוג איהו ,  ונלהק ךותב .ונתדלומ

 .ךותב- -ןה םידוהי לש םצראו םתדלומ ירה ,  לארשי ץראב  ונתרממ 'גשותש

 הלובי איה .,יוארכ בל םשוי הרדופמו הרחואמ תודהיל . םידוהיה רתי להק

 ,תונויצה העיצמ הוכ תוחבה רודסו .העפשהה בו  לודג חבל םג תושעהל

 < תודוגאה תוכירצ ךכיפלו . קוח רובצל םישלחה םידיחיה תא ךופהל תרמואה

 .לכ: .םעה ינינע לבל עגונב הנחמה ינפל רבועה ץולחה תויהל תוינויצה

 < תא .ונל איבי דחי ןפורצש ידב ,  הנטק ןויצ .תויהל הכירצ הדוגאו  הדוגא

 -- : .ונתרטמ איהש ,הלודגה ןויצ

 "|  ,םירוהי םירקוחו םידמולמל םיסרפ ינש רפי בויקמ .ןוסרניבר .ל ,ן "ה

 -> םומרפה ,תודקיה תמכחבו לארשי תורפסב םתדובעב םימסרופמו םיעודיה

 = ,תודהיה ןפרטב ובשוש יאנתב ,םידמולמה ינש לש םתלבלבל ויהו הלאה

 <  םימכחו םיתמומ לש | דחוימ רעו .  תיעדמה םתדובעב  וקסעיו = , םילשוריב

 : 8 .הלאה םיטדידנקה ינש תא רוחבו

 ., הרישע הקיתוילביב םילשוריב "ןמאנה תיב,ל ןוסרניבר 'ה בדג דועו

 + םילקי .די:יבתכ םגו הנשיה תורפסה ןמ .םירבע :םורפס הב שוש

 % תבוטל ןורחאה עובשב ופסאנ 21  רמונ ?טלעוו,בש תומישרה י"פע

 < < 'רפ 908 ,82--תיביטרפואוקה הפוקה תבוטלו קרמ .9921,78  תימואלה ןרקה

 1 ;8980--אוה ברזה רפסב תומישהה לש  ןורחאה .רמונה
 ק . 0



 םיקרפה תא לב הזה רפסה ."לארשי< ירא תא חה טו ו ןטק עטמ
 ל .11 ;  (יובו תוינסכא  ,העוסנ ינונע)  תויללכ .תועורי .1 +: ול

 , םולשורי  ,לארשי:ץרא לש המורד * ,תוירבעה תורשומה ,ופי) .לארשי .ץראב
 רוחמ ,ו"א תפמ לש הציקס םג  תפרוצמ רפסה לא --- .(לילג ,הפיח .,ןורמו

 ,תוקיפוק 40 ,קנרפ 1  ,!'פפ 80 ,רחכ 1+ חולשמה םע רפסה |

 גרבנוטש ר"דה וגרבח גרוברטפב תמ ןסונב ף"כב / ו
 רותב וימי לכ ןיטצה חונמה , אטילר:קפירבט = [,גרבנימש והירמש |

 ווחמתה תוב תא וריעב דפו אוה .. ירובצ ןקפע = ה :
 תנול, הרבתה דוסיב הברח לדתשה אוה . הדיקשו למע בורב .והלהניו-

 -רועב םינווצמה םיאפורה רחא היה אוה . ןוכסחלו הולמל הרוגאהו ."קרצה < 2
 יבוטמ דחא היה אוה -- . הברה דוככ תותואל הכז אבצה אפור רותבו .

 תובבלה תא ביהלמ היה 'תונויצה לע רבר רשא  וימואנבו -, םופרגנוקהל

 ללכב :ונתוררתפהל רבא ותומכ .תושעמ = תינזיצ הדוכעל  תוירבח תא ברקמ

7 / 

 ו :

 תונבל םי ר 1 םונותנל חשרמ הניא תושרה -- =
 " + תופו תואובתה ושענ = תרוהי .תובשומב --
 וושכע רע .אבס רפכב םיתב .תונבל וישר  בורקב לכקל :םווקמ -- 8
 , םידחא םורכאל היהו רשפא םותכה ונבישכ , םולעופל סונונב ינש קר םש רוה
 טתיב קשמ תא להנלו תאוה הבשומב בשותהל , הוקת"חתפב | וישכע םיבשויה

 . םינינב םוש הפיחב

 ,הזה שדחה רפסומה 5% ןכ 8

 ררס .אוה =, ןויפנה - תנחתל .ףינס הררחב רפי ןופגורהא = םוגוהגאה --= <>

 ותשב .המו הכשומה תא םידחא םימירא םיבזוע .תאוח הנשב םג --
 + םיפירא 17 הכשומה תא ובזע תונורחאה
 הקספ תימואלה ןרקהש | , תיפרגלטה העיריה הלבקתנשכ ףכית --

 תאזה השדחה הנוכשב הדוכעה הליחתה |, ופיב "ןימונב תלחנ//
 +"בובא"לת,ל
 ,רפס:תיכב = ךרוצה = . םירענל  רפסיתוב  תפצב תחתופ "הרוע, --

 :תיב = רבכמ הז תאוה רועב שגרומ : ,יוארכ וב .ןדמלו < םירבעה םידומ

 אוח רישעו 0 ספדנ .אוח = ,"תפי, לש וע ץבוקה --
 לש עוצקמב לודג רפס האוצומ לארשו ץראש ,הנושארה םעפה אוה תאו \

 .וסנכנש רחווב םוב בושחה םירגרה ., םימוגרת םא יב ץבוקב ןיא הפ
 ןויא תומ .

 : | סגרח , .-ר ,רמרק לכ

 ינשה םויה .תבישול הלאשה  התחדנ העשה רוחיא  ינפמ "

 ., הגושארה הנשל  'ךונחה, .לש ןורחאה רפסה אצי רמועב :ג"לב --
 "רעו לש הנטקח הכיסתה =. טוציפיד .ילב הנשה ןובשח תא הרמג תכרעמה
 םירומל .איכהל .תלוכיה תא תכרעמל ונתנ 'הלכשה יציפמ , תרכח לשו ןויצדיבגוח

 לש ומויקש , תווקל ךיהצ  .'הפי ותרוצו בוט ונכתש | יגוגדפ .ןוחע םירוחלו
 רפסמ | ,םיונמה תוברתה ידי" לע .רתוי רוע רצבתי אבהלו  ןאכמ . "ךונחה,
 ..דאמ רע .ןיודע אוח ןטק היסורב םיונמה

 הכורעתב "לאלצב , תקלחמ תא ךורעל אסידואל עפנ ץש .פורפה --
 אבש גרברלוג 'ה רויצל שדחה הרומה אלממ רפסה:תיכב ומוקמ תא ,תוללכה
 + הינמרגמ

 לע .רמועב  גילב חגוהנה הקלרהה תעב לודג ןוסא = הרק ןורימכ --
 ןיראל ולפנ .גגה לעמו .רבשנ תוקעמה רחא |. יאהוו .ןכ ןועמש 'ר לש ורבק
 כ"חא ותמ :םועצפנה = ןמ ,  ועצפנ , םיעבראכו .וגרהנ-- העכש ,  םישנא הברה
 + העברא

 תירבעב םג ולש  ץנלוכה ןונשח תא אוצוה י'אב ינמרגה  קנבה ---
 , לגרפ ןוילימ .25 רע ידופיה זנוה תא לידגהש ,הזה קנבה , תודחוומ תורבוחב
 "ופיב םופונס שי הזה קנבל ",ןוכסהלו האולהל תודוגא דסול וישכע לדהשמ
 + סילופירט , תרצנ ,'תוריב ,קשמר ,  הפיח , םילשורו

 עגונב םירואב .תתל תנמ לע אטשוקל אובל שקבהנ םולשורי תחפ -
 אל .םולכ עודי אל דוע הפוג הכנגה רבד לע . רטוע:דגסמב התיהש הבנגהל
 ןפואב רגסמה תחתמ םילכ הויא םילגנאה ואיצוה םא ,ללכב ןוידע עורו
 ." ,ואשח

= 
 = וה ב

 >היפימוקל = ,עודיכ = הוסמנ .םדה -תולילע רברב הלאשה
 לא דגנתהש ץטול ג: .ל  יארבאיטקואה  רחכנ היפימוקב .הצרמל . תולאשל
 הלאשה רוריבל ףכית ושגיש ,ועוצה םיילאמשה הופימוקה ירבח .ללכב הלאשה
 ] + התחדנ וז העצה לבא: .רבהל הצרמ םוש ,דימת גוהנכ ,םעפה רוחב ילכמ

 תרכוהה תכירע תעשב בויקב םירוחשה וציפהש  תויצאמאלקורפה ינפמ .--
 םויב יכ ,רועב העומשה הטשפ .2קסניצשוי חצרנה .רענה- תמשנל תורבקה"הדשב
 - תדרח ליפה הזה רכחה ,םידוהיב םורגופ תושעהל דיתע יאמ שרוחל ןושארה
 ברעה:תועפמב ועפנ םיברו .ןולמה-יתב לא םתריד ורקע םהמ םיבר .םידוהיה לע
 היצרטסינימדאה .ןומלש ינפל הכציתה םודוהי לש היצאטופיד ,תוכומפה םירעה לא
 רכע יאטב ןושארה םוי םנמאו ,םהילא הנואת אל הער לכ יכ ,החטכה הלבקו
 . המלש החונמבו םולשב

 תישלובה תקלחמ שאר לש ונגס תא בויקל תלש .תיצילופל .טנמטראפידה
 םושקבמה םיבויקה שרחה>ינכוסל רוזעל ותא דחא ןכוס דועו ץיביצנוק תיגרוברטפה
 רוקחל בודאיל דיקפה בויקל אב ,םיטפשמה=ןוירטסינימ םעטמ םג .םיחצורה תא
 וגרוברטפל בשו ותריקח תא רמג רבכו ,הוה תצרה-השעמ  רבד לע שורדלו

/ 

 .םידוהיה רבדלע הגלממה-תמודב השדת הלאש
 +יתאוה הלאשה תא .םיטארקומיר-לאיצופה ופינבה יאמב ב'יב המורה תבישיב
 תוכז תא ןתונה ,1865 תנש ינויב ח"כ ןמ קוחה תורמל .וכ ,רטסוגימהל .רבדה 'עודיה

 ! כ .םוימ- קוחהו ,םידוהיה הכאלמה-ילעבו  םינמואהל הנידמה-יבחר. לכב הבישיה
 היצארטפינימדאה תשרגמ ,תוימונוקיאה תותיבשה שפוח רבד לע 1905 רבמצדב

 ופתתשנש םידוהי םילעופ תואמ שלשל בורק הגיר ריעמ תיכלפה תידנאלפילה
 לע ןיגהל .ירכ .תושעל בשוח אוה המ -- , רבדח ול עורי םאו .? התיבשב
 . \ "? ערפוהש קוחה

 ,ףבית ררבתת הלאשה כ  ,שרד ןלאקרירפ טארקומיד-לאיצופר טטופודה
 - .אשנ ינשה .בוקראמ +

 ךפשו .תיבויקה .םדה>תלילע ןינע תא .עצמאב .בברעו .רוחו תופיכתה דגנ םואנ
 ו ו םיַדְוהיה לע םימויאו תופרח לש תונותוק הברה

 . : .'הָחחדנ ,תופיכתה
 1 ל ,תישילשה הי



 הלאשה הררפתנ . םינירהפיתב ה הבלממה-תמוד לש היפימוקהב ,

 שרחה \ תונקתה-רפסב  אבצה-תדובע ינינע לש שדחה תונקתה-רפס = רבדב

 ,395 ףיעסה .אבצה-תרובעמ םיטמתשמה לע םילטומה םישנועב = רתויב ורימחה

 םיטמתשמה םידוהי לש 'םהיבורק לע | לבור תואמ שלש לש  שנוע  לוטמה

 עיצה יקסבצראפ טטופידה שדחה תונקתה-רפסב םג ראשנ ,אבצה תדובעמ

 ;םיניבה-ימי לש" דירש 0 וניאש ינפמ ,הזה ףיעפה תא קוחמל
 ןיא ילאופיצנירפה רצה ןמ יב = ,רמא ןוסגוניב .היפימוקה לש הצרמה

 תא היסימוקה קוחמת םאש רחאמ לבא  ,הוה ףועפה תקיחמ דגנב ןועמל
 אלש ליאוהו  ,םילודג  םיכוכח  ידיל .הבלממה-תמודב איבהל הז  לולע ,ףיעסה

 -תעל חינהל ,עיצמ .אוה ךביפל ,יקלח ןורתפ .םידוהיה-תלאש תא רותפל .ןכתי

 יאוהש ומב 895 ףיעסה תא התע

 וארהש  ןץיבולסינו יקסבורטיפ םיטטופירה- האחמ ועיבה וז העצה דגנ
 תולאש | אחרוא בגא ןרתפ המורה םג היסימוקה םג יכ ,םירקמ | המב לע

 .םירוהיה לע םילטומה לבור תואמ שלש לוטב לש וו הלאשמ רתוי תובושח

 ינינע לש שדחה תונקתה רפסמ 305 ףיעפה קחמנ לודג תועד בורב

 , אבצה-תרובע

 הררבתנ תולאשל.היספימקב .םידוהיה םינוט פכא ה תלאשל

 תטלחה רופי לע  םידוהי  םינרטסכאל םיטנצורפה תמרונ תעיבק ד"ע הלאשה

 ,תוממורה תאמ .הרשאתנש ,םירטסינימה-תצעומ
 העירפמ םירטסיגימה:תצעומ לש וו הטלחה יב ןחיכוה בומיפאריג הצרמה :

 תורגב-תדועת לבקל תנמ לע ןחבהל םדא לבל תובוה תא ןתונה ,קוחה תא

 שרח קוח ףקותב קר לטבהל היה לובי הזה קוחה ,ינוניב רפסחיתב לש רועישב

 + ןוילעה ןוטלשה | תגהנה רדפב אלו ,םיקקוחמה-תיב י''ע  עובקה ררפב קחוהש

 . בומי'זדאו ןינויטאמ ,בישיניט ךיסנה ,ץיבולסינ  ,ןמדירפ םג וחיכוה .ךב

 תדגנתמ םידוהיה םינרטסכאה תלבגהש הדוה יכ ףא  ,ןיחומיש טטופידה

 ,םירטסינימה<תצעומ  תטלחהל עגזנב ' תולאש סינכהל :ןיא יב .,ןעט ,קוחה לא

 . תוממוהה י"ע הרשאתנש
 ,הלאשה תא לבקל היסימוקה הטילחה תועד עבש דגנ רשע לש בורב

 השרה הלבגה הלאה םימיב םפופ טאניסה ,םידוהיל תולבגגה

 םנְוא ,םוחתל ץוחמ הבישיה תא םהל תרהמ םתכאלמש ,  םורוהיה : םירוהיל

 ,םוחקור:ינגס לע חלה וז הלבגה | .ידיינ אלד יסכנ םש שוכרל םיאשר

 :ולעבו םינמואה לכו רכש>ישוע | , םוקינאהומ = ,תורלימ , םושבוח , םיטסומנד

 + הכאלמה
 םידוהיה םיחקורה-ינגסל הלכשהה רטסינימ רותח 4.1909 תנשב --

 םא יאנתב ,ןחכהל תואטיסובינואל םאובב םוחתל ץוחמ יערא תבישי תבשל

 איצוה וישכע ,םתדובע תונש שלש  ךשמ לכב תואקיתפאב הזה םוקמב ושמש

 םיחקורה ינגפ תאמ ושררוש ,רפסהייתב ינוטלש לא הדוקפ רטסונימה

 רוגל םה םיאשר יכ ,היארל היצילופה תאמ תורועת ןחבהל םיאבה םידוהיה

 : + תוניחכה:ימיב וז רועב
 / ותעמשמל םירפה ,תורפומה לבל הרוקת חלש םיכרדה-רטסינומ

 ..התע תינבגה * ,ההזמאה .לורבההתלפמב | הרובע םושל  םודוהי = וחקי אל כ

 ,םתרמשממ ורטפו תורשמ ולבק רבכש םידוהיה לכ 7

 לש המרונ,  עובקל = ןוירטסונימה  ריתעש = ,םיעירומ  םינותעה ---

 , ןילובגח ירעב היצורפסקאה תדובעב םיקסועה םירוהיל .עגונב "םיטנצורפ

 םטפה | ינינעל  ןוירטסינימ לא הנפ  רחסמה ינינעל  רטסונימה --

 ץיקה ימיב אובל ,םואפורמ תורועת .םהל שיש ,םודוהיל ושרי יכ , העצהב

 ,העצהה תא החד םונפה ןוירטפינימ ,  בובמט ,ךלפב/ רשא קצפיל האופרה םוקמל

 האופרה:תומוקמל אוגל  םודוהיה םילוחה לע וז ' הנשב  רפאנ הוב :אצזוכ

 + זקוקבש
 ןוירטסיגימה לא  םיאניחה םירחופה .תדוגא השיגה ןמז הזיא ינפל --

 םיבשויה היסור ידוהי תויכו תא ולובגו יב ,השקב = ןוקפב  רחסמה 'ינינעל

 םש םידוהיה ושיגה יכ ,ןיבר אה מ  םיעידומ התע ,הניחבו הירו'זדנמב

 + תיאניחה הלשממה ינפל םתבוטל  ץילמי יב , יאורובה רעוה .לא תולדתשה

 ב

 רכעש עובשב ,גרוברטפב רובצה ינקפע תוצעוממ

 ,הדשה:ירעמו ןילופרטמה ןמ םידוהיה רובצה  ינקפעל תוצעומ גרוכרטפב ויה

 ,קרפה לע תודמועה תוגוש תולאשב ונר , םידחא םינבר םג ופתתשנ תוצעומב

 ןינעו .תיעיברה הכלממה>תמוד לא תוריחבה תלאש ,,םוגרטסכאה תלאש" : ומכ

 ירוהי םוקונכטילופ  רסיל  ןוישר תלכק  רבדב  לדתשהל טלחוה , םדה:תלילע
 וב , םמע םקומוגו םמעטו ,וז העצהל ורגנתה . םירבחה ןמ . םידחא , היסורב

 םאו ,.םודוהיל דחוימ םוקונכיטילופ = תחיתפל הנוישר תא .הלשממה .ןתת אל
 , 7 ונכטולופה תא לש הנטק הלתמא לכב שמשה זא ,ןוישרה תא ןתת

 + תיטולופ .תורשכהואב םידוהיה םיריעצה תא תדשוח איהש ינפמ
 יכ ,הטלחה הלכקתנ  תיעיברה- המודח לא תוריחבה תלאשל עגונב

 :ודנאק .ודימעי אל יכו תוריחבה .ינינעב וברעתי אל םויגרוברטפה רובצה ינקפע
 , סהיתומוקמל הריחבה:תולילג  ינקסעל רוסמ הז רבד אהיש אלא , םמשב םוטד
 . הצעומה לבא . םויוצר םירוהי םיטרודנאק לש תומשב וארקש . םידחא ואצמנ

 - ..התע תעל רברב .ןייעל ילבל בוטל .האצמ
 ."חוללכ האחמ םיברב םינברה ומסרפי .יכ , טלחוה .םרה:תלילעל עגונב

 םינברה לש הדיעוה אישנ היהש ימ  ,'בונישיקמ . ןוסלריצ ברה םסרפ רבכו
 ,האחמב ופתתשי יכ םינברה לכל זורכ , ב"טפב

 2 המושרה ' יפל | ,םתודהול  .םיוווה םירמומ םירוהי

 טספינמה ורכוהש םוומ .יכ ,אצוי םינורחאה םימיב המסרפתנש , תיטסיטאטסה

 תדה .ןמ ורבע 1909 תנש ראוונאי 1- םוי דע תונומאהו תועדה שפוח ד"ע

 ,םושנא 409 םידוהיח תנומאל תיבאלסובארפה
 ו

 " .שקבמ גרוברטפב א"קיל .רשא יוכרמה - דעוה די לעש .ןיעירומה-תכשל

 "תיש יל ש ה הקלחמב הקירטאל הינא-יסיטרב לש םריתמ יפ , עידוהל ונתוא
 --ן מ ר במ (קרמ 160--גרוב מ ה מ ;לבוו 82--יו ביל מ  :התע אוה

 -- יוקרמ 160--ופרווט גאמ ;קרמ 160--םדרטוומ ו קרמ 0

 ' וליפאו , םדא לכ םלשמ הזמ ץוח --- . למגה תואצוה וללכנ אל ולה םימובסב
 , : + תלגלוגל ףסכ (לבור 8) רלוד 4 , דל*

 ונתוא שקבמ תירוהיה  היצרגימאה ינינעל  תיבויקה  הרבחה דעו --
 לודגה  בוחרה ןרקב) יו בי ל ב הכשל ולא  םימיב | דסי יב ,  עידוהל

 תותבש דבלמ ,םויו םוי לכב החותפ היהת הכשלה ..(ןידרוג-תיב , יקסנינעלעוו

 ' עבש דע .שמחמו ,צ"החא תועש יתש דע רקובב  תועש רשעמ ,  תודעומו

 < תופנה לא ן ו מ ם ב ל ג לטנ ךרד םיעפונה ,  םיטנרגימאה לכ .ברעב תועש

 = לכ תא לכקלו .תאזה הכשלה לא תונפל םילוכי הקירמא לש תיברעמ-תימורדבש

 . םנח םהל תושורדה תועודיה

 .ץֶרָאְל-ץּוחְּב
 ידוהייגע ,הילגגאב ןושארה םווב החונמה תלאש

 תלאש וב תררבתמ הלאה םימיבש ,טנמלרפה לא התע תואושנ :הולגנא

 < .תושירדל הב והמ בל-תמושתב תפחיתמ הילגנא .תלשממ , ןושארה םויב החונמה

 ' , םירחבנה:תיב לא הלשממה הפינכהש ,החונמה קוה ד"ע העצהב * , םידוחיה

 ושעה םווה ןמ םירוגס םהלש תויונחהו רחפמה<יתבש ,םידוהי, !הזה ףיעסה :אצמנ

 רחא היגשה העשב ןושארה .םויב םחתפל םיאשר , ברעב תבשה םוו דע ברעב

 <. תויזנחב םיתרשמהו םירזועה ויהיש יאנתבו ,םידוהוה םינוקה יכרצל קר םירחצה

 /  רחפמה תא ריתהל עצוה ,וז הלאשב הנדש , היסימוקב * + "םידוהי קר ולה

 = ןוראבהו , תבשח םויב הכאלמ םישוע םניאש = , םודוהול 6 ןושארה םווב

 הפסוה יכ ןע' ,"םידוהיה םינוקה יכרצל קר, םילמה וקחמי יכ ,עיצה ד לישמור

 , - העבקנ אל רוע הז ףיעפ לש הנורחאה אקסונה . םיכופכמל םורגל הלולע וז

 הסנכוה רבעש עובשב .יפו)ופה גאטנאלהב הלאש

 'תגמ לע חינמרגל םיאבה  היסור  יריעצ רכרב הלאש יפורפה  גאטדנאלה לא

 .הלאשה + םכרד לש םילושכמ המש הצילופהו םינוילעה - רפסההיתבב  דומלל

 - 6 יקסורבוד השעמ .ילגרל הררועתנ ,  םודוהיל דוחיב תעגוגה , תאזה

 עוצקמב םפרופמה' ,טסיל ריפופורפה היה תאזה הלאשה רבדב ,הצרמה

 . תושפג ינירל טפשמה

 םוצור לכ ה רמא--- ,וז הלאש תשגהל ומרג .תובס .יתש
 5 " ב

 7 : 2 .(תכר עמה) 7 < >> "הינמרגמ םיבתכמ ,ב ליעל וע (*



 תאו דבלמו ; לכל םסרפתי יפורה טנדוטסל עריאש יגארטה ערואמה יכ , גחנא = =
 :תלכק .תא יבמופבו השק-רקבל ידכ ,הביצעמה הדבועב שמתשהל ונחנא םיצור

 אוה יקסבורבוד ..דומלל ונילא םואבה , םיסורה  םוריעצהל ונלצא םיכרועש ,םינפה = <
 יקנ היה תיטילופה ותגהנהבו , ותסנרפ יד ותא איבה אוה ..יסור ריקפ לש .ןנב
 םירופופוהפו ,  ערמה לא ומצע תא שידקה יקסבורבוד = . רלוגש ןטקכ רוהטו
 םדא יפורח עדמל דבא יקסבורכוד לש .זתומב -יכ = , םירמוא היפורב .םיללוהמ =

 .דמולמ תויהל רעונש
 קירצה ,ןבומכ ,ץלאז:טורט ןופ הלכשהה רטפינימ הגע תאזה הלאשה לע = 2

 ,תיסורפה היצילופה -תא םג עשפמ הקנו  הטיסריבינואה .ןוטלש תגהנה תא <
 לא הרתו הבחב תפחיתמ :איה- יכ ,הילע דועהו , תלכה הלוכש תילט איהש
 ררובינואב ךיה הרבעש הנשב יכ , היארהו ,רכנה:תוצראמ םואבה םיטנרוטסה
 ולב ןילרבל אב יקסבורבוד ?יאמ אלא . םיסור םיטנדוטס 480 תינילרבה הטיס. :

 . םורגויצולנבירה .תאמ..אוה ךמתנ אמש , והורשחו  ףסב =
 היחד אלא התיה אל המאבש ,יונכשאה רטפינימה לש וז ותבושת

 . היצאלופריטניאה ישיגמ תא : *העיגרה, , שקב \
 וכ , ותבושת תא רטפינימה םיופ םהבש , םירברה רתויב םיבושח ןנל = +
 אבהלו ןאבמ םג תונשל רבדב .ךרוצ האור אָוה יא
 תגמ לע ל"ותמ היפורפל םיאבה ,םיריעצל פחיה ,תא"

 .ָךומלל
5 

 יונ ג ע ל .סרגנוק תכירע םשל  אנוווב  המכ הז דסונ רשא ,דעוה

 :הלאה םורבדה תא ונל עיומ ,ה יצרגיומ א ה

 ןינמל- טסוגבאב ט'ב--ז"ב) לולאב 'ה--'גב  אניווב = ךרעי \ סרגנוקה>
 תויורדתפה תאמ תואצרה (א :םה סרגנוקה ןורי םהבש םינינעה .(ברעמה .ינב

 םיטנרגימאה ןהמש ,תוצראהל עגונב היצרגימאה  ןינע ר"ע םווטרפ םישנאו <
 :ימאה םילוע ןהילאש תוצראהו םיטנרגימאה םירבוע ןכררש תוצראה ,םיאצוי
 םידעו , זכה מ)  .היצרגימאה ינינעל תורפומ- רוסי ד"ע תואצרה (ה 2 םיטנרג

 + תידוהיה  היצרגימאה יכרצל יסנניפ דסומ דופי (ג .(ןועידומדתוכשל ,םיימוקמ =

 ..םונוש םינינע =

 , שאר ןהכ  בטסוג ר"ד/ : דעוה .םשב םימותח סרגנוקל הנמזהה "לע :
 , ריכזמ טדימש "מו ןגס ילאומס 'י ריד

0 
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 ,תויתורפס תועידי

 ! תכרעמב ולבקתנש םישדח םירפס
 בל יעותל הבושת .םירמאמ ינש ,לארשי יחידמל

2 
 ,הסידוא .,ריעצ בר תאמ .  םירחא- םיהלא םהל שקבל םיכלוהה <

 ,'פוק 80 רוחמה ,א'ערת

 םיטקולמו  םירבוחמ םימגתפ ת"עד ללוכ .הניב ירמא
 'פוק .50- וריחמ ,א'ערת = ,בויק ,יקסוועלידאמ - קיז ייא .קחצו :תאמ
 , לארשו ץרא :בושי תבוטל

 בדמו ל /

 , ילאפר לאומש תאמ .עשוהי שובכ ינפל ץראה"
 ..א"ערת ,םילשורי ,ינש קרפ . םוקרפ השלש

 .'ג - תרבוח  ,ונמלועבו םלועב .תופתושמ תודונא

 , קראידוינ ,ע"רת ,טיוועל לא קזחי יריש

 ד 5

 - .ןיטנובל ..ד- .,ז. 'ע- הפרענ =, ופוב הניתשלפ"הילננא .תרבח ,'צוה

 אתממה, ''מחסויקהשגג 2. 10020 8ההגהמההה

 בלוחה היבומ :ןושאר ךרכ ,םכילע"םולש יבתבי
 ,ויתונויסנ  ,וירחסמו | ויקסע  ,בלוחה = היבומ לש | וירופס לכ
 ותמכח .בור ,ותרובגו ופקת רתיו  ,ויתונב ימי-ירבדו ויתוערואמ
 ,םיור 4 -רוחמה .,. .א'ערה . יושראוו ,"רחשה, .'צוה . ותרות-ישורחו

 :"ןויצ .יחרפ, תודוגאה ו"ע לייוי יתורפס:ףסאמ ,םי חר פ

 , א"ערתה :ןסינו ירשת ,קרוידוינ ,'ב תרבוחו 'א תרבוח

 .םידיהיהו תודהיה ינינע רורבל יעדמהיתורפס ףסאמ .ד י:תע ה
 תופתתשהב) .א"ערת--ע"רת ןילרב ,ישילש רפס ,יייניס, 'צוה
 ,'ּבּור 1,50 ריחמה ..("הישות,

 ,טפעה םעמשרע ,גנולמא| ,םייצ וצ םייצ ןופ
 .פאק 80 זיירפ .איערת ,וועיק ,ייגאלרעפ-טסנוק,

 "רע ערערדנא ןוא .ליטדעטש א . שה עבנעפייוו ,מ א

 ,1911 ,יושראוו ,"דניירפ, םוצ עימערפ :עטסיזמוא . ןעגנולהעצ
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 ,"םרעמו חרזמ .תכרעמ תאמ
 יבתכ רחבמ תא איצוהל תלדתשמ תכרעמהש םושמ

 תאיצי הרחאתנ ךכיפל ,הפונמו חבושמ םוגרתב יוטסלוט
 םפדות בורקבו הספדנ רבכ רפסה תיצחמ .ןושארה רפסה
 : .םימתוחל חלשי רפסהו ,הינשה .תיצחמה םג

/ 



 .תפצמה לע

 .תיכ \ 9% ףכא

 םילרבילה םידימעמ תוצראה לכב "ג וז איה - תכלהמ הכמ

 םיטדידנק םהל ןיאשכ  ,םירמומ .םידוהי םירחבנהדיתב לא םיטרידנקל
 םילרבילה :םיגהונו וגהנ ךכ .הדלמ םירצונ רמולכ .םהלשמ םינוגה
 םיאדקה םג .וגהנ ךכו| ,הוהטסואב םישפחה םילאיצופה ,הינמרגב
 הינמרגמ  ונרפוס . תורע יפל -- .רברה .עינה -הינמרגב . היסורב
 שיש | ,תולילגה ןמ תצקב אקורש = ,ךכ ידיל -- םדוקה רמונב
 ,םיטרורנקל םירמומ  וללה ודימעה  ,חצנל םילרבילל  היקת .םהב
 תולילגב ו ,"ןינמל .םיטרידנק, רותב קר ודימעה שממ םידוהיו
 תומיקמב ודימעה .הירטסואב . הוקת םוש םילרבילל םהב ןיאש
 םידוהי םיטרקומד-לאיצופה  םגו .םישפחה םיילאיצוסה םג  םידחא
 תוריחבה לש ןתעש .ןיידע העיגה אל .היסורב ..םיטדידנקל .םירמומ

 הגתמה. איה המ ,דוע םיעדוי :ונא ןיאו , תיעיברה הכלממה .תמודל
 םידיהיה .תוערש ,םיארקד לש םרצוא .תיבב הזונגה  ,"הבוטה
 הסידואב טנ:נרפ השעמ תא םירכוז ונלוכ לבא | . םהל תוצוחנ
 םינויצה .ןיב וז .הרוטדידנק ילגרל התעשב הצרפש ,תקולחמה תאו
 הצובקהל = םיעמשנה ,םידוהיה םהידבועו = םיסורה / םיאדקה ןיבו
 ..גרוברטפ תריצי ., תיממעה

 ,תונוש תוצראב םילרבילה  וגהנש ,הז גהנמש ,םיעדוי .ונא
 לכל םידחוימה ,םייטילופה םיאנתב ללכ יולת וניאו ול דחא רוקמ
 שיש יפ-לע"ףא ,תוצראה לכבש "* םידוהיה םנש ירה = .ץראו ץרא
 יתוברתהו יטילופה = ,ירובצהו יטפשמה םבצמ ןיב .לודנ לדבה
 םמצעל עובקלו ררבל םיבייה ,תרחא ץראב םבצמ ןיבו תחא ץראב
 "ילרבילה גהנמה, לש ורוקמ . הז י ל ר ב יל גהנמל ימואל רחא סחי
 המוא רותב תודהה לש התושו לוטב :- אוה הוה
 הפקשההב ידוסי פיצנורפ אוהש ,"שיה-לוטב, ותוא ,ה דחוי מ
 םרטב תוילרבילה הרלונ .הפוריא ברעמב | .םוקמ לכב .תילרבילה
 לדבהב ןזא ואר .םימעה לדבר תא \  תוימואלה :לש הרוא הלגתנ

 י"פע היה אל םימעה לש תויכזה יוושו , תוהדה לרבהב :,תועדה

 תוערה שפוח רבד"לע  רקיעהל הדלות אלא תילרבילה הפקשהה
 היפנכ תא השרפ תינידמה תויחרזאה =. תותדה לש תויכזה יוושו
 םיחרזאל םגו םמצע םירוהיל םג .זא-היה הארנ ירשאב ,םידוהיה .לע
 הֶרֶוָמ ,הנהו ..דבלב תדה לרבה אלא םהינש ןיב ןיאש  ,םיירקעה

< 4 

 םיחרזאל תיזכרמה הדוגא,ה דוחיבו  ,תולודגה תוידוהיה תורבחה לכ

 ג ב

 ,תותרהו תועדה שפוח םצע לש ותיחתפתה ילגרל . הפקשהה התוא
 "  ,םעל םע ןיב תלרבמה הריחיה הצוחמה תויהמ .הלהח תרהש ירחאל
 " םימעה לש םייחה יררסב עינמ .חכל יהו ימואלה רקיעה הלגתנ

 = רקיעה תואיצמב קר תודוהל םיפיסומ םילרבילה לבא . תונידמהו
 תורוהל אלש ידכ -- .וכרעב אלא םירפוכ םה ןיא --- רבלב יתדה

 . , תידוהיה  תוימואלה תואיצמב
 .םיששמ רתוי שי וישכע לש וז תוילרבי"בש ,קפס לכ ןיא

 .. םיחרכימ הילרפילש ,הירטסואב םג .: היאר אהו ,הטושפ תומשיטנאמ
 >> םינטקה םימואלה תא- אכרל ידכ ,ימואלה .דוסיה לע יולגב דומעל
 .קר םהב םחלהל רשפאו םתואיצמב קפס ליטהל  ןיאש ,הנידמבש
 .םילרבילה ןיא הירטפואב  םג =-  ,עורזה א לש ייטפשמה  חכ,ב
 : .תידוהיה תדה תואיצמב אלא םידומ

 0 םילרבולל תרה שפוח לש הרקיע "איה בוט  םנמאו
 ים וב שמתשהל רשפאו הו רקיעל ול םינפ הברה . והומכ ןיאמ
 רשפאו ללכ תדב  חינשהל ןיא ירה רחא רצמ | , ןאכל םגו ןאכל-
 --םוירקעה םימואלה לא ו לעב .וליפא ,םידוהיה תא ףרצל

 .םהש .םוקמב  םינלופה לאו םיכורמה םהש -- םיזנכשאה לא
 4 מצעל הביטח םוקמ םושב םידוהיה ויהי א ש רבלבו ,םיבורמה

 .םה םא- ---. ,םידוהיה לש םהיתועיב;מ, רטפהל רשפא ינש דצמו

 א ירהש . .םירמומ םיטדידנקב -- .,עובתל םשפנב זוע .םיביהרמ
 : +. . דבלב .תדה "אלא, םידוהיה ןיבו .םירמומה ןיב

 רתוי וז תילחביל תומשיטנא דגנ םחלהל םודוהיה : םיכירצו

 .םילקרילקהו םירוחשה לש הסגה תומשיטנאה  דגנ םימחלנ םהשמ
 יהרכהל .ןובלע -וז :תילרביל תומשיטנאב שי .ןכ לע :יכ  ,םוקמ.לכב
 תומשיטנאב הל .ןובלע שיש הממ .רתוי הברה םידוהיה לש תימצעה
 " :ונתואיצמב - תרפוכ הניא לבא ,ונתוא אכדל קר תפאושה ,הסגה
 ..רךיהה לש ."טפירשנעכאוו .רטסָא,ה .םינורחאה = םימיב הזירכה הפיו
 'תינימש וליפא םהל שיש /םידוחי, :הניווב ךולב
 ,הורפה .ןמ:םא וליפאו ,דובכה שגרמ תינימשבש
 תא .םיִנתּונ .םניא  ,םה םינוצקה םיטפיסרג
 ובילעהש ,הז .ןובלעב ושח אל היסורב ."רמו מ ל םהי תועד
 6 .ונלש םיאקיטילופה . רבלב םינויצה אלא , תודהיה תא םיארקה ונירידי
 :םתרוצמ תא םיאדקה ושרפ םתרזעבש ,תיגרוברטפה הצובקה ךותמ
 :,הארנכ . ,םהל התיה אל ,הרשה ירעבש  םידוהיה * םירחובה . לע

 ודמליו .ואוביש ,םהל יוארו ;:דובכה שגר תינימשבש :תינימש וליפא
 תולדתשמ הינמרגב .. ברעמבש םיריהיה 'םילרבילה.. ןמ ץרא ךרר



 דילה יניהנמ לע תוחפה-לכל עיפשהל ,'השמ תד ינב .םיזנכשאה

 וניאקיטילופ-ונינקסעו  .םיטדידנקל .םירמימ  ודימעי .אל יכ  ,םילרב ,

 וחמש םא יכ ,ולדתשה אל לדהשה וליפא היסורבש

 חומשל .םידיתע םה ןיא אבהל םג םא עדוי ימו = ,ןייטשנצרהבו | =

 +הלאכ יםינגוהמ, םיטדידנקב

 תולדתטהב ונל יד ונאש ,בושהל  םיארוקה  ועטי אנ לאו
 : םיטדידנקל םירמומ ורימעי לבל ,םילרבילה יגיהנמ .לע "עיפשהל, וז
 םירוהיה .תאמ םילרבילה םילבקמ דעסו רזע, יכ  ,עדוי ונומכ :ימ ןה
 בל םישל | ץוחנל םילהפולה םיאצומ דימת אל ךא ,בל ץפחב
 ונא ונכרדב תכלל ונחנא םיכירצ = ךכיפל = ."םידוהיה .תושירדל
 רצויה ריב רמוחכ תויהל ונל בר . ונמצע רובכב םיריהז .תויהלו <

 וליאכ .,תילרבילה  תוספורמופאה לש הלוע תא הימודב תאשלו

 קר לבקנ "וניבהוא, תאמו = ,ונרגב רבכ .ורגב אלש םינטק  ונייה
 םניאש ,ולאכ םיבהוא : לבקנ אל .ןובלעה תאו .ערה תאו בוטה תא

 ,ונתואיצמב םידימ ונניא ונמצעב .ונחנאש ןמז לכ קר ונתוא םיאנוש =
 םיאנוש -- ,ןובלע .ירחא ןובלע הימורב ונחנא .םיעלובש ןמז לב =

 ונמצעב די ןתנ אלש רבלבו ,םירוחשה וחצני ..םהמ םיבוט, םייולג =
 וחצני = ; ונלהקמו ונלובנמ יאציו  ונב .ועשפ רשא שפנה .ילפשל =
 םירפוכ :וניכהואש ,וז הריפכל ונשארב ענעננ אלש דבלבו ,םיאנושה <

 .ימואלה .ונדובכ .תא םיללחמו תימואלה ונתושיב

 ]קמו רה = הרגו

 ,ןחה תוצראב  ונב הקבהש ,הארונה אמהחה =
 םוחתל .ץוחמ \ ןתבישי תוכז: תא .'רישכהל,  תוקוקז תורשכ .לארשו-

 יפלאש .םישמ ,וכב הקברש אמהוזה תונוז לש תובוהצ תודועה .ייע :
 תורוחבו םירוחב .יפלא תורשעו ריואב  תויולת לארשימ .תוחפשמ |

 ץראמ עלקה-ףכבכ. םיעלוקמ ,םהירוה יתּכמ םיקחרנ ,לטב םיכלוה
 הארונה אמהוזה -- ,העתמ רוא לכ ירחא תכלל םיעתנו .ץרא ל
 םג .היופצ -תויהל הליחתמ התנכפ ,םדא תושפנב רחפמה  ,תאזז
 , לארשי-ץרא

 םינורחאה םיכיב .י5 ,םירפפמ לארשי-ץראמ םיאבה םינותעה =
 םירחוסהו ,ףוחה | ריע ופָיב רוחיב = ,ץראב המודיתב :םיחתפנ |

 :היתובשומבו לארשי"ץרא ירעב םיאְרנ םה םג וליחהה םדא תושפנב =
 אמט םרש ,הלאמ רחא םדא הסידואל אב יכ ,השעמ היה  רבכו
 ובש | ,ןולמב ןפכאתהו = ,םהיקרועב  םהל לזונ
 וירכהו ,לארשירץראל | הסידוא ךרד םילועה ,תוריעצהו םיריעצה

 תחא ותשרב ךושמל רמאו ,הוקת-חתפב אוה רכא יכ = ,ומצע ל)
 .וב המושר ותשאש  ,וטרופספב שמתשהל הל עיצה יכ ,תומלעה
 אובבו .הו אממ םרא לש ודימ המלעה הלצנ הרקמ ייפע קרו

 השא ול שקבמ אוהו ,ןמלאתנש יהיפורמ רישע רחוס, .לש הרו
 "רישע = ריעצ, יכ = ,ופיב השעמ | היה בושו = ,ול היוארה הנוגה <

 ,התוא הבהאל הפיו הינע תיררפסב םואתפ ובל קבר היסוד
 ותבשחמ התלעש טעמכו . ןתמו רהומ לב .השאל ול התחקל -תואי

 ןכומ היה רבכש ,שממ העש התואב והושפתש אלא 0 הערה

 . תוכומפה. ףוחה ירעמ תחאל לויט תעיסנל  ותסורא םע תאצל
 .םתהמ םיאבה םינותעה םירפסמ הלאכ .םירקמו םישעמ לע דע

 ,בורקה חרומב בחר "קוש, רימת ול אצמ תושפנב רחסמה =
 תוכומסהו ןוכיתה םיה  ,רוחשה  םיה = תודנ : לעש םירעב  דוחיב
 לארשי | תונבמ .תחאל  הרקש ,ןופאה ילגרל * , ץיאוזה תלעתל

 -יתבמ רחל תשובל "השיא, :ּהָרְבְמ יכ ,רֶלְֶט הקבר ,הפירוא

 = טנמגרפב

 ,תונב ןהבש

 .ריעה

 = םור .םינסכאתמ

 .שבל רבב הנהו ,"רכא, ותוא םש האצמ ,הוקתהחתפל כ"חא המלעק

 ,הזה ארונה .ריצ ה תשרפ תצקמב התע תילגתמ ,םירצמב המזה
 ,םירמוא וישכע = . תורוחמ  תושפנל םיכרוע םיאמט םרא-ינבש
 קרצו ,לארשי:ץרא לע  םג םתשר תא שורפל םידייצה ,הארנכ
 םילוכי .לארשי-ץרא .לש .םידחוימה .היאנת\ .'ןמזה-רח, לש ורפוס
 .:םידייצה-םירחוסל : הבורמ = תלעותו הל  הלודג הלקת שמשל

 ברקב רוחיב  ,לארשי-ץראב :םיינע הברה שי ירה ,לכ תישאר
 .םדא לכ תאמ הבוט .לבקלו תונהיל ראמ רע םיחונה ,םיררפסה
 םירצמו , המצע לארשי- ץראב ףרט אוצמל םידייצה םילוכי .ךכיפלו
 תא  םשל איבהל םילוכי = םירייצה  ,ןה .תובורק ץיאוזה .תלעתו
 הוסמ שמשל לארשי-ץרא הלוכי = ןה .,תינשו .הלקנ לע םריצ
 זירכמה .ריעצ ..תורחא . תוצראב ףרט . ףורטל םיאצויה ,םידייצל
 יניעב םנמא אוה דושח ,לארשי-ץראל אוה הלוע יכ  ,ומצע לע
 ,רשכ םדאל אוה קזחומ לבא | ,תונלטבה לעו היוהה לע וירכמ
 לש וז םתורשכב שמתשהל םירייצה .םילוכיו ,הקירב :ןועט :וניאש
 -ץראל תולוע לארשי תונב .המכו ..םה םהיתורטמל תמאב םירשכ
 ילבמ  ,םיעסונ לש | תוריבח לע .ךרדב , תוחפסנו ןדבל  לארשו
 םיארנה ,םישרחה םתיול ינב ירחא ללכ רהרהל ילבמו קודבל
 . םינויצב םהל

 היהתש רעש | ,המויאה הבשחמל ונברקב ררחי ונבלו

 השעתש רשפא ,םישפח םיימואל םייחל | וגל- זכרמ .לארשי"ץרא
 ,תורועצ תושפנל ,רובו םדא ילבואל ןק  ,הלוגהדינב תאלחל זכרמ
 ! תוללמוא .,תורוהט

 הזב םשאי- הזה לודגה ןיסאה ינצרא לעו .ינילע אובי .םאו

 הנייהת ומש לעו ,לארשי"ץראב התע רדה  ,ירבעה רובצה ותוא
 ;לארשי-ץרא = :ינב .אנ ורבזי .םלועה דע .תואורק המלכהו הרצה
 ----חנטק - הדועב התולכלו התישארב וז .הרצב .םחלהל .רשפא .םא :יכ
 5ש םלמע לכ היהי אושל ,םילייח רבנתו לדגתשכ *,כ חא: הגה

 יכ .,לארשידץרא  ינב אנ ורכזי דועו .זא הב םחלהל םיריתעה
 תושרהו---,ןוטלשהו תושרה חכב וז הרצב םחלהל .רשפאשמ רתוי
 םושבו םוקמ םושב יוארכ וז הרצב ,עודיב ,םימחלנ םניא ןוטלשהו
 תאזה .הלשכמה . רובצה חכב הב םחלהל רשפאו רשפא --- ,ץרא
 םא יב ,הזרפהו הצילמ וז ןיא ..איה ילארשיצראה רובצה ידי תחת
 התואב ,ופיב ירבעה רובצה אוה ערה לא .בורקהו ,.םתיוהכ םירבד

 ןילופורטמה דימת התיה ופי .הנושאר אמהוזה העגנ הב רשא
 ונבושיל = זכרמ | השעתש * התכז ופי = .שרחה ירבעה בושיה לש
 ופי אופיא אג איבת ..וב תורושק תולודנה וניתווקת לכש ,שרחה
 ,וז .תוכזל איה היואר יכ ,חיכותו

 תעד תא וררוע .הלעמל םירפוסמה םישעמהו םירקמה םנמאו
 הב ופתתשהש ,הפסא הארקנ . הערה יִנפ תא םדקל ופיב רובצה
 ףכית .רוחבל ריעה דעו לע הבוחל לטוה . השאו שיא תואמ שלשב
 תרמואה ,הראממה תערצב םחלהל םיכרד שקבה רשא ,הדחוימ הדעו
 תמחולל הפוריאב העודיה ,םיהנפפ תרבגה םג .לארשי-ץרא תא עגנל
 ופי .תא .םיטעומ םימי ינפל הרקב ,תושפנב רחסמה | דגנ הצורח
 תא בר ןויעב עמש  לודגה רובצהו | ,.הלודג םע-תפסא  ךורעתו
 ונא םלואו ,  םישנה לע ןיגהל םיעצמאה ר"ע .הבושחה התאצרה
 הרק רבכש המ ופיב | ונרובצל םעפה םג הרקי אמש | ,םיארי
 לועפל וידי תא חלשו בהלתנ רחא ענר יכ ,םימעפ הברה ול
 השענ אלו .םידיה ופרו תובהלההה העקפ -- והנשמו  ,תושעלו

 המה ערה לא םיבורקה :םירמואו םירזוח ונא ךכיפל ,  המואמ
 ,ארקהל  אוה דיתע ,-- ואל םאו ,ערה תא 0 םיבייחה . םג -

 .םמש לע

 -ץרא .ונב לש םימצמוצמה תוחכה יכ ,ונחנא : םיעדוי .יארו
 ליצהל ירכ וקיפסי אל .,רבלב ופי ינב לש םנ המו ,םמצע לארשי



 הצוחנ = . העגונמה \ הפוריאמ  הילע הלועה  תערצה ןמ ץראה תא >>
 לעו םיעפונה לע חקפל ךירצ ;ץראל-ץוחבו ץראב הרדוסמ הדובע >>
 תא יוארכ ןקתל ךירצ" ; ףוחה :ירעב ןולמה-יתבבו  תוינאב -תועסונה |

 תושרה דצמ םג הרזעה הא ררסל ךירצ ; ןיעידומה תובשל לש הדובעה
 הדובעב ליחתהל םהילעש ,םינושארה לבא , ךירצו ךירצ . ןוטלשהו |

 , םמצע .לארשידץרא ינב קר  תויהל םילוכיו םיכירצ ,הרדסלו

 לוק-תב העשו העש לכב יכ ,לארשי"ץרא ינב אנ .ורכזי יש
 : ! ךברקמ ערה תרעבו + תזרכמו :בָרְסה .ונָרְהִמ תאצוי +

 - ית / ומ היו

 -שארב רשא הפיה תודיקפה-תיב לש הכחרה הרדסכאה לעמ

 . הלוכ לארשיץרא לש רדהנה הקלח .לודג קלח ףקשנ הניפ

 ,רדההו דוהה לע םכפיקשהבו תאזה הרדפכאה לע םכתולעבו

 רהז לש םיו = ,םכיניע- תוהכה ידכ דע םכינפל .םואתפ  םילננה

 ,בוטה רהה ןונבלב לקתנו העות םכמבמו - ,ראוצ 'דע םכפטשי

 ןיזפה | ןדריב ,םיטקשה | םילוחכה םורמדימב | ,בשה  ןומרחב

 ,תוגורע .תונורע עורזה | לאערזי .קמעב = , שחנכ | לתפתמה

 תעמר ,העמדה רקת םכניעמו = , הנלשכת םכיכרבו ,וורָוחָי םכינפו

 רשא רבדה תא וניבת זא -- ,החמשו הוקת תעמר ,םעכו רעצ

 רלישטור  דנומרא אבש העשב יכ | ,לארשי-ץראב | םכל ורפסי

 ,ותויהבו תודיקפה-תיב לשיהררפכאה לע .הלעו הניפדשארל הנושאר

 רמע רשא ודיקפ לא יתונפבו = ,גויניע ואר רשא הארמה ןמ םהדנ

 תא 5, לכה תא תונקל, :רמאו םגמנ ,ודי תא םירה " ,ולצא

 ו ָ

 לש םניע -- .תעדמ  אלשו  תעדמ -- .איה .הרצק | המכ
 םיצור םה רשא תא אקוד םישקבמו ונשפנב םיטמחמה ,םהה םירזה

 וקתינש םויה ןמ הנש םיפלאכ ורבעש רחאל ,וישכע !  אוצמל
 ונלדח .אל הנש םיפלא ךשמבש רחאל .ונתלחנמו ונתמדאמ ונילגר

 "םילעב, .תויהמ ולח אל ונילעבו םוקמ לכב םירז תויהמ ונחנא

 תאירק תא ונינפב ונל םיקרוזו םה םיאב וישכע -- ,םוקמ .לכב
 -רברמ הז . ,ריעה לאו לוחהדרבדמ .לא ! םתא רבדמה נב, : ןובלעה
 ,ובהאת אל המדאה תאו ,םלועמ  זאמ םכתקושת התיה ,םינבאה
 אל .יכו "!ועמשת אל ,םא-שחל ,השחל תאו וחירת אל החיר תא

 רבדמב הינחו היעת תוגש םיפלא רחאל .םג יכו + םירבוד םה רקש =
 תא ונניע התארש העשב ,המדאל ןובערה ונברקב יחיו םק אל | +

 ,ןוממה טילש ותוא םנ יכו %ונלש ונתלחנ תאו ונתמדא
 םיערה םג חולסל .ולכוי אל םלועב ותואיצמ ןועל -שא : ,רלישטור

 ,םינושארה ןמ רחא היה אוה .אל םג יכו -- ,"םהב,ש םיבוטה םגו
 םגיע התארש העשב ,המדאל לודנה ןובערה .רהועתנ םברקב .רשא
 ?ונלש ונתלחנו ונתמדא תא

 ּודיקפל רלישטור ארקש העשמ ורבע םינש שמחו םירשע 4
 וכרענ אל ןיידעו "| לכה תא תונקל, + האירקה התוא הניפ-שארב
 הזה אלפנה שיאה השע רשא | םישעמה םהל יוארה םכרעב
 תעשב ,םינש שמחו םירשע ינפל . החע דעו זאמ לארשי-ץראב
 םינושארה .ןויצהיבבוח ורמאשכ = ,הלודגה .תולעפתההו .תובהלתהה
 הצילמ רוחבל וערי אל  ,הרות לש הסירדא דלישמורל חולשל

 -לק הרבעשכ | ,ךכ"רחאו ."'ה  חישמ ונפא חור, לש וזמ- הפי 1
 חכשנש טעמכ  ,תולעפתההו .תובהלתהה | ,ונלצא = גוהנכ = ,הרהמ |

 וישעמ תאו ותוא םיריכזמ  ונייה רתויה לכלו  ,ירמגל דלישטור
 ,טרופסכ קר .ונ* התמדנ לארשי-ץראל הלודגה ותבח לכ ,יאננל
 קר  טעמכ | ונל = ומדנ = םילודגה .וישעמ לכ .,אמלעב היסטנפכ

 34- םלועה <

 חיאו הֶתשענ יכ הילע רעטצהל קר רשפאש ,הכורא תחא הָעַרּכ
 ."הקחמ,5 רשפא

 "8 ,לארשידץראב שדחה ירבעה בושיה ימי  ירבד ובתכישכ
 " הגה רשאו הרה רשא ,תובוטה תובשחמה לכ ורכזיו ובושי זא
 השע רשא ,םיבוטהו םילודנה םישעמה לכו = ,הזה .אלפנה בלה
 "<  ,בל לע הלעיו רכזי זא , הזה אלפנה םדאה תושעל הסנ רשאו
 , :;רחא .שיא ידימ לארשי-ץראב :התע ונל שיש המ לכ טעמכ יכ

 <> תא ןיבהלו עומשל וננזא חתפת זא | ;ונל אב  ,דלישטור ידימ
 "8 לארשי.ץראב שרחה  ונבושיב הניפו רבע  לכמ  האבה תודעה
 ונתמדאל .הזה שיאה לש הלודגה ותבהא | לע | הדיעמו
 . ונתלחנלו

 רלישטור אטח .רשא ,לודגה אטחה םג הלגיו רכזי זא םלואו
 . לש ויתוכרח ןינבב אל  .ולעפמל ,ומצעל ול אטח רשא ,ןול
 התשענ ךכ ךותמו ,ץראה לש היתוברח ןינבב םא יכ ,ליחתה םעה
 ,היתוברח ּונָּבַי ,ץראה לאנת ..םולכ אל- -םעהו לכה .ץראה ול
 ורפסתשכו :. אל .ותו ,לכה והז--,ישממ םהב שיש, םישעמ. ושָעָי
 '> < רלישטור .השע רשא ,םיבוטה םישעמה לכ תא רחא רחא :ונמתו
  וידעלב אקורש ,לכ ןיא וידעלבש  ,רחא רבד םכל .רסחי ,ץראב
 < > תויחהל הנוכה--,םירחאה םישעמה רתי .לכב שממ ןיאש טעמכ
 |.  !םעה תוברח תא תונבל ,ץראה תיחת ידי-5ע םעה חור תא
 : רובצ לארשי-ץראב רוציל ,ץראה לש היתוברח ןינב ךותמ
 םעה לכל שרחה וסופטב זכרמלו תפומל היהי רשא ,שדח ירבע
 אוה רשא ,בושיה יכ ,רלישטור ןיבה אלו .עדי אל . הלוגב רשא
 < "ץמוק יכו ,ומצעל הרטמו  תילכת *ונניא ,לארשי:ץראב הנוב
 .*ומצעל אוהשכ םולכ אלו וניא שדחה בושיה לש םישנאה
 תושעל וברה רשא ,םיערה םישעמה לכ תא ונמתו .ורפסתשכו

 ותלפתש רשפא ,רלישטור = לש :ונוצר :ישוע וידיקפ לארשי-ץראב
 חולפל ולכות אל ךא ,וללה םיאטחה םישנאה לש םהיתונוע לכל
 "ןינב םע .םהל היה אל רבד ,ץראה ינוב ,םה .יכ---דחאה םנועל
 ותוברתו ותפש ,וחור תיחתל ווּזָּב ,ץראה תא ויקש ,םה יכ ,םעה
 : + םעה לש

 = = ,דלישטור הכוי םינמזה .ןמ ןמזב םא .שנוע ילב אטח ןואו
 יארו םעה תיחהג ירה ,ומש לע .ץ ראה  תיחת ארקת יכ
 == ומועמ  םלענש אלא | ,דוע אלו .ומש לע םלועל ארקת אל
 ונתמדא לע וישעמ חכב | ועטינ רשא  ,םייחה ינצנ לש םכרע
 ""ןיב ,םש  שקבמו םיתמ תורבק ןיב העותו ךלוה אוהו ,ונתלחנו
 הספדנש ,הרצק העידי .אובת . תודהיו םידוהיל םייח םפ ,םירבקה
 ןורא בה = ,זיראפב תילארשיה הלהקה שאר, : דיעתו ,  םינותעהב
 הלהקה ירבח לכל הלאה םימיב חלש ,רלישטור דנומרא
 :.םירמואה = .זיראפב | תילארשיה הלהקה | ילהנמ, : הז .רזוחהבתכמ
 " ןיאש ,ואצמ .הלהקה לש םירבחה ןיב 'תורחאה רשק תא ,קזחל
 ." ךכיפל ..מיתמה | ןורכזכ .תורחאה * תושגר תא .ררועל .לולעה רבר
 : הלהקה  ירבח רובכל הרדהנ הינומיריצ מזל ןמזמ .ךורעל ונטקחה
 ו ..,יהנש התואב ותמש

 < = ,היחתהו הוקתה ץראב שדחה ירבעה בושיה הנוב ,דלישטור
 7 ...!םייח"םפ םש שקבמו םירכקה ןיב העות

 < םה .ומישיה- ,ץראה .ןינבב וישכע .םיקסועה ,ונלש םינקסעה
 < ,םינוכבש בוטהו | לודגה .לש ארונה :ושנעל םבל תא תוחפה-לכל
 + םעהל ץראה תא םידקהו העט רשא

<- 



 +םֶרָננקַה ינָפל <
 ר
 י4ּ

 (ףוכ)

 לש -- לארשי-ץראב | תירוטלוקה הדובעהל שי הנשמ"ךרע | =
 הכרע תא רומל ונא םיכירצו = . המצע ינפב הרטמ .לשו .יעצמא -

 "  ,דחי  םג וללה טבמה תורוקנ .יתשמ

 ,רתויב .בושחה .סיפבה רסח : ימואלה ונמויק : לכלש .םושמ <
 ותדילו ..ותרוהש רבד לכל סיפבה . .ותוא .רפח ךכיפל = ,עקוקח
 ונל .ודלונ.ךכיפל : ,תולגב. אצמנ ונתעונת  זכרמש ינפמו \ . תולגב
 ,.שרוש  םהל ןיא לבא :םיפנע םהל שי םנמאש | ,תופיאש .הבההי <

 לב לע .עובט ,המילב -לע .הילת לש .,תוישרש-רסוח :לש .הז םתוחו
 תונויצה .תבשחמ ..אצתש ירכו = ,תינויצ העונת .ונל שי = ..נתדובע

 אורבה .ןוינהה .ךצמ .הנהו = . תיטילופ הדובעל איה .הקוקז הלועפ
 התואב הזיחא .םוקמ ונלש .תוטילופה הדובעהל אורבל םיבייח  ונויה

 ,ןיבהל םיכירצ . ונייה = ,המצע הָעונתה .הרלונ הליבשבש . ,ץ

 רשק .לכ.הל היהי אלו = 'ץוח תרילי, היהת ונתעינתש ןמז- 9
 הוקת םוש ונלש הקיטילופהל ןיא ,הפיאשה זכרמ םע .,ושממ <

 לעב 2 וטיבו - 0 וה סמל פי'ד:ה ו 'תא :ל

 םדוק רשחה -
 ונתומימת לבא

 ,"ץרא"ךְרר, .תכיה םושמ = תופי | םונפ רבו
 ,תאז תא ןיבהל ונייה םיכירצ  ,דובכהל ד

 לכמ  .ונתער תא .ונחפה הברה םונש ךשמבו  .,הוה < טושפה
 ההסי תינויצה תורדתסהה :ורמאו . 'ץראב ו 0 2 %

 ץחאב ושענ םידחא " םיףבר רו יו ןויסנ ההטע | ,יביבו
 תא חפקל .הצור שיא ןיאו ,רבדה תמא .התופתתשהו התרזע חכב <

 םה םילדו םיטעמ  המכ לבא  .התשע רשא בוטה רעב הרכש
 םיטעמ הפכ ;תונויצה הל הביצהש הרטמה יבגל וללה םישעמה

 אלול ,ץראב תושעל םילוכי ונייהש המ יבגל ושענש םישעמה
 ,תימינפה = הדובעה לע תינוציחה הקיטילופה תא םירכבמ

 ןיאו קרב םהל שיש .;םירבדל ונתוחכ .תא ונזבוב אלול ,

 ,המזןמז םש  השעו .ץראב .היהש .ימ לכל .אוה יולג דוס .ןה
 ירצוי ,הבררא .הרבחב בושח .םוקמ םש תספות הניא תונויצה
 ךותמ .םתצק . .,רובכ .ךררב .אלש -הילע .םירברמ .שרחה בוש
 ,געלב  םג םתצקו תורמרמ

 ןיא . .לותהה יצחל הרטמ ויהי לבל םתונויצ תא םיריתפמ
 התופתתשהו .תינויצה .תוררתסהה לש יסנניפה דסומה סא יכ תאו

 היהת יכ ,רוע םיקיפסמ \ םניא ו .תושענה תורחא תודובע

 ,הזה רבדה אוה ארונו , תינויצה "תוהרתסהה ןיבז וניבש .ימונפז
 יפ .לע ינויצ = ,ינויצ רוד ץ ר א ב .ונל הָיהי = אלש ןמז לבש םושמ

 .קצומה דוסיה  ותוא ונל רסחי | , תימינפה
 ץר א ב רחא ינויצ ., ריואב תחרופ .דוע .היהת אלו "ןעשהל תונ
 ותדובעב םשגמו- .ךקוה .אוהש .ינ:מ = ,םילקוש האמ .דגנכ ל

 ,םש'דבוע 'אוהש ותדובעש ינפמ- :,ינויצח \ ןויערהמ . קלח .תימויה <
 + היחתה .תדובע לש .הנובשחל .תפרטצמ  ,הסגהו . המושפה )

 "ואב התע הזש םינויצה . ןמ םיברו

 'לבות וילעש

 .וכותמ ו וכרמה .רימתי יב. ו לע ג הלודג היהת הזכ 2

 .תירוטלוק הרובע "הצוחנ  ץראב תונויצה תא .חעטל' ירכו
 ראש םירצוי טאל-מאלו - םיממע  רפסחיתבב = ,ןבומכ = ,םיחתופ
 ; תורדתסה =, תירומלוק העפשהו - יכונח .ךרע םהל שוש = .תוחסומה
 תיאשר = הניא  ,ץראה \ תיחתו םעה תיחת .הרטמל הל .הביצהש
 תופתהשהב ,היחתה לש הנוש אר ה ה ע ש ב .,"התבוח ידי תאצל,
 יתכאלמש יתיכז ., יעמ ינב ושיש, : רמאלו הקודג החמש חומשלו הלק
 תצקמב | םה 'םירומ םא .וליפא = ,םירחאה | ."םירחא  י"ע .תישענ
 םתטיש תאו םתפקשה תא תונשל םילוכי" ,התע:תעל היחתה תרובעב
 ,תוינוציחה תועינמה לכ לע םה םג ופסונו  םינמזה | ןמ .ןמוב
 איבה < ךרוצה ןמ יאו , ןהצנלו ןהילע רבגתהל .הכירצ תונויצהש
 םיפרתמ ונייה אלמלאש  .שמשכ וונל רורב ןה , ךכל תויאר קחרממ
 תחתו ,תונורחאה םינשה תורשע  ךשמב ץהאב תירוטלוקה הרובעב
 "םנאילא,ה לש  ךינחה תטיש דגנ .תואחמב וננמזו ונחכ תא תולכל
 הירבט ,הפיח ,ופיב .םלשוריב רפס:יתב ונחור יפל םידפימ ונייה
 ירפ תא םיאור ונייה רמולכ = .ונרכש לע םיאב ונייה יארו "וכו
 .ןויפרה .ותואו - תואילה התוא םישיגרמ ונייה .אלו ןיעב ונתדובע
 הזה .םויכ ונָל הרפח התיה אל ..תילילש הדובע לכ דימת םיולמה
 ,תינכימ הרובעל תכפהנ היחתה תרובע םג הדעלבש ,הריציה תורח
 קומע :קומע וישרש תא הכמ היה היחתה ןויער . הב . ןיא חור רשא
 המל וישכע לבא :, ומוקממ  ותוא תוזיזמ ויה אל תוחורהו ,ץראב
 וישכע . , ,םיטעומ וישרשו = םיבורמ ויפנעש ץע%  %המוד רבדה
 הנויסנב הדמע אל הדנגואב תונויצה הלשכנש העשבש ,ךכל וניכז
 . לכ .תינויצ הבי ב ם םש התיה אלש ינפמ ,לארשי ץראב ,אקוד
 םיריעצ .םיררפסל  :וניכז ,רורחשה ןויסנ = ,ינשה = ןויסנה אבשכו
 ינבמ התוא שרוד וניא טילשה םואלהש י"פעא ,.תוללובתה ל םיפיטמה
 .תישארמ .ןיבהל: ונלכשה ,ונמכח ול . ץראה יחרזא ,,םימואלה רתי
 םיצובקל רומג שפנ-ןויושב םינפל םג םיסחיתמ ונייה אל , תירחא
 ,םיחינמ ונייה אלו. ,היקרוט תנירמב םייחה ,םיררפסה לש םולודגה
 ידננתמ ידימ | םהילע = תדרוי = תירוטלוקה | העפשהה אהתש
 : ;  .היחתה

 :'תולאשה לכל "קיפסמ :ץורית, : ןמוזמו ןכומ- ונריב טנמא
 יסנאילאה, םע תורחתהל ונל רשפא יא +אצמי ןיאמ פףסכהו
 רוטפל רשפא הז "קיפסמ ץוריתב, לבא .המודכו . , תורצואה תלעב
 לש - רבוכה תדוקנ תא ףסכה  תלאשב םיאורה הלא הא קר
 התכז = "פנאילאה, .וליפאש !ירמגל  םיחכושה הלא הא ,ונתעונת
 ןיא .םא : ךשפנ הממ ..תירוטלוקה  התרובע .תוכזב קר הותורצואל
 הרובעל שורדה ףסכה תא | אוצמל תינויצה תורדתסהל חכ
 ,התרטמל | ללכב .עיגהל :התוקת האב. ןכיהמ ,חרומב תירוטלוק
 םעח :תוחכב איה : הנימאמ םאו 4 שממ ףסכ תר רצ וא .תשרודה
 ,היחתה לש המשב םילודנ "םישעמ | ידיל וררועל תורשפאהבו
 הדובעה | לע .רבוריש העשב קר ףנמא"הנטק איה .תישענ עוְמ
 ןכומ םעה יכ  ,העדה המשפ | ונברקב = םנמא + תירוטלוקה
 "תויהבו = ,םישחומה םירברה םשל קר  תונברק .בירקהל ןמוזמו
 אוצמל השק  ,ונישוח תשמח ייע גשומה .רבה ונוא ו
 לא . המיאתמ הניא = וז הער לבא .וז.הדובעל שורדה ףסכה תא
 ,םבלמ התוא ודב תונויצהב .יימונוקיאה םרז,ה ילעב ;ללכ .תואיצמה
 לכב  םישעמ = .עודיה גוסה .ןמ םיצוריתה ישקבמ .ופסונ סהילעו
 תא םיחיכומו תאזה .תיעטומה הערה . תא םירתוסו = םיאב םוי
 ץראב תוילג  ץובק  .לש ותורשפאב םינימאמה רפסמ .  ךפוהה
 0 התורשפאב םינימאמה תמועל .אוה טעמ ועמשמכו טושפ לארשי
 לוי  הזבש .זכרמש :ינפמ ,תובא -תמרא .לע .ירוטלוק .זכרמ .תריצי
 הזה | קלחה היהיש = רבלבו .םעה ןמ .ןטק קלח י"'ע םג ארבהל
 -זכרמ ל ותעפשח .יכ ,םידומ םיבר ..תאז םג דוע , תו כיאה לרג
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 רוקמ , היחתלו רורחשל הפיאשה אופיא הבכת אל .םוקמ םושבו |

 חירמ = וחרפי = םימררנה תוחכה .,תימואל = הריציל חתפי שדח-
 .המותי-תוברת | תירבעה תוברתה דוע היהת אלו ,היחתה |
 . התע רע .התיהש המו התע 'איהש המ = |

 הלקנ לע ףתשל :םילוכי ונייה תירבע תירוטלוק הדובעב
 םיברעמה םהיחאמ רתוי םה םיבורקש ינפמ ,חרזמה ידוהי תא
 לש הגבתפב רוע ולאנתה אל ןכ לע יכ ,תירבעה .תוברההל

 המחלמ | היקרוטב רוע םהל ןיאש ינפמו תיברעמה תוללובתהה .-
 תרחא םלואו .הרו הפיאש לכ התחת העינכמה ,המילש תוברת וזיאב = |

 אחסונה תא םהל .םיאיבמו .תיקרוטה תורחיהל םיאב רנא םא איה
 ,היקרוטב החוד חכ הל שי וו אחסונ , ."םירוהיה | תניהמ, לש
 + יניהמה ןבומב תולרבתהל הפיאש םוש הב ןיא תמ א ב ש י"פעא
 ,הלאל היחתה .ינשומ תא .ןבללו ראבל  ,ריבסהל ךירצ לכ הישאר
 םידמוע ויה התע דעש , םהמע אשמבו ענמב םיאב ונא התע הוש
 ,הרומנ תוללובתה? ףאושה רחא לודג חכ לש והעפשה תחת םלוכ
 הדובע .תקספנ הניאש הירימלוק הדובע ייע .קר ריוצת וז הרבסהו
 . העובק הטיש י'פע .ה.יושעה הגרדומ

 יעצמא .קר .הניא .לארשי .ץראב .תירוטלוקה :ההובעה .םלואו
 . המצעל םג איה 'הרטמ ;דבלב

 לגד,ל :יכנא ןמאנ יכ | ,ילע ורמאי ,"ןויצ תבח,ב ינורשחי
 ירחא יכ ,הרומ ינא ירה תאז לכבו ,"יתוינידמ , תא ולספי  ,"ןשיה
 קרש  ,הרומנ הרכה :ידיל :יתאב. ונתעונת : תוחתפתהב יתלכתסהש
 תיחת .יכ ,ונלש "'תוינירמ,ה תא םג הדילוה חורה .תיחתל הפיאשה
 םא יכ ,םהילע תנעשנ תונויצהש ,םידומעה ןמ דחא "הניא חורה
 רמוח ה אוה חורה, תיחתו הר צ ה איה תוינידמה ; שארה דומע
 םינתונה  םויק יאנתל | ,םיאלמ  םייחל הפיאשה :ונלעפמ 'לכ לש
 ,תישפח הביבסבו .תישפח .תוחתפתה .חתפתהל  חורל .תלוכיה תא
 . ונתדובעב | ונתוא .הָולמה .איהו ,ונכרר תא ונינפל התותהש איה
 קוחננתמו .תוצצורתמ | רוע ,  ברעמהו חרומה ןיב קחרמה בר דוע
 םידרופמהו = םירזופמה ונחנאו ,תונושה םלועה  תופקשה וז תא וז ן

 םימרזהל | ונתולגתסה לכ תורמל "חרזמב ונבלו .ברעמב םידמוע,
 קר | םינתשמ = ;תרקענ :הניאו תינתשמ הניא המשנה . םיברעמה
 : + ינוצחה םורקה ,םינוציחה םינפה
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 הידבחרמל  ףואשלמ לדחנ אל ונברקב המשנהש "ןמו לכו
 רמולכ = ,"תינידמ, תויחל | תכירצ. הבי בפה , תישפח הביבסלו

 םירז תוחכל תרבעושמ איה ןיא הזכ ןפואב קרש יינפמ ,תימונוטבא =
 תירוטלוק הדובע י'ע קר ארבהל לוכי ךו תהו ,ץוחה ןמ 'םיאבה

 ,םייחה יקרפ לכ תא תפקמה |

 ההובג .הרטמ : רזופמ םעל .ןיאו ,הרטמה .איה .הבגשנו 7 הלענ
 ףוה שי ,יפוי- שו וזכ  הרטמל המצע הפיאשהב םג לבא .הנממ
 , תראפתו

 תורדתסההש העשה העיגה הנהו ,רבע רבכ תונויצה לש תוהליה ליג :
 תירוטלוקה .הדובעה תא הלש המרגורפה .ךותל טולקת תינווצה

 רבד םוש תונויצחל סינכנ אל הז יי'ע ,ללכב חרזמב ןהו ץראָב ןה | +
 .הנשויל הרמעה תא קר :ריזחנ םא .יכ ,שדח

2 

 .,ןירוזפ - תוצרא בב םעה | \לבל הכרבל ויהו רשא םירפמ תוחכ 2 , ]הב 'בקעו +

 : 2 מ 0 רָנְמ ,רוחְשְט ! רוח , םיה
 - וחמכ םיממוד  ,םירדוק ,םיחוחַש  םימש
 , תַחֶא הָלְפַאְב מע .םיִדָחְיִתִמ

 5 ,ומָע םיִדָבא  ,םיִמּודקְתַלּפֶ
 2 ...ףוסְדיִאָּב , לופכ הוס

 !! הָמְלָטַתַהיקַמְרְמ קַרְּב חָלּפְי אל א
 הָבְלוה .הֶאב הָטּוִּת לוק .הָזִמ יא , רוס

 / הָלָיְל תַמיִשְנ א איה םי. תַמיִטְנַה
 ףחה לֶא םיִלּפונ םידבּכ םיִלָג קשמ לוק

 - ףחה לא םיִלְפוג .,םיִנוסנ
 .:םיִנָוסְנ

. 

 - < לה תַמְמדְּ ;לילה .םהָתּב ,,לילה .תוצחַּב

 .ןֶעשִנ .ףּוקז .עַלָס לֶא ..םיה בלב
 דמוע , םָיִמַה ףותב ויָצָמ דע

 .םָי לָש רש ,ןופלדנס
 ופורְגַא לע תֶלְטמ אשנמ בר לָטְנְּכ

 ורָעָש-תּופְלֶחַ , הָליְפַ ותל

 2 ק == םימ יִּנָמ תותבעו תוּבְמְרַה

 - | תֶלְכתויִניִע ,תוקַבְר ודקדק לֶאְו וחַצַמ לֶא

 תוטיִּבמ ןֶחְכְנ ,תורוחש הָתַע ,וווהבה

 =  יהָּנְַעִּת לַּב ףַטְפַע ,םֶמושה ףחל
 < ..םיִמָפּומה .ויִנפ לע קיו רבעי לב

 ,  ,ברפה דע רקבה ןִמ ,םיִמָּת םוי

 ,יִשָמ םיִחַמְצ יִדּכְרַמ לַע ,דַּגְַמְ יִכְבִנְב
 .םֶלַעְתִה , םָי לש רש ןח
 "ףצק ו רוא תודלו ,םָיַה תּונָּב םֶע
 , תוגנער ףַצְק ו ראב
 והּורְבַע ,תודע תודָע ּוהּורְתּכ
 ,הָבַהְאייִטְשַטְשְבּ תולוחמו ה ריִשּב

 0 9 הכשנ היטיב
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 דָחיִמַה ּהָל הקחע ּהקְוחצ תחא תחאְו
 .ִניִעְִהְתִמ ל הֶוָר ץרלמנ

 הל הְְישוטמ סה הופ -
 רָשאָו רוא יִרוכש םֶיַה יִנּפ ויהי

 שָמֶש לומ םיקַחַצִמּו םיִצָנצִנמו לכ

 ,בֶרָח דו רקכה ןמק = <
 - םֶלּוע יִּכַשְחַמּו הָלַיל קמע : הָלְיִל הנו = =

 , תועה םיהדתונב מנ תיִתְחַּמ רוחשָּב
 היֶלְנִרְלּו ּהֶאְבְחַמְב הרג לש
 -- תורוזפ ,ןָיצָח תולבונ ,ָיחְרְּפתועְלְקמ רוע

 ...הָמְמְרּו הָחְכָש .הָמְמְד .הָמְמְרּו
 שנ עלָסה לש והָלָיל חו = =

 דמוע במ ףחה לומלו ,םִיַה בֶלְּב <
 : םָי לש רש רֶהְרִהְמו <

 תואְלְּפַה-רות ףַלָח  ףלָח - -- !יִריִרע.

 :ץֶרֶאָה ןִמ ומת םיִלָאָהיִנְב
 תויפוצ-קפ . תוחור .הָנְפתַרּת דוע אל |
 ודיני דוע אל ,שונָאהנָב .ישאָר לע =

 ומָל 'םֶתּודיִתְע םיִבַע ,םילג , םיִבָכוּכ

 .םֶָמְָו ץֶרֶא לפמ הֶשְדקַהלצ .רָפ
 : !םיִהְלֶאָה דובָּכ ןיא

 ,ושפנ הקיר .םדאָה לדו חשו
 םיִחלאָכ יִריִרעו =

 , םֶלוע-ןּומישיִב אּוה .וכְרה שקבמ-

 = ופרד אצְמְי אל | <
 + ויל

 < < .(.ו"פרת לולא ,ןגנינוש) = =

 <=-כ 3

 םירוענדזוע :לע  רבודי טעמכ = = <>
 יתעדונ  רשא ,הריעצ | הָרָיַצ ,ַאינוס לש :התנומת היח ומכ ינפל -

 םדא לוכי אל היארמ יפ לע .  ןפנימב תודחא םינש ינפל הילא
 םירייצ לש .ילנויצנרטניאה = עגל - איה תכייש יכ ,ללב םושחל

 הקזח ,ןתיא היונבו .הקצומ היוג ;םילוגעו םיאלמ םינפ ,םינמאו = <
 : רוצקב .,.םייחו ץמוא תוקיפמ םיניע ןהננערו

 תבצנ  דימ ,ףונה תוננערו

 ,הוח .תונבמ תחא

 רוצול .אופיא .ואב הככיא . ןתשלוחו םישנה. ךורמ םולכ הב .ןיאש
 הלוחכמב :העיבה רשא ,םיעוגענהו .קוניפה ,ךורהו תונידעה הזה
 התיה תחא תוהמ .הירכממ הברהל  תאז התיה הדיח --רבה לע

 ,תואירב .: הב לכה לע התסכ !.איהו  ,הזה רוציה לע תפפוח
 ןמזה .ךשמב קר .  םייחה-תאלמו החתופמ היוג  ,םירוענ תוננער
 ,םייארפ = ,םירז = : םיילניגירוא | םיות הינפב = ריכהל יתלחתה
 התיה ,הרברש העשב | ,רוחיב ;ללכה ןמ אצויה תא םינייצמה
 היח לש ארפ-תואת ,ריהמ קרבכ ,הינפ לע םעפב םעפכ תפלוח
 5ש םישדח םינמיס םוי לא םוימ  יתילג החצמ יוקבו ,,תפרוט
 םירשע תבכ קר זא התיה איה .הדלמ תויטנגילטניאו ןורשכ
 + התוא וללה םירוסיפורפה .,הלנתנו חתפתה רבכ הנורשכו ,הנש
 םורדההימש תאו טקשה םיה תא  ,ןאצ-ירדע ,תורפ הרייצ איה
 תוננערו שגר הברהו ,(היפור םורדב תוזוחא-לעב ידוהי היה היבא)
 ,בלחתיולג ,התוימינפב הרענה .התיה ןירוח"תבו  ,הירויצב = ויה
 לכ תא הבהא איה .תוסג ידכ דע הבל-תולנתה  העינה םימעפו

 תועובש ינש  רובעכ  ,הודחהו :רואה ,העונתה תא ,טרופסה ינימ
 איהו ,התוא הבהאל יבבל רכלנ רבכ ,הילא יתעדונ רשא ירחא

 יתוא הבהא ןפוא לכב ;העודי הדמב יל הבהא הבישה איה םג
 ,םירחאה הירכמ לכמ רתוי

 תוניצרב ונפחיתה אל ונינש ,ויחאמ שיא הברה ונשרד אל
 לש  םימי ונל ויהו ,ונברקב םקרנהו השענה לא ידמ רתוי הבר
 הראשנ אל איה .וז השא הבהא אל קוניפה תאו ךורה תא .רשוא
 א ,יל המודמכ ,הבהא אלי הערי אל איה .התבהאב תיביסאפ
 הילע רבע רעסכ קרו ,םידעורה תושגרה תא .,םישירחה םיעוגעגה
 .רחא רוציל הלוכ הכפהנ ואו ,הואתה וא ,הבהאה שגר םימעפל
 הריב .יעורז תא תשפות התיה ,םוחרב ונינש ונרבעשכ ,םימעפל
 רע הררחב יתבשי יכנאו  ,הרקמ הרק .החכ לכב ילא תכשמנו
 ,הל האב. תוררועתההתעש יכ :,יתיארו הלילב .תרחואמ העש
 , +. הינפ לע הרבעו הפלחש ,תפרוטה תוארפה התוא הב יתרכה
 התיבה ךלא יכ ,דקפמ .לוקב ילע .התוצו המוקממ המק םואתפו

 ...אובת לא רחמו ,ךלו המוק ,ונ --
 יתאצ | ינפל יל הקשנ  ,הנעמ םוקמב לבא ,תוחמל יתיסנ

 :תלדה רבע לא הידיב יתוא הפחדו
 -= חעש יפל ,ץפחה יל היהי םא  ,ךילא אובא ! ךל --

 +, .הרהמ [ אצ
 ידוהי  טנדוטס ,ירכממ דחא ירחא יבל ךשמנ םהה םימיב

 רלאווצראווש .םיזנכשאה ןיב  העורי הדמב ללובתהש ,היסורמ
 ,תינחור .הרוטלוקו ההובג .הלכשה לעב היה אוה .ומש היה
 ,שלח יפוא לעב לבא ,םיעורי  תועוצקמב יזנכשא רמולמ טעמכ
 יתיסנ , רובשו ץוצר םדא -- בזענו דדוב ,היה ינע ;יריל .ךר
 הלע אל ןפוא םושב לבא ,ותנומת רויצב יתדבע הברה ,ורייצל
 םינפה לש יללכהו ידוסיה ןוטה תא דבה לע רוסמלו .אוצמל ידיב
 תא החקל איה קרש \ ,םהל תדחוימה הלוגפה התוא --- הלאה
 הפ ,תולבונו תועוקש םייחל :,ו5 ויה םינלוחו םיזר םינפ , יבל
 ,יסופיטו הפי היהש רשפא ומצע ינפבש ,ךורא רשנ"םטוח ,רח
 רבוחמכו :רתוימכ ףקשנ היה הלאה םיזרה  םינפה .ךותמ לבא
 ,תיטפמיס המיענ וזיא הלאה םינפב הקוצי התיה תאז לכבו -, םידיב
 הב סופתל :יתלוכי אל רשא המיענ וזיא --- בלה תא החקל רשא

 הננק ,ויפ5 .ביבסמ רשא םיצירחב הלאה םינפה יותב ב
 לכ תסיפאו שואי ןיעמ ,הכר .תושילח וזיא ,תינקתש הענכה וזיא
 ויניעב אוצמל היה רשפא הז לכ תא ,ךכ אל ,אל .. ,הוקת
 הלוגס = וזיא  חננק | וינפדיותב  ;תובוצעהו תוקומעה = ,תורופאה
 .הימוד  :רמוא םא ,ןוכנ רתוי . תאז אל ףא +השודק -- תרחא
 .לישפיו .ויניע תא .םוצעי :יכ * ,היה יד ,תמחינפ לש טקש ;טקשו



 םייח לש  תוא לכ לילכ .םמיש ידכ ,וירוחאל .ושאר תא . טעמ
 .שממ תמדינפ וינפ ויה יזאו ,םהב העונתו

 היה וב רשא לכו ולוכ וליאכ ,םשור יב השע הז םרא-ןב
 ןיח רעצ היה אל הזה רעצה םג לבא ,רעצו םירוסימ קה  בכרומ

 אל .תאז לכבו , וינפ לע ואפקש םירוסי הלא ויה ותמש םירוסו

 םוש .תורירמ :לש תוא :םוש ויפואב אלו וינפב אל רכינ היה
 . הז םופיטמ םישנא לצא םייוצמה  ,םזקרסו תורמרמתה לש ןמיס

 ,וב .טיבהלו ןנובתהל האב  איהו ,וילע  אינוס םע יתרבד

 תעשב האב איה ,הקירמאמ  ידוה ,רֶז  רוצי הזיא היה וליאכ
 טיבהלו .ןניבתהל הליחתה ףכיתו ,ינפל בשוי .אוה דועב .,יתדובע

 ילכמו תוריתי תוינומיריצ םוש .ילב ,דצה ןמ ,קוחרמ ,בורקמ וב
 :'צראווש תא בטיה יתעדי .הכובמב יתאב יכנא .רבר ומע רבד
 תורמל | וברקב רומשל עדי רשא * ,ולש  ןואנה שגר תא ,דלאוו
 הליחתהו הזב ףכית השיגרה המצע אינופ לבא , ובל-בומו ותשלוח
 : וינפל תאטחתמ

 ימצעל .יתישרה יכ  ,רלאווצראווש ינודא ,חלסת אלה --
 םיערוי .ונא ןיא אלה .ונעבט .אוה - ךכ ..וזכ הטבה ךב םיבהל
 + תאו ןיאה . םיעבצהו םיוקה דבלמ ,רחא רבד

 אל אוה ןירכמ לע רכינ םשור התשע איה יכ ,יתיאר
 ! בל-בוטב .הנעו רקיע-לב .בלענ

 .קפס לב ילב ;תמא --
 איה) דימת ותא חכותמ ינא-- איה התנע- -,התא .האורה --

 םניא םיעבצהו  םיוקה יכ ,רמוא .אוה .(ילע העבצאב התארה
 אוה ךכ םאה ,םירבהה ,תמשנ תא שוגרהל דוע  ךירצ ;םיקיפסמ
 ךיאו :,תאז המ ,תעדוי .ינא ןיא ,המשנ יתיאר אל .ידועמ % רבדה
 ,15 רפס אוה :+ דלאווצראווש ינודא ,ךתעד המ + השיגרא הז
 , תונמאה רבד לע םירורב םיגשומ -ךל שי :יכו .החא .רמולמ יכ

 קרו  .ןמא ינניא ינא | אלה -- דלאווצראווש ארק -- ! א --
 . ףסלפתהל קר ינא לוכי תונמאה רבר-לע ;היפוסוליפל טנדוטס
 . ןמאל .איה .רתומל תופסלפתההו

 ..דימת ירבד םה הלא אלה . תבהוא ינא תאז תא הנה --
 אל רתויו -- רייצלו תוארל קר | רבד תערל הצפח ינא .ןיא
 . םולכ

 : ותרמא .  חוכוב .יתחתפ יכנא
 ,בל ן:אל ול היהיש" ,ץוחנ אלה -

 ,רייצמ .איהש רברל עודי םחי ול היהיש
 .דימת ינגהנמכ .,חכותהל ונלחתהו
 חקל א5 ,הארנה יפכ ,ונלש חוכוה ..שירחה דלאווצראווש

 ,תאוה .הריעצה הרייצה ינפב טיבהו ןנובתה אוה =, ללכ ובל תא
 :התער לע ןיגה ףוסבל | .םיעבצהו םיוקה תא ךכ:לכ | תבהואה

 וירבדב הנפ-- תקדצ אל םימעפ יתש . ךתא קדצה ןיא --
 אנ וריאשה חוכוה תא  ..חכותמ התאש םושמ ,תישאר -- ולא
 ןמאשכ -- תינשהו ,ךייצל קר .םיכירצ םתא  ,םיפוסוליפה | ,ונל
 םג ותוא 'האור אוה ירה = .ןמא יניעב | ,ויניעב רבד  הזיא האור
 םתוא ראש ךותמו = תינחור הביטקפסרפ ךותמ | ,שנרב ,בלב
 .םילמ רבד"לע םתא םיחכותמ .םדעב םחלנ התאש ,םירבדה

 אל טרטרופה .. יתרייצש רויצל ונתשלש ןנובתהל | .ונלחתה
 םויב .ינא .יתעד \ תא חינה אל  דוחיבו | ,ונלוכ :יניעב ןח אצמ

 דועו ,יתכאלמ תא יתילכ אל םעפר דועו ,שרחמ יתלחתה תרחמה

 האיבה אל יתכאלמ לבא .השדח הזופב ורויצל יתלחתה םעפה
 ,ידיב התלע אל ,ירפ לכ

 ,ךירצ אלה ; שגר

 ,...תינחור הביטקפסרפ

 : זז .
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 רחי הלבו התיבב | אינופ תא תודחא םימעפ יתא רקב :הלאוו
 םיברעה .ייה םוכוראו םיממעשמ םיברע ,'ףרוחה  יברע תא ונתא
 , םשרולב  הגאד וזיא | ,אכדמ םשור הזיא בלב . .וריאשהו הלאה
 ונשייבתה וליאכ :אינוסו ינא .. שירחהו אסכה לע בשי  "ולאווצראווש

 תואידיאהו 'םינשומה -- +ףסלפתנ + רבדנ המ לעו :.וינפב רברל
 האמ קפס ילב םתוא עמש רבכ אוה . ותוא ןינעל ולבי אל ינלש

 ,היה רשפא-יא הז רבר -- +הלק החיש חחושל .תחאו םימעפ
 ;ונחור לע הזה שיאה לש ותברק התרשה יזויריפו  רוחש לצ ןיעכ
 הכורא הפיסנ ןימ ,רבכ הז וברחנ רשא תומלוע לש םמעשמ בצע
 לש ותוהממ רדחב הטשפו ריואב הפרפר הוקה:אלל םייח ירחא
 רברל היה . רשפא וינפב יכ ,יל המורמכ הז חדנ םרא-ןב
 : ..תומה רבד-לע- -דחא .רבד לע קה .חחושלו

 ,וינפ לא | יתננובתה הלאה | םיממעשמה םיברעה ךשמבו
 "לכו העונת לכ ,ץירח לכ לע ,וינפ:יותמ ותו ות לכ לע ייתדמע
 : ריפהל לוכי .וניא הזה ללמאה : ארונ ידופ יל הלגנ ףכיתו . טבמ
 ,":התוא בהוא .אוה : רברה - היה יולנו רורב .אינופמ ויניע תא
 , ונוממשו .ושואי .ןוע לכב .בהוא ,חבשחמה שוטשט - ידכ דע .בהוא
 המוקממ המקש העשב רתויבו ,רבדל אונופ הליהתהש העשב
 וליאכ ,היה המוד ..וינפ ונתשנ ורבע לא םידחא םידעצ .הרעצו

 התע .ליחתה הזה רעצה ןוינפב אפקש רעצַה העש התואב סמנ
 ,שקביו = ,המשנה לא םירדוחה םיבוצע םירופס רפסיו  תויחל
 המכ 1 זא וינפ ויה םיפי-יתלב .םימיענ-יתלב המכ ,יוה ...ןנחתיו
 < ותיסכו :אושנ יתלוכי אל ! תינלוח הענכה ,שפנ-ךודכד  ,םינונחת
 . המצע תא השיגרה איה-- אינוסו ,וב טיבה .ילבל יניע תא ידיב
 השקב אל .תאז לכבו ,הזכ ברע ירחא תממעושמו תיטפא ,הפיע
 - ותוא .הנימזה  דימת : ךפהל , ונממ  רטפהל אלתמאו .הלובחת
 "אל .אוהו \ .םימי .ינש ורבע םא ' ,הינורטב האבו .אובלו .רוזחל
 ,.התיבב הרקב

 יח :הז המל.-- :יתא .הרברב ,הנעמ --- יל אנ רומא =-
 + הזכ רשא שיא

 ,ינממ התפרה אל איה לבא ..יתשרחה
 ן . ינא .ייח-- וייחו יתמשא

 ,רבד םוש בהוא וניא ,רבר םושב ןימאמ וניא אוה --
 < ןריניעב הוש לכה ,לכה .יונש םושל הוקמ וניאו הכחמ וניא
 'אל ףא ,רפס םוש ,םדא םוש ,ובל תא  חקי אל 'רבר םוש
 < נא ,יל הדינה + הזכ רשא שיא יח הז ךיא !םוקכ אל- -תונמאה
 0 . ךתוא תלאוש

 ינפמ ,יח .אוה --
 + תא היח

 : ! תונמאה תא תבהוא ינא --- !? ינא<= =
 ",ךכזלכ הלודג הואתבו ץמואב | העיבה הלאה םילמה תא

 ןמאה . הדלמ ןקפסה לש ובלב וליפא הנומא תעטל הלבי יכ דע

 ..היניע ךותמ ץצונתהו טלבנ הבש
 ". רוציקב :יתינע -- . תעדל ןיא , בהוא אוה םג ילואו --
 קוחצ-תב .הפחר  היתפש לעו ,הזה ומרה תא הניבה איה

 הליגר .הבושת םוקמב  התיה = וז קוחצ-תב = , ןוצר:תעיבש לש
 . הכפתשה רשא ,קוחצ-תב ידי:לע החישה תא קיספהל ךכב התיה
 ולב ישפנ קופסו רשוא לש שגר לע הרפס רשאו הינפ לכ לע
 ;'לובג

 . ברע .ירחא ברע ורבע ןכו 7
 < "'ותוא הברק תאו לכבו ,יתברקב םומעש השיגרה . איה <

 1 ,(ול-הארק ךכ) "רוחשה לצה, לע המערתה ינפב ;וילא הברקתהו

 .זונרהמ - הלדח אלו אובל השקב ותואו ,התמשנ לע .בצע .הרשמה
 תא :תטשופ :,הידיב ודי תא .תחקול .התיה  םימעפ . ויבצע תא

 תאז התיה וליאכ

 "הז המל + ינא יח הז המל .יח אוהש



 ונפל תרמועו ,היקרוע םיקזח המכ .,חכויש ," הוצמ ,העורז
 הותווצמ לכל עמשנ היה הזה חנה םדאה ., הירוענ תוננער |

 . התרבחב .ןוצר לכ ללושמ היהו ,דוקפת רשא לכב השועו |
 ,יתשגרה רבבש | ףא  ,ותנומה .רויצב | יתקסע רוע יכנאו
 האב הנה לבא ,אשמל ילע התיה יתרובע . יריב .הלעה אל

 איה+ ;םימדמדא הינפשכ .השאר .לע הנבל רעש-הפנצמב אונ

 רשא חרקה-ילענב תלצלצ

 ,שמשהדינפ רואב קירבמהו רקה ,ףרוחה:םוי לש ותוננער תאו וי

 היה אוהו ב שרדו .:התארקל  וכוקממ םק .דלאווצראווש

 םעפב םעפב יכ ,יתחכונו יתיאר .  וכרדכ אלש ,זוע-אלמו חמש

 לש  םיעגר לאב תוררועתה:יעגר  הנורחאה = תעב וילע וא
 דרנ לש  תוהוננהו  תוציפקה . ןתואל .המודה

 וליאכ ,חמש | ,העונת-אלמ וא היה אוה
 ,תינלוח .תוררועת
 + הבכי םרטב .בלחה

 . שדחמ לו
 ..אינופ הלאש --- +והמ .טרטרופהו --
 יתינע -- .הזמ אצי .אל .רבד םוש .אושל איה יתרובע -- <
 .אינוס הרמא -- . יכנא הפנאו יל הנת --
 הדיב ןורפעה תא החקל ,ןוילעה .הליעמ תא הטשפ איה |

 ,הלרחו הפיע הרהמ רע לבא ,םיוק הזיא ךושמל הליחתק
 ,הרמא -- יליבשב רויצ הז .ןיא .אל -=
 ןנחתה --- !ךתוא שקבמ .ינא ,יתוא אנ ירייצ ,אתוטמב --

 ךריב יכ  ,ינא חוטב .יתוא רויצל הכירצ תא --- .דלאווצראווש
 ,יוארכ ירייצת תא קר  ,רברה

 ..אינוס הלאש -- + תאז תא ערוי התא ןיאמ --
 .:תאז ירייצ .: תמאב שינרמ .ינא .חוטב .ינאו עהוי ינא --

 ו 0

 היה רזומו רז .ךכ"לכו רברה היה םיענ .אל ךכדלכו , רלאווצראווש

 !הזכ .חסונב רבדמ אוהשכ ,ותוא עו משל |

 הלוכו .ינניא --- , אינופ הרמא -- .!.ינמס  אנ"ףרה לבא --

 ] עודמ | 5
 .םיפי ,םניא 'וכ: ןעו --
 ,הזה רצקה הנעמה ירחא םער"םולהכ היה רלאווצראווש
 םימעפ המכ , רקיעדלכ .ותוא שיערהל ךירצ היה אל .הרואכל
 וגיבלה התע ..הרעוכמה  ותוינוציח רבד לע * יתא .ומצע :אוה
 רעצהו  ,קתתשנ אוה .יונש תילכת הנתשה :ושפנ-בצמ

 . ,תמ ינפ לעב ,וינפ %ע ץבר  אפוקה
 רלאויצראווש דרפנ רשאכו . רדחב , הררש .הדבכ השגרה

 ,.אלתמא םוש ילב .אובל. ,רחמ איבל אינוס ותוא 2 ו ונת
 הרק אל ולואכ ,הארנו  ,וחיטבהו וקירבה היניעו ,

 . םולשב . ומוקמ לע לכה .היה ול יא
 6 אובי ריע)

 .םיִמּוחְּפַה ךוּתמ
 ; טי /

 ,רָּבְרְמַה יִנָּב

 ןינעהדיבר  םיקרפה תא "םלועה,ב אורקל  ונילכ אל ןוידע <
 וגילכ אל לידע ; ה דנקב תוודוהיה תובשומה רגד

 ל ,הלגמו ךלוה 7 גרפי םש .,הרמה ..תמאה :תא עומ

 \ תא ירדח ךוח לא  הסינכמו :הידיב

 + לש ועבטב היה אל הז" רבד, -- םירבד  תוברהל ,שקבל

 ,אוה .ןיד"ךרוע

 < = .הלובש < ,וז .הלינמ לש .הפוס | דע רנענה "אל ןיידע ן; טאל:טאל
 < ,ךשוחהורהל  רבעמ ידוהו  בושי לע ---- יהו הנחו :םינוק , האלמ <

 ואיבה רשא = ,וניחא ברקמ םדא-ינב ינומ לע , יתלונמ תוטוירההש
 < .השוהקהל םיפתוש, ל ,הכורבו .הבחר ,הפי . ץראל םתוא

 םפתושב  .וטעב  םהה .םראההינבו  ,"תישארב>ישעמב ..אוה-ךורב
 ,םה ל ש מ: םישעמ .םישוע וליחתהו .ולש ', ישארב-ישעמ,ב וטעבו
 רכממוהחקמ  .םושוע , :.םהיירב עבט :יפלג .םחור יפלו םכרה יפל
 שיא ביר ..םירחרחמ .,הרמשלו ההבעל  םהל : הנתינש . .,המדאב
 -ןתח,ו -"הרות-ןתח,ו ."תוילע, ינינעב הז .הא הז םירתנקמ ,.והערב
 ,ללפתהל םיאבה ינפב םירופּפה>םויב תויסנכ-יתב םירגוס ,"תישארב
 ושמשו וטחושו שיא"שיא  ,ותנלפמו שיא-שיא ,תונלפמל םיגלפ"מ

 הז םע הז - םיחגנתמו הז תא :הז  םיאנוש  רחי םלוכו = ,ונייהו
 םידמוע .ונא יידע ; םיברב םתפרח תא .םילגמו םהיתואכ רעב
 םירזוחו ונבלב :םיהות .ונאו : ,הזה .הנושמה .הארמה | :ינפל .םימהרנ
 םישנאָהל :הוקת . לכ .דוע ןיא םנמאה ! םלוע-לשדונובר * ::.םיהותו
 םש הריהזמ שמשהו .,הבורמ םש שפוחה רשא ,תוצראב .םג .הלאה
 == -+דבוע שיא .לכל :תנתינ- המראהו .,םיבסמ- לודנ .בחרמהו .,ל כ ל
 ריח א בתְכמ :ונידיל עיגה < חנהו --- .הכו הב םישוע ונא ןיידע
 יפלכ .ןווכמ הזה בתכמהו : ,ר/ח א :ךפוס יריב. בותכ .אוהו - ,הדנקמ
 הקוחר .:ץראמ :ןושארה  ונרפופ  ונל .הלג רשא | ,תמאה ירבד
 \ : , וז האלפנו

 ,ה דני ק מ בתוכה 'ליחתמ ךכ ---  ,ירמעמ רתסנ :אל יכ:ףא, \
 , ירפפ יתדמל :אל.יכ -- ,םו ל שה .ןע מל  ומש"םוליעב הצורה
 ול -רופא ןושלה ןינגס תא עדוי ינניא השא :שיאו  ,םלועמ קודקודה
 4 < ןעמלו  ,המוחא לכוא : אלו .ינטיב חוה :ינתקיצה .תעכ .לבא .,בותכל
 < תועה ה .תא .ינא-/הלחמו = ,בותכל .יתחרכה = םירדונה ימע
 "-,יסמלוק הטלפ רשא תואינשה תא ןקהלו תע טעמ רתול .דבכנה

 ךרוע םנמא : הדנק ינבל וליפא רמאהל הנתינ תמאה הנהו
 ,ןוכנו ,ועבטב  ןיעה-רצו, בבלה-ער שיא  ,םולשורסח .,ונניא .ןותעה
 -יפ-לעהףאו -- ."תואיגשה תא ןקתלו תע טעמ רתול, רימת .אוה
 ןיא ,הקוחרה .הרדנ ק תנידממ ונילא אבה הזה בתבמה תא ןכ
 . םיפרהל םיאשר ונא

 ,שיא יריב בתכנש .הזה .בתכמה תא ונא םיארוק הנה יכ
 ונחנא .ןכדיפ-לע-ףאו = ,םלועמ - "קודקורה, = ירפס רמל אל רשא
 וניחאב . ןושארה ונירפוס הנמש | ,םינמיסה :םתוא לכ וב םיאצומ
 , רוהנק-ירבדו .םיכופכס ,: הדנק תובשומב | םיבשויה  ,לארשי ינב
 יפלב "הקולח, .ילבקמ לש :תונעמי תונעט ,םיחא ןיב םינדמו . ביר
 5ע תועיבת ינימ : ,םירי-ןויפרו בל:ךרומ = ,א"קי "הרישעה- הדודה,
 ,, . ארגרופה תלחמ תא ולחש םיכוס לעו הנכנ :אלש .ץחרמ"תיב

 ןושל תחלשמו .תוליכר לש ןילבת טעמב לבותמו םשובמ הז לכו

 ם מש-אריש ,ינומלא ינולפ ,ועדת עודי, : ןזואה לע השיחלו הער
 ,םיפלקב קחשמו תולילכ םימי םש ,ותדעב דבכנו םינפ-אישנ ,אוה
 \ ן ע מ 5 בותכ 'הז לכו -- "| לכל עודיו .יולג הז דוס .. , הָחיהַה
 רשא תעב בותכ הז לכו ,םידדונה םע 0 םולשה

 0 !ןטבה חור הקיצה

 ה דנ ק >:תנידממ - :ינילא אבה ,הזה בתכמה תא .אל
 ףופ ירה :יכ  ,םיברב םסרפלו סיפדהל םיאשר נא .ןיא ,הקוחרה
 רעשש ,בתכמה ותוא לש  חבכנה .רבחמה יריב .איה .תועט ףוס-לכ
 רולעבל .םוקמ שָמָשְמַה ,אוה  ןידקתיב .ןומ ירבע .ןותע .יכ ,ןמצעל
 ןימ -- ןותעה לש | ךרועהו ,םמעב ליכר יכלוהלו :םינרתנקלו ביר

 ,תנידמב רשא ,םהיתואכרעב  םֶע בשויה
 -.םוכוסכסהו ,תונעטה = םתוא .לכְל .בישקמו ,עמושו ,הקוחרה הרנק |

 .תוילעהו םישמשחו ב תונלפמה



 תא אצמ אלו רככנה רבחמה העמ ..'תישארב" ןתח,ו :יהרות-ןתח,ו
 .הב קפרתהל הנוכנה .תלרה

 ורב .אלא וב ונעגנ אל ירה ,הזה .בתכמב תצק :ןנעגנ .םאו .
 תובשומב .םיבשויה ,םיקוחרה וניהא ינזאב םידחא םירבד  עימשהל

% 

 םימעפל םינייעמו | רפסו ןושל ןיידע םיעדויה  ,הלא .ינזאב = ,הדנק

 בתכש = ,הורירמהו תמאה ירבה םכל ויהי אנ לא :ירבע ןותעב
 ,רוקמל "הדנקב  תוידוהיה .תובשומה, ויבתכמב = ונרפוס םכילע
 ,האנקה תאו האנשה תא :םיערה םכימימ תא ובאשת ונממ רשא
 םיכוספסל .הבסכ םכל :ושמשי אנ לֶא (םינרמה תאו. תובירה תא
 ןיב השרח  תקולחמלו הגידמה-תואכרעב .םישדח .םיטפשמלו םישדח
 התיה :וז אלו םהה םירבדה ורמאנ ךכל אל יכ -- הגלפמל הגלפמ
 חלרנ אל  ןוידעו רוהט "בל ובל רשא  ,םכמ  שיא"שיא ..םתרטמ

 הרמה | תמאה = תא = ארקי -- םיחא-תמחלמ ,"המחלמה, תרעסב
 לא ןתי .ילוא זאו . דאמ איה הרמ םא וליפאו ,הילע הדויו הניביו
 ריוא תא | רהטל --- תושעל וילע .רשא תא  תושעלו  םוקל ובל

 .ויחא ברקמ ערה תא" רעבלו ותאלחמ הדנקב תוידוהיה תובשומה
 דינבכ = ,הדנק  תנירמב םיבשויה = ,םידוהיה \ ויהי אנ לאו

 רשיה שיאו = ,םהילע : ןיא חקפמו םהל ןיא .העור .רשא ,.רבהמה
 , : \ השעי .ריניעב

. 

 הדורה, רשא ,הז םדא ! רכרמּב םדאה תויה בוט אל ,ןכא
 וליבשב םוקמ .האצמו ותילכתלו ול הנאר :,ליעל תרכזנה ,"הרישעה
 לע םש ותחינהו  ,ךשוח ירהל .רכעמ 'רשא .;תוקוחרה תוצראב
 ף תוש ותוש ע ל :היוצרו הבוט הנוכ .ותבוטל -הנופתנו המדאה
 ארפ לדגי רשא שי ה .םדא -- אוה-ךורב-שורקהש

 לכב בציתיו וילגה לע .דחא: םוי סוקי א ,םהה םיקוחרה תומוקמב
 היוצרהו הבוטה התנוכב סאמיו הרישעה הדודב טעביו ותוארפ לדוג
 ... היהלאב ללק םג התוא ללקוו

 ,לנינפל  רשא הזה ןוולגב םויהי םיארוק .ונא ה םירבדכ
 ,"הניטנגרַאמ .םובחכמ,הב

 רבעמ רשא ,הלאה תוקוחרה תונידמה יתש : רברה אלפנו
 הרחב ןהיתש תא .ןהיתשל דחא לומו ןהל רחא לרוג ,ךשוח ירהל
 ןהיתש לע  ,לארשי םע הקדצ ןהב תושעל "הרישעה הדורה,
 תחתמ | וקמחתה ןהיתשו -- תומחהו תובחרה היפנכ הא השרפ
 ... התמועל ןושל .וחלשו הדגנכ :ודמעו וצפק ,הלא  היפנכ

 םג אצומ התא ,תחאה הנידמב אצומ' התאש המ לכ

 ןאכ ףא ,הרזו הקוחר ץראל םיאבומ םידוהי םש המ : התרכהב

 םיזח אנ םניא םידוהיה םש המ ,'םהל אל ץראל םיאבומ םידוהי

 םדאה בוהאכ :התוא םָיבהְוא םניאו הב שרוש םיכמ םניאו ץראב

 םישוע םש םג הפ םגו :. ךכ הפ ףא ,ותרוה קיח תאו ותדלומ תא

 :ותונח ךוהב השועה םדאכ ,םהל תנתינה ,המדאב םיטסינולוקה

 " . תונוש תויצאניבמוק הָב םישועו הב םירחוס ,התוא םירכומ |

 רשאו הערו .רשא .הלא הילודיגמ הרישעה הדודהל הל יוא

 ! רבדמב .הלדנ

 תא .םילכמ ,רבדמה:יכינח .,הלא : היכינח .יכ ,הנממ טעמה
 התנב ; /רשא = ,םינינבה : לכ \ תא  שממ םהידיב .םידבַאמו הלמע

 תונעטו :,הינורטב המע םיאב | ןיידע  וללה \ הנהו--,םליבשב |
 ... םירברו:ןידו ,םיכוסכטו  ,םיטפשמו ,הילא םהל  תועיבתו

 הל .ושע  םיתעבש * הלודג הער .הנהו ,הז לכ הנממ טעמה
 ,םלועדתפרח  .הילע וטימה הפרח ,היפנכ 'לצב םיסוחה ,הלא
 םדא השעי אל .תאוכ הער אלח , דוע החמת םא ,ערוו יא רשא

 ] 7 שפנב .ואנוש םא .וליפא .םדא5 |

 "הרשכה . ,תאזה הרישעה ,הדורה לע = : םכמצעב = ועיגה
 התמדא לע  .םיבשויה = ,הניטנגרא ידוהי :ונישלה ,המימתהו
 י כ ,תיאניטנגראה הלשממה ינזאב :1על הילע ואיצוהו .,תובשומב
 ברקב 'תירבעה ןושלה תעידייתא הציפמ איה
 , \ 1 4.םידוהיה ינב

 ")!  ךכו הל התלע ךכ יכ ,הרישעה הדודהל איה\ הפרח ןכא
 < < " תעינה ךכ יכ ,םיתעבש הפרחה .הלודנו , התונקז .ימיב הל העיגה
 ,, רברמב ּהלדג רשאו הערז רשא :;ארפההילוריג ,היכינח ידימ הל

 ,ונינפל רשא :הֶזה ןוילגב םויה .םיבותכ הלאה םירבדה אלה
 . "הניטנגראמ םיבתכמ,הב

 ,דלפנרב ןועמש ריד

 ,ןוממה ןוטלשו םיִדּוהְיַה

 0 (יףיס)

 שורדה .המוחה לכ תא  טרבמופ ףפא האלפנ הדיקשב
 .(םיררפסה .דוחיב) םידוהיה ולידגה .המכ .רע תוארהל  ידכ ,ונינעל

 , ,הילטיאב :חיייהו זיייה ,וייה האמה תונשב %חסמה תבחרהל תושעל

 " תנידמב .,גרובמהב ,הילגנאב  ,היצנרפ .םורדב = ,היגלב  ,דנלוה
 םמנ אל םגיםא .הקירמא תוצראב םגו יטנבילה ירעב :,היקרוט
 ירה ,ימלועה רחסמה תא ואיצמה ,םה קר ו ,םה יכ ,טילחהל
 יאדו .איהש ,וז  הדובעל ועייס  הברהו הברה יכ ,קפס .לכ ןיא
 "םה םיבר, ,אל יכ  ,בל לא םישל ךירצו .  הלודג תירומלוק הדובע
 .תנשב ימלועה רחסמה . תא וריבגה .רשא  ,רפפמב  םידוהיה םה
 דוהי .םג .ןילופב םידוהיה בור תא ללכה ןמ איצוחל ךירצ ,וייה האמה
 :יב ,חיכומ טרבמוס לבא .  ימלועה רחסמב טעמ קר וקסע הינמרג
 ושרוג .יכ) טרפקנרפ ריעב םיבר םידוהי ובשיתה םהה םימיב רוע
 !וברמל תאזה = ריעה התיה ואמו  ,(הינמרגב .רחפמה .ירע המכמ
 %\ ,גרבנרינמ םידוהיה :ושרוג \ ויטה ' האמה תוגש  ףוסב  .רחפמה
 = והממ הטמ הדרי זאמו ,תימונוקיאה הלעמה םורמב םימיה םתואב הדמעש

 :וותואצותב וריכה .שוריגה רחא םינש וא רחא רוד ימי רובעכו

 . וחספ ךיא !.תוארל :אלפנ .ןויזח הזב שי" ללכב .הערל 'םרג יב
 .םיפיעסה יש לע  ("םיירסומהו .םייעבטה,)  םיאפוריאה םימעה
 ות .םחב םיאצומ םה דהא דצמ .םידוהיה לא םסחיל עגונְב
 האנה .ךותמ אלא ,ןבומכ ,הבהאמ אל --- םתברק ושקבו הבורמ
 "םתאנק לע/ םגו תיתרה  םתאנק לע גילבהל ולכי אל ינשה דצמו
 . ,ןהבועה תא 'ררבל בד רמוח איבמ טרבמוס >:םידוהיה \ רשועב

 + תאזה
 םידוהיה : בושי תלעותב תוריכמ = תולשממה = ויה םימעפל

 :םיאריתמ .ויה םיחרזאה יכ אלא ,ץראב ימינוקיאה בצמה תחרפהל
 הררשה .החרמ המכ  ,אוה עורי  ,םידוהיה לש םתורחתה ינפמ
 ובשיתהש "םיזיגיטרופה םירחוסהל, הבישיה תא ריתהל גרובמהב

 יקוחרמ .הרזע. הז  ךרוצל האיבה ' ,הררשה ;איה .יאשחב םש
 טרופקנרפה הטיסרבינואב *ינולויתח = טטלוקפה .רצמ ריש כ ה
 הצפה הררשה .  ןכ .רברה 'היהי רנלוה ירעב :םג .(רהואד טרופקנרפ)
 תבומל שש לארשי .:ןב-השנמ *ןלה רשאכ =, םירוהיב .דאמ
 ל רמוא אוה אמש ו הגאד 7 םידוהיה .בושי



 יאשחב .הולגנאב \רבכ .םיבשוי םידוהי ויה םהה .םימיב .ערואמה
 השעיש  ,לרהשה לארשי ןב: השנמ . ."םיזיניטרופ * םירחופ, רוהב

 רברה ..םתודהיב םידוהיה ומייקתיש ידכ ,ילגיל ןפואב רתומ בושיה = >>

 רועש םושמ .,ןכ .ירחא המ-ןמז קר הלועפל אציו = ,ודיב הלע אל =
 , ילגיל .ןפואב םידוהיה בושי תא םייקלו רשאל העשה העינה אל
 אלא ,הומאכ .,םידוהיה בושיב הצור .הררשה התיה דגלוהב םגו
 יכ ,םהיתונלבוקב = רימת .התוא םידירטמ . םיאנקה = ויה םש םגש

 המכו :,ץראה ןמ םשרגל  הוצמו ייפעה רסומ, תא םיתיחשמ ,םידוהיה
 םיאנקה תמח תא רחא רצמ ךכשל הררשה לע ורבע  תואקתפרה
 ,םירוהיה םושי תא ינש רצמ םייקלו ,םידוהיה תויכז תלפנה וע
 : ,  .ץראה תאמ ואצי .אלש |

 תינומגה לכב ,הנידמו הנירמ .לכב הונמרגב | היה \הוכ

 םתרובעב הכרב ואר יכ ,םידוהיב םיצור ויה םילשומה ,הינומנהו =
 תא ודירטהו םהב ואנק םיחרזאה .םירחוסה יכ אלא = ,.םרחסמבו |
 תא תוחפה לכל ליבגהל וא םירוהיה תא שרגל ,השקבב תולשממה \
 תא ונתנ םהל יכ ,םידוהיב םיצור ויה. םילודגה  םינהכה.  ,םרחסמ
 תרה יפמ ויחש ,"םימימתה, םתוא) האולה קסע םשל .ברה םפסכ =
 תא ואנש ,םיטוידהה ,םיבומנה  םינהכה לבא | 6 ןוממה תאנוש |
 תלר ינבל ויה םיבורק 'יכ ןעי םגו ,תיתדה םתא נק בורמ םירוהיה |
 הינמרגב םידוהיה ויה הזכ ןפואב : , םידוהיה 'תא.ואנש רימתש ,םעה =
 דצמ ןוממה .תואת .ןיב .סינוהנ ,עלקה - ףכב םיעלקנְו םולטלוטמ \

 הידגרמה לע  ,יינש דצמ רחסמה .תאנקו תיתדה האנשה .ןיבו רחאה
 ובו וטוא קהבומה ןוירוטסהה רבכ דמע תאזה תורוטסהה |
 רפסה תא ערי טרבמוס .(* "םיניבה ימיב הינמרגב םידוהיה, ורפסב <
 יוארכ וב.לכתסהלמ . תויומס ויה ויניע יכ אלא ,וב שמתשהו הוה
 + תאוה .תירוטסהה הידגרטב ןיבהלו <

 תא שרגלו ןומהה תשקבל עמשהל הלשממה הרמא םימעפל
 שוריג .םע יב  ,הל  וררבו  םילודגה .םירחוסה = ואב ..םידוהיה

 ונילע .םג ירה ,הזמ  םידוהיה .ואצי םא, .רחסמה .סרהי .םידוהי
 טרבמוס איבמ הז עוצקמבו  ,םירמוא וללה .ויה---"ריעה .תא תאצל
 רחסמה יצולח .םידוהיה ויה .יכ ,איה הדבוע ,  בר רמוח =

 ויה  .םילגופמ

 גיה םידוהיה .םוקמו םוקמ לכב םהיעדוימו  םהירכמ ידי לע הול |

 ףכית .ריכהל .הריהב  םנוע  התיה דוחיב . רחפמב ."היחה חור
 אל .אב  רבכש וא  ,בורקב . .אובל ריתעש : ימונוקיא יונשב
 אלו ,םרזה דגנ וחש אל .ונמז רבעש רחסמב קיזחהל  ושקעתה
 םהל 'דמע ,יתרבחה םבצמ ,דחא םוחתכ אקוד ץווכתהל ושקעתה

 ,םלועדיחרזא ויה . ןכלו , םצרא יחרזא .תויהל .םהל ונתנ אל < הזב
 תולובג תא קר אל הרבע םתריקס לבא ,םיבשוי ויה וטונב םנמָא
 .םבשומ-ץרא תולובג תא .םג אלא ,וטיגה |

 זמיסה .ןוממה, תא רצי  ירבעה םעה יכ ,רבוס .טרבמוס < =
 יקסע- תא. .,תוחכונה ...ותרוצב .:בוחה-רטש תא: ונייה , ,יול
 ןוממה תא-- ,תימינונאה תופתושה יקסע תא ,תוינמ לש תורבחה
 םויה דע. .תמא לש לורג- בוטרוק .שי = תאז .ותרבסב , ,ימינוגאה
 ,םלועב "לסכוו,ה לש ונומלש לחה יהמ ,רוריבב םיעדוי : ונא :ןוא

 ,קפס ןיא ..וישכע לש תילנויצנרטניאה  ותרוצב ."לסכוו,ה .ןבומכ
 רחסמה ידומעמ דחא , ..דאמ הבושח תימונוקיא הרוצי :יהוז יכ

 בוחדרטש .יניה .יכ > ,קרצי הזבו ..חיכומ טרבמוס .,'ונימיב .ימלועה <
 שיו. ,ונימיב "לסכוו,ה  ינירל  דאמ םיבורק .דומלתה יניר פ'ע |

 טפשמה ינידמ וב .ןיא .ותוא .וגיהנהו ואיצמה םידוהיה יכ ,רעשל >>
 טפשמה ,ליגרה טפשמה ינידמ וב .שי לבא ,ירוטסהה

 0 ;הנמוב .הרוחפל .השיררה תא וריכה םה ל

 היהו 1866 תונשב :אצי ותפקשהבו ונכתב ןייוצמה 'יבוטס. לש .ורפס 6
 .בי-ש , "םלועהב, בולע :רכרא רו שרחמ צי וישכע ., תואוצמב ראמ .רקי

 *לסכוו,ה תא :עדוי .ונניא---ינאמורהו ינמרגה .טפשמה םגו---יאמורה
 טאלו ,נהונ ."לסבוו,ה הא םיאור ונא: םינמזה ןמ ןמזב . והיירזיבאו
 לע . םיירוטלוקה םימעה לש םיטפשמה יקוחב ויניד ועבקנ טאל
 -ררבש יפכ  ,דומלתה לש  בוח:רטשב .םיאצמנה  יילסכוו,ה- ינמיס
 ןפוא :דחא קה בומ ןמוס דוע = ףיסוהל ינא  לוכי ,טרבמוס
 הז :.יילסכוו,ה = לע. ןיררוע  ואצי םא ., טפשמה .רוָריב

 וב  ןיאש ,בוח-רטש יכ | ,םיקסופהו :'דומלתה | ינידב לודג ללכ

 ןעוט .עבתנהש פי'עא ,אנייבוגל | ןתינ ,ולמרופה = ורצמ אתועיר

 יללכמ  רחא והזו ..רטשה :רפמנו :בתכנ וילעש :,קסעה ףונ לע
 לע אלו ותורש כ לע קר ונודי יכ- ,רתויב .םיירקיעה "לפכוו,ה

 לש ותרעשהל םיכסנ :םא םלואו --- .ול \ פחיתמה ,קסעה בוט
 אלפי ,"לסכוו,ה תא" ואיצמה םידוהיהש ,תמאל הבורקה .טרבמוס
 ..ירוקמ ירבע םש ול אורקל ועדי אל יכ ,ראמ :וניניעב רבדה
 םידוהיה ול .וארק רחפמה | םֶלועב  ילסכוו,ה  םסרפתנש | ןמזמ
 ןבומב) "ןרמימ, וא (פג .םוגרת) ."ףוליח,' ול וארק .םינוש תומשב
 לע הרזגנש העשבש ,רעשל בורק ."ויבמק יד 'הרטיל, וא ורכז
 םהמע תחקל םהילע ורפאש אלא :דוע אלו  ,תולג תריזג םידוהיה
 םירוהיה) : םהירכמ - תאמ וחקל = ,ןיעב ןוממ = ץראה ןמ םתאצב
 ,.יטנבילה ירעו הילטיא יקוש לע תורטש (ץראב וראשנש םיסונאה
 ."ויבמק יד, הרטיל,ה .קפע .דאמ .ץרפנ זאמ

 תונש עצמאמ םידוהיה ועייס הכרהו הברה יכ ,אוה ירבו
 םיקנבה יקסע ,תופתושה רחסמ .תרבגהל ךליאו חייה ..האמה
 הבוגו רבדב הברה .םנמא םזגמ טרבמוס ,תוינמ לש תופתושו
 ירברמ םג אלא ,תוקייודמ' תוירוטסיה .תומישה ופמ קר אל .תודע
 ,יאבה ירבר הברה . ובבג .רשא ,ותעייסו .ןומורדכ לארשי .יררוצ
 יאמרה תא .דהיל וליפא .הטונ  אוה :.םידוהיה  תוננב  רבהל ירכ
 7 "ףבשמל ,ערונכ ,םרג רשא ,(10 ₪ .14) .ה א ל םסרופמה ילגנאה
 ,רש פא .ח'יה האמה תונש תישארב היצנרפב םויא ימונוקיא
 םשה היהתנ הומו ,י ו ל אוה הזה יאמרה םשש ,טרבמוס רמוא
 ידוהי .לש י ארו ,טרבמופ  ךיעמו  רזוח  ,וינפ  רתסלקו ,1וז
 . "תיערמ, הריקח םיבתוכ ךכו ... .אוה

 ,ללכב ידוהיב םיאצומ .ונאש תונורשכה תא יכ .,איה חמאה
 ידוהיה . ןוממה תדובע לש הז עוצקמל ענונב םג וב םיאצומ ונא
 .המבח לכלו הרובע לכל לגתסמו .םוקמ לכב םלקאתמ

 תומישר איבמ טרבמוס . .רהבל ונא- םיכירצ תחא תועט דועו
 הינמרגב םידוהיה .רשוע יכ ,ןדי לע :ררבל ירכ םירפסמ לש
 לש | תומישרב שמתשמ אוה .ץראה םע השוע לע הכרה הלוע
 ,ונא םיאור .הינמרנב תולודג םירע המכב םיבגנה םיסמ ימולשת
 האמל השמחמ : תוחפ אוה ןילרבב םידוהיה רפסמ יכ  ,לשמל
 םישלש םימלשמ .םיטעומה ;םהו ,ריעה יבשוי ראש לא ךרעב
 .(תולודג םירע המכב דוע הזב .אצויבו) םיסמה ימולשת לכמ האמל
 תותכה ןמ םבורב םה תולודגה םירעב םידוהיה יכ +הז .ונהמלי המ
 בר ל%כב וכ ,הומ היאר ןיא לבא .תוהובגה תוילאיצוסה
 םהל ןיא ירהש ,םרפסמ יפל וליפא .ץראה םע רשועמ םרשע
 ןיב  םגו  ,םיליצאל  םיביישה \ ידיינ אלד | יסכנו  תולודג  תוזוחא

 ושמתשה רבכש | ,וז הקיטסיטטס .םרפסמ לדגי אל םיאקירבפה
 ,תודוהל שי םנמא ללכב .ראמ תיחטש איה ,םישנא הָמכ הב
 לבא . בוט .ימונוקיא .בצמב םיאצמנ הפוריא ברעמב םידוהיה יכ
 לש םרשע .ץראה םע ידיב ורקיעב ,ןותנ תמאב :לודגה רשועה
 לכהש ינפמו ןיעה ןמ  יומס ונניאש ינפמ  ,הברה .קירבמ  םידוהיה
 המוד .טרבמופ לש -ותפקשה ,ןיע תורצב - בורל -- וב .םיטיבמ-
 תוצראב םיילארשי םינותעב גהונה 'ךחוגמה .גהנמה ותואל: רקיעב
 ,תונייטצה וזיִאל ,.יתרבח דובכ הזיאל. הכזש לארשימ- םדא . ברעמה
 ,סופדב .ותנומת תא .עובקל .םירהממו  תולוקדילוקב וילע  םיזירכמ
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 ימ  םלואו : .םידוהי :ידיב לכה ולאכ ' ;המוד רברה ךכ : ךותמו
 המזגה ןאכ שי" יכ  ערוי" החוקפ ןיעב הלאה  םירברב ןנובתמש
 חקלש "יערמה \ רמוח,ב : ידמ :רתוי- שמתשה טרבמוסו | . הנלפומ
 .םינותעל םכרעב םימורה םירפסמ .וא .םינותעמ

 אלא | ,תובושחו תויתמא תוריקח שי טרבמוס לש ורפסב
 תורעשהה  ןמ תודבועה תא ,ןכתה ןמ' רבה תא רובל השקש
 רוקחל םרא אב ולא ,  תוכרפומה תורבסה ןמו היואב  תוחרופה
 יכ ,םישיערמ םיסכוררפ ילכו הריתי 'היפוסולפ, ילב הז .עוצקמב
 ילב .וב שמחשמו ורורסב קיידמ ,רמוחה תא רדסמו טקלמ היה םא
 השע ולא--, תמאה תא ררבל קר הת\ה ותנוכ לכו ,,תמדוק הינפ םוש
 ,בר .רמוח .לודג רבד השוע = היה יאדו  ,הזכ ןיבמו  רקוח םדא
 /תובושתו תולאש ירפסב רובצ ,טרבמוס אצמש הממ  רתוי הברה
 םישעמ םג םימעפל שי םיזנכשאה לש ת"ושב) . םיררפסה לש טרפבו
 הזה ברה .רמוחה תא (,"רידאיו הרות לידגי, םושמ .בלה ןמ :םייודב
 שמתשה ןהבש | ,תוינוציח תומישרב אצמנה רמיחה לא ףרצל שי
 םיכירצ ּונייִה רמוחה תא קר אל ךא . הלודנ הדיקשב טרבמוס
 תיערמ ,תירוטסה  הפקשה ונל לגסל םא יכ | ,רובצלו ףוסאל
 לכ  םיענונ םניאש םירבד בבגו .ורפסב וראק אצי הלחתב . תמאב
 םירוקמה תאו  ,םידוהיה לש םיימונוקיאהו .םייתוברתה םייחהל רקיע
 היגולויתב טטחו טרבמופ אב וישכע = . וימימ האר 'אל .םיירכעה
 םשארו \ םיהובנ .םילדגמ הנבו היגולופורתנאה תרותבו תילארשיה
 תילארשי הירוטפה ונל ןיא .ןיידעו :. םהל ןיא .ץראב דופיו- ,םימעב
 וישכעו ,התיירב תלחתמ :המלש התיה אלש ,ץטרג לש וז תלוז ,המלש
 אלא :ינל .ןיא תימונוקיאה .הירוטסהבו  ..היטרפ  לכב .הנשיתנ רבכ
 \ תוחלצומ .יתלב .תולחתה בורל---תולחתה

 םעה לש םיירוטפהה = וייח = תנבהל :ךכדלכ .ץוחנ רבדהו | 4
 שיש .ןימאמ .ינא םנ =; תודהיה .לש התוחתפתה הנבהלו  ירבעה
 לבא - ,םיימוניקיאה .ונייח רדס :ןיבו תילארשיה תרה ןיב .לודג סחי
 בורק דע ,םידוהיה תפיאש .טרבמוס לש וזמ ירמגל תרחא אחסונב
 דוחיב אלא םהל קר אל החונמ םוקמ שקבל -- התיה ,ונרו דל
 ויה אל םא = ,וילע םירתנמ ויה "ןוממהל םתבח, לכ םעו ,םתדל

 -יאה .םייחה .לע .תדה לש וז העפשהו | . םתדב .םייקתהל .םילוכי
 ,םינש םופלאל בורק הז תכשמנו תכלוהה .,ירבעה םעה לש םיימונוק
 הירוננס . רפסל אל .םלואו . לודג קוידב ררבל םיכירצ ינא הת ו א
 ןהיתואצות = ויהי  ,ןתתמא לע תודבועה .רוריבל .אלא ,םיואתמ ונא
 םנ : ,תאזכ .תירומסה הפקשה רוסי יילב = .ויהיש המ. ןהיתונקסמו
 ןיעכ איה .רבלב 'תואיקבה . ירפ .תואיבמ ןניא הדיקשהו .תוצירחה
 ,הרוצה תא הז. רמוחל איצמהל ידכו הרוצה רדענ ילויה .רמוח
 יכרצ ראשו םיצעו םינבל .ףסאש .ימ .ה ב ש ח-מ ל ונא  םיכירצ

 ול ןיכה אלו תונבל אקורד שקעתהש ימו ",הנב אל :ןיידע- -ןינ
 , רמוחה תא .םג לקלק אוה  ,ןינבה תינבת

 ותדיקש תא םיאורו טרבמוס לש ורפס תא םיארוק ונאשכו
 , ויניעב םוטה תא אקוד חיכוהל הלודגה ותונשקע תא םגו .הלודגה
 ! וב עקשנש ברה למעה לע םגו ןינבה לע םנ לבח : םירמוא ינא

 ,רמלמ מ. .ש ריר |

 .יִרְבַעֶה חּורָה
 ה

 (. לארשי תה לש התוהמ רקחל)
1 "/ , 

 (ףוס)
 ריבכה םויחה חכ אוה .לארשי תדב תוילאוטקלטניאהל רוקמה

 םיחומ .ןילרבמ'צ :רע :אניבוגמ .עזנה  ירקוח לכ . ידוהיה. עונה לש

 2 םייחב ץפחו .םויחב הדומש ימו .לארשי םע לש לודגה ותויח חכב
 ןוקתהו  רודסה  תדובעו = .םנוקתו  וייח .ירדסל .נאריש אוה > ןיד
 העיספ לכ לע םישגופ ונא  הֶרותב .היולת איה לכשה תלשממב
 ,"םימי .תכראהו, ,"ךימי  :ןוכיראי ןעמל, : ןיעמ  .םירמאמ :העיספו
 הַמָראָה לע : םימי וכיראת הזה רבדבו, ,"םכימי ךרואו םכייח אוה יב,
 "אובנ . .'וכו 'וכו "םויה םכלוכ םייח םכיהלא יהב םיקבְדה .םתאו,
 רשא ירחא .(תערה) לכשהו םייחה ןיבש םחיה לע וארה .לארשי
 ויחא תא שיאו והער תא שיא דוע ודמלי אלו, = :והימרי רשב
 ,"םלודג דעו  םנטקמל  יחוא ועדי  םלוכ יכ 'ד .תא .ועד .רמאל
 " ערז םג 'ד םואנ ינפלמ הלאה  םיקוחה .ושומי םא, :: רמאו  ףיסוה
 < ,,תירבע תוימיטפוא ירה .יםימיה לכ. ינפל יונ תויהמ ותבשי לארשי
 = .תוילאוטקלטניאהלו ירבעה  םייחה חבל  קהבומה | ןמסה  איחש
 האנש :תילכת :תודהיה תא: ראיוהנפוש אנש  םנחל אלו  .תירבעה
 < ;תו דהיה תא .ראיוהנפוש הניגש הרמבו  .הבש תוימיטפואה = ינפמ
 ..ה שצ ינ תוימיטפואה לש ףוסוליפה סנ לע התוא םירה הדמב הב
 .' הדמב הב ,תורצנה תא דבכו .בהא ראיוהנפושש הדמב + ךפיהלו
 7 היאְרל אובָהל ונל יד . הב .םחלנו השצינ ,הנממ קוחר היה
 . "טסירכיטנא, ורפס תא

 " תוהצו .תוינערופ :ידי לע :ירוהיה לכשה .ךשחנ אלש .ןמז .לכ
 תפגמ .םהמ קחרתנ אלו םייחה ןמ ידוהיה חרב אל תובר
 ,םינומדקה םירצונה לצֶא היוצמ התיהש ,םייחה ןמ האיציו  תוריזנה
 == \ונלצא .היוצמ התיה אל  ,תוירבדמלו  תורעיל  םיחרוב ויה .רשא
 -רויצל .ונל רשפא יאש ,,רסומה  ותוא :ירמגל  רסח : ונל : . םלועמ
 "יש + רזממה -- תוינמהרבה תאו תוילוטקה תא ודעלב ונמצעל

 םייחה ףכ :יכ = ,תיללכ החנהל חיננ .םרטב דוע םלואו
 " םיקהבומ םייגולוכיספ םינמיס ינש .םה .תילכשה .תוברתהו ריבכה
 םימעטה ןמ תצק ריבסהלו  םידקהל ונילע  ,תירבעה תרה לש
 * תונימהרבהב  תוימיספהו :תודהיב = תוימיטפואה | ודסונ םהילעש
 . הראפו \ הרתכ ותויהב ,םדאה ירה ונתד .תפקשה יפ לע , תורצנבו
 .לושמל :הקרצה . ולו עבטל ןודא :םג  אוה = ,הלוכ .האירבה לש
 לע , ומויקל ץוחנ רבדהש המכ דע הלבגמ יתלב הלשממ עבטב

 .םכל יתתנ בשע קריכ .הלכאל היהי .םכל יח אוה רשא שמר

 : םייחה לש: םרקיע  .הדמה יהוז---,"וילגר תחת .התש לב, ,ילכ תא
 < | תרטמו ,תילכשה הירבה  ,םדאה אלא ,ינולואיבה עבטה א ל אוה
 - >  הרטמהל עינהל ירכ . ותולשלתשהו 5בשה תוחתפתה איה  םויקה
 - ךותבכ ונוצרכ = וב  תושעלו עבטב ו םדאהל רתומ .תאזה
 ,ולש

 ו ןהל שי  עבטהל םדאה םחי לע תרחא הפקשה
 : , םיימינונא תוחכ ידי לע ודלונש .תויחישמה

 םידחא םירבד 'דיגהל ילע הרז הנוב יל וסחיי אלש ידכ םלואו
 .יםיימינונא .תוחב,ו ."תיחישמ תר, הלאה םינשומה ינש .תודא .לע
 ' התרטמש ,תֶר לכ םינמרגה םירקוחה יפב הארקנ תיחישמ תה
 - םויתה ן ןמ י "הלואגה, = ,הזה .םלוע .ייחמ .ןירוטפה---איה - הנורחאה
 פחי תמאב הל שי "תיחישמה, 4 תחה םא איה תחא ..תומדא ילע
 ,.עוחי חישמל תמאב .םיכחמ היקיזחמ םא ,יחישמ ןויערל .עודי
 ילרע) .,,תיחישמ .תדה : תארקנ .ישממה חישמה םש לע אל .אל
 לש \ תיטרפה  ..תישפנה ותלואג םש לע אלא , (ןאיגילערסגנוז
 .יפ.לע ףא "תיחישמ :תר,.  תורהיה תא הנְּכ אל רקוח םוש .םדאה
 תותר, .לארשי תדב ראמ לורג םוקמ םפות .יחישמה ןויערהש
 תוידובה ,תונימהרבה  םירקוחה יפב תוארקנ "תויחישמ
 הלילשב = תופחיתמ הלאה | תויחישמה תותרה שלש .תורצנהו
 "=  תותדה, הזה םלועה יחל בויחב תופחיתמ ןדגנכו . הזה םלועה ייחל
 :.:ורוצ  תרות) .הקיתעה .תיסרפה .תחה | :שלש ןה םגש ,"תויקוחה |

 וטשפ ,םייחב תובומה , וללה תותדה . םלשיאהו תודהיה ל



 הרבחה : לעו .הנידמה לע ,םויחה לכ לע םתעפשה תאו .םתלשממ
 תוחכ ידי .לע ורצונ .תויחישמה תותדה  .הלכלכה ירהס לע וליפאו = =

 יה 'םיאנת ידי לעו  יביטקלוק .חכ ידי | לע \ רמולכ ,םיימינונא = =
 תא .דסוו = תואיצמב היה הָדּוב יכ ,רבדה .תמא םנמא  ,םיירוטס
 רוע :יכ : ,םיעדוי :ונא .תותהה . ימי ירבד :י"פע: לבא :,תיתרה .ותטוש
 יבגל  הוצקאיר. רותב ,םלועל ידובה .ןויערה .אב הדוב :אוב ינפל
 :אה לשמש  ומָכ וב /הלשמו .םעה תוחכ 'תא הצצמש ,תונימהרבה

 תא / רמנו ןקתו קר .ללכש  הָדּוב ., םיניבה ימיב  םירצונב .רוופופ =
 :תבכרומ  הזב  אצויכו , וינפל ןמוזמו = ןכומ  אצמש  :רמוחה

 תרות ,השדחה תוינוטלפאה :םינוש םיקלח השלשמ  תורצנה < 5

 ואב ;אל הזה םויה דעו " , תכפוהמ תודהיו םיאמורה  םוקיאוטסה =
 ספות וללה םיקלחה  תשלשמ הזיא .הרומג הטלחה :ידיל  םורקו

 --טילחמ ,לשמל : ,ראיוב = אנורב /:. תורצנב .ןושארה םוקמה
 תדמוע .תורצנה  יכ-- וז ותטלחהל  תובושח .תויאר איבמ . אוהו <

 םירחא םירקוח  םידימעמ  .והמועלו . םיקיאוטסה .תרות לע .רקיעב
 ,םידומ לכה לבא . השחחה | תוינוטלפאה לע רקיעב תורצנה תא |
 ,םירצמ לש הי ררנפכלאבו אמורב * הרצונ : תורצנה וכ <

 לש ותער םג יהוז , תוחורהו םימרזה קר וזכרתנ לארשי .ץראבו =
 ףוסוליפה .לשו :,רבכ אל תמש  רערעריילפפ .םסרופמה :גולויתה
 ;..וטליה :ינולרבה

 ירי .לע אלו  דחא םע/ ידי לע  הרצונ אל תורצנהש .ירחאמו ,

 לע. םירקוחה .תעד יפל :תינמג איה ירה. ,דחא ןמזב. אלו דחא שי
 תוחכ ידי לע :ורצונש  תותדה לע  רמולכ :,תוימינונאה 'תותד
 קפס לימה אל .שיא ...דועו - םיילכלכ  ,םויטילופ .,םיותד .,םינו
 ותואיצמב :ךפיהלו . תואיצמב גויה .דמחמו הרתסותרוצ ,השמש הוב

 ;הנש םיששכ הוו .,שיא .הרוה אל ןיירע המ הר ב" לש תירוטסיח
 .לוטהל .םירצונה םירקוחה = וליחתה ,ראיוב .אנורב .תומימ .רמולב
 ןפוא לכב .  ;תורצנה | רסימ לש | תירוטסיהה ותואיצמב םג קפס

 ,יהצונה ושי .ינפל םלועב  תורצנ התיה כ ,םירקוחה .בוה םומוכסמ
 אלא ושי הז ןיא ירה = תורצנח תא 'ץיפה רשא שוא .היה .םאו

 . תנו התיח .ומאש .,סולו
 םדאה : םחי : לע תוימינונאהו = תויחישמה = תותרה תפקשה

 םינימהרבה = םינחכה */ . תודהיה לש וזמ ירמגל איה .הנוש עבטה
 קר = אוה .םדאה .יכו עבטה לע םהאל .ןוההי .ןיא :יכ = ,רימת :ורו
 ,םיעובק םיקוח = םא יכ עבטב ןיא = ,רתוי אלו מ .קלח
 הרטמ םוש ןיא עבטהלו ,םלועל. םדיקפת תא ונשי |  רשא
 ךלוהה = ,רזוחה .לגלג אלא וניא ולכ םלועה לכ .  הדחוימ  תלכתו

 וניא . םדאהש ןויכו , תילכת  ילבו הרטמ ילב ףופ ןיא .דע רז
 הרטמ :ול :םג ןיא : אליממ ירה .עבטה .ןמ קלח םא :יכ א

 ,עבטב 'לושמל הקרצה םג .םדאהל ול ןיאו ו םויקהב הדחוי
 ,תיברעמה הרוטלוקה לש ייםינימהרבה, . ,עבטה לע חובעש םוש ול'ןו
 ,הזה = ןויערה .תא :םיריבפמ  ,ךאבזעירגו פיד וידימלתו .ראיוהנפ
 !חככ .תורצנה לש ידוסיה .הנויער .םג אוה

 םוקמבו  ,םייחל ןוצרה | קר  אוה ףוגה כ ,ונחנא  םיריכמע |
 ,ןוצחה לבא .'ףוגל .בויחה, .רמאל לכונ "םייחל ןוצרה לש בוי

 /' רמולכ . ,הלכלכו ןוזמ ידי לע קר םיקתהל לוכי  ,ףונה המולפי
 .ונומכ םייח תוצפח ןה םגש ,תורחא תוירב לש .ןהייח תלולש
 רשא | ,הזכ  רבד םירחאב :תושעל ונילע זא ,םייחב  ץופחנ
 םייחהש ירה = .."תועשר ,לוע  ,הלבנ, ול ונארקו ונב השע

 תא חצנל הצורה -- ןכבו = .עשפבו אטחב ו םהשכ םירושק
 ,6* םייחה תא .חצנל וילע אטח

: / 
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 ,תוילוטקה יללוחמ .,היסנכה תובא :םג ובשח ::הזל .המודב

 ,םייחהו .םלועה . תורצנה לש תוברה תורוצה ןמ תחא אלא הניאש
 ךירצש דע | הכ לכ םה םיאטהי םיער , תוילוטקה ישאר ורמא

 ,וירוסיו"ותומ ירי לע .ותוכזלו םלועה לא ומצעב רריל םיהלא היה
 ירחא םייחה םה רקיעה .ישונאה .םלועל ,הזה .םלועל דיתע ןיא
 אופיא איה .תומדא ילע \ םדאה תדועת. .םימשה . תלשממ תומה
 ,תעבונ וז .תינוצק תוימיספ .םחצנלו םלועה לש םייחה לע  רבגתהל
 ,טלחהב ער .אוה עבטה ..עבטהל הלאה תותרה לש ןסחימ ,ןבומכ
 םושמו- .טלחהב איה ער ,עבטה לש וקלח ,םראה םג ירה חרכהבו
 ןכל ,םלועל  םינתשמ םניאש םיעובק .םיקוח קר םיררוש עבטבש
 ,תאזה .תוינימרטרה .ותמשנ תא ןקתלו שדקתהל םדאהל תלוכי ןיא
 לצא החתפתנ ,תיתח הרוצב  תוילאירטמ אלא = הניא . תמאבש
 רסחל ןויצניטכירירפה, לש תמסרופמה .הרותל התיהו סוניטסוגבא
 וא רלונ .םדא לכ ירה 'תאזה .הרותה .יפ לע ."רומג ןוילכל וא
 הנרדמל .עיגהלו וישעמ תא .ןקתל ול רשפא יאו  ,קירצ וא עשר
 תינולויתה .תוינימרטרח ., םייחה ןמ אצי .ןכ םא אלא :ההובג רתוי
 ןיעמל  ותוא התשע ,ותוריח תא םדאה  תאמ  הללש רשא ,תאזה
 תוינימרטהה .התואו :,וישעמ רעב ללכ -יארחא וניאש ,סומסינכימ
 ,יעבט :,יחרכה. רמעמ :םא :יכ . ,הליפנו הדירי .וניא אטחהש התרוח
 ,רסומ ג .ןיא -- תוירחא ןיאו תוריח ןיאש םוקמב לבא

 ררועת םדאה תא קר אל :,.לארשי תד = הרות הזמ ךפיהה
 רוצי .תושעהלו לדָנְ :חתפתהל ,הזה םלועב םייקתהלו תויחל דדועתו

 ערבג ערה .ררוש  ובש" ,עבטה םג םא :יכ :,ירסומו ילכש  ,ישפח
 , תירסומ .הוחתפתה לבקל .רשכומ ,(לארשי .תד .םג הדומ עבטבש
 םע .באז רנו, :אכנש העשב \הרומנ תירבע הפקשה עיבה והיעשי
 " אירמו" = ריפכו 'לנעו *ץברי ודנ םע 'המנו' שבכ

 ,ןיבהל לוכי-:אל .,לארשו תרותב רוצעה ,ירסומה חורה ."'סב :גהונ

 א וניא םא ותעשר דעב עשרה תא שונעל הייבקה .לוכי .ךאיה
 רצימה :ןמ ץלחהל ועדי אלש  ,ונימכחכ :הלא- וליפאו . וישעמ רעב
 תאהימ :ץוח םימש ידיב לכְה, :שוריפב ורוה :,"הריחבו .העירי, לש
 וללהו ,וישעמ דעב אוה .יארהא ולש איה הריחבהש ימו , "םימש

 םהל הנתינש הבוטה העצה  תורמל ,ערב ורחבו .בומב  וסאמש
 .ןירה תא .ןתיל םידיתע  ,"םייחב תרחבו,

 הדועת הזה | םלועה ייחל שי לארשי תר תפקשה יפ לע
 ןויכמו . .םתוחתפתהו  ילכשהו בוטה לש םתומשגתה -- ההובג
 ---"םימיה .תירחאב היהו, ,ריתע םג .םהל שי" ,הָרועת םייחל שיש
 לע ,ילכשהו בוטה לע .רשבמה ,ירבעה איבנה לש-הלומרופה ייהוז
 םיעצמאה םה :הריחבהו  הנובתה | .אובי וב" רשא  יאכזה  רורח
 הכו .םייחה תא תוכזלו איהה הגררמל עיגהל .ירכ , םראל  ונתנש
 , . םויחל ןיבשוש תילארשוה תדהב לכשה היה

 ,לכשה תלשממ תא תדבפמו הריקומ .לארשי תדש הדמבו
 "תלשממל .היולג האנשב תונימהרבהו .תורצנה תופחיתמ הדמב הב
 והיתתמ) "םימשה תלשממ םהל יכ חורב םיינעה םה םיאכמ, . לכשה
 היגולויתה , םינימהרבה = םג .ורוה הז .ןבומב | ,('ג קוספ ,היפ
 ןיב ,רמולכ ,ץוְעה ןיבו .\צ0ְצַא ןיב תלדבמ  תינימהרבה-תידוהה
 ,ישונאה לכשה תלשממ איה (העידידיא) אירובא ,העידיל העידידיא
 ,םייחל ןוצרה .תלילש איה (העידי) אידיבו ,הריקחו המכחו םיערמ
 , \* תוהלאה יהו ו תלילש רמולכ ,הזה רקיעהו

 ול .ןיאו אל ותו ערה עבטה ןמ : קלח קר אוה םדאה םאו
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 ינפמ +םה המל :הנידמו רסומו לכש ,םיי ח ב ה דועת םוש
 "'תווציזיבקניא .הכרעו לכשה ינואג תא  היסנכה הפדר הזה םעטה
 תורמש ורזגנו :היציזיפקניא .הרפונ .םרטב דועו  .הנובתה ירובגל
 יכ :,םירחאו ץנאיצאנמ גרואינ ,ןאילוטרט | ,היסנכה | תובא ורוה
 ןםרחה | ותוא . םיילכשה םייחה - ןמ  חורבלו .שורפל םדאה לע |

 ירישעה סויפ וישכע לש  רויפיפאה .םיטעומ םימי  ינפל .איצוהש
 היפנכה תובא לש .םהירפסב אצמנ .רבכ ,םינרדומה םיעדמה לע
 יכ ,שוריפב .רמא  ןאילוטרטו = ..9) םויטנאטקאלו . .1) םוניטסונבא
 /01000 : היה ומגתפו 3) לכשהל  תדננתמ  איהש אוה והר :ןורתי
 קר ולב ריתעה תא השידקמ .תורצנה .תרית יףטוה הו

 חור .'ה<חור .וילע. החנו, : רשבמ ירבעה איבנהו -חו ריח וינע ל
 .."'ה תאריו תעד חור ,הרובגו הצע חור ,הניבו המכח

 לודגה לדבהה הלגתמ ילארשיה יחישמה  לאידיאהב םנמאו
 םייחה לע | תירצונה . הפקשהה ןיבו \ תידוהיה הפקשהה :ןיב
 ןוילעה םדאה תומד . םדיקפתו = רסומהו לכשה לע .םהיתודועתו

 םדאה תומרמ רומגה .ךפיהה אוה ירבעה איכנה ןוזחב האר רשא
 ןוילגנבאב ., ןוזחב .תורצנה התוא התאר רשא ,ינרדומה ןוילעה
 יתאב אל ; ץראב םולש -איבהל יתאב .יכ.ובשחה לא, : רמאנ

 ,ויבאל שיא ןיב דירפהל יתאב יכ ,ברח םא יכ םולש איבהל
 רשבמ | לארשי | איבנו = , 4) "התומתל .הלכ ןיבו המאל תב ןוב
 הכהו . ,ץרא יינעל רושימב .חיכוהו ,םילַר קרצב טפשו, .:. רטואו
 רוזא .קדצ היהו .  עשר .תימי ויתפש ;חורבו.  ,ויפ..טבשב .ץרא
 .(65 "ויצלח רוזא .הנומאהו וינהמ
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 ,הָניְִנ אמ .םיִבָתְכִמ
. , 

 םוקמ ןיא -- .תושדחבש השרחה ץיראה --  הניטנגראבש , בשוחה לכ
 ..העומ אלא וניא -- .תונשיבש תונשיה תוצראבכ ףיקת ימואל שגלל

 הלש הירוטסהה תישארו , הבורא - הירוטסה הל ןיא הניטנגרא | םגמא
 ןמל הנושארה םיגשה תאמ גח תא הגגח 1910 יאמבו ,לפרעב הסוכמ תניא =

 ןוירוטסהה ירבד יפל םנמא .. הילעמ דרפס לש הדובעש לוע תא הריסהש סויה
 , םיחרזא 527,000  םֶא יכ יי תנשב דוע הל ויה אל ג 6
 5 הלע ,.ןושארה םעה-רקפמ תעשב ,1969 ,תגשב ',הנש םישמח רחאלו
 יכ , הול גארל הלשממה הלוחתה הגש התואבו ,שפנ 1.880.214--ל םיבשותה
 םינש ה"כ ךשמבו הב ולחנתיו  הנימנגְראל תוגוש תוצראמ .םיטנרגימא - ולעי
 תסינכ י"עו שפג 979,920 יעבטה יוברה  י"ע הב ופסותנ (1870---1809)
 תורשעב .ןאכל ואבש , םירז האלמ ץהאהש ירח .  שפנ- 1.245,877- -םירז
 תא םיבשוח הלאה םירוה לכ לבא . םלועה תוגיפ עברא לכמ תונורחאה םינשה
 םוארוק םהו , התוא הכהאל יעבט רשק הניטנגראב ורשקגו ,"םיירקע,ל םמצע
 , םהינבל אלא 8 ץרא .הנואש י"פעא , תדלומ ץרא הל

 רפסה-יתכב = . הניטנגראב | "תימואלה, הפשה | איה תיררפסה הפשה
 בל ברקב שירשהל םחכ לכב, תוקומהו םירומה םילדתשמ = םיגוכיתהו  םיכומנה
 רכעה יריבגלו ,ימואלה לגדהל דובכה תארי ,ימואלה שגרה תא םהיכינח
 םירישו ימואלה ןונמיהה תא רושל עדי. בותכו עורק דליה עדי םרטבו . בוהקה |

 1) טפט מטפ

 2) 10הם110 1םא1. ומה 112. 11 0. או
 3) .'ץטו(ו!וגו. 26 הצמ6 0]וע. 5. /

 ו : ה א אותמ (4

 + הפוריא חסונב הורפנ הואנו הצרעה .לש ,

 :' תשרפ תא בתבבו פ"עב .םידליל םירפסמ םירומהו = . יטוירטפ ןכות םיאלטה ,םירחא
 ריעצה רודה ינב .לכ בלב .תעטג  הזכ .ןפואבו .ץראהו "המואה, לש :הירובג ייח
 לכבש החבושמהו הלועמה איה םהלש "הירטפ ,הש , הנומאהו םתרלומל הבהאה
 הרוצ .תדלומל תאוה תיעבטה .הבהאה .תשבול טאלדטאלו . םלועה ."תוירטפ,

 ! < הלודגל הלע יכ ., הבורמ .הדמב אוה .לזמדרבש , יאניטניגראה  "םעה,ו
 לש וז הוצמו והוסכ ןיאמ אוה םיחרוא םינכמ םגמא , ךרעב טעומ ןמו ךשמב
 שרוד : רבדב היולת רגל ותבהא לבא .ודיב תמייקתמ "רגה תא םתבהאו,,
 . קבדו ירמגל  ותדלומ תאו .וטע תא בוזעי יכ ,וילא אבה רג לכ תאמ אוה
 , ושפנ לכבו ובבל לכב השדחה וצראב

 תושדחבש השדחה ץראר ןב לש "'ותוימואל,, אקוד איה תינשגר הסב רע
 , ןהיניב .ןקלח .לומת קרש ,תוחפשמה שלש ןיב ררושה הומתה פחיה חיכומ
 הומ רבעמ : : תודחוימ  תוקילבופר שלשל הנייהתו תימורדה הקירמא תמדא תא
 ;ןילישט תתקילםופרה--חנוטצה :הברעמ .הזמ רבעמו .יאבגארוא תקילבופר -- החהומ
 :ןיב ןיאו =, הנרפו . הטלפדהל תורהנ א''ב הניטנגרא  ןיבו הנושארה :ןיב ןיא

 * הלאה .תוחפשמה שלש .:  םירלידרוקה םירהה .א"כ  הניטנגרא = ןיבו הינשה
 " םינהנמו תחא הפש , ןאצומ  רחא עזגמ ,  תיסורדה הקירמאב :רתויב .תובושחה
 ןהינוכ .ןיא .הרואכלו ,  ןתורוח תמחלמ ומחלנ דחי ןתשלשו , ןהל םידחא .םיסומנו
 תשלש . ןיב םיחא-םולש ררוש ןנוקתכ םינשהשכ םנמאו . תורחתלו האנקל םוקמ
 .תחא ,לש רטסינימ  הויאל ןל יד לבא ,  הלאה תוצראה שלש לש ''םימעה,,
 ץראה לש הדוככב העיגפ הב שיש ,הנגוהמ הניאש הובהב לשביש תוצראה
 , '"ימואלה,, לגרה לע .ןגהל םיאצויה םיחתות קשמו תוברח חוצחצ הנהו , הנכשה

 " ימואלה םשגר לע ירבדב הרתי הזרפהב יארוק ינודשחיש רשפא םלואו
 םירשב, .םידע ינש דיעהל ימצעל השרא ךכיפל = , תאזה השדחה ץראה :ינב לש
 0% . "םינמאנו

 . ,,וסנטילק הניטנגראל אב ,''האמה גח,, תגינח תעשב  ,הרבעה הנשב

 "לעב ה השע םישדח העבראכ . תפרצב םירטסינימה שאר . היהש ימ
 5 ןוחעהב םסרפ וצראל ובושבו ,דמילו דמל ,הניטנגואב ,הריהבה ןיעה
 שגרהל דוָבכ ןתונ אוה הנ טנהויב ויעסמ ימשר תא 2 ,] 1110"

 גורבדמש :י"פעא) טלוב .ןפואב יאנימנגראה םעה בל .ברקב "חתפתנש לטוירטפה

 .רשבל ויה יכ לע הניטנגראב רשא םיתפרצה ויחא לע ל הרח בטיה יכ , רביג
 .הארואה םע .םייח םיאניטנגראה,, : רמוא אוהו .("יאניטנגראה םעה,, םע דחא
 < םעה לש ויצלח = יאצוי  ,םה ''םירלכק,  ןכ לע יכ * , םולשב םהינבש םיאכג
 לכ .לש ובל .תיתחתב .יכ ., יתחכונו יתשרדו יתרקח םלָואו = .-ידרפפה .""ירלכקה,,
 8 0 י'הלודגל תולעל,, םיאבגארואה ו הדיתעש- ,הוקתה הנופצ הגימנגרא ןב
 : / . "הניטנגרא לש  תויצניבורפה \ תחאל

 0 "דה . הנושארה ןמ רתוי רוע "הנמאגו הרשב הינש תודע ירהו

 היהש ימ ,(ץראכ  וחרזאתנו ןאכל ואבש ,םידרפס םירוהל אוה ןב) אנוסלא

 : רחא | , םירייא-סוניאובב היצרגימיאל  טנממרפדה אושנ .הנש םירשע ךשמב
 - ןיב .לידבמ .וניא ת מ א ב ש םדא  ,והומכ םיטעמש םירומגה הלעמה ישנאמ
 = רובבל ;איצוה רשא , היצרגימיאה ד"ע ורפסב בתופ ,תדל תד ןיבו עזגל עזג
 אווה  וגצרא תטדקל תצקמב קיומש המ, : הלאה םירבדה .תא' ,"האמה גח,)
 0 וא ל לדבהל , קדצב :אלו ,םיבר וב .וזחאש .גהנמה
 םוכייש.םה יב ., םמצע לע םידיעמה םישנא ונצראב ןיידע .םנשי : , לשמל , ןכ
 "\ . כז .תולגנאה | , תיזנכשאה ",,תיתפרצה  ,,תיקלמיאה , תיררפסה  הינולוקהל
 .הגתמ דא לע םיבשויה לכ ,ללכ םוקמ ונצראכ ןהל ןיא הלאכ תוינולק
 ' הלורכה הח פש מהל םיבייש ונלגד תחת םיפוחה לב
 ל יי:"אניטננראה םעה תחפשמ--ההדיחיהו

 7 בוט ובל. היה הרומאה ותרשמב .אניפלא ר"'דה רמעש םימיה םתוא ,לב
 + > סביר תא בר ,םידוהיה םיטנרגימאה לע דימת ןיגה- אוה . םירוהיה ,ונל דאמ
 ודה תרושמ םינפל םהמע גהנתה הברה םימעפו , תעגמ ורי התיהש םוקמ רע
 ,אינפ:ץגייאו = שרחה הקילבופרה אישנ אסכל תולע ירחא ,הרבעה הנשב
 -תא םיעדויח םירייא"סונואוכב רשא וניהאמ םידחאו , ותומשממ אניסלֶא  רסוה
 - מע ינב םשב ול .עיבהל תאזד רשוכה תעשב ושמתשה וילעפמ תאו שיאה
 .. .רשא היצטופדב הגמנ הלאה םירוטה בתוכ םג .םהמע השעש תובומה לע הדוה
 תירבע ., תיררפס םידוה\ תומיתח  יפלא לש | הפי םובלא | אניסלאל השיגה
 ו היצטופדה .ינזאב אניסלא רבד רֶשא תמאב םיבוטה םירברה לעו : , תיפורו
 וב עקתשהל תנמ' לע םא יכ  ,ונצראל םתאכ . הלק העשל קר אל, : רמאו
 7 םמצע םיעבצה םתוא םה ימואלה ונלגר  יעבצ 5 םינמאנ םינב  תויהלו
 0 תחת וסוחו הב ןבש ,  םכינפל הניטנגרא  ץרא הגהו .םבלש קיתעה לגדה
 . : "תחא החפשמל ונלוכ .היהנו וגלגד
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 יאניטננראה םינותעה ואב יכ ל שו םאה .רומאה לכ ירחאו \

 ל ..תוורבעה .הזפשומב | רשא רפסה"יתבבש | םהל | עדונשכ הקעצ' לוק ומירהו
 ו לאלה הפ ה ךבלמ "תימשוסא חפש ווא, .סג סודליתל םודמלמ



 צ 4% 8 ,

 , תיררפסה ץרא >ירָובג. לש .םהיתומש .דכלמ ., םיערוי .םירבעה םירליה יכ)

 ,השמ . ןוגכ ,"סירז, םירוכג ,הזיא לש םהיתומש םג , םתדלומ 2

 \ 6 ? וכו |

 ינינעל .ןוטלשה םעטמ זא ורגסנ , סירויא:סוניאובב , ןולופורטמב םנ | = |
 רחאו , רבכ הז םימייק ןיהש  ,םירבעה .םירליל םירדחה תשלש םעה תלכשה

 , הבורמ תולדתשה ירחאו לדג ישוקב קרו .,הנש רשעמ רתוי הז דפונ םהמ

 דוד .,עשוהי

 תונש | םירדחה תא חותפל  רותהו ןוטלשה רוח , םישדח הששכ הכואש
 רפסאיתב  םג םה םירקבמש , חיארל תורועת זאיבו םהידימלת לכש , יאנתב \

 רתומ = ,"הרותההירומלתב , הפ םהל ןורוקש ומכ וא , םירדחמ ., הלשממה לש '

 , תרה ירומל קר .רומלל

 . תיאנוטנגראה |
 רפסהייתבש , הרוקפ איצוהל הלשממה הדיתע יכ ,הרכה הלפנ התע

 ורסמוו לש תיטרפה התושר תחתמ ואצו תויונעה תובשומב רשא

 םיטסונולוקה ןה \ :רבדל םילגר שיו , םעה חלכשהל ןיירטסינימה לש ןתושרל
 הנקמ:ירמש ללגב "א"קי תוריקפ לע תונעט םהל שיש  ,תובשומה תחא'לש

 םתנלבוקבו הלשממה לש  ןידה:תיבל םהיתומוצע תא ושיגה , פהיתוזוחא לע

 תא םירלול םידמלמ ןיא הלש רפסה:יתבב יכ , הוב םג א"קי תא ומישאה
 םשב  םיימיקמה םינותעה ומסרפ וז הנעט .תקפסמ הדמב 'ץראה תפש

 , םיטסינולוקה
 *הפו סוסכת, קר השמש אלא | , ןכומב ,תקדוצ הניא וז הנעטו

 הישעמ לב / תמאבו םירבד הברהב א'קי המשא םנמא םא , המחלמל 2

 תורגנתהבו  הרתי .תוימואלב הלילח התוא רושחל ןיא ןפוא לכב הנה , םיוצר
 שממ לכ ןיא המכ הע ,חיכותו תואיצמה אובח . היחתש ץרא וזיאב ל

 רבכ שי  םירייא:סוניא ובב : "סיפכת, םשל םוטסינולוקה 'םינעוטש וז הנעטב

 ינב רפסמו ,  םיטסונולוקה ינבמ | 'וכְו  ןיר:יכרוע , םינש-יאפזר = ,,םואפור
 דימעה רככו ..תואמל עיגמ םינוילעו .םינוכית רפס"יתכב , םורמולה םיטסונולוקה |
 ול הנקש , הנידמה תפשב רועצ רפפמ םג הניטנגרא תובשומב ירבעה 'בושיה +.

 םחל ושכר ,םיטפונולוקה ירלי , וליג ינב םירועצה רתי לככ .והומכו . לודג םש

 , תובשומכ .רשא רפסהיותכב .חלבשה תושאה =

 היצוטיטסנוקה ירקעמ רחא אוה תדה שפוחש םושמ

 א"קי

 ןנמעט רקתשא יכ ,םג.ול עדוי םא .ארוקה אופיא אנ אלפי לאו
 ריעזב "םורגופ, םעט ןיעמ םג תאזה שפוהה ץראב /אחתירד אנריעב

 , * ןיפנא
 ליה "האמה גת, ימי ,יאמ  שדוחל  םינושאוה םימיב היה רברה | .
 הרדהנ םינפ תלבק הניכמו תטשקתמ הליחתה ץראה לכ ,םיאבו םושמשממ

 המק הנהו ,גחה ימיל אובל וחיטבהש לבת | יוצק .לכמ םבוטחה םיתרואחל
 ידכ ,ימואלה גחה ימיב אקוד התיבש אורקל הטילחהו םילעופה -תורדתסה
 ,.םתחמש תא תיבשהלו םינגרובה ןמ םתמקנ תא םוקנל |

 ?הערה ינפ תא םרקל המב :הלאשה הבצנו המק םיקקוחמההתיב ינפל-

 ,ךפוהלו ,תופסאה ורסאנ . רוצמ:לש:בצמ  זירכהל : התיה תימשרה .הבושתהז
 דוע הלכה הלשממה םלואו  .םיתבושה דגנ םיעצמאה "לכ העשל ורתוה
 היצטספונמ  וכרעי יכ  םירועצל הזמר זמר : תימשרדיתלב תחא הלובחח

 ךורעלו רדתפהל  ,ףסאתהל וריתה םהל .וברס אל םיריעצ הו . תיטוירטפ =
 ..היצטוגא \ |

 תרדהנ הכולהת וכרע םוילעחו םוגוכיתה רפסה:יתב יכינח לכ םנמאו = =
 ראמ לודג להק דוע הולנ םיריפלתה תכולהת לע ,הריבה ריע תוצוה לכ
 תורובח לודגה  ןומהה ררפנ תוררועתהה הרבג רשאבו ,םיחרזאה |
 םיריש הרש איהו הינפל רבוע ימואל לגד הרו:חו הרוכת לכ  ,תורובח
 ושענ םוררסהו * ."םורדס, תושעל הירי תא | הכולה  ךרדב .תגמאמו םיימואל

 רתאבו , רוסיה דע ופרהנ םינוצקה םינותעה לש םופרה:יתב .."הפורוא ףסונ,ב
 הרובחהו .הרעבה יריעכמ ידיב .החמי רשא שיא אצמנ אלו שא וחלש םהמ

 רחאלו .,"די רחאלכ, תונולח :הצצופ "םיסורה, םירד םהבש תובוחרב הרבעש
 ןצרפ ,"הרות  רומלתו תטנכ:תוב, ירבע טלש "יולת היה 'נילעש  םיתבָה
 --לוח ירפסו . שדוק ירפפ- -םירפפה לכ תא = םיערקל וערקַו "םוררסה ישוע,

 היה ערואמה לבא ,רתויב לודג היה אל קונה םנמא ...תיכב ןאצמ רשא -
 . הפי הלעו *ןושארה ןויסנה, השענ  .ושורח רצמ בושח |
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 .יישל 5-6 -'םןג "םלועה ב  "הניטנגראמ  םובתכמ,, "וע (* =

 (תברעמה) /'

 יש יטילופה 0 וע  הכרענ השעמ ותוא ירחא םידחא םימיז
 הפסא ,ערואמה ינפל | םונש יתשכ רסונש  ,'םיאניטנגראה  םיטולארזיאה
 .םתופתתשהו "םיטילארזיאה,, לש םחור ןומא תא יי עידוהל, ודכ .,תיטנירטפ

 ואב הפסאה לא לבא ,בר  ונניא בולקה ירבח רפסמ םנמא .ימואלה גחב
 םלואה , חרזאתהל וקיפפה אל ןיידעשו וקיפפה רבכש הלאמ םירוהי הברה
 הכמו תורצוצחב תרצצהמ םינגנמח תקהלו הפל הפמ םישנא אלמ היה
 אלא ,םה םדצמ םג תיטוירטפ הכולהת ךורעל ורמא הפסאה ירדסמ , םיפותב
 . . טעומב קפתפהל וחרכוהו , ךכל ושרוה אלש

 , הזה "וטילופה בולק,ה לש וביט לע רברל רוע בושא אבה יבתכמב

 העודי הרמבשו ץראבש | תורזה *תוינולוקה, לכב ותוהמ י'פע יריחיה אוהש
 + הנוטנגרא תנידמ לש תימינפח הקיטילופהל סחי תמאב ול שי"

 . ףסוי:ןב .בקעי
 .א"ערת | ,רויא , סירויא:סוניאוב

- 
 .תֶכְרַעַּמַה לֶא .בָּתְכַמ

 !ד ב ב ג.ן ג דא
 : ונתורדתסה ירבחל םיכורעה  ,הלא זגירברל םוקמ ךנותעב תתל השקבב
 רמוח ףוסאל איה התרטמש ,וז הטיקנאב םכילא תונפל ונא  םידבכתמ

 םינוקתה דעו תונושה תוצראב ירבעה  ךונחה לש יחכונה בצמה ר''ע קיודמו ןוכנ
 רותכ הנשמשת הטיקנאה .תואצות = . ולולכשו ותמרהל םיירשפאהו םישורדה
 ךונחה \ דעב תיללכ תינכת דובע ליבשב האבה היסנכה  תוצעומל :ינויסנ .רמוח
 הדעו י"ע , ץראו ץרא לכבש םירחוימה בצמה יאנתל המאתהב , ימואלה-ירבעה
 + היפנכה- םעטמ רחבת רשא םיחמומ לש

 - על םכדוככ תא םישקבמ  ונא הוה ןינעה לש בושחה וכרע תאפמ
 ! וללה תולאשה לע תוטרופמו תוקיודמ תובושת :ונל

 .תויללכ תולאש (א
 ןמ םירדחו הרות-דומלת יתב המכ (א

 ? םינקותמ םירבע "ב המכו
 ( 1 פהב דומלה-תועשו םידימלתה רפסמ אוה המכ (ב

 שי םאו ? םהב תורימלת המבו  ,תורליל םירבע ס"ב .םג ריעב שיה (ג
 + תודלילו + םידליל םיברועמ ס"ב

 . !א , תוימצעה םהיתופנכהב םירבעה ךונחההתודסומ | םימויקתמה (ד
 \ ? תינוריעה הלהקהמ וא תורבחמ = + יממו - הכימת םילבקמ

 ? ירבע ס"ב םירקבמ םנואו , םירכנ סב םירקבמ םירבע םידלו המכ (ה
 תילארשיה תדה תא םירבעה םידימלתל  םייללכה ס"הכב םירטלמה (1

 ? עובשב תועש המכו -- תירכעה הירוטסההו
 ,ס"הבל ץוחמ , ריעב םייטרפה םירבעה םירומה רפסמ אוה המ (1

 ? ןשיה סופטה ןמ םידמלמה רפסמו
 תורדתסהה לש הרוגא \, ע"פש יבבוח ,  הירבע תרבח ריעב שיה (ח

 ? המודכו תירבעה

 ? םילודגל םירבע  כרעהירועש ריעב .שיה (ט
 ארקמהירפס םג הב םיאצמנ םאו , תירבע . הקיתוילביב ריעב שיה (י

 ? םירוענה-ינבלו םידליל
 ונא ה האירקה ד'ע תוקיטסיטטס שיש םוקמב : הרעה

 + םירוענההינבו - םידליה .תאירקל עגונב 0 ןאיצמהל .םישקבמ
 ?פ"הב די לע םורליל תירבע הקיתוילביב שיה (אי

 .הארוה ה ינפאו םידומלה תועוצקמ (ב
 , תועוצקמ הזיאבו ,  םייללכ םידומל םג םירבעה ס"חבב םידמלמה (בי

 ? עובשב תועש המבו
 < ? דומל-ירפס הזיא י"פעו , תירבעב םייללכה ל תא םידמלמה (גי
 : םירדחכו ת"תה יתבב ,םירבעה ס"הבב = הארוהה-תטוש יהוזוא . (די

 רתוי הלועומ הטיש רויאו ,יזעול וא יגוגרז םוגרתב וא | , תירבעב תירבע
 ? הפשה :תעיריל

 , תילארשיה .הירוטפהלו ארקמל םישמתשמ = דומלדירפס ןןיאב (ומ
 , ָ ןושלה=תרותלו קודקרל

 -2 םושרדמו רומלת | , ך"נת םג/ םירדחבו םירבעה ס"הבב .םידמלמה (ןמ
 0 המ וזיאו ,םישרח 3 ו'פע וא ל י"פע  םאו

 ,ריעב םיאצמנ ןשיה סופטה



 ? םירדחבו 'ת"תה יתבב ,ס"הבב םידומלה תונש ןה המכ (ז+

 :ואל םאו -- פ"הבב םדומלדקח תא םירימלתה בור םירמוגה (חי

 ? תוכס וויא ינפמ
 םישורדה םינוקתה (ג

 ,ת"תה לש תוירקעה תוערגמה ןה וזיא (טי
 ? רועבש

 ? ולה תוערגמה תא ריסהל רשפא המבו ךוא (ב
 + ריעב םיחמומ םירבע םירומ יד שיה (אב
 תורשפא שיח -- ןיא םאו ?ירב ע  םידלי-ןג .רועב שיה (בב

 ? וקיזחהלו ודסיל
 ונל איצמהל םישקבמ ונא וללה תולאשה לע ,רשפאה יפכ ,תוקיודמ תובושת

 : תבתכה י"פע

 יי [הע 16318016 - 8קזי10]80 גמ6 1
 6ו11ם- 6118110416 טז שכ 8858178886

 דובכב

 >רבעה ךוגהב םיירשפאהו

 םירבעה ס'הבו םירדחה

 תורדתסהה לש יזכרמה דעוה
 .תירבעה | תוברתלו הפשל
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 .תּונויִצּב

 ,ופיב םיברעה יבושחמ דחא םסרפ םיטעומ םימי ינפל
 בושיה ר"ע "הניתשלפ, יברעה ןותעהב רמאמ םיה אלפ-ליא ידנפא
 םירכאה תאו יובעה בושיה תא חבשמ ידנפא-םילש ,לארשי-ץראב יובעה
 אבהלו ןאכמ םג 'איבהל םיריתעו הוהב םיאיבמ םה יכ ,םהילע דיעמו ,םירבעה

 םיפדחש ינש רמאמ לש ונכת' תא ''טלעוו,ה תרסומ וישכע .ץיראהל הכורמ הבומ
 תודוא לע .כ"ג "ריפנדליא,, ימלשוריה יברעה ןותעב ידנפא"םילש הלא םימיב
 אצמ אל ןושארה ורמאמ יכ ,רמוא ידנפא-םולש .לארשי-ץראב יובעה בושיה

 םירבעה םירכאה .לע אוש-תלילע םילילעמהו ,ץראב םיעורי םיטסילגרוז יגיעב .ןש
 לעב רמוא | ,םדאל ול יד 4 .תולדבתה לש תובשחמ םבלב םה םינוה יב ,רמאל
 ריכיו עדי ןעמל ,לארשיחץראב רשא תוירבעה  תובשומה תא: רקבי  יכ ,רמאמה
 והבעו םידוהיה ואב ;פהה  תומוקמב םינפל היה הממש רבדמ .תמאה תא
 םתאנהלו םתכוטל ץךאל תוברתה תא ופינכהו תובשומ ונכ ,הוחבש ,ץראה תא
 רשא םירפכה יברע תא םירוהיה יאנוש אנ ולאשי .ץראה יבשות רתו לש
 רב לע םה סתעד המ ,םהיפס ועמשיו 'וכו ןויצל-ןושאר ,הוקתהחתפ תוביבסב
 ןיאש ,רברה םג אוה רקש .םידוהיה .םהל ואיבה רשא הלוחגה הבוטה
 םא ,הבררא .תינאמותועה תוגיתנה תא םהילע לבקל םיצוה םידוהיה םירבאה
 תינאמותועה תוניתנה תלבק תא םידוהיה לע לקהל הבל תא הלשממה ןתת
 *ותועל החמשב םלוכ ויהי יאדו הז םכרדב הדצמ םילושכמ םהל דימעת אלו
 ןב רשא | ,ברעמה םאו ,םמדו םעזג י"'פע םיברעהל םידוהיה םה םיחא .םינאמ
 לכב וראשנ ירה ,םהילע ומתוח תא  עיבמה ,םיפלא תונש הז םידוהיה םירד
 "!חרזמה ינבל חרומה,, .רבד לכל חרזמה ינב םתוהמו םשפנ יקמע ךותב תאז

 ' | .לארשי-ץראב םשוו השע רשא ורמאמ תא ידנפא-םילש םויסמ ךכ
 םילשורימ : תאזה העידיה הספדנ ,ח''פק רמונ ,ימלשוריה "רואה,,ב --

 םירבדמה םיבתכמ הברה  יניסחלא דיעסו ירילחלא יחור םיטטופרהל וחלשנ
 םיבתכמ וחלש יברעה רוכצה ןמ םידח א םישנא קרו ,םידוהיה לע הער
 םידוהיהש ,תלעותה איה הלודנ המכ  ,םיראבמ םהו | ,גורטקה דגנ .תומרגלטו
 .ידוהיה בושיה .ךרד לע םילושבמ ומשוי םא ,ןברוחה לדגי המכו  ,ץראל םיאיכמ

 ןז תורתוסה תונוש תועידי הז עובשב וספדנ הפוריא ינותע לכב --
 םינותע = .לארשי-ץראב םידוהיה לע  םיאודב דצמ  תולפנתה .רבד .לע וז תא
 ,םירחא .הירוסכו = ברעב םירוהיב ושענש תוערפ הבד לע  םג ובתכ םידחא
 ת"צנל תוכומסה , תובשומב דוש רבד לע ועידוה = ,ומיזגה אלו | וזירפה אלש
 הרצקה העיריה תא םואצומ ונא "קריט יז, יאטשוקה ןותעבו .(3 הירבטל)

 ולפנתה םעה ןומהמ םיברע יב  ,םינפה-רטסינימל  עידוה ירוסה  ילוה,, : האזה
 ל"הקה ףסכב רבכ אל הז התנקנש המדאה תרככ יהוז) "הלופ,, הבשומה לע
 ודוסימ .תפתושמה הבשומה דסוהל הדיתע הילע רשאו  ,'לאערזידקמע,, אובמב
 וליחתה ןכ ירחא .ועצפנ םידחאו .םידחא םושנא ותימתו (רמיהנפוא ר''דה לש
 ףכיתו = ,םוריוח שארל .רבדה תא רפמ רטפינימה .וובלו לולשל .םילפנתמה
 ןנהל ןרדפה לע | רומשל ידכ ץוחנה לכ תא השעי יב ,ילוהל הרוקפ החלשנ
 , ."םיעשופה תא שונעלו םיבשותה לע

 'תודא לע תוטרופמ :תועידי ו ונרפוס תאמ בורקב לבקנ יאדו
 .הלופ,,ב ורקש .םורברה /

 .-םילש

 + בא-םחנמ .שדוחל :א"ב- -ויטב ליזבב:-היהי .ירישעה .סרגנוקה
 .(טסוגאב ויט--'ט ;טסונאב  'ב --ילויב זיב)

 " ,םילקוש ייע ורחבנש םיריצ קר ףתתשהל םילוכי סרננוקב

 ,(ינויב 17--80) זומתב .'ָר דע םהילקש תא ולקשש

 2 סרגנוקה מיב םג ''טלעוו,ה אצת םימדוקה םיסרגנוקה ימיבכ --

 ל ,ןתני  םימיה .םתואב ואציש םירמונה תשמחבו ,סוי .םוי ירושעה
 2 ,קרמ 1.70  :אוה ןללה םירמונה תשמח ריחמ  .םרגנוקה רכד לע טרופמ
 : .רלוד 0.50 ,קנרפ 2.50  ,גניליש 9[ .,לבור 1 ,םירתכ

 ..תבוטל .קרמ .8886.88 תימואלה ןרקה תכומל .ופסאנ ןורחאה עובשב

 הגווחאה המישרה | .קהמ 80 -- רטוהגפוא לש .ודוסימ .תפתושמה הפוקה

 .8966 רמונ :איה בהזה רפסב

 ו
 לי

 .הָיְמּורְב

 '  תלאה םימיב .םידוהיה לש הבישיה תוכז ינינעמ
 '1893 תנשל ילויב א"כ | ןמ. תוממורה תדוקפל עגונב הלאש טאניסב הררכתנ

 ' 'ג. םוו'דע - רנאלרוקו  דנאלפיל \ ובלפב ובשיתהש = , םידוהיה \ לכל, תנתונה
 " 5 .תגהנהה לבא . םירומאה םיכלפב תידימח .הבושי תוכז 1880 תגשל לירפאב
 םהה םירוהיהל ורלונש םינב יכ ,הנקפמ ודיל האב  תידנלפילה  תוכלפה
 'רחא  ,םהיתובא תויכזמ  םינהינ םניא ,1880 תנשל לירפא 'ג ירחא

 < לא הנלבוק תיכלפה = הגהנהה לש וע הטלחה לע שיגה  ,ןיגייפ ,.םידוהיה

 ? ,ןינויפ = תבוטל  ןורה, תא  קספ טאנוסה לש ןושארה טנמטרפידה . טאניסה
 בשיתהל םיש דה םידוהי לע קה רסוא קוחה וכ ,ומע ןקומינו ומעמו
 תודחא תא 'ריפהל לולע | תיכלפה .הגהנהה לש השוריפ יכו , דנאלפולב

 לוב אצמו טאגיפה לש ותעהל םיבסה אל םונפה  רטפינומ לבא . החפשמה

 רגב רכב אוהש ינפמ ,החפשמה תורחא תא ריפמ .ונוא ןיגייפ לש ושוריג
 . קלתסג רטסיגימה , רצמ הזה  רוריבה חכב . ןובא ןחלש לע :ךומס | ונואו

 + םינפה רטסונימל תועד .בורב .םיכסה) .תמדוקה ותטלחהמ ןושארה טגמטרפדה
 7 בע | תרחוימה םתעד לע םידמוע וראשנ םיוחא  םירוטאניפ יכ ןעו לבא
 תציחנ לע הפ םג ןיגה = ןוירטסינומה  חכ"אב | ,תיללכה הפסאה לא טפשמה

 ינפמו =, םורוטאניס .ט"ו םתעד תא דוח ןיגייפ לש ותבוטל  םלואו , שוריגה
 נעל .ןוירטסינומה דו לעש תדחוימה . הצעומהל טפשמה רפמנ.תוערה דוריפ
 " םנמטרפידב . חרבתנ 1911 תנש .תלחתב דוט יכ ,ריעהל ךירצ , םוטפשמה
 | טאגוקה ולחה זאו , ןוסניול ידוהוה לש וטפשמ , הזל המוחה טפשמ ןושארה
 : ,שוריגה תא לטבל דחא הפ

 השגוהש ,הנלבוקה הררכתנ טאניפה לש תוללכה הפסאה . התואב --
 /?. טאנוסה לש .ןושארה שגמטרפידה לע: ינאטסיקרוט ידוהי תאמ תוממורה .ש"ע
 היסור ןיתנל שיש , תויכזה תא ול וגתי יכ ,תולדתשה שיגר הזה ידוהיה
 . לש םורפופה-תכשל הלאשש ,הלאשה לעש .םושמ התחרנ וז ןתולדתשה לבא
 "וכ = , הראכובב סורה .יטאמּולפידה ןכופה הנע ,ונאטסיקרוטה .רוטאנרבוג:לרנגה
 7 ןיתובאש ,רברה , חכוה יכ ףא = ,יראבוב טרופסאפ ול חקול ידוהי ותוא

 י"ע. לכחה שבכנש .םרטכ וגויה , 1864 תנש ינפל דוע ןאטסיקרוט לבחב .ובשו

 טנמטהפדה לש ןידה קספ תא הרשא  תיללבה הפסאה .היסוו תואבצ
 71 ו + ןושארה

 < אצוי .,ןרא ,וו , תיללכה םינמואה תריעוב הסידואמ ריצ היהש ימ --י
 0 רפסמ ואיצוי יב ,השעמה-תשורחו רחסמל רטפינימה ינפל לדתשהל גרוברטפל

 < תא םירוהיה הבאלמה:ילעבל ןתונה , ףיעפה םינמואה תורדתפה לש- תונקתה

 : . הנידמהייבחר לכב הבישיה"תוכז
----7-77-- 

 - .רטסונימל וחלש בויק ב םיאולמהי :אבצמ םירוהיה םולייחה . תו א ח מ +

 אל וכ = ,הכלממה-תמוד | לש היפימוקה העיצהש ,העצהה דגנ האחמ אבצה

 .": ןםורוחי : םילייח הברה | .םימותח | האתמה לע :..אבצב .דובעל םירוהי ולבקו
 ילעב לש :ןוגה רפסמ שו . םילייחה ברקב = + תונופאיה המחלמב ופתתשנש
 3 ל + יגרואיגה .בלצה
 / ב 8 0 : ל

 ז '
% 



 םירוהי .תואמ ששי  תמיתחב הגירמ .םג  וחלשנ תלאכ תואחמ
 רועו ,  חינופאי תמחלמב ופתתשהש , םירוהיה םיאפורה תאמ באלסונירוטאקיומו = .

 םיבשוי .םה התעו המחלמב ויהש  ,םורוהיה םיאפורה םג . הברה םורעמ
 + וזכ האחמ לע תומותח .םיפסאמ ,גרוברטפב

 בויקמ בתכמ ספדנ "הניצשמיז),ב .תיבויקה םדה:תלולע <

 םסרפתנש ,כתכמל ונונגסבו ונכתב המוד 'בתכמה . םדה:תלילע רבר-לע

 שיא י"ע הזה בתכמה בתכנ ,הארנכ ."הימירוו .בונ,ב םדוקה םויַב ןוגע והואב ל

 . םימורגופל היצאטיגאה הליחתה םושָו דחא
 ,יכ , תרפפמו הלשמ ךפונ "הניצשמי'ז,ה הפיסומ יבויקה בתכמה לע = :

 לא  חצרה .רחאל | ףכית יקסניצשוי לש ומא הכלה , בויק ובשות ירבד פל

 תא ול  רפסתו םודוהיה םורזועה דחא תא האצמ םש .,"לסימ .בווק,ה תפרעמ

 םאה די התוה יכ , היצילופה יריקפל רפסש אוה אוה ידוהיה ותואו , רברה :

 ךכיפל ..םיהצורה  תרובהמ היה ומצע אוהש רשפא תמאבו , חצרה השעמב |

 המש אלש ללגב היצארטסינימדאה לע "הניצשמי זה, תלפגחמ | ידוהיה | ותוא-

 : ' ..רסאמב | 0

 ירוצ ואב הלבקש תועיריה יפל יכ , תרפסמ הרצמ "הימאגו .קסוה,הו = =
 ,שרוד ןותעה ,יתד חצר בויקב השענ םנמא יכ , החכוה יריל םוירטסיגימה

 ,םוחתה ךות לא :הנידמה םינפמ םידוהיה לכ תא התע ושרגי לכ \ םדוק יב

 ,םוחתב םג םרפסמ תא טאל-טאל  וטועמו ןכ ורחאו =

 ושע קפבטיוו ב/ םיקינויופה ,השרח םד*תלילע -- :

 . םמצעל םד-תלילע רוצילו םובניקה םירוחשה השעמ תא תוקחל |

 .םינש ב"י תב = תירצונ .הרענ התרש בוקאילופ | ,נ .ידוהי 'בצק \ תובב | =

 תשא לבא  .םלעתו 'התרכג  לועמ תא הרענה השבל ץרמ שרח תלחתב

 ,התרמשממ ההוא רוטפתו לועמה תא התאמ חקתו התוא האצמ בוקאולופ <

 ביקאילופ לש | ןנועמל ןאב יאמכ יששב ל רבדה. הרואכל רמגנ הזו

 המ ינפמ | , ולאש םינכוסה . השירדו הריקח םישוע ןליחתהו תשלוכה -ינכוס |

 לבי 7 -/ ,תומלא-השעמ הל השענ אל םאו התרמשממ .הרענה 8

 ןויסנ

 וצפח | םידוהיה יכ ן הרפס השא , הרענה תא ואצמ םש ה

 ץחרמה | תָיב לֶא התוא וליבוה תודחא םימעפ . תויתד תורטמל התוא חוצרל

 ונהנ תשלובה ינכוס .הפפה גחל הטחשל וצפחו .,לפא ףתרמב הורגס ב'חאו /

 לש  ופתרמכו ותיבב הלועמ הקידב ושע םויה רתואבו הרענה ירבדל .ףהע ב

 קפס שיא לימה אל רועב ."יתדה חצהה,, ילכ תא םהב ושפחו בוקאילופ | =

 ל יריקפל הרפס ךשא ,םירברח תא .הרעגה
 תהלשנ גרובוטפמ ,םרה =תלילע ךגנ םינברה:תאהמ ==
 , םדההתלילע רגנ האחמ לש החטונ הדעההינברו .םייתדה .םינברה לכל +

 , םיפורה םוגותעב םפרפתהל תרמועה
 הרעה*ינברו םויתדה םינברה לכל  התע םינופ .וללה תומיתחה רברב <

 ברה = ,ןוגיובנלנצק היבוט דוד 'ר ברה :  הלאה  םושנאה ,גרוברפפמ האירקב
 ר"ד 'הדעה בר = ,ןי'זינמ ןח = לודנמ םחנמ ברה ,םןיקמי ןוסנורחא | \ המל
 .ןיניירט לכימ לאומש רמז .גרוברטפמ .טדאטשנוזייא-

 םסרפתהל איה הכירצ יכ ,ראמ | הצוחנ האחמה יכ ,/רמאנ וז האירקב
 הנומאה לש  חכ"ואבל משר ןפואב םיבשחנ םהש ינפמ 0

 +םונברה חורב הכרענ האחמה
 : םיטסירווה םג ,הלעמל םירכזנה םישנאה רבלמ  ,ופתתשה החסונה תכורעב

 , רברקו ןודרוג רוריזוא , גרבסוולפ | , רכז :
% 9% 

 ןפואב םפרפתנ .םידוהיל םינוכיתה רפפה""יתב 0

 ראילוקריצה תא רוצב ה ימי רע לטב ופאק הלכשהה :רטסונומ יכ ,

 םינוכותה רפסה: יתככ תיטניצורפ המרונ תעיבק רבדב , ץראווש ה
 + םירטסונימה תצעומ לא תאזה הֶלאשה סנכות רוצכה ימוכ הל םידחוומו

 ו ב %
, / 

 ךשמב .תופושה תנוע םג ותאו ץיקה אב .תופרשה תנוע

 ,.קסנימ .ךלפ רי מ .רועב + ,הלאה םירעב . תולורג תורעב ווה ןורחאה עובשה \
 ,.בילהומ ךלפ הניצ שניטאראוו הבשומבו קלאבופ ךלפ הטילאב
 םהיסכנמ םייקנ םידוהיה םיבשותה בור טעמכ ואצו הלאה .תומוקמה .לכב

 .דאמ הצוחנ הרזעו

 .ץֶרָאָל-ץּוחְּב

 ,.העידי הטשפ ל"וח ינותעב .ה יפור ב הקירמ>א-ידוהו ד'ע
 . היטורל אובל הקירמא ידוהיל תושרהל .תיסורה הלש ממה המוכסה ףוס ףוס יב
 ןתנת ,הקיומא ידוחי התע ולבקש", תאזה תוכזה יכ ;םיחוטב :ןוטגנישאווב
 . תוצראה רתי ידוהיל םג בווקה דיתעב

 תאצות איה ,םיאקירמאה םידוהיל היסור תלשממ התע הנתנש ,וו תובז
 תושקב הברה  לשו ,יאקירמאה ןוציחה רטסינימ .לדתשהש , תצרמנה תולדתשהה
 הלחתב .תיאקירמאה הקילבופירה תלשממל הו ןודינב ושגוה רשא תושיררו
 לבא  ןוללה תושירדהו תושקבה לא ללכ הבל תא טעמכ הלשממה המש אל
 הקירמאב התע יטילופה  בצמה יאנת י"פע יכ ,רבדה הארנ הנורחאה תעב

 ןלבקי =- טאניסה םגו םרגנוקה םג -- םיקקוחמה-יתב ינששי ,ראמ רשפא
 םיבסת אל םא , הקירמאו  היפור .ןיבש הנמאה-תירב תא ריפהל העצהה תא
 .םיאקידמאה םידוהיל עגונב הצראב תוגהונה \תולכגהד תא לטבל היסור תלשממ
 התולדתשהו ,הל  ושגוהש .תושירדל עמשהל הקילבופירה תלשממ החרכוה זא
 . תושקובמה .תואצותהל המרג

 ,ירמגל ןיידע הרתפנ אל וז הלאש יב ,םוטילחמ םירחא .םינותע םלואו
 תלשממש יוחא ,הז י'ע .ררועתהל .םישרח םיבוסכס םידיתעש ,םיאבנמ םהו
 .םש וחרזאתהו הקירמאל ודדנש ,םיסור םידזהי םינקירמא םיחרזאל בושחת אל היסור

 ערואסה הלאה םימיב עריא .אטשוקב .אטש ו קב םד-תלילע
 תפ ןתנ ,הנש םישלש הז .אטשוקב בשווה ,ומש 8 ,ןקז שיא : הזה ביצעמה
 ,םידחא" םיִני נארנ ףכית . הבדנ ונממ השקב רשא ,תינעוצ .הרענל םחל
 ךושמל ץפח יכ  ,והומישאה םשש | ,היצילופה לא והוליבוהו ידוהיה תא ושפת
 ידגבב ושפח היצילופב .'יתד ךרוצל שפנ התוא חוצרל ירכ ,הרענה תא וולא

 ,ונוע לע הדוי יב ,ושפנ תא ונע  ב"'חא .םילהת רפס קר ולצא ואצמו ידוהיה
 וריכזה ,רפע רבכ חספה גח יב  ,ןעמשכו ,חספה גחל יתד חצר תושעל ןיפחש

 ישפחל ותוא ןאיצוה םירחא םימי רובעכ . שרח חספ וגוחי האבה הנשב יב  ,ול
 רח+ 'ותוא ורסאו "ובש ףבית לבא ", ויריבממ דחא ודעב .ןתנש  ,הבורעה י"פע
 ינש תא וחלש , רברב ירוהיה ןוירוטסיסנוקה .ברעתהש :ירחאל קרו  ,ורוכמ םע
 + ישפחל םורסאנה

| 

 .היגניופול- פולא לש היצוטיטסנוקהב םידוהיה
 יגוק  תניתנ דע .העצהה \ תא ,עוריכ ,הלאה םימיב לבק יזנכשאה גאטסכיירה
 דיתב ינש ץראב ויהי .תאזה היצוטיטסנוקה יפ לע .היגנירטול-סזלאל . היצומימס
 םיסנכג .וילאש ,ןוילע-תיבו  ,תויללכ תוריחב רוסי לע --- ןותחת:תיב : םיקקוחמ
 וב ,שהח - רולקניוו רוטאבריסנוקה . תונושה תונומאה חבהיאב םירבח  רותב
 לבא .ןוילעה תיבה לא 'חפ-יאב חולשל תושרה ןתנת אל תוילארשיה תולהקל
 -סולאבש םידוהיה םג יב ,אצמו םיביטאבךיפנוקה תצעל בל םש אל גאטסביירה
 הרשאתנ .רבכ ןז העצה  .ןוילעה-תיבב םהלשמ חכ-אב .םהל היהי היגנירטול
 . נבשא רסיק ידי לע

 יליזארב ב התנק א"קי.תרבח .תואלחנ הגוק א"קי
 םיטסינולוק .עקרקה = לע .םש דומעהל .ליחתת .בורקבו ,המדא תוינעמ ףלא 0
 . םידוהי

 ,נרפדלונ ל :,י איצומה
 ב ₪. תי. דת

 .בונאיורח ,א  ךרועה
 ק6 810 ה.ז[. 0/8108.

 ה ןויצ-ןב יריתא תכרבמ ל תכרעמ

 ',ורפאממ ישפחל ותאצב

 "רשא



 ו
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 \/[[.א \, 15-06 טעו

 ,הָפְצַּמַה לע

 "< ,.ןמוותומיט ש

 תירובצ ,תונקפעש ,הומ ער ןמיס ץראלו םעל םהל ןיא
 , ליבגנז רמא .רבכו , םהייחב לודג םוקמ תוספות תיטרפ תונבדנו
 םא יכ ,בוט ןמיס אל הקדצהו רסחה תורסומ לש לודגה רפסמהש

 לוד .ךרוצ ול ןוא וייחל .ררסו סיפב שיש םע - ,.ונל אוה ער .ןמיס
 לש םבל | תובידנ | לע  םירמועה | ,רפחו הקרצ לש תודסומב
 ,וייחל "רדפו םיסב שיש " ,םעל .ךרוצ וב שיש המ לכ .םידיחי
 תלשממב | ,םירעה ןוטלשב וחכ יאב ייע ,ומצע םעה י"ע השענ
 הניא הזרפנה תירובצה תונקפעה םג ירה הזב אצויכ .'וכו הנידמה

 .םייחה ירדס םידמוע ןהבש ,ברעמה תוצרא ינב> .ער ןמיס אלא

 טעמכ .איה הז ,רתוי וא תוחפ םיקצומ .םייממע תודוסי 'לע
 ,"ורובצ ןקסע, גשומה ,,תירובצה  ,הונקסעה לש התוהמ ירמגל
 ןושלה :ןיא  ,וימעב לעב =- איה ותועמשמ | ,לשמל = ,היסורבש

 וניא "ירובצ  ןקסע,.סופטה ותוא לכ. ,ללכ ותוא תעדוי תינמרגה
 רקיע לכ 'תושענ .ןניא תוירובצה וותודובעמ הברהש ,םעב אלא יוצמ
 ישועו ;וחכ-יאב י'ע  ,ומצע רובצה ייע ןנוהכ אלש תושענ ןהש :וא
 ךרוצ ול שי" הזכ  םע ,ןוטלשהו  .הגהנהה -- רובצה לש ונוצר

 םינקסעב = ,תירובצה הדובעה הרש לע : תיטרפ : הביטאיצינואב
 תא  דבועהש | ,וילאמ: ןבומו .:.םמצע :ןוצר י"פע  םידבועה םיירובצ
 תער לע  םג" דובעל וכרד ומצע ןוצ ר/ ייפע רובצה  תדובע
 איה .ןיא ..."תירובצה תונקסעב,ש - דחוימה ערה אוה .הזו . ומצע

 איה ןיאו םוירובצה םיכרצה לכ תא העש .לכבו םוקמ לכב תפקמ
 ותואבו: 'העשה התואב רתויב הל קוקז רובצהש ,הדובעב תרחוב
 בלה תיטנ יי'פע עוצקמ :הזיאב תרדגתמו האב איה אלא ,םוקמה
 ףרורה . ,"בהזה ..קושמ . ןוֶךאב. לש  הזירפק ייפע וא ןקסעה לש
 תורסומ .רוציל .םדא .יאשרש ,רמואה . לכ . םלואו ,  דובכה .ירחא
 5ע < םתוא = רצוי  אוהש העשב /ומצע  תע ר = לע : 'םיירובצ
 םייטרפ .םיבדנמש ףסכה = ,חעוט :אלא  וניא =- ומצע ןו בשח
 אוה ספאכו ןיאכ םהיניעב הבוטה | חריציה ךרוצל  םיאיצומ
 יִרחאל ,עלובו רווחו .עלוב . רפומהש < תירובצה | היגְרְנָאה תמועל
 הלוכיש = ,רסומ ...ותואמ  תאצויה - ,העפשהה  תמועלו רצונ .רבבש
 השענש -המ לכ + לודג ללכ הז ;רובצהל .הקיזמ .םג \תויהל :אוה

 ,,םינקפעהל .,םהל '

 0 == .איערת ,ןויפ ט'יי:,הנליו

 - תהודה פע רוסו 1911 ₪ 5

 " /  נובשח לע םג אליממ םייקתמו השענ---רובצה ליבשב .םויקתמו
 ו י ,רובצה לש וחכבו

 םינקפעה, םיליגר * ,ירוסיו טושפ ךכ לכ  אוהש הז רבד
 ,רקיע לכ. יתוא םיעדוי םניא םהש וא ,חוכשל ונלש "םיירובצה
 ">> תושרל .םיקחרנה  םירזכ םהל .םיארנ .םהישעמ תא רקבל םיאבהו
 "= םמצעל \ וללכ  ,ונלש יםיירובצה םינקסע ה = ,םה ', םהלש  הניאש
 / ,+..העדה-לעב םג .אוה עבטמה תא ןתונש :ימ :: רחא ללכ

 ! םינקפעהל .הרומאה תידוסיה תמאה תא :ריכזהל ונחנא םיבייח
 הנטק הרובח לש .הרמעמב - וטילחה- עמשגה יפלש  ,גרוברטפב .ונלש
 \/ , הלפט תרפעש הנשב .  היסורב םידוהיל םוקינמטילופ ףוסיל תשגל
 ורמאנ םינוכנ םירבד הברה .ונלש תונותעה לב טעמכ .וז הלאשב
 ''  :םעט לש םירבד םוש טעמכ .ורמאנ אל הדעבו = ,וז העצה דגנ
 ./ 25 הנהו " ,"םויה .רדפ לעמ, הרסוה העצההש ! אופיא היה המוד
 , םקומינו  םמעט והמ  ,עדוי שיא  ןיאו . "הדופעל 'םישגנ,ו הטלחה
 = תונושארה . לע בושל םאתפ . וטילחהש "גרוברטפ | ינקסע, לש
 5 .הלועפל םוק קינכטילופה רבר תא איצוהלו

 . ןוסדוה -'ה =, לשמל -,אצי  .הנושאר יוז העצה -העצוהש העשב
 ?חוא 'ןפוא םושבש ,תוחכוהו תונעטב-הילע רערעל "טעווסזאר,הב

 " "םג ואב: ןופדוד 'ה ירחא .אמלעב הקיתשב ןרטופל היה רשפא
 :(81 רמונ "טעווסזאר,הב)  ררבו ןוסדוד 'ה רזח התע ,ורערעו םירחא
 לוטב .העצהה .לכ תא לטבל 'ידכ .ןהב שיש ,ויתורבס ירקע תא
 "םבל םתוא בהנש, | ,םינקסעהו | העצהה = יללוחמ םלואו . רומג
 'אלא הז .ןיא ולאכ ,םהיפל םוסחמ םירמוש )הל *םילעב, .תושעהל
 תא וילע םיזבזבמה םייטרפ םינבדנ םג ול ואצמנש :,יטרפה :םנינע
 ,םהמע .ותעד תא .עימשהל שיאל .ןיאו .,יטרפה .םנוממ

 תידוסיה תמאה .תא ונינקסעל ריכזהל'ונתונותע :תבייח :ךכיפל
 " 'אופע וליפא  וכרצל .םירצונה :תודסומ ןיבו :רובצה ןיבש םחיה ריע
 ריגהל ,תוגותעה איה .תבייח = ,םייטרפ םינבדנ לש טושפה םנוצר

 לע תיטרפה ותעפשהב שמתשהל םדא יאשרש

 ךותב \ קר טושפה ונוצר. ותוא הרוי ךשא . לככ .תושעלו ומצע .תער
 = םעהו'רובצהל : ןינע וב: שיש \המב אלו: ;םיימרפה :וינינעב | ,ולש
 - רובצל ןתונ ,ומצע תעד לע 'רובצה םע :ביטמו " "אבה 'לכו "".ולכ
 : 105 םירמוא 7 לוכי וניאש וא חב ,ךרוצ רובצל .ןיאש .הנתמ
 *..ירזיחא אידשו ךתובימ אליקש



. 

 ןיטרמ .'פורפה . םשארבו- ,הגהנהה ירבח לכ. םודְיִתְע * +
 . רטפתהל < <

 ,ימואל ירוהי = גהנמ  ,הפי גַהְנִמ לכל רומת \

: 

 | ' ה

 וקדצ אל יכ  ,תורחא םימעפ הזה םוקמב ונוריעה רבכ
 ,רמאל . תינמרגה תודהיה לש הניד תא וקספ רשא ,תעדה ינינא

 תאנוא, אלא הניא יאדו יז הפקשה ,הרשל שביו החיל םנ .יכ

 תוארל ,הפיסימ ןיירע הלאה תעדה ונינא לש םניע ."תוארה שוח

 .לטבו רבוע איה ןפוא לכבש וא ,רבע .רבכש םירבדה .בצמ תא
 תקסופ הכיסתה ןיא .בושו תינמרגה | תודהְיה ךות לא למה. .רואש
 הבררא ..םייחה חכ תשוביל = ללכ :ןמיס הניא הסיסתהו ,הברקב
 תוחכ םש  ויהש = ,קהבומ ןמיס הז ירה הפיכה שיש \םוקמ לכ
 ...םילגתמ 'םה וישכעּו ויה םינוממש :אלא . .םיישממ

 תוריחבה םש ורהועש המחלמה הינמרגב הטקש אלש רע
 תחא העצה ילגרל השדה :מחלמ הצרפ הנהו ,יסנאילא,ה לש

 העשבו ,"הינמרגב תוילארשיה .תירעה תירב, לש הגהנהה .העיצמש
 יתירכה, יריעצ ןילרבב  ולהקנ הלא ונירבד תא םיבתוכ ונאש
 , עירכהלו קרפד .לע הדמעהש הלאשב ןודל ידכ 'הדחוימ הדיעול
 הדיעיה תאמ .לבקתה אל הגקנהה תעצה םאש ,םורמוא שיו

 ,ןוספיליפ

 םיעבראמ רתיי הז תמייקתמה ,הנע ."תודעה תירב, איה
18 

 ' ?יופי הל שיו הינמרגב רשא תוילארשיה .תויורדתסהבש הלודגה
 ,וישכעו :תינמרגה תידהיה לש המשב ימ שר ]פו א ב רברל חב
 לע : תיסורפה  תודהיה = לש, הנשיה ."היצוטיטסניק,ה  -ההקבתמשב
 "תירכ,ה תגהנה ירה ,המוקמב השרח *היצוטיטסנוק, ןקתל, 'תנמ

 רוסמלו תומועפהו תונטקה הולהקה לש ןהיתויכז תא חפקל .תרמוא <
 +תולודגה תולקקה ןוטלש ידיל הגהנהה ינינע לכ תא תחא םעפ

 תואמל עיגמ ןרפסמש ,תוטועפהו  תונטקה תולהקה תלאש
 "תורוראה תולאש,ה  תחא ,תולודגה .תורצה .תחא | איה ,תודחא =

 תוש ענו . תונקורהמ = תונטקה ..תולהקה . , תינמרגה = תודהיה = לש
 תועלוב .ןלוכ תאו ,ירמגל  הוברחנ תוטועפה תולהקהו .תוטועפ .

 דומעל םוקמה ןאכ אל . ךרעה יפל  ,תוטעמה תולודגה תולהקה

 ןהינ רשא שפוחה יכ ,הזה אלפנה  ןוזחה לש תובסה לע
 הברדא אלא ,ץראה לכ ינפ לע םרופ א% םידוהיל הינמרגב

 היי קרח להקלה הפה | הגרר רט ה היט נט ארוחה האו התה וה אח ובת בקוממתבנש ומתתוודבהבתונבקהאבבהב/.תקטמה,הםתטמבהםתטהמההההמההההטטשוהשה

 .קרב

 .ָתּותָפ םקְנּפ
 ה

 .תּוהפס 0

 ₪ ירכמ . דאס 'דאמב תוירבל רמחנו ביבח םרא ,ירחא רכמ יל שי

 לכבו וכבל לכב :וחורהונונקל = רופמ| ומעל ןמאנה  ,ימואל ידוהי ,ןבוטב ,אוה 6%
 אוה ןושאר .ןטקה .ונמלועב שחרתמה ,בוט רבד לכל .רומת = או רע ..ושפנ

 תירוהי הדומ ,האג הדומ לכלו
 םסרפתנשב .ןינועב השקו אל ןברק לכ .!לארשי לע .האבו תשדחתמה ןתימואל
 ןייפלא םוקמב  ן"יזאוב  תויזעולה םילמה \ תא = בותכל הפיה \ נהנמה \ ונלצא <
 -םשב הנשו ,לועל רכזנה  (ירכט סק רימ ---ןיטולחל ן"ינייעה תא טימשהלו |
 לכה .ןיטולחל םימשה ן"ינייעה :תאו ן"יואול ן"יפלאה לכ תא .יזעולה ותחפשמ |

 ן"יפלאב .ותחפשמ םש תא הזה שיאה בתכ הנש עבראו םושמח | .ןירבו .תדפ
 , תאזה השוריה .לבס לב תא ומכש לעמ ךילשהו םק, דחא םויו -- ץייגיועבו | 0%

 ונלצא םסרפתנשכו | התומבל לגוסמ םרא לכ אל רשא ,תאו איה .הרובג ןבא
 אצי -- םארטה תבכרמב| תירבע רבדל ינשה הפיה גחנמַה םיטעומ םומי ינפל

 לכקתנשכו +ןובאיתל תירְבִע םש רבדו םארמה תבכומב בשיו ךלהו ותיבמ שיאה. <

 םק -- םיהלאה תא  שקבל ישילשה הפיה !גהנמה םימי השלש ינפל  ונלצא
 , : לאיזר, רפס תאו הוזה ירפפ תא ודימ הנקו  םירפסה-רפומ' לא ךלהוי שיאה = =

 9 ' < םלועה <

 תולודגה .תולהקה תלשממ \

0 

 הולודג  םיהעל * ,םיטעומ תומוקמל .םהיהוצופנ תא .ץבקל | ליעוה .
 תוצק .לכב :תוגטקה תולהקה 7א תחא  תחא בירחהלו ,תודחא
 תיבסה הנייהה  .םלואו * .םינשב | תיאמ | תומייק \ויהש ,ץראה
 תינטקה תולהקה לש 'ןבצמ ,הנייהתש המ = הז .ןויזחל .תומרוגה
 תולהקה לש םידוהיה ..דאמ איה :ער יידע .תומייקתמה- תופורמה
 םיריבצהש .ינפמ" לבא  ,םבורב םה הוצמו הד ירמוש תינטקה
 ."וכו םומחיש ,םינבר .םהל רימעהל 'תנשמ םדו ןיא םה !םינטק
 םייחה ןינגס ה"ודג הרמב  רמתשנ  ןיידע . תונטקה תולהקה בורב
 םירומו רפס:יהב רימעהל :תולהקה .ירבח ידיב :ןיא ו ,ידוהיה
 תעידיו הרית אלל ריעצה .רורה לדג חרכהבו ,םהיהונבו םהינבל
 הינינעמ  ןיע  תמלעהלו  המואה לש  רבעה תחכשל = ,תוההי
 ,תולודגה תולהקהש ,ןתונ ןירה אופיא .היהו .הוהב םג היכרצו
 .תונטקה .תירהקה לש .ןנברוחמ קספה ילב תואלמהמה ,תורישעה
 ןה םגש .ידכ ,ןהל הנרוזעתו הונורחאה לש ןתנקה לע הנרוקשה
 לבא ..ירמגל .םי דוהיה .םייהה ןהב וברהי .אלשו הנברחה .אל
 לע םגו הולודגה תולהקה *ע השורפ םה' ,"םילרביל,ה
 םה .םיצור .ן-יאכ \ ,רבדח | המוד .תרחא | וצעי "תודעה . ורב
 ןיכהש ..רבלכו .. הונטקה. ,תולהקה .לש ; .ןתתימ .הא = הנוכב .ברקל

 ןח ו ןבורש

 תושעל תירבה "תגהנה, הע צמש יםינוקתה, ןמ.ףקשנ :הז .ןוצר
 "תירבה, לע תינמנה ,הלהק לכ התיה התע רע . תינקתה רפסב
 דעדניימעג, --- "תולהקה סוי,) .תידיעוה לא ריצל ריחבל .תיאשר
 הלהק לכ לש םיריצה רפסמו = ,תרחא הלהק %> רבח םנ (גאמ
 ,"הירבה, תפוקל הסינכמ איהש ףסכה תסכמב יולת היה הלהקו
 הש מ חמ רתוי חולשל הלוכי הלהק .םוש 'התיה ,אל ןפוא לכב לבא
 הלהק לכ-(א-;הלא םיונש "תירבה, תנהנה העיצמוישכע ,  םוריצ

 טעמל- הרורב .הנוכה ."הירבחמ רחא תא קר ריצל רוחבל תבויח
 ןהל ןיאו רימה איה הקיר ןתפוקש ,תינטקה .תולהקה לש ןתוכז תא
 ןה .תוחרכומו ריצה  תעיסנל שוררה | םוכסה תא איצוהל  תלוכיה
 , הריעוה .םיקמל הבורקה 8 הלהק לש רבחב ריצל רוחבל
 הירבח ןיבמ .ריצ 0 הליכי הנטקה הלהקה ןיא גוובורק םיתעל
 עבקנ םיריצה רפסמ, (ב = , ךכל יוארה םדא הל ןיאש ינפמ םג
 הלוכי הלהק םיש ןיא ןפוא לכבו ,הלהקה ירבח רפסמ יפל התעמ

 .וקיאהה דה התלווה

 ותיבל אבו
 םהב ושקביו

 ץ"טנעמאמ רעד, = ידוהוה  ןותעה לש . תונוילגה תאו *ךאלמה

 ובשוש | ,ויתונבו וינב ינפל תונוילגה תאו םיופסה תא חינהו

 . םיהלאה תא
 תירוהיר תוברתהו תידוהיה תוימואלה . תוצמ ,תאזה הוצמה לכ תא

 ילבמ = ,ההיתי הדיקשבו | הניוצמ תוזירוב הז ירכמ  םווקמ = ,ירוהיה .םרגורפהו
 .ךבל ותוא וררועיו םירחא ואוביש דע ,תוכח ילבמו דחא עגר וליפא הנצימחה

 אורקה ,רבדה ותואב ךומתל תחא םעפ ושפנכ טילחה הזה שיאה יכ ,הארנ
 , תופידםינפ-רבסב ותבוח-ידי הדננב תאצלו ,תעגמ וריש | ןכיה רע ,תודהי

 ותומכ םדאדינב .חבשל יואר אוה יאדו הז לעו  ,םיבושח םיתכ-ילעב גהנמב

 אלו רנה רואל ןישכע םתוא שקבת רשא שי .םה  תואיצמה-ירקי ונימיב

 .דוע םאצמת
 הב .גהונ הז .ירכמש ,תוימואלה תווצמ ג"ירת ןופ הנשי. תחא הוצמ קרו

 תורפסבו -- .תורפסה .תאז .איה תורפסה תוצמ .ויבקעב התוא שרו שאר-תולק
 תוימואלה .ישימשת ראש לכמ הערל ויניעב הלדבג--רבדמ בותכה תייר בע ה
 םימי הזה שיאה לצא  תהנומ איהש שי וז הכולע תורפס .סרגוופהו תוברתהו
 רקובכ שיאה םוקי \ רשא  שיו .ןיכפוה הל ןיאש ןבאכ ,ובלבש תיוז-ןרקב םינשו
 ,.ויתובוח לכ .תא .תחאל .תחא ויתועבצא רפסמ יפ-לע רופסל דוטעיו ותנשמ
 סרגורפהלו תידוהיה .תוברתהלו תידוהיה תוימואלהל  םויה אלמל ןילע רשא
 תיבל סנבת רשא שיו .תורפסה תבוח תא  ןובשחה לא ףרצל חכשו -- ידוהיה
 ךל הארהו ראופמה  ונילקוטב ךליכוהו ךריב ךתוא וחאו דמעו -- הזה שיאה
 :תוברתה דובכלו .תוימואלה דובכלו. תודהיה דובכל ולצא תוזונגה תורמחה לכ תא
 + תא .,סלעארזיא לש .םיאלפנה וירויצ תאו .''לאלצב,, לש םיפיה םידכרמה תא

 דליה תפש לע טקל רשא ,תוקלחהו תונטקה םינבאה הגטקה הביתה ,תאו
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 +רוע עמשי של םלוקו םהמ ןוזח םתסנ = -םוליעב התוא חלושו בוטנומרל לש העודיה "הלפתה, תא ויפא תעוב \ םגרתמו

 פל תרעפב :רבחת] אסכה .לעמ ל וא --! דאמ | דאמב | תויִרבל דמחנו = הבולעה | תורפסה תא אל קרו / ,םוקהצו 'רקובו ברע בבוחל הזה שיאה  ןוכנ

 3 . ל < ם*ועה < אפ וילה

 תיחת םעש ,שושחל שי םנמא םאו .הלוגב בושח ריקפת אלמל | רוסמל --- הילאמ תנבומ הנוכה :,יריצ .םיי נו מ ש מ .רתוי חולשל
 ףעוי * ,"םילרביל,ה לש םתעפשהו םחכ וטעמי תונמרגה תודהיה = תא .דירוהלו  תולודגה : תולהקה יריצ ידיל .תולהקה ינינע לכ .תא
 , ,.;חרוא .ינמ םתוא התטה החונמה תבהא יכ ,םמצע לע םבל | דחא "ןוקת, דועו . םפאה דע תונטקה תולהקה יריצ לש םתעפשה
 הלהק לכ תאמ םירחבנה םיריצה, : "תירבה, תגהנה העיצמ בושח
 9 /, ר* אלא ,ומצע תער לעו ומצע ינפב .דחא לכ ןינמל םידמוע  סניא
 אוה יכ ,רחאב םיריצה ןיבמ םעפכ  םעפכ החוב .הלהקה ןוטלש
 .בוכורב ,מ .א  'בורה רי :רמולכ ,"תועדה ןינמל םיריצה לכ לש םחכדאב .היהְי
 | ו ידיל אובל הנלכות אל טועמה תופקשהו הנוילעה לע .דימת  היהת
 ל + סרנה תולָאשְל וישכע םידמועה םיגיהנמה לש םדי :קויד .רתיבו . ןפוא,םושב יולג

 ,א ןמ .אובת אל הרז חור םושו | ,הנוילעה לע .רימת היהת .שארב

 . .םתמוחב ץרפ .ץורפל .ץוחה

 ו םמצעל \ םיארוק הלאה = "םינוקתה, תא .םיעיצמש .וללהו
 הלא לכ .םהיאובחממ ואציו .טעמ דועש רשפא ,עדוי ומ, : רמא 07 0 ו 2 0

 '/ | הלא לכ" ,יתוכאלמ ןפואב םנ .םא  ,'תוינקיר,ה תא אלמל םיצורה 0
 ,סומלופ יריל ןעבט י'פע .תואיבמה תוירקע תולאש ררועל םיצורה | 55 םחלהל--- .םיימּואלַה םידוהיה .,ונל ןתינש ער ןינע .והז

 , 648  'מונ "םלועה,) קרפה לע .תורמוע ןה ןיא םא וליפאו = ת''לרבילה לש  הכרע תא עדוי ונומכ ומ  ,'םילרבילב, םעפב
 ,םהיאוכחממ  ואצותבכ .םלופ ירחא םיפדורה שפוח לע .רוחיבו םדא .לש ושפח לע הניגמה ,הרוהטה ,,תיתמאה

 ,תוילאיפיצנירפ  תולאש קר םיררועמו .םיאב ויה ול  םלואו לבא + וזכ תוילרבילב םחלהלמ םיקוחר ונומכ ימ + ויתועדו .וחור
 0 ריח .אל םיכע זא יכ  ,קרפה לע תודמוע ןניאש הלאכ םג ולו 'םילרביל,ה .אקוד כ. ,הליגה ייח לש הנושמה תואיצמה המרג ךכ
 - םולידגמ אלא .םנמא ויה אל םהמ םידחא .  תורדתסההל הער םיאיבמ = 17 לכ ונלובג .לעמ המיחבו ףאב םושרגמה םירמוש ושענ ונלש
 ויה םירחאש רשפא לבא  ,תוחומה תא םילבלבמו הכובמה תא = ם'מושכי .הב םידימ ,םירמושה ,םה ןיאש תימצע הרכהו שפיח
 : םרגנוקהל . ,ינויע וא ישעמ .ןינע הב שיש הלאש וזיא םנ םיררבמ = 53% םיארוק םה םא | וליפאו םתלהל  םיבייח ונא 8
 . / ,רברה אוה ער לבא ,  ללכב ידוהיה להקל וא תוררתסההל | וא ל

 .,"םימש םשל,, .תקולחמ-יפומש םה סומלופ ירחא םיפדורה  בורש | לע המחלמ ורשק בושו  הינמרגב םיינויצה ואצי םנמאו

 י ןוזמ קיפסהלו לוק עימשהל ידכ קר, םיחוכו ררועל םכרר וללהו אלפי = אל :וניניעב = .םירומאה = "םינוקתה,  יללוחמ  "םילרבילה,

 - הכלל ירכו :הגלפמה ךותב  תורחתלו .םיכוסכסל ההמכה םשפנל | לש  "םינוילעה * םיפלאה תרשע, ברקב ןיידע םה םיברש ,רברה

 .מ לש ורמאמל ןנובתהל רבדה יואב .,הלא לש  םתנוכת לע  תונויצה .:תונויצב םירכמ םהש העשב ןש םיקרוחה הינמרנ יריה
 ,(113 רמונ "הריפצה,) "אבה םרגנוקב הרוטלוקה תלאש, ןאמניילק בושו  ,תינמרגה תודהיה .ךות לא לטוהש רואשה איה וז תימואלה

 ינפלמ ןנורתפל תוכחמ | תיבר :תוימואלו תוינויצ תולאש, התוא ,םינפל .תררוש התיהש החונמה הרפיהו ,תקסופ הסיסתה :ןיא

 "ןתונ וניא םינושארה  םימיה ןויסנש :יפ לע ףאו .הזה סרגנוקה ,ץראו םע לכ לש "םינוילעה,ל .איה המיענו הביבחש החונמה

 םיימינפה .ויכוסכסל לַעְמ .םמורתהל  לכוי .םרגניקהש  ,ונבלב הוקח = אקוד = ."המיענה | החונמה,ו טקשה יבהוא ומחנתי םלואו

 ,רדוחו קומע ךרע ןהלש ,תוילאיפיצנירפ תולאשב תחא םעפ ןורלו  םנ אל | ןיירעש ,קהבומה | ןמיסה איה  תקסופ הניאש וז .הפיפת

 רללה .תולאשה לע  היעהל ונתבוחמ םירוטפ :ונא | ןיא הז לכב * בושת רועש רשפאו ,תינמרגה תודהיה לש הרשל שבי אלו החיל

1 

 .תורפסה התיה ילמלא ,ינחטבומ .וילע איה אשמל טעמכ תאזה תורפסה .תאזה | עגר תלכתסהו תדמעו . הילע  תורח "'םילשורי,, םש רשא ,רפוגציצע היושעה

 תאו ודי תא .עינמ הוה בוטה שיאה היה אל  ,הרועל תארוקו רהנב תעבומ = -רקי = הזכ םדא ,ןכא :  רמאל .ךבלב תממותשהו הלאה | םיאלפנה םירבדה לכב

 העלבו .דחא הליל היפ תא המדאה התצפ ילמלא ,ינחמבומ .הליצהלו םוקל ולגר = העוגה הנה יב 4 ;הברה ךתומימתב וא תבשחו ! הלא = ונימיב - אוה תואיצמה

 שיאה = אצוי היה זא יכ ,טילפו דירש הל ריאשה ילכמ ,הלוכ תורפפה לכ תא = ךותמ ותוא תלאשו הזה בוטה .שיאה דגנב תינש תדמעו .רשוכה-תעש ,העשה

 3 םירכדה לכ תא בבוחו  ,וישעמ תא השועו  ,ותדובעל  הלולה  תרחממ הזה = 'ירו יתשב ןיניע תא שיאה ףשפשו -- ? תירבעה . תורפסהו : בלה-תולגתה

 [' הלילב וכ ,ללכ שיגרמ וניאו = דרח וניאו ,ןנאשו \ולש אוהו = וילע .םיביבתחה = הנושמה ךתלאש לעו ךילע ההות ,םירהצ-תגיש : ךותמ .ררועתמכ ,עגר ךב טיבהו

 : ! תרזוח הניאש הדיבא .ול הדבא הזה +... ?המ : בישהל עדוו וניאשכו םתכ ךל. בישמז

 , הזה אלפנה שיאה רשא שי  םלואו -- !דאמ רבדה ' אלפנ = ,אלפנ תירבעה תורפפה לע ךנחתנ הזה שיאה ןה :דאמ רבדה אלפנו

 הסני ,העיה לא .הנופה ץייקה-תיב .תספרמ לע םימחה תא" תותשל ךתא ובשיב = לכ תא ןה ! הזה ןורחאה םויה דעו  הנש הרשע"םיתש ןב  רענ ותויה  םוימ

 רמוא  .קיפסמ רחא םעטב הראבלו תאוה : המותפה הריחה תא טעמ ךל רותפל = קר הזה בוטה שיאה לכק רחי םג .ותאנשו .ותכחו ותוימואלו .ותלבשהו וכונה

 סע וללה םירפוסה .םמצע  םירפוסח ראוצב אלא יולת  וניא רלוקה לכ : אוה = אל הנש הרשע-םיתש ןב רענ הזה שיאה תויה םוימ ןה ! תאזה  תורפסה ידימ

 אלו םיעובק  םיקוח | אלל = ,תובוט תורמ אלל םהימו .לכ םייחה  ,םה זעדאל = םירישה תא אמצב תותשמ לדח אלו "חלשה,ו "רחשה,ו "דוגמה ךותמ ודי הוז

 תא םיבהוא סנואו םמע תא םיבהוא סניא וללה .םירפוסה .םיקצומ םופיצנירפ | שיאהש שי אלא ,דוע אלו ! םשרחב שדוח ירמ םירמאמה תאו םירופכה תאו

 "| ןושלה | תיחתל = םופאוש .םגיאו תירבע  םירבדמ | םניא = ולה .םירפוסה .וישדק < טשפו ,הלילה-תוצח סע ותיכשמחררחב אבחהל אכו הפרח לכ חכש הוה ךבכנה

 .הנוא םתנוכ לב .תורפסה דובב תא םמצעב םיללחמ וללה םירפוסה .תירבעה = תא בותבל ותביתכ-ןחלש לא בשיז ,םילק םילדנס לענו וילגר .לעמ וילענ תא

 < ,הלאה םינורחאה םימיב : היאר אהו .םתבותכ דעב םילכקמ םהש ,רכשה אלא = שי אלא  ,דוע אלו .ובלב םג םיהלא םש רשא ,רמאמה תאו רופסה תאו רישה
 /.-) םורפוסה ומלענ : ,םירבעה .םיארוקה וטעמתנו םירבעה םינותעה וטעמתנשכ = ולש יאנפה-תעשב בשוו אוהו ,תורלידהשעמל םג  לגוסמ הזה .דכבנה שיאהש

 ,תֶחְנב םירמאנה | ,הוה .דככנה שיאה | ירבַד תא ,עטושו התא בשוי .םתלעותלו םוארוקה תבוטל ,םירבעה .םינותעל רשא תכרעמה-יתבמ דחא לא ומש
 "< םועבלו ךמוקממ םוקל הואתה רשא :עגר | שי  .הימורב .ךימח .סוכ תא 'התושו 1 םדאה חור דע רודחו ימו ,םדאב .איה חור ןכא

 " |  םושת  ונשה  .'עגרב = םלואו >  םיסוסרל הצצופלו ךסוכ תא | ךדימ :ךילשהלו : בבוחה שואה לש .ותבחל .תירבעה -תורפסה .התכו אל = ןכ-יפדלע-ףאו

 \. םיבחו = אוה בוט שיא . המואמב ,םשא וניא הוה שיאה אלה .. תאו ךתטלֶחתמ * רברו רבד לכ תא  .הל ןיא ןורתפ רשא .,איה הרוומ הריח אלה  :םלועמ הוה

, 



 תא םשב ארוק : אוה ןיאו = ."היתולנתה - לכב  תירבעה העונתל = ,"םיריתעה םיריצה לש םבל .תמיש תא ןהילע ררועלו םופדב םדוקמ |
 = /וללה ה םינגרואה תאו "םימנרטסנומיד,ה \ םירבחה > ןאמניילק ..מ לש .ותמדקה | ךותמ  םיחוקל .וללה םירבדה =
 ,וללה יםינגרואה ךותמ | םירבד ולא:יא המגודל איבמ אוה ןי או | לכ לעש = ,תווקל ונייה - םיכירצ וז המדקה :י"פע . רכונה ורמאמל |

 יביסירגאה "םסישידיא,ל םינפ .תרבסה םהב אוצמל רשפאש לדתשי>אל ,פ"הכל וא -+ ררועל ילבל לרתשי ומצע אוה םינפ
 חיטמ .אוהש ,םינגרואהו םינקסעהו .תירבעה העונתל ילילש סחיו | ,ררועמ אוהש ,תולאשה לע :ןודיו:',םיימינפ םיכוסכס --- ררוע ל
 המכ רע ,חיבוהל םילוכי םניא ,םהילע הבר .איצומו םרגנ םירבד = ,תולאש  יתש ורמאמב ינא םיאצומ הנהו | , ילאיפיצנירפה ,רצמ =

 םמצעמ םה םג  םילוכי םניא  םיארוקהו ,תמאה ןמ וירברב שי | הינשהו  ,םרגנוקל ןינע הניאש אלא ,תואיצמב הנשי ןהמ .תחאש
 ,םירברה תותמא לע רומעל בי בסמ ש המב חכותהלו ,רבּהל הבהמ :אוהְו ,ללכ תואיצמב הנוא
 םחיה ר'ע איה ',ןאמניילק ,מ ררועמש ",הינשה הלאשה תולאשה תא ררבל קר אל ומצעל ךרוצ האור וניאו תולאשה .[תואל

 תוברתלו הפשל .השדחר  תוררתפהה לא  תינויצה .הורדהפהה לש םישרופמ םירבדב .ןתוא | חפנלו. ןניצהל | וליפא : אלא  ןמצע =
 םינוכנ  םיסחי .דימעהל כ"ג  היהי ךירצ אבה סרגנוקה, , תירבעה = בובג ..החיפנ :תואנק ..ורמאמב ;םיאצומ" .ונא/הז .תמועלו- ,םירורבו =

 .'תוברתלו הפשל" חהשרחה תורדתסהה :ןיבו תינויצה תוהדתסהה ןיבי = ןָיא. = תוציקע ::.םידסומו- םינקסעל ::עגונב . תוזימר יבג 'לע :תוזימר
 ,לארשיב- .תויורדתפה הברה שי .הלאש םוש ןאכ ןיא ונתערל = חוה --תושחחתה,. םשל = ,ןבומכ = ,לכהו =- ;לאמשלו :ןימיל .רפסמ =

 תורדתסה לש  ,התואיצממ תישחומו תישממ  רתוי .איה ןתואיצמש ,ילאופוצניהפה .רצמ .תולאשה הורב םשלו "תורדתסהה ךותב
 ןיב 'אקוד  םינוכנ :םיסחי עובקל 'סרגנוקה .ךירצ עודמו  .השדחה וז = רורבל = עגונב-| לבא = ,.תונושלה .תלאש ונבוחהב 'התע ישו == 7

 םוסחי .עבקי אל .'עודמ" וז תורדתפה ןיבל :תינויצה .תורד'םהה = הרורב .הטלחה, טילחהל .ךירצ סרגנוקהש ,הומאל יד אל וז"הלאש
 לש :תויורדתסהה רתי לכ : ןיבל- תינויצה = תורדתסהה  ןיב םינוכנ | יד .אל .ןיתרומה .ירוהי ברקב :תרבוחמה :ןושלה לא ונסחי רבה לע
 הלאש םיררועמשכו .ורצונ אל  דועשו ורצונ רבכש ,םידוהיה = יאצה : .ויהש.-ומכ-. ,םיטסישידיאדיאצח .ינימ ונברקב  שי,ש  ,רומאל

 רודסה = תודוסימ - םיקרפ ישאר = 'פיהכל ראבל הרואכל ךירצ ,וזכ = שוהדל.-ךירצ - סרגנוקה,ו .ייעיבשה - םרגנוקה ינפל..םיטסילאירוטירימ =
 . "םינוכנ :םוסחי, םה .המו "םינוכנ:יתלב  םיסחי, סה המ  ,ררבלו > ונְלה ג הרורבו. הנוכנ .הבושת-ונברקבש :םיטסישיריא:יאצחה תאמ |

 . ןאמניילק לש  ורמאמב  והשמ . 'ףא- .ואצמת \אל הז 'לכמ  הנהו .  -יאצח, -.לש. םתפקשה = תא :תוצרהל לכ .םדוק חיה:ךירצ ..ץיםהא
 ,ו5"יד :ךרוצ םוש ,הארנכ ,אצומ אוה ןיא הלאשה רורבב  ,שוררל -. חיה ';רשפא . זא קרו: ,הולע = קולָחלו  "םיטסישידיאה
 םירחאב :'עוגפל ורב שי ";ובלמ התוא הדבש ,וז:הלאש .ילגרלש | ומכ = ,למויאב | חותנ, םעפה .םג :השעיו :הזב  טילחו  "םהגנוקהש =

 5ע .אוה  רבדמ .. הב ןוא.:םימ- ףאש- ,תיחולצב : הרעס ::ררועלו . םרגנוקהש-בושחל .םא ---.,"םיטסידנגואה .לא סחיב .זא ותוא ונושעש
 ,תחא המישנב .'היחתה,  לעו.'תירבעה ותוברהלו- הפשל \תוררתסהה,. אל :יםלואו .;הלאב- תולאשב .תוטלחה לכקל .רשכומה .רסומה 'אוה
 ,החא .רבד ןה ?תואיצמב ןנשי רבכש המכ דע--הלא .יתש"ולאכ+ אה = עדוי יכ =, ונל- הפסמ ' אוה אלא :,ןאמנוילק :,מ השע ךכ
 ירבחו ."היחתה,':ירבְח: םניא-.תורהתסהה, .ירבחש :,עדו אל ולאכ- אובלמ- יביטרט סנו מיד ןפוא'ב :םוענמנה  ,םיינויצ .םירבח,
 "היחתה,ש = ערי אל" :ולאכו ,ייתוררתסהה,  ירבח :םניא "היחתה;\ = תורדתסהה, תרובעב .ףתתשהמו  םריעבש .רבע תפש יבבוח תרבחב
 ,"תוחרתסהה, . לש --הרצונ  רבכש .המכ  דע< התריצי םג הניא | תופסאב | ןגהל  םיאצוי םה-הז תחתו ,"תירבעה תוברתלו .הפשל

 עידוהש המ \ פל. .,רצ = םושמ ..תורדתסהה .לא הרושק- הניא .םגו רומל  רותב ןוגרוה תא סינכהל ץפחח לע הלבשה יציפמ תרבח- לש =
 שגנו .ןונה םוכס .בדנש ןושארה תוררהפהה ישאְרמ :םיבר רמעמב- םיינויצ :: םינגרוא  שי,ש | ,אוה = עדוי םג  ,"רפסה יתב,ב דחוימ
 הגלפמתש . .העוריה ראמ הזיגרה,ש  ,רפסמ אוה .,"ריחתה, :תריציל- י ביס יר גאה !םסישידיא,ל תוריבסמ םינפ .םיארמה ,םיילאיציפוא =

 תורדהסה לע טיבמ ,זולש יזכרמה דעוה רמולכ ,היסורב תינויצה = ילילשה : םסחי תא בטיה ריתסהל וליפא םילוכי םניא הז תמועלו

 ןימאה ילבמו רחמ .םוול רוע .תוכח .ילבמ ,ויתוברח לעו - וגוממש לע .שיאזשיא - רברל =: םכב .םכבל  הזמעי ,  םיננאשהז . םיולשה ,םתאה ! דאמ  םירמ םירבד =
 םישנאה שפנ תא .םתערוה !  םהל םג .שמשה חרזתו רקוב אובו יב. ,דוע = םיקוחה תאו : םורפוסה לש .םהיתודמ תא  םתא : םיעדויה ?  םכירפוסב' הער ="

 4:2 תלאה -. םתא: םיעדווה .? םתאנש תאו םתבהא תא םתא  םיערויה .? םהלש םיפיצנירפהו
 םויח-'דעו-:םידלי :םתווה \ םוימ" רשא הלאה  םינקזהו םיריעצה ?םישנאה תא >>

 השוע-:חגיא ,.אצומ :הל: תויה ילבמ  ,תאזה שאהו : , םשפנב .הרוצע שא הזח
 ? דחו. םג םתמשנ :תאז | םהאש תא הלכמו המינפ םברקב תטהול אלא ,.רבד <

 םהמ םישרוד :םכגיא השא :,םתא-/? םתפיאש | לעו \ םתבהא לע :ורבדת| םתאה
 לבל  "םולש ,- ורמאיו תירבע רבדל  םגושל  ודמליש---דחא :ןטק : רבד םאדותלב =
 הכאלמ .םא"יתלב:םחמ םישרוד םכניא רשא> , םתא :. "פולש, 'םתא .ורמאת . רשא *
 םינותע השלש-םינשכו םיארוק האמב תתורפסה ןונב תא םכל .ונבוש--.הנמק תחא

 םעטמש הלאה םישנאהל םכבל תא םתמש . אל םכימימ רשא< ,םתא . םימונצ <

 %- כ ד דה ןיאמ .םמושו בהחנו' בוזע .לכיהב : םיינע  םינהכ תויהל  ורחבג .הנוילעה .החגשה
 :םימשה | ]מ ול  הנתינ האלפנ הלוגסו הז ירּכמ אוה אלפג .םדא ...? המותי :חנויכ = המוהה ו לוקדתב - לא .הלילבו םןוב .בישקהל , םדא

 עגענמו הלאה םירמה .םירבדה לב תא עמושו .אוה בשוני ' . החטבהו הולשה םירזופמה = , םיריעצהו םינקזה ץ הלאה םושנאה לא םכבל תא :םכימימ - םתמשה- א

 ודמעו דחא הליל לארשי = ירפוס וכלמנ ילמלא  ,ינחטבומ .  החונטב ושאר = \תפש ..לעו .,היצגרפב .רשא ..אניסה  תודג לע , רכנה תוצראב םיררופמהו = =

 הזה שיאה אצי וא יכ  ,ןזגינ .הער .רצועמ תעדל .םמצע .תא  ודבאו  םלוכ >  םימהדג .תולודגח .אפוריא ירעב םיכלהתמה  ,םיפלאה :ירה ןיב .רשא ,  אנורה |
 " םיביכחה םירבדה לכ תא ,בבחו . .,וישעמ תא השעו  ,.ותדובעל. הלילה .תרחממ ,שיאדשוא :| ובלדתקע -םע שיאדשיא  ;רזה ו שהו רוה יפויה  ךותב  םיאכדנו 4

 הדבא הזה | הלילב יכ ,ללב שיגרמו . דרח :ונואו ., ןגאשו לש .אוהו = ,וילע = תא  ורועפי .רפסה.-קר .רשא ., דיתעהו  רבעה  תונומת :םעו :וירוענהתומולח םע 8

 , הכאלמח תא ושעת השע :םהידע לב םגיופ ,םתא םירובס םנמאהו

 םכינב תא = ךנחלו .הפשה תא .תויחהלו .םעה תא תויחהל--םכל 'םתרחב 'רשא
 רתשרומ שא = ;הזונגה:':שאה תא םהינועב תיצהלו םבצפהב  םביתונבו
 ? תובאה

 םתאו .,דחא 'םוי אובי יב , םכבל לע  הבשחמ םלועמ "התלע אל םנמאה
 ללבשל ורמגתו , םכמצעב תונבל םתוליחה .רשא , לכיהה .תכאלמ תא זא ולכת
 +.,?דוע םכל ויהי: 'אל , ורחהו שדקמה ראפ , הרותה"ירפסז---שדוקההתונורא תא

 / | \ ! תרזוח הניאש הדיבא ול = .םתמשה ...? םלועל ,םלועל םהל היה /אל .אצומו .ותוא ןמעפי 25 קרו בלה

 ְז ְ םסותה = ',לודגה \באפה = לאו , הלאה: םישנאה = ןוגי לא םבבל תא  םכימומ 7
 ו - 0 = ? םונוא-ןואב . ףצקו םעכ -,םפצק \ לאו םסעב לאו ,םשפנ תא לבואו םברקב
 % , : 2 / ן / ל ץובק-םוקמ-ו םהל.ןיא תיב רשא', , םירפוסה . שפנ תא .םלועמ םתעהיה <

 ₪ ו / . 08 .ןלפרעב םיעותו םהילגר .םיתתבמ הו ל ןיא תחא הביבסו ל ןיא
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 אכ ןוילנ-

 ,האנשמ .אל-- בל ביטמ .אוה .ףיסומ---ןבומכ :םעז .יניעב 'היחתה,
 אמשו  ,"התוברתו .תירכעה :ןושלה = לא  :"הבח :בורמ, אקוד אלא
 אוהש  ינויצה זכרמה לע .זמרל ומצעל .השרמ:םראש דע :::ורמאת
 תודבוע = הלא-יא .עירוהל ךירצ :אוה = ,.תירבעה \ ןושלה- תא אנוש
 םיערוי םתא :ןיאש :,"העידי, לע  רברל אלו ןתותמא תא חיכוהלו
 םכל רפסמ ירה -! העיגה םוקמ | הזיאלו האצו  רוקמ  הזיאמ
 תונעט הבקסומב כ"חאו בויקב ועמשנ רבכ,ש ,ןלהל ןאמניילק .מ
 דצמ שיא םושי היה אל .בויקבש יפ לע 'ףא .,"זכרמה דצמ .ולאכ
 לע ףאו ,ןכרמה םש ב םירבד םוש םש ורמאנ אלו זכרמה
 ,'היחתה, ינינעב ללכ ועגנ אל הבקסומב םגו בויקב םגש יפ

 םסחי רבדב זכרמה דצמ הלאשה הררועתנש \ ,איה "תמאהו
 תורדתסהה לא השדחה תורדתפהה ךותב םידבועה  םינויצה לש
 זא ורמאנש םירבדה לע הפ רוזחל רתומל ונא םיאצומ :. תינויצה
 ;הטלחה הלבקתנו םכפה ידיל ועינה ףוסבלש ירחא ,םירדצה ינשמ
 . הנמיה .החונ .התיה דמעמ ותואב | ואצמנש םירבחה לכ תערש

 : תרמוא וז הטלחה
 תירבעה תוברתהו ןושלה .תוחתפתה םשל הדובעהש ךותמ 1

 תויהבו ,ןהיניב רירפהל ןיאו 'תינ יצה 'תינכתה לש ימצע .קלח איה
 לש היתודועתו הז עוצקמב תינויצה  תורדתסהה לש היתורטמש
 המאתה ולאל ולא תומיאתמ הירבעה * תוברתלו הפשל , תורדתסהה
 היתופיאשב ךומתל םיביוחמ תינויצה תורדתסהה ירבח ירה ,,הרומג
 התדובעב ףתתשהלו הירבעה תוברתלו הפשל תורדתפהה לש
 <  .םינויצ לש תוצובק רותב

 תוברתלו הפשל תורדתסהה * יגיהנמ 'לע םינמנה  םינויצה (₪
 -יאב ןיבו םניב רומג םכסה לש פחי עובקל | םיכירצ * תירבעה
 , הנידמב תינויצה תורדתפהה לש החכ

 תוברתלו הפשל תורדתסהה יגיהנמ לע םינמנה םינויצה 8
 ר'ע ןובשחו  ןיד תויללכה תוינויצה  תודיעוה ינפל .םינתונ תירבעה
 | -- ,םתרובעו םהישעמ

 םג ם"ילב .ןתוא עדויו ,ןתעשב ומסרפתנ וללה תוטלחהה
 תוטלחהה יי'ע .ועבקנש םיסחיהש ,אצומ אוה םאו .  ןאמניילק .מ
 ךירצ א ,תרחא הטלחה לבקל ךירצ סרגנוקהו םינוכנ םניא הלאה
 אל הז רבר . הלאה תוטלחהב אצומ אוהש ערה והמ - ,ררבל היה
 .םיבורמה "וירבד :ךותמ ונל ררבתנ

 ונכותב שיש  ,וירבד :ךותמ ונל  ררבתנ הז 'תמועל לבא
 עבמ  םהל השענ םימש-םשל-תקולחמה | לגרהש ; תקולחמהיפוטש
 םירחאל ןתיל פ'הכל וא ,הגלפמה ךותב דובעל םילוכי םניא םהו

 ןויכ ,וללהו .םינוש  תונחמלו םידודנל ררוגתהל ילבמ  ,רובעל
 6 םה דימ ,דחא םוקמב תעקוש תקולחמה שא תא םיאור םהש
 םיארנו םיטלוב םה הדי לעש הרודמ , רחא םוקמב .הרודמ םיכרועו
 ,לצ לטוי םירחאה ' לעו .קוחרמל

 ! םכל .בר :ארקל םיכירצ .ונא .וללה  םהא :ינבלו

4 

 5 ,יקסניצשל בקעי

 .תויִלָּכְלַּכ תיפקֶשה
 יג

 םג םא יכ .,רודו .רור לכב קר אלו ,אוה רח אעראד אנדס

 ונליצמ  'ה"בקהו, < ,ונתולכל ונילע \ םירמוע \ םוקמו  .סוקמ לכב
 ידימ = ,ונא : \ונידימ ונליצי  .המו = ימ" לבא --- ,"םדומ, :,'םדימ
 ונא םידמושמה לע אלו  +ונממ :םיאצויה םיבירחמהו .םיסרהמה =
 \ 5 ב 1 ל 1

 3% םלועה<

 ךרד | ,םכרדמ  םעה :ינב תא תוטהל ורכ

, 

 7 .חנחמה = ךותב  םיראשנה
 םתער = וללה  ..םייחה

 ,ונמויקו:.ונדיתעל :םהמ תפקשנ :הנכס ןיא הז .לכ .םע לבא  ,הבר

 רתוי = הברה םינכוסמה  ,רחא ןיממ םיתיחשמ ונברקב שי םלואו

 .םעה לש ומויק .לכ תא  הנכסב  םירימעמה .ונמעל

 לודגה .םבורש ,הילע םיקלוח | דוע ןיאש = ,וז איה ארבוע

 ,םיללובתמה לע אל .ףא. ,םויה .םירבדמ

 < = ' םהיתואקירבפל םילכקמ  םניא .םידיהיה .תשורחהזיתב ילעב \לש '
 םיטנקירבפה תא  דוע  'םירכוז :יאדו  וניארוק ::םידוהי .םילעופ
 הבס = םוש .ילפוחרש :,קוטסילאיבמ  ,הילאוו-הקסנורומ .םידוהיה

 |  ,םירצונ םילעופב םופילחהו .םידוהיה םימדוקה  םילעופה תא םעטו
 '|  תעבש .םושמ  ,םהה םיטנקירבפה תא וניארוק וחכש רבכ ילואו
 = /החומ :ןיא ,םדיב  התלעו .'םהומכ םישועו .ושע הברה. הנורחאה
 | = לעופה לע םידוהי רצמ לטוהש טוקיובהו .תאוה הבעותה דגנ רוע
 = =. היתואצות הנייהת המ רעשל םג רשפא יאש הנכס יהוז --- ידוהיה
 םיגהונ  :ןילופבו  היסורב .קר אל .רומאכ אוה רח אעראר :אנדסו
 : ךכ אלא  ,ונלש .םילעופה לע םירכנה םילעופה תא רכבל .ונירישע
 "< \םירבוע .רתויו  הנש םישלש הז :תוצראה לכב טעמב  וישכע נוהנ

 . % הקדצה ילעבו "וכו .הֶינד  ,ץייווש ,הירטסוא ,הינמרג :ךרד :ונירדונ
 . | יינומה תא .חולשלו ר ה מל ירכ בר .ןוה הנש הנש םיאיצומ :ונלש
 .ילעב ושע אל התע דעו :,תונוש תוקוחר .תוצראל תוינאב םירדונה
 :תלוכיה תא םירדונה ןמ  עודי רפסמל תתל לק ןויסנ ףא םהה תובוטה
 = .,קפס לכ. ןיאו  .םמחל- תא :אוצמלו .םהלש תואקירבפב  רובעל
 " ולהמו יכ ,הרתי .תונלדתש םילדתשמה  ,םיצורחה :םינקסעה ןיבש
 םדוב שיש ,טעמ אל  רפסמב םיטנקירבפ :םג :שי ,ועפיו םידדונה
 םחל אל ,הרובע םא יב תובדנ אל .םידדונ .הברה-הברהל תתל
 ; , םיפא תעיזב לובטה םחל םא יכ דפח

 " נאה .עשירוי רעד, = ןותעה לש םינורחאה םירמונה דחאבו
 : תובושח תועיִרי םיאצומ \ ונא הניווב .אצויה .."עטלעטשעננאסלעד
 " 'התוב םסרפ םיטעומ :םימי ינפל ,.וב ונעגנש הז .ןינעב .תודחא
 ' : גארפב םיאצויה .םינותעה רחאב וזכ העדומ .ידוהיו לש רחסמ

 ק-

 שוב .רחפמה-תיב ןיאו = .."ילוטק = ריעצ | טנהנופסרוק  םישקבמ,
 להקה .ןיא רשאב 5 הערומ : לע שוריפב ומש תא םותחל
 "רוע: ירהו . ..עבט השענ לגרה  .הלבנל רבדה תא בשוח .ירבעה
 . ..'קנב הירגנוא-הירטסוא, ארקנה קנב הירטסואב שו ;הז .ןיממ תודבוע
 הבר ה שי ,הזה .יסננופה רפומה ילהנמ ןיב-םנו תוינמה:ילעב :ןיב
 הקלחמבש :םיברה :תונובשחה-ילהנמו  םידיקפה ןיב לבא > ,םידוהי
 - . אמלעב .הרקמ .הז .ןיאו . דדח א .י דוה + /ףא ןייא | תיאניווה
 - הדובעו .הרשמ תְתְל ילבל הז .רפומ .לש העובקה ו חט יש = יהוז
 םה םג םימיכסמ םידוהיה םילהנמהו תוינמה | ילעבו ,םיהוהיל

 םהל המ +, יולגב :הל : םירגנתמ :םניא :ןפוא- לכב- .וז-: הטישל
 < :ורפ.ירובצ דפומ הנהו + ןיאו םחל .םישקבמה  םיברה םהיחאלו
 עב ש 5 בורק ,.:ףןישארה = יאניווה  ,ביטרפואוקה, = -- < יביסרנ
 ול םש אוה םגו  ,ונמיה םיסנרפתמו .יב םידבוע  םיריבש ת וא מ
 ,ויפירעמ ג י ר ב ח ןיב םלואו  .םידוהיל הדובע תתל ילבל .קוחל
 'המו '.טעמ אל רפסמב םידוהי שי ולש הגהנהה ירבח ןיב/:םגו
 < לע .הליטמ  הליחתהש טוקיובה  אוה רתוי .דוע .ביצעמו = אלפנש

 ..היטרקומרה שארפ ונימיב = תבלוהה | הגלפמה םג :ידוהיה .רבועה
 רכזנה .ןותעה  ותואב = . םיטרקומדדלאיצוסה :'תגלפמ .--: סרגורפהו
 םיחמוע םשארבש ,םילעופה  יביטרפואוק םג יכ = ,רפוסי .הלעמל
 =  .םידוהיל הרובעו הרשמ .תתל : ילבל  םירהזנ  .,םיטרקומד-לאיצוס
 -ואוקה .לש .םולהנמהו .םישארה ןיב יכ = ,ערוו-ונניא ונתאמ ימו
 :הרושב םירמועה םולהנמהו = םישארה ןיב-אקודו  ,וללה םיביטרפ
 % : . םידוחי הברה שי ,הנושארה

 | הוטרקומו- לאיצופה ברב יב ,חיכוהל' הזב ונתנוכ = ןיא |



 ,םירמאמה  ירחא :יכ: ףא ,תומשיטנא לש חור הכשנמ תירטסואה
 -לאיצוס לש : םיילגנאו םייתפרצ םינותעב הנורחאה תעב וספדנש \
 יכ  ,תואר = ילבל : וניניע = תא רוע  םוצעל  ונל ןיא  ,םיטרקומה =

 ןיא םעפה וז .הגלפמ לש  הילובגב .םוקמ הל הנוק  תומשיטנאה
 ונירישעש : ,ונאבהש תוטעומה תודבועה : ייע שיגרהל אלא ונתנוכ
 םינמתמ .םהשכ * ,םשפנ תוימינפ ךותּב :ונמעל :םירזה  ,ונירואנו
 .רנל קזיה קר םיאובמ םה רשא שי םיילכלכ תודסומ לע .םיסנרפ

 יי:ע 'הרזומכ .תיארגה  ,וז החנה לע ךישהל ארוקה להבי .אנ לאו
 יכ  ;האריו :וינפלש המב  תצקמב אנ ןייעי .הנושארה .הפקשהה "+

 הצור וניא'ירצונ םתס .ךומסתש המ לע הל שו" ונתחנה
 , תודחוימ תובוט תונוכת וב אצמי .םא לבא .ידוהי דבועב שמתשהל | |
 שרני אל איה - הירופשו הנומאב  ותדובע תא \דבוע 'אוהש :חכוישכ |
 ארי וניא ירצונ םתס /,אוה  ידוהי רשאב , ןפוא םושכ :ותוא =

 + הרובע .ינתונ | םידוהי \ ןכ :םניאש המ  .ידוהי .דבועב שמתשהל
 םהיתונורשכל :רשח לש סחיב דימה םחיתמ :ידוהי רישעו ליבשמ םתס =

 א ר ו .ללובתמה :רישעהו .ליכשמה = הנה  הזמ ץוחו:/ .םירוהי .לש =
 רתיב וא" ,תוימואלב .דישח אהי אלש ידכ ,ירוהי דבועב .שמתשהל +

 לש וז .תוימצע  תטלבנ דוחיבו . ותודהי הלגת אלש ידכ == קויד =
 תוהסומ לע  םיסנרפ םינמתמ םהש העשב ,ונירישעו וניליבשמ
 םירישעו םיליכשמ םיהוהי .,םהב םיפתוש םירצונו םידוהיש :,םוירובצ

 לש  םהיתויכז :לע םלועל וניני אליהלאכ תודסומ שארב םידמועה ="
 ,שוריפבו יולגב .םהיתויכז לע ונָיגי אלש רמוחו לקו ,ללכב םידוהיה =

 , ומצע  רויפיפאה ןמ .רתוי .העש .לכבו םוקמ לב םה םיירויפיפא =
 תופידרב .רשאמ  רתוי ::ונמויקל הנכס תמאב םיאור .ונא הז .רבדכו =,
 ברקב :םיכְותמ /תורמעמ לש ו רשאמ = םגו  .םירז דצמ 7.

 , ,םימעה <
 תודמעמ ינשל רתויו .רתוי תקלחנו תכלוה .תינררומה הרבחה <>

 ,םידבועו  םינגרוב .--- הזב הז םימחלנו הזל הז םידגנתמה םיירקע = >>
 איה .היח הוהב הנה ,אוה םינורחאהל * הרבחה לש "הריתע .םאָו

 ,םייחה תא תרצו י .תוינגרובהש אל --- .םינושארה ופמ הרבחה
 היקרפ לכ לע המתוח תא העיבטמו םהב תל ש ו מ איהש אלא"

 רבועב שמתשהל ילבל .קוחל הל המשש ונלש תוינגרובהו ,הירדסו
 ברקב הז ידעלבמ םג תררושה הארונה תוינעה תא .הלידגמ ידוחיה
 תורחא תוילאיצוס תובס הברה הל שיש תוינעה התוא ,ונמע .ינומה =

 ,רמאל תושרה ונל שוש טעמכ .ונינומה לש .םבצמ תא תופרוהה
 ,ידוהיח ןוירטלורפה לש ולמרונדיאה .ובצמל תמרוג ונלש תוינגרובהש |

 םע  תחא הרושב  תואקירבפב אלו . "העיז-יתבב, דובעל . חהכומה ! <
 הניאש ,ונלש = תוינגרובה לש השאר לע ,  ירצונה = ןוירטלורפה =

 תוירחאה \ הלח * ,םידוהי .םילעופל = םוקמ היתואקירבפב =" תנתונ
 םרננה : ,ירסומהו  ינפונה = ,ארונה = לורלדה .ותוא לכ לש .הלודנה
 םישפועמה =, םילפאה = ,םורצה = "העיזה-יתב,  תאמ | ונילעוְפל <

 -רובה לע וז תוירחא .ליטהל | ונחנא \ םיאשר | םנמא  .םימהוזמהו
 םיכירצו = .ונמעל . ןברוח .תמרוג איה םנ  יכ :;רמאלו ונלש  תומנ

 ל

 ,םידיסחה וניננרוב םג. הז רברב  םימשא וכ ,שיגרהל | .וגחנא

 םינושאחה .."תוברחה ינוב,  ,םיימואלה וליפאו ,'םימלשהו םיאריה

 ווהבצק, = םינתונו תושרדמדיתבבו תויסנכ-יתבב הלפתב | םיברמ

 םיסרגנוקבו  תוריעוב םיחוכוב םיכרמ  םינורחאהו = ,לארשי יונעל
 רבועל .םיררוצ ולאו .ולאו היחתלו : תורפסל תופי תובדנ | םיבדנמו |
 ירחא ןבא םיליפמו ,לארשי : םע' לש ונינמ בורל רמולכ" ,ידוהיה

 . תוינעהו  תוקחדה/ םוחת לא םילפונה רנינומה =!
 ,ותולונ לכל לודלרה  םצורפ תא הטלכמה  ,הריהב הנומת 4

 רבדהלע .'ורמאמב . 'דניירפה ב ."רחוס,  רמ- ולא .םימיב ונל ראת
 הכאלמ : תצפהל \ תיגרוברטפה הרוגאה | . םוחתב . תורגנה  בצמ

 תא םוחתה ירע .לא .החלש היפור  ידוהי = ברקב המדא"תרובעו |
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 תואצית תאו ,תורגנה בצמ לע .שורדלו רוקחל יקסנאליטסק  רירה
 ינא * .רומאה :ורמאמב ."רחוס, רמ  רפומ תאוה השידוהו הריקחה
 ויתונקסמ הצק לע ןאכ רומעלו הזה רמוחב שמתשהל ימצעל השרמ
 סג' ףקתשמ = תורגנה בצמבש = םושמ = ,רבכנה  רמאמה לעב לש
 +ןהב םיקסוע םידוחיש תורחא תוינמוא הברה לש ןבצמ

 םג ונוטלש תא הנורחאה  הפוקתב ריבגמ ליחתהש .,ןוממה
 לע רוחיבו תוינמואה לכ לע המלש הכפהמ ,עודיכ ,איבה ,היסורב
 הכרעו התוהמ רקיע תא תולגל ידכ ,םידחא םיטרפ םיד . תורגנה

 ,לשמל ;רגנה היה הנש םישלש וא םירשע ינפל .וז הכפהמ לש
 םגו םיחתפל תותלר ,תונולחל תורגסמ השוע היה אוה ;"לוכי-לב,
 .'וכו "וכו רפסדיתבו תויסנכ-יתבל םילספסו | תונועמל  םיטיהר

 "ירושכמ ,ולש היה הכאלמה-תיב : ומצע תושרב רמוע היה ןמואהו
 ןיכמ היה .ונממש  ,רמוחה םג ולש היה 'ם י ת ע ל ו. .ולש הכאלמה
 הקלחנ ,תישאר .ירמגל בצמה הנתשנ וישכע  .,'ותרוחס, תא
 תורגנו דוחל םינינב לש תורגנ :תועוצקמ תועוצקמ המצע הרובעה
 המצע איה :םג הקלחנ  םיטיהרל תורגנהו . רוחל .םיטיהר לש

 ,םישגרד ,תופס ,חואסכ--הבישיל םיטיהר תישע :םינוש םיפיעסל

 םיטושפ םיטיהר רמולכ -- *םינבל, םיטיהר .תישע | ;המודכו

 תישע ;המודכו םיטושפ םינונזמ : ,תונורא . ,תונחלוש ,הבטמל

 הישע ףוסבלו הפי ץעב  םיטיהר יופצ וא הפי ץעמ םימיהר
 םיפיעסל הזה עוצקמה תקולה לש  הדובעה םצע ,.םוסקול-יטיהר
 תונמוא ללכמ האצי וז .תונמוא יכ ,חיכומ הלאכ םיבורמו םינוש
 רגנה הנה תמאבו .הבורמ הרמב רחסמ התשענו לבגמה הנבומב
 שמתשמה הנוקה םע קסע דוע ול = ןיאש .טעמכ וישבע לש
 -םיִהחא םוטיהר וא תופס .,תואסב : ןוְכמ אוה אלא  ,וירי ישעמב
 "-הנוקל םרכומ = -ינונחהו = ינונחה  ליבשב העודי = תוכיא לש

 ,ינונתהה לש ותעדב יולת אופיא השענ רגנה ,םהב שמתשמה

 רמוחה < תא ןתונ .ינונתה .הז עוצקמב לשומה אוה אוהש
 ,אוהו ,הנממ דרפנ .תונמואבש ירחפמה קלחה .םילכ  לבקמו
 תקמב קר קפועה דחוימ .רמעמ לש ותושרל רבוע | .הז .קלח
 םישנא לש םלובגב המצע הדובעה תזכרתמ ינש .דצמו .. רכממבו

 -יתַב תא טיביחרמ תלוכיה ילעב  םירגנה .  ךרעה . יפל  ,םיטעומ
 םג םמצעל םישכורו הדובעה ילכ תא םינקתמ ,םהלש הכאלמה
 ,רללהו .םתונקל ינעה .רגנה .ידיב .ןיאש ,םיינכטה םירישכמה םתוא

 ףונב .קוסעלמ םילרח םמצע םהש םפוס ,תלוכיה-ילעב .םירגנה
 םירזוחו ןמואל םינתונו ינונחה ןמ  םילטונ םה אלא  ,הרובעה
 ןיב .םיכופמ םישעג םה .רמולכ ,ינונחל םינתונו ןמואה ןמ םילטוגו
 הכאלמההתיב ןיב ךופמ. השענ ינונחחש םשכ ., ינונחה ןיבו דבועה
 תוחתפתהה הקיחרמ הככו  ..וכרצל םילכב שמתשמה הנוקה ןיבו
 ,ותריצימ תישממ .האנה הנהנש הז תאמ רצויה תא

 ? ולאה םיירחפמהו םיינכטה םיונשה | 5ש תואצותה ןה המו
 תקולח םג | הירחא תררוגו תרזוח .הברה םיפיעסל הדובעה תקולח
 אפכב ונימיב שי םיפתוש הברהו ,הברה םיקלחל ףיעסו ףיעס לכ
 לע וירי תא ןָמַאל םדאל ול רשפא אליממו .רחא לספסבו רחא
 -םינמוא תמאב םניאש םישנאו ,לספסבו אפכב אוה וקלחל הלקנ
 ,םינמואהב הבורמ החלצהב םירחתמ --- הז גשומ לש אלמה ןבומב

 םיטושפ  םירכא ,לשמל  ,וליחתה .הזכ .ןפואב ...םירומגה .םיִרגנב
 ריחמ = ,הלודג | תומכב תואסכ קושל. .םיאיצומ הבקסומ לילגמ
 רכאהו ,הבהה םיצע םג םש שי ; אוה בר אל הזה לילגכ הדובעה
 ןמואה .ידוהיה = רגנב הרחתמ :,רומג ןמוא וניא- תמאבש ,יבקסומה
 תכלוה םתישעו ,ךחוסל תרבועה הרוחס :םה תואסכ ,םוחתבש .רומגה

 + םינלופה םירגנה ברקב לבא
 ,הטושפ |

 אל .עורמו
 תקולח |

 ,'ןילופב םג תחתפתמו

 איה  הבסה + םידוהיה = םירגנה = ברקב



 ל
 ' אכ וילג

 תיחפה | לכל | ודבעי הכאימדתיב לכבש | ,תשרוד / הדובעה
 ביחרה ירא ףסכ ול היה אל | ידוהיה = רננהו = ,םילעופ  .הרשעכ
 םנ "הרבע  םירצונה \ .ידיל = .ותכאלמדתיב תא " תאזכ  הדמב
 בר | ןויסנ אל ' .תשרוד | הניאש = ,יםּנָבלה,  םוטיההה \ תישע
 ,ריעה .לא .רפכה ןמ .ורבעב רכאה ., תודחוימ תוירגנ  תועידי אלו
 ןחלוש :תושעל :,ול איה "תיעבט, .טעמכש ,העידיה תא ותא איבמ
 ,ינוריע התע הז השענש ,,רכאה .לש ווכרצש םושמו ,טושפ ןורא :וא
 ריעב \ בשויה  ידוהיה . יכרצמ \ ןפוא  לכב : םה םיתוחפו  םיטעמ
 הרחתמ  ,רכאה < ,אוהש ,ללכ אלפתהל  ןיא ןכל ,אנד תמדקמ
 םידוהיה .םירננה = . ומוקמ תא :חקולו :.החלצהב : ידוהיה- רגנב
 הבסה ..םוסקול:יטיהר הישע :.לצא .םג .ללכ .טעמכ .םיוצמ םניא
 ונממש ,ץעה הנה ,תישאר .בר-ףסכ שורה. הז .עוצקמלש - איה
 וירחא- הוזחל .ךירצ םימעפל | ;בר  וריחמ .;הלאכ םיטיהר .םישענ
 ילכו .םירישכמ ולא םיטיהר . תישעל םישורד  ,תינש ,.ץראל"ץוחב
 -תובמ . רתוי . הבחה = םיחוורמ  הכאלמ-יתב  םגו = םירקי:הדובע
 םילעופ .םישורד וז הדובעל  ,תישילשו .  טושפה רגנה- לש .הכאלמה
 םיאנתה לכ .רויצבו  טוטרשב םיאיקבה ,םיסונמו םירמולמ ,םידחוימ
 ,םילורגה הכאלמה-יתב  לכבו , ירמגל ידוהיה רגנל םירפח הלאה
 ןמ)  :תואקירבפל :הבורמה םהילעופ רפסמו .םתנוכת פ"ע םימודה
 ןיא ,סוסקולה-יטיהר תישע תזכרתמ םהבש (םילעופ 500 דע 5
 לש דחאה ףיעסה קר ידוהיל ראשנש ירה . דחא ירוהי ףא טעמכ
 אלו  רתויב םיטושפ אל  ,עצוממה ןימה ןמ .םיטיהר .תנכה- -תורגנה
 : יתעצוממ תונמוא, םג הצוחנ ולא םיטיהר תישעל . רתויב םירקי

 ,הסונמה רגנה םע .תורחתהל :לוכי טושפה רכאה ןיא רחא דצמ

 תועידיבו םירקי  םירישכמבו = תונוכמב  ךרוצ ןאכ | ןיא ינש 'דצמו
 ייתישארב ימי .תששמ,  דעונ ולאכ הז ףיעס ,הרצקב . תודחוימש**-

 ירוהיה .רגגה לש ותדוצמ | ןיא תאז -.לכבו -- ,ידוהיה רגנה ליבשב
 םג טעמ אל ףסכ שורד ,תישאר :.הז ףיעס לע םג השורפ
 ,רגנל- ץוחנ = יקסנאליטסק \ ר"רה לש ונובשח יפל ., הז 'עוצקמל
 שש לש םוכס ,םילעופ השלש וא םינש םידבוע .ותכאלמ-תיבבש
 ללכ לק  רבד הז" ןיאש ,ומצעמ | ןבומו .  תוחפה-לכ5 'בור תואמ
 םע .ןתמבואשמב" אובל  םיסונא .םירגנה בור 4 .הזכ .םוכס :גישהל +

 אוה ומצע תבוטל תונחה לעכו  ,םיטיהר םירכומה  תויונחה ילעב
 הרצה התוא לא םיאב וננה הפו , רננה תבוטל אלו ,ןבומכ ,ןוכתמ
 הללקה ;  "העוה:תטיש, = תודחא תוצראב הל | ןירוקש  הדחוימה
 לעב . ידוהיה = רגנב .המותכ , תמייקתמ "םחל לכאת ךיפא תעזב,
 םהב דימעהל ,הקירבפ וא .הכאלמ-תיב :הסיל : הצור וניא תינחה

 םידחוימ .םיפיעסל עמשהל ,תונוכמ תונקל ,םילעופ .תואמו תורשע = >
 יולת  תויהל .םגו תואקירבפו הכאלמדיתב  רבֶרְדלע ןישנועה רפסמ
 ? השוע אוה המ אלא , םינגרואמ םילעופ לש םנוצרב העודי הדמב
 ותיבבו ..ותיבב  .התוא השעי .יכ  ,רגנל .הרובעה תא רסומ אוה
 וליפאו .םויב .תועש םירשע וליפא דובעל .דבועה | לוכו .אלה
 ול חתופ .םיתש וא הנש ךשמב וידי .תא ןָמאש לעופ לכו .חָבֶמִמב
 רמולכ ,החורסה  ותריר לש השפועמ  תיוז ןרקב ."הבאלמ"תיב,
 ןורחאה הז לש ונינק השענו תונחה-לעב םע ןהמבודאשמב אב .אוה
 . הלאה םילמה לש טושפה .ןבומב

 שי ."העוה תטיש,  י"פע - הדובעלש ונל המדי  הרואכל

 'וכו .היפלרליפב ,קרוייונב .,ןודנולב ירהש  .המידק יד םידוהיל
 םדב םחלהל ּוניחא לש "האלפנה םתאצמה, תא םיחבשמו םיללהמ
 ,אסידוא ,אשראווב --תולורגה .םוחתה ירעב :םג. .הנוכמב חמבו
 הללוהמה  "העזה:תטיש, = תא  וניחא .-וניהנה --דועו  בלסונירטקי
 . המודכו תורלדנפב , תוטייחב- -םיקוסע םה ןהבש תוכאלמה .בורב
 תויונחה  ,ילעב = .בורש \ ,יקסנאליטפק .רידה = ריעמ  תאז \ .לכבו
 אקוח  הָובַע - םינתונ ;םה  םירוהי  םבורש .אנליוובו א אשראווב

 7 2 3 םלועה <
 ו

 לו 2 1

 ר"דה .ףסאש םירפסמה | יפל . םירוהי םירגנל .אלו םירצונ םירגנל
 םירצונ לש הכאלסייתב .תואמ עשת  אשראווב שי יקסנאליטסק
 הכא"מ:יתב .םיתאכ אנליווב ;םישמחו םיתאמ קר - םידוהו לשו
 אב "רחוס, רמו , דחאו םיעברא קר--םידוהי  לשו םירצונ לש
 ,םירצונה .ידיב תורגנה תכאלמ .תזכרתמ .רחא רצמש ,הנקסמ יריל
 = "ינש :דצמו ,ךומג ריחמב = םידבועה םילעופ טהל שיש םושמ
 , "לש ותרובע תא  םירכבמ םידוהיה תויוחה:ילעבש םושמ
 / ..ירוהיה לש. ותרובע לע ירצונה

 ! ןווזחה תובס לש ןקמעל וז המישרב תדרל םילוכי ונא ןיא
 ןיאו .תובסה ןה .תוכובסו. הזה .ןויזחל  תומרוג תובס הברה . הזה
 אלו תחא אל 'וניתופקשהב, רוע בושנ יארו .די רחאלכ ןרטופל
 הרבעה ךרהב קר ריענ התע:תעל . ונמלועב רסנמה הז .ןינעל םיתש
 \ בוצעמה ןויזחה ותוא לכ דימעהל רשפא-יא ןפוא םושבש ,אמלעב
 "יתובסה לכ דבלמ ..דבלב הרובעה. ינתונ רצמ "ערה ןוצרה, לע קר
 םג בל םישל ךירצ ,חרכהב ךכל  תומרוה תוימונוקיאה
 |  ונב לש- .םידבוע :.ינוס- ינש .לש  תורחתה ונינפל ןאכ שיש הזל
 ,  לודג .םינושארה לש םחכו ,רבעושמד םעה ינב לשו .לשומה םעה
 .תונש .םושמ  ,םידוהי לש  הקירבפבו .הכאלמה:תיבב םג חצנל
 תומרךהל ,הרבחב ובצמ ייפע ,אוה ה רכומ ידוהיה הדובעה
 נוגע בו וי קס ע ב--לכ תישארו לכב הומדהל ,הרבחה התואל
 .ותפנרפ

0 

 . ותואיצמב םג. תודוהל ילבל .,ונל רשפא-יא הז םע דחי םלואו
 ונשי "ערה ןוצרה,  .יידוהיה \הדובעה | ןתונ רצמ \ יער וצר, לש
 ער .ןוצרמ .ונל תפקשנה הנכסהו .הלודג הדמבו תואיצמב ונשיו
 רבועל תומרוגה תוימוגוקיאהו  תוילאיצוסה - תובסה לעש .איה הָ
 \ רוע .תפסונ ירצונה ורבח לש ובצממ .עורג: ובצמ היהי יכ  ידוהיה
 " םימעפל אוה לוקש תיגולוכיספ הבס .לש החכו ,תיגולוכיספ הבס
 ( = יכ ,ונחנא םיחומבש יפ-לע"ףא . , תימונוקיא הבס לש החכ דגנכ
 .  םע קר אובל איה םג .הלוכי תאזה הרצה ןמ' המלשה | חלואגה
 איהש' ,תולגה התואמ = ,תולגה ןמ הלואגר | ,תימואלה | הלואגה
 'םוקמ לכמ ,ונל תודחוימה וניתוכמו .וניתורצ לכל תירקעה הבסה
 םחלהל ונתבוח איה תאזש ,הקזחו הרורב הרכה ונחנא | םיריכמ
 "= /םילמב אלו .. ירוהיה רבועה תא תוחדל ונלש ינגרובה לש ותיטנב
 " ,םחלהל רשפא ,םימחר תשקב וא הקעצ םהב שיש םירמאמבו .תופי
 < .םורובשה לש ןיתעה .וחכ תא הארה רבכש ,קשנה ותואב םא יכ
 וז הנקפמל אוה םג אב ,הלעמל והונרכזהש ,הירטסואב םידוהיה
 והנה אוה .רבלב הדובע רכומ קר וניא ידוהיה ןומהה ןה . המצע
 ףותבו . .קושל  תואצומה .תורוחסה  בורב .ךכוצ ול שי ,הנוק םג
 "םיצפח םניאש ,םהה .םיטנקירבפה | דגנ םחלהל אוה  לוכי -הנוק
 " !ןרכוהש טוקיובה תלועפ תא הארש ימ .םירוהי םידבועב שמתשהל
 < שרגש ,ירצונה טנקירבפה לש ויתורוחס לע םנתנש ינפל אשראווב
 הנוקח לש וחכ  לורג המכ" עַרוי  אוה םידוהי םילעופ האממ רתוי
 םידוהיה לכו ויארוק לכל ארוק רכזנה ירטסואה | ןותעה . ירוהיה
 "תא ול ועידוי יכ ,ידוהיה רבועה לש ותרצבו ורעצב םיפתתשמה
 "" םישמתשמ םניאש ,םירצונו םירוהי  הדובע :ינתונ לש םהיהומש
 אוהו - ,םיַהוהי .םידבועב -- .התוחפ הרמב קר םישמתשמש וא
 ">וז המחלמ ..רומאה קשנה תרזעב .םהילע המחלמ רושקל היטבמ
 ב ,םוקמ .לכב איה הוצמ תמחלמו ,הנגה תמחלמ איה



 .טלבנירג -ןתנ

, 

 תּואָלְּת סּומַע ,ףָיַע דָדּונ

 .יִנָא דמע ּךֶָנ ףס לע

 ;םייַחב יל דָבָא לּפַ
 ,רָאָשְנ יל קב .דָחֶא טָלְקַמ
 ,הָמָמָּה שדקמ .טקש לָחא
 .יִנָּפְשִת א ,יִתָמַּת ,וּב

 ,הָבַ הלב | רשא תטקש 3:

 יּךַתיִנְכּת תּומְּ ףַתְרֶּת םש

 == ולוד םימז .,םימי ויה <

 . םירּוענה לש ל ריב
 -רֶתוי תַבָש יל אל

 ףיניִע /רוא תותשר זּוחֶא <
 ; קוחר שָמשל הֶלכ יב

 בהלפכ הק ס
 תג, הָרְַָה לא כרפתו
 ,ךְונ תֶלְד  יחַתַפ ,יִחְתּפ

 = ףשדקמ תֶא אָמַמִא אל

 <<! ,םיקרממ יתונט
 . םוקְרמ .םנהיִג לש 'םירּוסי
 ,תיוז ןֶרקְּב בשא םמוד

 הָפיִעָה ישפנ הָנפְְו |
 | תעבונה ּהָחּוְמַה תֶא =

 ...הְֶלַש תואקמ ףיניעמ
 הָבָשֶא הּכ םַמּוה ו: םַמּוד

 !םיִמּודְמִד תַעָש אבְּתַש דע

 הָאְצִא א לר
 .. .לָפַרָעְב יִּכְרּד רבאתו

 / טכולע-םולשי

 .םיִלֶאיִרְתַּכ
 .ט

 .םידוהי ,םֶכיִלְע אל

 ,ויבא ןחלש לע ךומפה  ,ךרבא .אוה היעש בר ןב לידיו
 ,וימי לכ הרותב קסועו בשוי קרוי , הכאלמ םושב וירו חלוש " ווא |
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 " הול ול שי המ יכו :,םינבב לפוטמו .אוה השא לעבש יפ-לע"ףא
 וובאו -,אוה .דיחי-ןכו םיהלא- ותוא ךרבש יירחא = ,ומלועב חורמל

 + רישע ידוהי .אוה היעש בר
 .ולש  ולוב הז יחי

 ונוה :+'תיברב :הולמ -ירוהי וימי ::לכ היה .ומצע :'היעש בר
 אצמנ אל ריעה לכב ..:הלוכ הקבילאיָרתכ לּכב ררופמו  רזופמ היה

 ךכיפלו  ;היעש ברל ופסכ תא בָח- :אלש = ,דחא :ילאירתכ וליפא
  דאמ וב לודג שערהו םיבשו .םירבועל דימה דעו-תיב : ותיב היה
 . איצומ הזו םינכמ הז  ,אצוי הזו סנכנ הז

 ,"הרוטנוק, ןיעכ םילאירהכהל שמשמ היה היעש בר לש ותיב
 תונחלש וכותב \ ואצמנ .אל-הז קנאבש אלא ,לירבהל ,"קנאב, ןיעכ

 םתרמשמ: לע: וב ובשי אל  ,רששב םיחושמה  ,םינטקו  םילודג
 םפש :ילעב : :,םינבל :םינוראוצ ילעב | ,הברה  םיתרשמו  םידיקפ
 םיבנשאו תונולח ול ויה אל " ,תוכורא  םינרפצ ילעבו  לפלופמ

 וארנ אלו םירגוסמו * םירוגס 'לזרבדתונורא וב ורמע אל " ,תוכבשו

 רחאו דחא  לכש  ,םיארונו  םילודג \  תונובשח-ירפסו תואסקנפ וב
 / .ישפנה תא גורהל ידכ וב שי םהמ

 ירה .הנש םירשעו האמ רדועב --

 ןחלשה לע ,ןטק רחא ןחלש קר דמע היעש בר לש ותיבב
 ךרוצ היהשכ ,םעפב םעפ ירמו ,לוחהָךַפּו הנטק הָתּויְד ואצמנ
 ,התוא- םיררועמו התוידה ךותל םיקקורו םידמוע ויה = ,הביתכב

 ןחלש ותואל ול ויה  ,הזמ ץוח . הילעבמ וירה הא ענמת אלש ,
 ,זגראה ותואב ,םש .לודג לוענמו תועבט יתש וילעו רחא זגרא

 וב לפטמ היה ומצע היעש בר רשא :,תונובשחה רפס חנומ היה
 .וילע הבוטה .איירטלהכובה תמכח דיכ  ולהנמו

 ְ .- + תונובשחה-רפס לש .וביט המ
 "ףח לכ ,רל ויה  םופר םינשו .םישמח תונובשחה-רפס ותוא

 קלוחמ ףדו ףד לכו הלעמלמ .וילע .המושר .עובשה .תשרפ .ףדו

 : בותכ אצמנ .דחא רצב ;הטמל הלעמלמ רבועה ,.וק ידיחלע םינשל

 -רפסמ .תחא .אמגור הזב ,ירהו ית תָב -- ינשה רצבו ,יִּתְל בק

 :ןורחא רוה עדו ןעמל  ,הנושלכו הבתכב היעש בר לש .תונובשחה

 יפ-לע שות- החמש 'הל יתתנ | לע ןבקרוק .ןושרג 'רמ יתלבק
 ,ב"ור :גייי ידוקפ .השרפ לעטיווק | תישארב  השרפ : (* לעטיווק יפ
 ןבקרוק ןושרג .'רל רוע : יתתנ ,כ"ור 'ב

 תָלָבַי ליווייפ 'רל דוע יתתנ 0 .םיור 'ד וחוק ה השרפ לעטיוו , יפ
 ,(**ןעלאפראפ זוא'ס יכ ,ב"ור ביי | ןבקרוק ןושרג 'רמ יתלבק אל

 ןהיל שית החמש "רל יתחטבה ,חנ השרפ לע

 , כיור איי רוע | השרפ לע םג :יתלבק אל
 . ףללךל

 לֶא -- וללה תונובשחה ךותמ תאצל היעש בר חילצה רציכ
 םלועמ :םכבבל לופי אנ לא  ,ןכדיפ-לע"ףאו ! עדויה אוה םיהלא
 אל .םלועמ ,ויָול ידי לע הולמה היעש ברל הלקה העריא אל
 -תיב ידול 'םירבדה ועיגה אל  םלועמ  ;םניבו וניב םיכוסכס וצרפ
 היעש ברל םלשמ לדחי םא .יכ ,ערי םילאירתבה ןמ רחֶא לכ ;ןיד
 וליבשב .תורוניצה לכ ומת ותו וו עובשב .עופש .ירמוהבוח תא
 ! היהי דבוא- ידעו

 אלו ,םינשו  םימי הקבילאירתכב רזוח = לגלגה היה  ךכו
 , י..דע ,דחא עגר וליפא דמע

 ..ץראה. לב .ךררב .ךקהו היעש .בר רטפנש רע

 : + אקתפ יפ-לע (+

 ו , 8 י ה 3 ןןומטל .ךלו ומ (*



 לורייז - דמע .,ץראה לכ. ךרדב"  ךלהו .היעש בר רטפנשמ =
 : ,ומוקמ שריו ונב

 לא .היעש בר ןב לורייז שגנ ,לבאה ימי םישלש ורבעשכ
 תואסקנפה יבג-לע בשיו ,םהב קודבלו תונובשהפ ןויעל .הכאלמה
 חלש ךכ-רחאו | ,הנמו רַפְסּו םתכו בשי ,םיפוצר תועובש השלש

 ! רמאל םהילא רבדו ,ויגפל ואוביש ,ויתובוה-ילעב לכל ארקו
 יתפשי הלוכ תעה לפ יכ ,יתובר ,םכל = עורי יוהל --

 הנהוי ,יתינמו  יתרפסו * יתבשח ,םכיתונובשחב יתקרבו יתנייעו
 ,ינממ םתא םייקנ ,םולכ דוע :יל םיבייח םכניא יכ ,יתאצמ

 --ידציכ .אה % םולכ ךל םיבייח ונא ןיא -- עמשמ יאמ --
 ? ךממ ונחנא םייקנ

 םתמלש רבכ אירּכגלַאה תמכח .יפ:לע .רבדה אוה ךכ --

 יפכמ תופסונ תוירישע שלש .דועו םיתעבש :תיכרד תיּכרו תיבר
 ,םכיתואקתפ ולבקו םכל ירה .םלשל םתייה םיבויחש

 לירייז יפמ םישרופמ םיאצוי ולא .םירובד םילאירתכה ועמש
 יאְדו יִכ .,ויה םירובסכ ,שאכ םתמח הרעב זא ,היעש בר ןב
 םהל שקבמ | הנאות יכ = ,תאז ןיא ;הזב הנ פצ הרז . הנוכ .וזיא
 הרזחב .תואקתפה תא וינפ לא וקרזו םלוכ ורמע .דימו !הז לודייז
 : תועוזלוק ומירהו

 ! הצור אוה ונתוא שפנ חוצְרל ! ןיוומ םיטסל ! ןלוג --
 ותחונמ ,היעש בר ! דחא םוי ונפטו ונישנ םע ונלוכ תא חובטל
 דימה היה חותפ וסיכ ;םינש המכו המכ ונמע ןתנו אשנ ,ןדע
 !הלוצמ-ןויב ונתוא עבטל רמואו הז אב הנהו ;ונלוכל

 אוה .ףא | קעוצו  ליִרְויִז  רמוע -- !םלועבש  םיטוש '--
 ,רנממ םתא  םייקנ יכ ,םכילא רברמה אוה יפ אלה --- , םדגנכ
 ! חיכות ארפגלאה תמכח אלא ,תאז םכל יתידב יבלמ אל

 ול .עמשי .ימ + תונומזפו תיתודב 71 ונל .רפסי המ --
 !'וניניב וטפשי רשא ,םישנא  ונל רחכנ הבה % ולש .י'ארגבלא,הלו
 ! ברה יפ תא לאשנ הבה

 םלוכ | וקעצ = - | ברה .תיבל 1 ברה תיבל הכלנו וכל .---
 בר ונעדוימ אוה. אלה ,ברה תיב לא תכלל ונפו דחא לוקב
 . ליפיזוו <

 .לודג .רעו ןטקמ ,ריעה ישנא "ב טעמב ופסאנ ברה תיבל-
 דע הלוע .םילאירתכה תקעצו הארונ המוהמו לודג שער םש היהו
 , םימשה .בל

 רבדיש ,םיפסאנה לכל היעש בר  ןב = לירויז .ןתנ הליחתמ
 ןושל לכ התאלנשכ ,ךכ:רחא קרו ,  וצפחייד םרמ דחאו 'דחא לכ
 הצוחה אציו תיבה תא בוזעי יכ ,להקה .תאמ שקבו דמע .רברל

 ידכ ,ליפיזוו בר ברה .םע דחיתהל אוג הצור .,דחא עגרל
 . םתא שיא ןיאב 'ונזא .לע .רבד עימשהל

 ליפיזוי בר ברה ןיב העש התוא  רַבְדִנו שחרתנש המ לכ
 . ערוי םדא:ןב. םיש ןיא -.היעש בר ןב לודייז ןיבו

 ןיב .ררועתנ :ךורא חוכו יכ  ,הנדמוא .ךרדב םירעשמ "שי
 רוסא | יכ ,ליפיזוי בר  ברהל חיכוהו ןעטו רטע לידייז , םהינש
 תיבר ןיאש ,הארנ- היפוסוליפה תמכח יפ:לעש םושמ ,תיבר לבקל
 ,ותסנרפ .תוברה .לעש ,רמוא .אוה ,םדא ., שממ הל זג ,הליזג אלא

 ,המוא = אָוה  ,רקחמהו | היפוסוליפה תמכה |. םדא | אורק וניא
 ..ומחל איבי ושפנבו .ומלועב חורטל םדא לכ בייח יכ ,ונחמלת

 + םתנקתב םיפוסוליפה ולועוה המ ,רמוא אוה ,ןכ אלמלא  יכ
 ,תחלצב ודי תא :אוה ףא ןמט אל ליפיזוי בר ברה .םנמא

 ,ןתירחא דעו ןתישארמ לידייז- לש ויתורבפ לכ .תא ךורפל הפנו
 ןוקת,מ תויאר המכו המכ ול אובהו ,וינפב :ותועמ תא ול .חיכוהו
 םייח תחנה אל ,ךכ ילמלא ירה ,יםלועה .בושי,מו "ל"ז םירהמ
 -זא .! והובו והותל : ,םולשו:סח  ,רוזחל .םלועה .דיתעו .הירב לכל
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 תחא הבושת ' ליפיזוי בר .ברהל .בישהו היעש .בר=ןב לידיוז דמע
 והובו .והותל םלועה רוזחיש :'בטומ = ותער- תוינע יפל יכ ,םיפא
 אוה  ,ולכש רצוקו  ותעד :תוינע יפל .  הליזגה = ןמ סנרפתי לאו
 אלא ,ללכ םדא:ינב לש בושי וניא םלועה בושי לכ ירה ,רמוא

 ג, וב .תוכלהמ תופרוט תויח .רשא .הממש רברמ .םיצירפ .תרעמ
 פרה תא לאוש :והירה---,םלועה .םושיב ונל שי :ךרוצ המ --

 תולקלקע םיכרר הזה .םלועה יכרה לכ םא --  שגרב ליפיזוו בר
 טיקשהל םיפואה לפמ תחא םחל-תלה ףטח רשא ,בערה %ןה
 'תונמלא ץצורו םילד קשע וימי לכש ,םדאו ,ומש ןלז ,ונובער
 הריתי הבח --- ,הנורחאה םמחל תסורפ תא םהיפמ לזגו .םימותיו
 תיב:לעב ,אוה םימשדאריו רשכ ידוהי ,תוירכה :תאמ ול תעדונ
 << .תחא עבצא ץצקש ,םרא = !ותדעב :.רבכנו םינפ-אושנ ,בושח
 ולמח אלו וחבטש ,םירזכא םדא ינבו =; ריכיסב אלא ותנקת ןיא
 הָיְלְְמ .םילבקמ -- .הקירפא תנירמב | םילגנא םיפלא יפלא ףלא
 +... םתרובג דעב בהו לש

 ןעוטו הועש בר :ןב לידויז דמוע--% הז אוה רשוי יכו --

 + הז אוח קרצ .יכו---. ותמופק יפנכב וזחואו .ליפיזוי בר 'ברה ינזאב
 לשומ רג י ר ק ,םולעה ןקוה-יותוא ותעשב השע המ: ;דמלו אצ
 תחא תוכלממ ,הנירמל הנירממ ויעסמל אבס ותוא ךלה  ?'םירובה
 שקבו םירעשה לכ לע קפד | ,םיחתפה לכ לע ריזחה ,התרבחל
 ,.רצ ידיב הסשמל םינותנה - ,וצרא לעו ומע לע וסוחיש ,םימחר

 ובישוי יב .(שקב הנטק .תחא השקב קר %ןקו'ותוא שקב המו
 אנ ורחבי | .ומע לריג .תא ךותחל | ,וניר תא .טופשל | ןיד:תיב
 ,םושנאה ורמאי .רשא .לכו ,ויקיצמ ןיבו וניב וכּותי רשא ,םישנא
 ,הרמא תחא תוכלמ + תויוכלמה ונע המ םלואו . יהָי ןכו .םוקי ןכ
 ןוגהו יארכ רבדה = ןיא = : הרמא הינש תובל | ,ינינעמ הז ןיא
  הצרא-םיִמכ ךפשג .םדא םדו -- הכב וזו הכב וז .., יליבשב
 < חתא רמוא + םימחרה תדמ איה הפיאו .+רשויה אוה היא ,ןכבו
 רמוא ינאו --- .'םלועה םויק, ,"םלועה בושי,  ,"םלועה :גהנמ, : יל
 ...1 ארבנשמ .ארבנ אל .וליא ול בטומ הזה םלועה : ךל

 ןב לידייז .עימשה הלאכו הלאכ .תונושמ .תוריקח ינימ .רועו

 "רבדמו .ךלוה היה ךכו .,העש התוא ליפיזוי בר ברהל היעש בר
 תוקוחה .םיכרדל .דודנ קיחרהו יששה ףלאל עיגהש דע ,בהלתמו

 'םימש םיהלא תושע | םוימ םדא ןהב רבע אל רשא ,תוממושו
 ,תישארב ישעמ ירהס לע" גיעלמ ,רקיעב רפוכ ליחתה ואו ,ץראו
 םיקוח עבוקו תונושמ תוחנה חינמ  ,םרא ינב :ינהנמ לע זוב ךפוש

 ..:!רקפהה ןמ הכזו םוק -- ילש ךלש ,ךלש ילש : םילתפנ

 15 הנפ זא < ,ןיצקה לכ ולכ רבכ יכ ,ליפיזוי בר ברה האר
 דמעו ול עומש דוע הבא אל  ,וידי יתשב וינזא םטא | ,ףריע
 : . : חוצו

 ! יד. !.וד"] ודי --

 ליפו בר ברח הנפ ,ותיבל היעש בר ןב לידייז ךלהשכ
 :החנא ךותמ רמאו ,וביבפ דמועה ,להקה לא

 "  ,אוה .בוט ךרבא ירה .הרואכל .! הזה ךרבאה לע 'לבח ---

 :לעדףאו ;תוירבל דמחנו םיענ ,אוה ןוגה ךרבא ,אוה האנ ךרבא
 : ּ 4 םכ דה הים בו לע א לכ ןבדיפ

 בה ףקו השעמ תעשבו
 ,<., םיעיגמ - םירבהה : ןכיה .רע = ,ןיבהו האר להקה לכו = ,וחצמ

0 . 

 = לע הב זמרו :.ועבצא תא ליפיזוי



 :ינררועיו .אוביו פמילואה .הא םיהלאה בזע .יכ -.-,
 רשא ;שיאה - התא ! בולע ,המיק ,ך מררתמ . ררועתהו המוק

 ! ךתטוק ףוקוו אנ דומע -- םייחה ןמ תחרב 0%

 ,וחכשנ -- + ךירוענ היא
 . ףעיו .זג -- + ךרשא .היא
 ,.התמ --- + ךתוקת היא

 . תמלח ער, םולח .יכ .! הררועתהו .המוק -
 ,ץראהמ ! חורזהכנו בוצע םדא .,ךילא .יתאב הקוהר ץראמ

 לע .העמשנש ,הלומהב וכפתשהו הב-.ושער םייחה :הוניעמ .רשא
 * המוק .: ךררועל -- יתאב .יחצנה יפויה ץראמ ;תורור ינפ

 םירה לע :ךופש :שרח :רוא ;הרזמב לָמָנו ךלוה שדח םו =
 הנמדב םיברק זפהםדוא :ירוזא .םיננעו - ,תודשו תורעי לע ,םוקמעו
 =- ערה .םולחה :רבע  ,ףלח ----ךלו םלועל .הבוט .הרושב .רשבל |

 " המוק

 םיררועמו םירבוע םילק תוחורו ,םיננער תוחיר ריואה אלמו, <
 ינומעפ לש םילולצ תולוק . וררועתהו .ומוק -- חרפ לכו חמצ לכ <

 ערוק שמשהו ,ךןפתשמו ךליה שדחה רואהו . ריואב םידעור 'ףסכ
 :ווחא ,המוק .זוע-אלמו ןנערו  ריעצ | ,ול אצויו זפההליעמ תא
 = :ךיתווקת תא ררוע ,םיבוטהו םיערה ךיתושנר תא ררוע 1 המדרת !
 "המוק ,תעה האב יכ =

 .המדרההיזוחא ךירוענ -- + יברק ררועתמ הז" המ, =
 .ףסכנ אוה הבהאלו רשואל -- +ימר שערי הז המ <<

 + הרענתה רשא ךתוקת --.  יניע ינפל ףטושה רואה המ =
 ו המוק

 ףרהנ תומה .לצו ,ךיניע .לעמ רוחשה לולבתה ערקנ יב,
 ,ךיתומצע לכב .הבהאו םייח ךופשל יתאב הגהו ,ול חרביו רוחא
 ,הבהאה"יהלא --- אוה נא

 "המוק

 היה ומשו = ,םיזנכשא םירטמזקיהב בוהכ היה הוה = רישה /
 ריינהדתספ תא יל טישוה אוה = ,יִרּבַה דלאווצראווש = ,"הוחתה,

 ןומב | : ליחתמ לש םינפ תשוב
 .רמא -- ,םומעשה תא ארי ךניא םא ,ארק ,ךל אה --
 .ןוהמתב וילע .יתטבהו יתארק

 4יךכ רביטיבכ" התא הפ
 .+ ךיניעב 5

 ,יסלקה ןונגפב אוה בותכש ,קפס לכ .ןיא = .אבררא --
 == ןועל יל בושחת אנ לא ,  אתוטמב ,לבא > ,ףוסוליפל "יוארכ
 / + תאז ןיאה + בהוא התאש ,יל המודמכ <

 : לק קוחצב הנעו טעמ םלכנ אוה =

 +אוה ךכ םאו ---
 :הבד וא

 תודחא םימעפ רבע .אוה :

 וניא רושה -- ,לאש --

 רבינ ,םידודמ םירעצב  ררחב

 זא 'אצמנ אוה
 :םימי הז .וב יתרכה רשא ,תיעבט-יתלב תוזילע לש בצמה ותואב
 .הכורא החושב יתא 0 אוה ץפח יכ ,היה

 !רמאו ילא הנפ םואתפו . ויניעב היה ןוענשה קרב ןיעכ
 +ימ תא ,התא עדוי אלה --
 . הובהאיש ,איה היואר ןפוא לכב .רבדה ןבומ --
 אלב ךתא רברל רשפא םאה + התא בל"יולג םדא םאה <--

 + בלו בל
 . ךכש ,המורמכ --
 שי םאה . תמאה תא יל רמאתש ,ץפח ינא ,ןכ םא --

 ,תאו תעדל ינא ץפח + ילא עגונב רבג תאנקמ ךב
 ,יתער לע ללכ הלע אל + רלאווצראווש ,רבדמ התא המ --

 יסחי ירה ,תישאר .היתצקמ אלו הינמ אל :ךתוא חיטבמ ינא
 -- תינשהו =; ונא רורר-ירפצ יתש = ,ללכ יזויריס וניא אינופל
 .+ תאז ךל ראבא ךיא

 םי;ופקפ ויה טנ- ול יכ  ,יבלב רשא | תא יתילגנש טעמכ
 .ךומסל .לוכי ינא- אינוס לש אירבה טקניטסניאה לע הנה ,ילצא
 בל םש אל אוה .הוה ןויערה תא יתעבה אלו ידעב יתרצע לבא
 .ויתונויער ףטשב היה עוקש יכ ,הול

 ערויה , בל לכב | ךהוא בהוא ינא .התא בוט םרא --
 יתערי אל .םלועמ ,ישפנ לכב בהוא | ,התיא ינא בהוא -- התא

 יניא ,הבשחמ םיש בושחל לוכי ינא ןיא | הזכ רשא שגר רוע
 -ילב תויחל לגוסמ יניא \ : הילע קר =  ,רבד םוש לע רבדל לוכי
 הטוש יכ ,רמאת . . ..וידעלב יקרועב םורזי אל ימד  ,הזה ןויערה
 ךניא . ןיבחל 'לוכי .ךנוא ,ןיבמ :ךניא לבא ,ונא .לבלובמ יב ,ונא
 ,םיסרטניא ילב םמודה לש ומויק הז המ ,היטפא תאו המ ,עדוי
 תא המרמ ינא .רשוֶא ילב ,הוקת ילב ,תוזילע ילב ,הודח ילב
 ינא ץפח .  המורמ .תויהל רשאמ רהוי ץפח .ינניא 1 בומ +ימצע
 ,תאזה היטפאה תא רוע לובסל ליכי ינא ןיא . חור-ןויערב זוחאל
 ...רוע תויחל רשפא-יא ךכ

 ,םישגרנ ויה וינפ .ותיבל .ךלהו יתאמ ףכית דרפנ אוה
 ,הצחמל עגושמכ יל היה הארנ ללכבו ,תינלוח שא הרעב ויניעב

 יתרמא -- .שדח ןיחצנ תכרבב ךרבל :ךירצ ינא ךתיאו --
 + תומ דע ךתיא בהוא .דלאווצראווש - - ,אוהה םויב רוע .אונוסל
 +... יארקו ךל 'אה

 רלאווצראווש ריאשה רשא ,"היחתה, ריש תא הל יתרסמ
 , אוה החוה יפל אל יכ ,הרמאו הארק איה ,ידיב

 -- ,תואגתהל ילכות .שרח רצבמ תשבכ ןכ יכ הנר --
 ,תמורעת .ןיעמ התיה ילוקבו ,יתרמא

 .ינא ןירוח-תב ןיירעש ,יל המודמכ + התא אנקמה ,התאו --
 !אנקמ --- ינא + הלאה םירברכ רבדל ישובת אל ךוא--

 ? ימבו
 : הלאשו הקחצ איה

 יתוא אוה .בהוא םַאַה --
 ל + תמאב

 : ,תומ .רע .בהוא --
 == קותחצ ףחה היתפש לע לבא ,רבר התנע אל איה

 אוה ךכש ,התא בשוח %המאב

 .הלש קוחצה

 זן

 רויתל תאצל אינוס בל לע 'הלע .ףרוחה ימי .םצעב
 ידגב :ונשבל = . דלאווצראווש :תאו יתוא התא  החקלו ,םירהב
 . םילקו םימח םידנב ,םירייה
 ,ןנערה הפונל הרחומ תיננער רוע  ףיסוה רשא

 ,יקירטדליעמ : םינבל השבל :אינוס
 רעש"תעבנמו



 םילענ .,םימחו םירצק םיליעמ  ונשבל ונחנא . השאר לע הנבל
 הצונ םיטשוקמ םיילוריט םיעבוכ ונישאר  לעו ., םירמופמו  םיכחר
 ללכ המלה אל וז תשובלת :תמאה תא דינהל ךירצ , הכורא

 הלורנ החמש הילע חמש אוה לבא ,דלאווצראווש לש :ופוג תא
 םעפכ +: ועבט הנתשנ םינורחאה םימיב יכ ,יתרמא רבכ , קוניתכ
 העש רובעכו ,הזרפנ תוזילעו תוררועתה תעש וילע האב םעפב
 ,חורדהלוח הארמכ והארמו | ,שירחה  זאו  ,תובצע = ותוא הפקת
 . ילוכנאלימ

 םרטב ןיטשפוקל ונאבו ןכניממ ונאצי .הלילה תוצח ירחא
 לע תבשוו ,לורימ לש .הנופצב הנטק  ריע איה .ןיטשפוק , רקוב
 ירה .התוא םירטוע דחאה .רבעמ .הל ביבס םירהו ,הירווּב לובג
 ,"רסיקה ירה,  ,םירהדתלשלש הליחתמ ינשה  רבעמו ,הירווב
 יתשכ חונל | ונבשי . םיפלאה  ינפל  ץולחה תורמשמכ  םידמועה
 ונמכש לע ונילימרת תא ונמש םויה תויהבו :,ןולמהדתיבב  תועש
 . ךרדל ונאציו ונידיב .ונחקל- םיכוראה תוטמה תאו

 ןיחכהל  ונלוכי אל = .הבע לפרע רוע ץבר ריעה ינפ לע

 יכ ,הז היה לפרע אל ,קושה לש ינשה רבעמ םיתבה תא וליפא
 ורְבָכ .לכב  חטתשהו קמעה לא 'םירההמ ררי רשא ,רבכ ןנע םא
 הנושמ הארמו ,םיללצכ הזה לפרעה ךותב .וענ םישנאה .לכה לע
 ,שמשה התלע רבכ העשב הז יכ ,ונערי ןועשה יפ לע .םהל היה
 ,הקלקלח  ךרד = ,רופכ ,רוק = .ונשנרה אל התואיצמ תא לבא
 לא שיא םיקוחד  ונכלהו ,ונייה םופיע .,הלילה נשי אל ונחנאו
 לע = ונמערתה :ונבלב \ לבא .,ונשרחה .ולרוגל .ררחה :ררעכ  ,ויחא
 ..םירהה לא ףרוחה עצמאב תאצל אינוס לוקב ונעמש יכ ,ונמצע

 וליאכו השירחה איה םג | ,דימת  הזילעהו החמשה ,המצע אינוסו
 המצע < תא - שיגההל . התיה- הכירצ : תמאבו.. ..האטחב .השיגרה
 רחאו ,ונרבל .איהו ינא ונייה רעצמל ול ,ירגנכ -- דוחיב  ,תאטוחכ
 םגש ,אקוד הצפחו  השקעתה איה אלה לבא !ונתא היה אל
 .ונתא ךלי .דלאווצרַאווש

 ,תולעל ונלחתהו רהה ילגר רע ףופבל ונאב לפרעב םיעות
 -יזוחא  ומכו. לפרעדיפוטע ,םישירחמו םילמע ..הרצק תע :ונכלה
 ונאר ,םירטָמ 850--400 לש הבוגל ונילע רשאכ קר .הנש

 ריהבו ךז השענ ונביבס ריואה :,הלכו ךלוה .לפרעה יכ , ונתחמשל
 ליבשה ירבע | ונשמ .םיצעל תוניב ךרתשה ונכרד .רתויו רתוו

 . ונינפל רבד וניאר אל תאז תלוזו , אפוק גלש תומוח ורמע
 יתלאש --- + הדובכ המלע,ךמצע תא תצ השיגרמ ןיא --

 .הזיגרהל הנוכב אינוס תא
 -צראווש -- .דידרחאלכ התנע -- ,רבכנ ןודא ,דאמ בוט --

 ,ונירחאמ דימת ראשנ רשא ,ונרכמ לא התנפ -- + ךיא א ,דלאוו
 . חכ .לכב ונילא ץורל ליחתהו קוחרמ ארק -- ! עגרכ --
 הדמב אלש הכילהו הצירמ םירהב :ַעְגִַמ רתוי רבד ךל ןיא

 ול יתדנה .דימו  ףכית = ךכ ידי"לע ךתוא תפקות תופיע ..בצקו
 :ןוחטבב הנע | אוה לבא ,תאז

 ,ףעיא אל , רבד ןיא --

 ןנערו .ריעצ .תמאב השענ אוה יכ ,העש התיאב יל המרנו
 פמיליאה יהלא, |... ולוקב ועמשנ היגרנאו ןוחטב , היהשמ רחוי

 .יבלב יתרהרה ,"םק אוהו -- וררוע

 וליחתה םיצעה-יללצו ,רוא-ימתכ ונכרדב ונל וארנ ףכית
 ךבס | ךותמו = וניניע תא ונאשנ , ןבלה גלשה ינפ לע .םיפחרמ
 הזחמה .םשו הפ ונילא םיפקשנ םיריהב תלכת-ימש וניאר םיצעה

 ,ונשגרה.רשא תודבכה תיראש תא שרגו רתויב ונתוא ררוע :הזה
 ליבשה .קשח :רתיב : דועצל | ונלחתהו רוק לכ רבכ ונשח אל
 ,ונירבע ינשמ אפוק גלש ,ונילגר תחת שובכ גלש : שחנכ לתפתה
 ,רניניעמ םימעפל ומלענ .תלכתההימשו = רואה-ימתכ .ץק .ילב .ךכו
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 תבל < ונילע | היה .דוע רחה-שאר דעו העשמ רתוי ונכלה רבכ
 ,ךרדה עצמאב רשא ןולמב םיתניב חוננ אל םא--,תועש עברא
 העיגיו = םומעשש הביטקפסרפ | ,רתוי  דוע--חונל דומענ םאו
 : .הנממ םיפקשנ

 םואתפו ,רעיה ךותמ אציו ונליבש לתפתה הנה לבא
 ריהב ןבול , םירבעה לכמ  םוחו רוא יפוטש ונמצע תא וניאר
 םואתפ ונסנכנ * ,תאזל וניכח רשא ילבמ . וניניע לא ץרפ ץצונו
 וצצונתהו .םיריהב ויה םימשה .  רוא-ףוטש ,ןבל ,שדח םלועל
 לעממ  ,וניתחת קירבה גלשה . גלש :אלמ םלוע ביבסמו ,וקירבהו
 לכב נלש--ונתוא וריתכה רשא ,םירהה ישארב ,םיקמעהב ,ונל

 ,הודחו תחנ רוקמבכ הזה -ריהבה רואב הלבט ןיעה . הנפו רבע
 ונדמע לע ונדמע .תועמר ידכ רע ,באכ ידכ רע "הגנעתהו
 + ויפימו הזחמה זועמ םימעפנו םישערנ

 ,ביבסמ .קחרמה לכו ,רהה לש ודוח לע התע הרבע ונכרד
 :תא :וניאר .רהה  ילגרל | . וניניעל הלגנ .,םידחא םילימ .ךלהמ
 לתפתה קמעב ..םירה לש תלשלש --ינשה  ורבעמו ,"ןיִאה קמע,
 \ ינפ לע רופאו ההכ | ליתפ :ןיעב קוחרמ והארמו ,ןי אה רהנ
 ןיעכ ;,דחי .םירובצ ןימשפוק יתב תא יניאר הנפב ..ריהבה גלשה
 עגנ רשא ,קד לפרע ןיעב דוע  אשנתה םהינפ לע . דחא ןמק לג
 ןנעה תיראש התיה וז .ינשה רבעמ רשא םירהה תלשלשב והצקב
 : .התוא ונבזעש העשב ,ןיטשפוק לע ץבר רשא

 וא ,ויחא לא שיא םיקחדנ םהשכ םירהה .ודמע .ביבסמו
 " >ארפ  הארמ .םתצקמ . והער םכש לע שיא םילועו .םיספטמ
 םיוק .םהיוקו  םהל- הגונעו הכר תומד .םתצקמו .;םהל דירחמ
 ,;רוא .ףוטשו .גלש ףוטע היה ,קירבהו ץצונתה .הז .לכו .. םילגלנע
 . ,םייארפו..םיהובג םישאר .השלש תלעב םירה תקלשלש וניאר .קוחרמ
 הטעמ תא 'םהילעמ וכילשה םה .. הלעמל-הלעמל ולעו וספט רשא
 - ארו .הארמו ,םיעלסה תיוג .,המורעה | םתיוג תא ולנ  ,גלשה
 םינוכנה .,םיאטחו .םיער. ,םיללוקמ .םיקנע לש הארמ .םהל .היה
 םהמ. .םג ףיקתה \ ריבכ | חכ .הזיא .םלואו .,לכה  דבאלו .רימשהל
 .."יארפה - רפיקה,  .םוקנה ,רהה .היה | הז ..םרסואו .םהילע קיעמ
 ,לוריט ישנא יפב םירוגשה * ,םע-תורגאו  םינוש .תוישעמדירופס
 . הלאה םירהה לא םיפחיתמ

 , תחא:תבב .טעמכ ונלוכ .ונארק --- ! הפי .המב --
 ויה = ויניע :. תולעפתה .בורמ  טעמכ .הכב | רלאווצראווש

 ',תימינפ תחנ לש רוא הזיא וקיפה םינלוחהו םיזרה וינפו ,תובומר
 ,שודק לש וינפכ

 לובסלו .תויחל :יאדכ --- ארק - - 4 יביהא = ,אל לבא --
 תוארל ידכ  ,םינש האמ

 הפ תימו הכות לא .ךמצע תא ךלשה ! תאזה .םוהתה תא וארו
 ... ביבפמ .לכ :ינפ לע הסכמה ,ןבלה .גלשה .ךסכיו

 ,וניתחת ונטבה
 .הניבו וניניב רירפה אפוקה גלשה קרש ,הקומע םוהת וניארו
 לחנ םש רבע ,הארנה יפכ ,הקד הלומה העמשנ םוהתה יקמעממ
 לכמ הלועו ספטמ ,תחתמ אשנתמ רא קר וניאר .ןטק .םירה
 .םיעלפהו םיעיקבה

 טעמכ האשנתה אל ךרדה " .ונישארל לעממ הדמע שמשה
 רשי הכשמנ קרו = ,הזה .םוקמב
 <  ,רנשרחהו גלשב ונתולקמב ונשקה ,;םידודמ םידעצב  ונכלה

 אוה זע המכ ,יתרכה היניע יפדלע קר ..השירחה אינו: םג
 .רשא .היגרנאהו תוזילעה | זֶה הזחמה הילע השע רשא ,םשורה
 =. ולוא  ,התע .יתרכה היניעב . ןודעו ךוחל םוקמ ונָּפ .וליאכ .הינפב
 " לא התנפ םואתפ , םומכ .בצע ,,םיקומע :םיעונעג ,הנושארה םעפב.

 < ,עוהז- יבולש וכלה .םה = ..העורז תא ול הטישוהו = רלאווצֶראווש
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 " אנהוטיבה 1 דחא  עגר קר הזכ הזחמ

 .,דלאווצראווש הארה רשא םוקמה לא

 )7, רחא הבוג לא ונתוא ליבותו



 עצמאב רשא ןולמה לא ונעגה העש יצח  רובעכ .  םהירחא --ינאו

 םע החישב ונאבו | חכ .ונפלחה  ,םח\ םודא ןיי .וניתש . ךררה
 ושרה ,םיקזחהו םיפיה המוקה ישנא ,םילוריטה ., םיבשהו םירבועה

 ונלוכי תודבכב קר רשא | ,םהלש ןוגר'זב ,ונתא .ורבדו ונמולשל
 די לע טעמ תבשל הבוחל . ול בשח םהמ דחא לכו .וניבהל

 ,איה הפי .יכ ,הל דיגהלו איניס :

 ץרקו ,ינזאב .םהמ רחא "שחל -- ,"ל'דָאמ = גיטפארק א;

 .עעונתה ילכראירטפה ונקזו ,ויניעב

 ;חקחצ :קר- ,הקחצו בל-בוטב הבישקה אונוס

 (יאובו ףוס) :
/ 

. = 2 

 א

 .לקנרפ ןההא: =

 ,הָדְנקִּב תוידּוהיה תובשומה
 (.18--19 'םונמ ךשמה) 1 ,

 יה

 תוטוירחה : איה= הדנקב * וניתובשומ : לש הערה לכ  רוקמ
 -םע תא איקי הלטנ וליאכ  ,רבדה המור ,םירכאה .לש הליהבמה <

 הלפתה תוקידאה תא ,תינמורה ,  תילודופה ,תינילהאווה  תוצראה

 "ןאמרההוינ,ו ""ואבסקא, ,יישריה," תובשומה שלש ירכא ןיבמ , ןאב

 םירבע, םישמשמה םיטחושה ינש רבלמ) רח א רפא קר ינא עדוי

 ,תוירבעה תולמה 'שוריפ תא תצק ןיבמה .,(םהיתולהקל ."םידמולמ

 ךיינת 'םג "רודסה, ןמ ץוח וב אוצמל היה רשפאש ,ידיחיה אוה ותיבו

 רשא ירחא ,תלעותלמ :יונל  רהוי ושמש וללהש י'פעא .,.תוינשמו
 "ןדמלה, .םהב ןייעל .אוה  םג לוכי אל .תוטעומה  ויתועידי ינפמ

 לע ."ותמלשהו  ותונדמל, תא .דימת טילבהל בהוא הוה ידיחיה =

 "ןרמל, םג םלואו וכו רפוש תעיקת .יהליגמבו .הרותב האירק ידי

 טרפבו ,תוסג "תואינש ילב ינוגרז בתכמ .בותכל עדוי = וניא הז"

 .וז ןושלב תוחיכשה ןמ- תירבע -הלמ  בותכל ךירצ אוהש העשב =
 ,םירכאה רתי לש םהיתונשהו םהיתועידי ןה המ ,אופיא ובשחו ואצ

 וליפא ביתכל .םיעדוי םניא םהמ הברה  .ללכ "םינדמל, םניאש

 -לכ .תוסג תואיגשב םיבתוכ ,בותכל םיעדויה  ,םיטעמהו . ,תונוגרז

 רשפאדיא םג  םימעפלו השק  םבתכב יקב וניאש םדאלש דע ,ךכ >>

 --תילגנאה---הנידמה תפש תעידיל ענונש המו .םהירבד :תא .אורקל

 הפשב םמש תא םותחל םיעדוי .םירכא הש לש .וא םֶו נש ירה

 ,ר תחי א לה

 ל ְ

 ,םשפנו םחור תא םירכאה םיסנרפמ ובש ,ידיחיה ינחורה ןוזמה :
 ןאמורה .אוה = ,םיממעשמהו םיכוראה = ףרוחה  תולילב רוחיב =

 וא  ,(רפס תנומת .ול . שישכו םוברה םיקלחה לעב לוזה ינויצסנפה =
 םירכאה ,,(ןותעב ספדנ אוה םא) ץק םהל ןיאש םיכשמהה לעב
 הז ךרוצל .הז . רוקממ עבונה ףבד.לכ .אמצב טושפ :םיתוש =

 יריחיה - ןותעה .אוה .."ןעמעואג עשירייה, לע םלוכ .טעמכ םינמנ
 . תורומאה \ תובשומה שלשב לבקתמה =

 םיאהוקה בור יכ .ןעו ,"הז .ךרוצל, .םילמה .תא יתשגהה הנוכב ,
 ינונע.ד'ע -- ןותעבש  .םירמאמה = .רתי לע .םיחסופ- תובשימבש
 .'ובְו. .םלועה . תויוה .םתסו תונויצ  ,תוימואל : ,תודהי : ,תוינקירמא
 תובשומבש ..ורוהיה . רכאה  יניעב \םה םילפת ולה םינינעה .לכ
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 " ןתוא  הלתשו  ,וניחא' תצקמ  לצא תויוצמה ,תופנה  תופקשהה תאו =;

 תושדחה בור .לע וליפא פה םיחסופ .םהב ךרוצ ול ןיאו .,הדנק
 תאו .םינאמורד .תא קר םה םיארוק . תושיערמ ןניא .םא - ,ןותעבש
 ולפנש = , םינוילימ לש תושורי  ,חצר ירקמ דע .תיאילפמה תושרחה
 ,לאהנייטש לש .ןונכ ,םירגמו םיליהבמ םיטפשמ ,תערה חסיהב םיינעל
 איצממש ,אוה םילבה לבה---ןותעבש ראשה .המורכו יסאל:ידו הקניצנפ
 םירכאה |... ..קלח ריינה .תא .איצוהל אלש ידכ קר ומצעב .ךרועה
 םיאילפמ תומש םג .םהל שיש ,םינאמוהה םתוא רתויב םיבבחמ
 ןופ = העקנעה רעד, רערא  ,"דניק עטביורענ סאה, ןוגכ ,םירגמו
 ,"הנמלא .עטיור -יד,- ,יייורפ ענרעזייא יד, .,"ןאָרימ רעד, .,"ןילרעב
 : .המורכו ילעווייט:הלאג רעד,

 יבא תא ::םעפב  םעפכ :וארת = םיכוראה \ ףרוחה - תולילב
 םבורבש ,ותיב נב לכ תאו .ותשא תא ול .ביבסמ .ליהקמ החפשמה
 הזיא = םחינ55 .אירקמ ,אוהו  ,תינוגר'ז ףא אורקל  םיערוי- םניא
 תבשק  ןווא  םיטמ < םיבופמה לכו ,ייןאמאר .ןערנענאפש טסכעה,
 הרוכבכ,חלמו חלמ לכ םיעלובו ::ארוקה . יפמ אצויה הגה לכל
 םיליחתמ ,האירקה .םויס .ירחא וא ,הקספהה תעשב . 'ץיק םרטב
 ! םיאבנמו .םישחנמ לכה .  דיתעל .םירובגה לש םלרוג .ד"ע :םיחוכיו
 וכ :,אל :: רמוא הזו : ,םקאמל .אשנתש הדיתע הזיל .יכ ,רמוא הז
 .היתורעש יניבלוש דע הלותב ראשתש וא ,,קעשזהל- וא קיימל אשנת
 םיאלמ ןחלושה לעמ םירמוע לכהו .,תוברעתה .ידיל -איבמ שוחינה
 + ןאמורה .תאירקמ -שפנ:קופסו - חור:תחנ

 . ברע .,וז הדבוע .דיעת -- ןאמורה .ירחא .םה םיפורכ המכ דע
 רבכש ינפמ .,ןקז רכא לש ותב הפוטח 'התימ התמ הכשה םע תבש
 לטומ היהו  ,תמה תא :רובקל  העשה הקיפסה אל \ שמשה .בירעה
 . דאמ םילודג | היה רעצהו .יכבהו ןוגיה . .תפשה \ םוי לכ .תיבב
 לוכי "אל", רעצו .ןוני 'בורמ  ולוכ 'חבדנ 'רשא" ,לוכשה " באה םלואו
 ,ולצא בשיש ונתוחמ .תא שקבו :,ותואת %ע/ רבגתהל תאז לכב

 ידכ = ,םוי .ותוא לבקתנש  ,ןותעה) = ירעפייפ,ה תא ול שיגי יב
 | . ןאמורהב ןייעל

 םוש טעמכ םירכאהל ןיא" ירוהיה = ונמלועב  השענה לכמ
 :"אליפאוו, הנטקה ,הבשומה איה 'ללכה  ןמ תאצוי ",העיריו גשומ
 אורקל .ול ןמדמנש ,םירכאה ןמ :רחא . הנטק תינויצ הדוגא הב שי

 ו ל ל ה,': תומימתב  ינלאש ","ןויצ:ילעופ, םילמה תא "רעפויפה,ב
 %'םה המוא ןימ הזיא

 םשמש ,תונטקה םירעב :היוצמה ,וז איה .תיתדה םתוקידא
 תא םירמושו םויב םימעפ שלש םיללפתמ םירכאה בור .ןאכל ואב
 ,.תבשח  תרימשב .םינבה םע  םיקדקרמ םניאש י"פעא , תבשה
 שארב .דועסל | ןחלושר לא ובשיש םינבה  םע םה  םיקדקדמ
 יולגב = לכואה .ירוהיה לעופה םע .םג הזב םה םיקדקדמו ,הלוגמ
 תמועלו  ,םימש יריב התימ פיהכל ,ונירכא תער יפל ,בייח שאר
 ,םירבדה ראשב  םיריהו םינבה ויהיש ללב םיריפקמ םניא הז
 "איצומ, הוב | ..ןוזמה תכרבבו םידי-תליטנב =- הרועסב .ורמאנש
 ,לארשי . יגחנמ רתיַבו הלפתב ןידה אוהו .ןבה תא באה

 ,תובשומב לרוגו ךנוחש ,ריעצה רודה ןמ םירוענה ינב ברקב .
 ,הכ דע .ותימכ .וניאר אלש ,שדח יתולג םופמ ןימ םיאצומ ונא
 הנה ,הלמח .םגו .הרבע םג ונב ררועמ ןקזה רודה רשא  תחתו
 רבלב | הלמחו םימחר  ישנר קר ינב  ררועל .לוכי שרחה רודה
 גגושב .םישענה  .,םייוצר םניאש = וישעמל וליפא .הליחמו החילסו
 ..חעירי רפוחו ךונח רסוחמ

 5ש .םירבח לע  תובירמו.תוטטק ;תורגת .ןונכ ., תובאה .ישעמ
 ינשמ םירוענה .ינב- לכ ברקב :הבהדא  .םינבה יריב ןיא - .ךכב .המ
 םידידי "םידדצ, ינש לש םהינב .וליפאו .תוערו םולש םיררוש םינומה
 הביבסהל תודוהל םה םיבייח- תאזה הבוטה .הדמה לע ..הול .הז םה

- 



 00ותממטוו) אירבו .טושפ לבש ונורכא .ינב .ברקב  תעטונה :,תילגנאה

 הרמב קר אלו ,.םהיתובא לש סגהו םקועמה לכשה :םוקמב ; (56וו
 תודמב :םג 'םא" וכ", תובאה לע = םינבה םולוע .דבלב :וז :הבוט
 ,המדא-ידבוע  רותב םהיתובאמ ' רתוו םה םיזירזו םיצורח : תורחא
 םה םגו .המדאה" לא םירושק  םניא .םהיתובאכ \םהומכש ,יפדלע"ףא
 םיבשו םיעוגענו רעצ םוש ילב הנושארה תונמרזהב  התוא םיכזוע
 רתוי הברה ןויערו .לאידיא הזיא םהילע .עיפשהל  חינ ...ריעה לא
 ;םהיתובאכ הינשקעבו תוחקפב םיפוטש םה ןיא ,םהיתובא לע רשאמ
 םיניוצמו , הדמה:'לע \ רתוי םג םימעפל  ,םה םינשויבו .םימימת
 תוצמבש ,םיעטהל יכנא :םייח ' םלואו  .תועינצה תדמב םג''םה
 ,תוצירפ = . תובאה םג  דאמ. :םוריהז .יתרבחה רפומבו תועינצ
 ינב .ןיב אל ללב \טעמב .אוצמל רשפאהיא הליזגו הבינג : , תורכש
 ונירכא הזב  םילדבנ תמאבו . ריעצה רודה :ינב ןיב אלו ןקזה רוחה
 ןמ 'םג \ העודי 'הדמבו  ,םירצונה * םרינכשמ . דאמ הברה :הבוטל
 ,תולודגה םירעבש. ידוהיה' ןומהה

 םכור . ראמ הכימנ  םיריענה * ינב לש תיללכה םתלכשה
 אוה הבוחש | ,ירובצה רפסה-תיב  ודומל תא ףא ורמג אל םלוככ
 םידימלתה םיששמ .הלכשה תישאר קר תינקנ ובו הרנקב רלי לכל

 ,"שריה,ב רשא רפסה-תיבב .רימת  םידמולה  ,םידוהיה .תודימלתהו
 לש ךשמב רטולכ | ,התע דעו הבשומה | דסוה  תישארמ ירה

 קוח לכ תא םירעכנ ינש קר ורמג ,הנש הרש ע- הנומש

 . ס"היבב .דומלה

 ךרעב = ידמ =.רתוי :אוה לגדנ תובשומב .רפסה-ותב .רפסמ
 ,רפסחיתב .השלש .התע .שי "שריה,ב . ,לשמל ...,.םיבשותה .רפסמל
 תומיבו :.,םויל .םידימלת םירשעמ .רתוי אל םיאב םומ רחא לבלו

 םניאש שו -תאז לכבו = ,הזה .רפסמה היצחממ .ךתוו .אל --- ףרוחה
 תובשומב םיתבה יכ ןעי = ,רפס-תיבל םהידלי תא חולשל םילוכי
 לש ךלהמ .רפסדתיבמ .םיקוחְרה .םיתב .שיו. = ,הזמ הז. דאמ .םיקוחר
 ליבוהל םג -וא םידלוה תא חולשלו ,רתויו .תוילגנא .תואסרפ יתש
 .דאמ .השק רבד .תמאב והז  ,הלודגה ףרוחה .תנצב .הלגעב םתוא
 שו לבא .וב םימשא .תובאה ןיאו ,םימשה ןמ אבה ., לוד .בוכע .והו
 זאש ,ריצבה ימיב ,לשמל ,םמצע. םירוהה . .רצמ םיאכה .םיבוכע
 הדשב הדובע = :םירוהה :םינתונ- ,ןאכ : ריואה . אוה - הפיו ןותמ
 תובסה הנייהת .םלואו = .הרות. דומקתמ - םתוא םילטבמו. םהידליל

 רומג .שפנ"ןויושב םחיתהל = ולגרוה .רבכ .םירוהה ., הנויהתש .. המ
 ןכ .סג ואל ם ו ,בטומ .רפסהרתיבל וכלי םא ::םהינב  .ידומלל
 . ךכ ןיבו ךכ .ןיב ויהי אל "םידמולמ,  ;.בטומ

 ,םינוניבמ םה םיתוחפ ללכ ךרדב  םידליה | תונורשב
 , הסיפתה-ירצקו חמה-ימטמוטמ לש בר רפסמ תובשומה ידלי ןיב
 םהיתונורשכב תומרהל .םילוכי םניא םהבש םיבוטה םיטעמה םג
 םיטקש הז תמועל לבא ,לכשהדידחו חמה-יפירח םינוריעה  םידליהל
 םהירבחמ = רתוי  תעמשמ | םילבקמו | תובשומה " ידלי םה
 , םינוריעה

 -יתבב  םישכור .םידליהש ,תושולקהו תוטעומה .תועיריה
 בסבמו הפירדא תואיגשב .בותבל .ידכ ,םהל תוקיפסמ | ,רפסה
 םייחטש = םירבד = ןיבהלו אורקל | ידכ  םגו ... ,תילגנאב | לק
 .וז ןושלב

 (,אובי ,דוע)

 ,קרמינ :הוד ריר. ,פורפ

 םיארומהו
 דוחיבו הב :אצויכו
 = לנפ לע רשא " םימעה לכמ לארשי אלפנ םהבש ,הלאה םילודגה
 :'תרה לש היתודוסי ,רבחה | לש ותער = יפל .,םה םה  ,המראה

 ! ירזוכה לש ותלאש לע ,.םלועה תאירב תרות :אלו , תילארשיה

 "תר ול שוש ימ לכ תנעט היה .רשא . ,'. וגיהנמו וררפמו םלוע'ה

 :ף'ותמכחבו וקדצב א ר ו ב 5 תומדהל יוושהו תמאה ףדור אוה הרובעבו

 ,ןויעה = הילע איבמ .,(םיינויגה םישקיה לע
 םימיכסמ = םתוא אצומ ךניא ,הילע םיפוסולפה לאשת םאו ., תובר
 ,םהמ שי. ,תונעט םהש :ינפמ ,תחא תעד לע אלו דחא השעמ לע

 לכ ,םֶב .וקיפפי אלש המ ,םהמו :,וילע תערה בשיתתש ,רבד םב
 .?תפומ םב :ודימעיש :ןבש

 * :ןיעב ןיע תָיִגְר .,ונימב דחוימ אוה הזה .תפומה לבא

 . ןאיעלא, -- היארה)

 !.ןוכנ .רתוי וא ,םיראתה רקחמ תא ויהבר אצומל אוה םג רבחה
 וירבד תא חתופ היה אל ורקיע לכש  ,ותלחת לע חיכומ :אוה
 ! ןנגפש  ינפמ אלא ,םילודגה  םיירוטסיהה תוערואמה לע :ותוארהב
 ,וורבדב ןובתמ .היהו םיראהה רקחמ לע ותפקשה ךותמ וירבר תא
 יה זוז הלאשב  תולפונה ,תורומחה .תוישוקהל הבושת ןימזהל

 = לע המב :,וישעמ :רפסלו ומשל רובכ .תתלו. וממורל .יואר  ,דסח
 : " םאשמשו תובוטה .םתודמו וצרא :ושנא קדצמ ךילא עיגיש (המ יפ
 "! הזב (ןימאהל) בייח :תייהה : הנומאב םנתמו

 םקרצ וא ,ךלמ .םהל ןיאו ,םמצעמ ודוה ישנא קֶרֶצ םא ,קפוסמ

 : ."דחי םינפה ינשמ וא ,םכלמ תמחמ

 = תונמראב .,ורוה .ץראב אלא  םיאצמנ .םניאש * ,קפתסמ  ךניאש)
 ומעו  ,ודוה .ךלמ תאמ) ותאמ  אוהש  ,םסרופמ בתכב  ,םיכלמה
 ;ךתואירב ךילע \ תורמושו = ךיילחמ = ךתוא .תואפור םהש ,.תואופר
 <% .םהל אצוי התאש (ןפואב) ,ךב | םימחלנהו  ךיאנושל  תומ ימסו
 תויחל ווב + בווח .תייחה :המחלמ ילכ ילכמ- םתוא תיממו םהב
 "% ותדובע לאו .ותעמשמ לא .רס

 ותוכלמש | ,ןימאמ זא = יתייהו ,ךלמ .ודוה ישנאל שי םא (קפסה

 9 ,"ילא םיעגונ ורבדו

 ו 0 4 = רמוג תמדוקה הנשל ."םלועה, ןייע 6=

 היפוסולפה תוהוסי"
 לש

 .יולה הָדּוהְ יּבַר

 : 1 ב

 = , ירזוכה .רָפְפ לש ורטָשמו יזכרמה 1יקחמ
 6 (.ךשמה)

 < - .םיתפומהו תותואהב = ויניע ךבחה = ןתונ הנושארה הרושב
 םירצמ = תאיציכ ". לארשי  תודלותבש = םילודגה

 < תותואה = ,םיאיבנהו השמ לש  םתאובנב

 :א דוב ב ןימאמ * התא יכ ,ידוהיה  ,ךמול :ךל היה .אלהו,

 : !רבחה ב שמ
 הדפוימה  ,רמולכ) : תישקיהה .תדה איה רמוא .התאש המ,

 תוקפס הב \ םיסנכנו

 וקיפסיש המ ,םהמו = ,תפומ = םהילע  רימעהל  םילוכי םהש

 " .תפומה לע הרבר תא איה הדימעמ ,רבחה רמוא ,תודהיה םג

 ."תפומ אלו הָיָאְר אל .המע ךירצ= ןיא  ,הָיִאְרִה איה יב,

 השוע (ו"מ-- איי י"פ  ,א"מ) תאזה תיללכה .המדקהה ירחא

 = שוא ודוה :ךלמ וכ ,ךל  םירמוא :ויה ולא :רבחה רמא,

 ,סנאש  דועבה נאו +וב בויח יתייה יאו : ירזוכה רמא,

 .,תוידוה תורושתב ויחולש ךילא םיאב ויה םאו : רבחה רמא,

 . רמולכ ינממ רס וכ ןושארה קפסה חיהו ,אוה ןכ : יהזוכה רמא

/ 



 2 יזותוא ר א תת המב :וילע לאושה ףלאשי םאו : רבחה רמא, ל
 ,ןיעל ילצא . וררבתה .רשא ,םירא תב :ירזוכה רמא, ;

 לבא") וררבתהו ,ילצא קפס ויה  רשא ,(םתוא) .םהילא רבחאו ₪7
 ,(דיכ--ו"ט) "םינורחאה הלאב (וררבתה = = >>

 ,הנושארה העידיה ויה: יריסח,ו "קידצ,  םיראתה : רמאל :
 תאזה הנושארה העידיה לבא ,ודוה ךלמ תודא לע ירזוכל העינהש
 ישנאש ,העידיה ךותמ ןיד יפ לע אלא ,ש ו ריפ'ב האב אל
 ודוה ישנאש  ,רברה .רשפאש רחאמו ,םידיסחו םיקידצ .םה ודוה
 ,ללכ ךלמ םהל ןיאש יפ לע ףא ,םמצע םע בט תמחמ םה ךכ

 תואיצמב :ןימאהל . .,ירזוכה תא  בייחמ .םעט םוש .ןאכ הוה אל <
 לבא .,ידיסח,ו קידצ, - םיראההב .ותוא ראתל ןכש .לכמו ,ךלמה
 ןפואב .דחוימ סחיב ירזוכה לא .ברקתנ ודוה ךלמש רחא ;וושכע

 ןורחאה :הז תא. בייחמה םעט ןאב .שי "ירה ,ךכ לכ רורבו .יול
 בווחמ ירזוכהש אלא .דוע אלו .וורוה ךלמ לש ותואיצמב תודוהל
 ישיאה סחיה לע :רסוימה ראותב ודוה ךלמ .תא ראתל ,התע .אוה

 אבש ןויכמו :.,הָיַאְרה ייפ .לע ול ררבתנש ,"יביטמ, .ראותב ,הזה
 םהואב תודוחל .ירזוכה .תא בייחמה : םעט- םג ןאכ ירה ,ָךַכ .יריל
 ,הנושארה העידיה ירחא םהב קפוסמ היהש , ודוה- ךלמ .לש םיראתה
 שיאל .ביטמ אוה ודוה ךלמה םאו :"דיסחו "קידצ, םיראתה רמולכ
 רשיו קירצ :,בוט שיא :אוהש  ינפמ אלא .,הז ןיא אלה ,15 רז
 יתלא תפצ ל א ב: :ירזכלא לאק, | :דייכ .ןמיס לש יברעה -חסונה)
 תניבתו הכובשמ - תנאכ :יתלאב .אהעבתא | םת אנאיע ירנע :תחצ
 83 הרעה ,אאו1 ימע ,רלפשריה תאצוהב ןיע  ירכאואלא  הרהב
 ,הלאה םינמיסה .שוריפב .ראמ  ושקתנ םישרפמה .,ירבעה .חסונהל
 תא הדחוימ המעטה ןאכ .םיעטמ יולה> = ,םהיניעמ םלענש ינפמ
 םויולג .םירבדה ושענ ונשורפ יפל ,.םיראתה תלאש ךותמ הפקשהה
 תחת ,"םיעדונ, - "הרוהשמ, ,תיברעב אחסונה יונש םגו .םיראובמו
 םיראתה +: ונשורפ יפל ןוכנ .םעט הל שי" , םיקפוסמ 7 "הכובשמ,

 ויה םה יכ ,הלחת 'םיעדונ, .ויה---- "דיפח,ו "קירצ,: -- םייתוהמה =
 העידיה יפ לע 'םא :יכ .ותמאתנ אלש אלא ,הגושארה העיריה |

 < .(הנורחאה =
 : (ה'כ) .רבחה תבושת :תא ןיבנ .ןכ ךותמו = = <>

 ,ינתלאש רשאכ ,ךיתובישה הזה ךרדה ,לע :  רבחה .רמא,
 םירבעה יהלא : ול רמאשכ ,הערפ םע רברל השמ חתפ ןכו >>

 םהרבא היהש ינפמ  ,בקעיו קחצי םהרבא יהלא ליר .,ךילא .ינחלש =

 גיהנהו - יהלאה .רבד- םהילא רבחתה יכ =: ,תומואה לצא םסרופמ-
 ינחלש ץראהו : םימשה יהלא .רמא אלו  ;תואלפנ  השעו םתוא |

 ןומה לא וירבד (םיהלא) חתפ :ןכו = . ךארובו. יארוב = : אלו ,ךילא" =
 אלו : ,םירצמ :ץראמ .ךיתאצוה רשא = , ךיהלא 'ה :יכנא = : לארשו =

 : רזוב ךלמ = ,ךל .יתחתפ ןכו = . םכארובו םלועה | ארוב ינא .רמא
 ,וב .בייח - ינאש ' המב ךיתובישה = ,יתנומא - לע ינתלאש  רשאב-<
 אוהה רמעמה םלצא \ ררכתה רשא  ,לארשי להק לכ וב :ןיבויחו <

 הארמכ איהש  ,תבשמנה הלבקה ןכ .ירחאו = ,םהיניע = תוארב
 ."ןיעה

 תומסרופמה ךותמ אוה תילארשיה תדה לש האצומ ג רמאל
 :סוקח הפקשהה ךותמ אלו :ןיעל תוארנה ,תוירסומה :תוירוטסהה-
 ךותמ םיהלא לש ותואיצמ . היארה :האירבה .תרות לש תיגולומ
 הרלותב ררושה אלפנה רדסה .ךיתמ ןודל .רמולכ ,םלועה  תאירב
 יב = המצעל .איהשכ .הקופסמ הניא ,ארוב הולא לש 'ותואיצמ לע
 .רבלב ע בטה השעמ אלא וניא הז לכש ,ןועטל םוקמ שי ןירע

 רוחיב .,םלועב תחא הבָיטח לארשי .תא .םיהלא השעש .ירחא םלוא
 רבכ = ,"יהלאה .ןינעה, יפ לע :ותאובנ תא םהילע .הרשהש ירחא

 לש .ותואיצמב ןימאהל םתוא םייחמ היהש ,רחוימ םעט םהל. היה ><
 ,"ארוב, ראותב םג וילע רפסל הז :ךוהמו ,חיגשמהו גיהנמה הולא

 אב ןוילג . : ו -% 3 םלועה

 אלא = ,חינשמו = גיהנמ :וניא הולאש ,בייחמ ילכשה ךןויעהש ינפמ
 יארוב,= ראותה תמאבש ;האהנ  אוביש ,המבו .ארוב אוהש ינפמ
 ראותה אוה  ,םיראתה ראש לכ תא ףיקמו ללוכה .ראותה אוה

 ;לשמנה :ןיבו ודוה .ךלממ לשמה ןיבש = ןוימדה .ןינע .ישרשה
 וכות ךות = תא וריאָב טילבמו ,יולג- אוה  ,ןודנה ישארה רקחמה
 םייתוהמה  םיראתה המה "דיסח.ו "קידצ, םיראתה :רקחמה לש
 קידצ, :םיראתה ..ויתודמ ראש לכ תועבוג- סהמו ,ודוה ךלמ לש
 :ראותה = לש = (ג1ז0 088010 "היוהה = תבס,  ,אופא ,םה "רשיו
 "הרכהה ."תבס, םה וב | אצויכו = ןורחאה הזש אלא  ,"יביטמ,
 ותואיצמ תא ירזוכה .ריכה םהיפ לע .רשא = >(עמ10- 608ו00806801)
 םילולכ .הולא לש םייתוהמה ויראת :לשמנב ןכו .ודוה ךלמ לש
 תבס  ,אופא ,םה םה  ,"ארוב, ראותב .,ולש ישרשה .ראותב המה
 תיהלאה החגשההב = יולג .ידיל ואבש ,םיראתה .םתוא לש היוהה
 םהשכ הלאה  םייתוהמה :.םיראתהש אלא .לארשי הב דחיתנש
 םהימשר יפ" לע אלא םיגשומ םניאו ,דאמ םה הגשהה יקד םמצעל
 .י םיירפומה םיראתה לש םהיתולועפב יולג יריל .םיאבה םהינמיסו
 םייתוהמה .םיראתה לש הרכהה תבס אופא םה םינורחאה הלא
 ירפס לש ינשה .ךרכב | ,ומוקמב תוכיראב ראבהי הוה ןינעה)
 לש 'ר קרפב םג רואב תצק וב ףיסונ לבא | ,רכונה יזנבשאה
 ,(יחכונה .רמאמה

 הדיתעה הפקשהה התוא לא יולה עינה הלא  וירבדב
 אצומ הנהו . אוביש המב ויתונויער לש םתוחתפתה זכרמ תויהל
 האב איה הרואכלש | ,ירזוכה יפב המוש הלאש איה הזב וירבר
 המל הניכ םוש יילבו םדקש  המב הנכה םוש ילב םאתפ עתפל
 רקחמה לכ תא קימעמ ןפואב הריאמ איה תמאב לבא ,אוביש

 : (זייכ-=ו*ב) וב םידמוע ונאש
 ינא "ןכ םא + ירזוכה רמא,

 "+ םכל םא יכ

 טרפב תומואה ןמ ונילא הולנה לכו ,אוה ןכ : רבחה רמא,

 ביטיי -רשא הבוטה .ןמ  והעיני  ,(ןהמ \ ריחיו .דיחי לכ .רמולכ)
 הרותה בויח היה ולאו ! ונמע .הוש = היהי אל  ךא ,ונילא ארובה
 םיותשמ רוחשהו ןבלה (םדא לכ הב הוש) היה ,ונ אר ב ש ינפמ
 ונאיצוהש ינפמ (ונל  הנתנ) הרותח : ךא ,ויתואירב לכה :יכ ,ונמע
 . יםדא ינבמ הלוגפה ונחנאש ינפמ .ונילא ודובכ תורבחתהו םירצממ

 םיישעמה  ויראות המה םיהלאה תרכה לש הבסה םא
 גהונ אוהש תירוטסהה הנהנההב יולג יריל םיאבה ,םיירוטסהה
 ,וז הרכה .תבס םהל שי םדבל םידוהיה קר ירה  ,לארשי םע תא
 התיה וז .תמאבו . הב םיביוחמ םהו .הרותה לא ונמזוה םה קרו
 איה לארשי תֶריחב :ותבשחמ תלחתב יולה לש ותנוכ
 םכות ךות תא וב חותפל רשפאש ,ןמואה חתפמ ,חתפמה
 ףוסש - .הארנ ןלהל . ונינפלש ןינעב םילפוקמה םירקחמה לכ לש
 ;חישמה = תומי ינפל .רמולכ ,ההע .קרש :,איה יולה לש ותער
 תומיבש דועב = ,ןוכשי רדבל רשא םע | תויהל םידוהיה םיכירצ
 לבא . לארשי לש ימואלה םיפואל .תומואה לכ .ולגתסי חישמה
 ותלוגס תאו לארשי תריחב תא םיעטמ אוה וירבד תלחתב ,ןאכ
 שומש וב שמתשהל הזה ןויערה לא אוה ךירצש ינפמ ,הרחוימה
 דרימ הדימעמ לארשי תריחב .תלאש ,יגולודותמ יעצמא לש

 רתויה הנבומב םיאצמנה ןיב הנרדהה תלאש תא םג קרפה לע
 :הלבוקמה תעבורמה הגרדההש ,תוארהל איה יולה לש ותנוכ , בחר
 ,המוד .ןוקיתו:  הקידב איה . הכירצ . ,רבדמ | ,יח .,חמוצ ,םמור
 ותוחתפתה .םורמל ועינהש ,וישיאמ םתואב ,םדאה ןימ ,רברמהש
 עבטה לובגב תואיצמה םלוסבי הנוילעה הנרדמה אוה ,לכשה לש
 לש ותער יפל .םיפוסולפה תעד תמאב איה :וזו ,..חריה .תחתש

 הנותנ הניא םכתרותש ,האור

 לש תויכלמ שמח קר עברא אל תונמל ונחנא םיכירצ יולה



 םיאצמנה ןמ .ולרבה רשא  ,חריה .קחת אצמנ ןאכ שי יכ : עבטה

 לרכה אלא ,דבלב .הגררמה .קדבה וניא ונממ .הטמל םידמועה

 הרוש ,יייהלאה ןינעה, רשא םישנאה םתוא לכו ,אי בנה , ןימה

 לרבהכ ,רבלב הגררמב קר םישנאה ראשמ םילדבומ םניא ,םהילע

 םלוסב שדח ןימ םה אלא ,שיאו שיא ןיבש לכשה תגרדמ

 ,השממ . ,תונוש  תוגרדמ .ןנשי הזה ןימה ישיא ןיב םג . תואיצמה

 רע ,ודוה םירב  ,"יהלאה ןינעה, .הלגתנ וב רשא ,םיאיבנה ןורא

 ןינעה, .ותואמ = לק = ץוצונ = אלא וב ןיאש .תוחפ .רתויה  ידוהיה

 לש םבלב וליפא .ריאמ .והשמ | ץוצינ  הזיא יכ ,דבכנה ."וחלאה

 הזבנו לפש .רתויה ידיהיה םג ,םהבש םינקרהו לארשי יעשופ

 תומוא = לש = םילודג רתויה םיפוסולפה םגש ,םוקמב .אוה דמוע

 . טיל דוחוב :,ב מ-- היכ ,'א) וב .רומעל םילוכי םניא םלועה |

 דירפת ש) = ,הלעמ אלא = ,רמול :הצור יניא -: רבחד .רמא,

 םדאה ררפהו םמודה ןמ המצה .ררפהכ .,תימצע הדירפ .הילעב תא

 ,אוהש ינפמ ,תילכת הל ןיא טעמו ברב הרירפה לבא ,המהבה ןמ

 ,"תמא .ךרד לע הלעמ .הניאו  ,תירקמ .הדירפ

 וילע .ןיא- רשא = ,איבנה יראת .תצק הלא :  רבחר .רמא,

 ,םהב .יהלאה רבדה תורבחתה ןומהל ורי .לע .הארנ רשא  קלוח

 דיגהו ,םתורמהו םתרובע יפכ = ,ּונוצרכ .םגיהנכ .הולא םהל שישו

 םלועה שודח היה .ךיא  ,(םהל עירו,יש המבה) עידוהו םלענה םהל

 היה ךיאהו  .םדא לא יסחיתנ ךיאה ,לובמה םדוק םדא ינב סחיו

 ךיאהו :,חנ .ינב .הפיו םח םש לא תומוא םיעבשה םחיו  ,לובמה

 ןינבו = ,תוכאלמה :וחמצ ..ךיארו = .ינכש -ךיאו = ,תונישלה  והרפנ

 ;"התע דעו םֶהא :  םלועה ינשו : ;תונידמה

 ןיה ,יהלאה ןינעה ןמ- םילצאנה | ,איבנה יראה + רמולפ
 ,הולא לש םיירוטפה םיירפומה םיראתה לש הרכהה תבס לארשיל

 ראותחב  םילולכה םייתוהמה  םיראתה לש הרכהה .תבס ויה םהש

 גשומ  רואבל .המדקה .םה (ג'מ) הלאה. םירבדה = ."ארוב,  ישרשה

 ,יולה לש ותטישב האירבה

 (יאובי רוע)

 .לֶאְרְשִיעְרֶאְמ םיִבּתְַכמ
 .ומ

 םשל התכו אלש לארשו-ץראב תומעמה תובשומה תחא איה הוקה:חתפ

 ומצע תא האוה תודחא תועש ההשש רייס לכ ,  הילע םילבוק דימת , בוט

 העד ערפמל ןתא איבמ הוקת"חתפל אבה םרא לכ .המע הינורטב אוכל יואר

 1 .התבוטל אלש המורק
 ונודוב שיש *הלכקה , ליבשב אקוד ., ךפיהל וא ,  הורמל , תאז לכבו

 ןנער חכ זיא םעפב םעפ ונגוהמתל הב םישגופ וגא  ,הוקת:חתפ | תורא לע

 םיאור ונא הוקת :חתפל ונאובב . "ונתלכק, תא לטבמו ונתוא עיתפמה = , יחו

 תירוהי הריצי םואור ונא ! ןנתיא חמשמ אוחו --- , לודג ימואל שוכר ונינפל

 לע ורמאי = .נתוא תדרועמ יז הריציו -- ,ןנל שדחה  עוצקמב | ךרעה תבר

 לכבש םי:יהו םיבוטהו םיחכושמה םה היטררפ לבא , ורמאיש המ .הוקת*חתפ

 המ ינחורה םכצמ לעו הלכשהל הוקחיחהפ ינב לש םכחי לע ורמאי = ( ץראה

 המכו סתמדאל ןל"ה םה םורוופמ המכ םיאוו ונאש העשב לבא  ,וומאיש

 אל וז תוקת:התפ ןה : ונמצעל רמאנ רשא שי ,הרמשלו הרבעל םה םורקוש

 ,.תבשומ קר םא יכ ,הלבשהל זכרמ איה ןיא ,  ערמהו המכתה טשל הרסונ

 אוהה עוצקמב , תוגותה לש שרח עוצקמב םוכרע תרצוו איה הבשומ רותבו

 ,ירמגל ונל רסח ןורחאה ןמזה רעש

 ןמ תחא איה תאזה הבשומה .בוטו ךולה ךלוה הבשומה | לש .הבצמ 1

 הירכא :הוקת-חתפב שי וזמ הלודגז  .,.ןתיאו חוטב אוה המויקש ,  תוטעמה

 ,תופלוחו תורפוע תוגוש ארה םינשב תויוצמ ויהש תוגולתה ,.םירשעתמו םיכלוה

 םימוצע םימוכט | הנש הנש םהזוחאב עיקשהל השק היה םירכאה ןמ םיּברל

 תאשל םיצעה וליחתי רשא דע החונמב תוכחלו ףכית םה!הזריפ תא .לוכאל ילכמ
 עצמאב םהיסררפ תא בוזעל וחרכוהו תוכחל םריב | קפיס היה אל םיבר ,ירפ
 ןימ לע וננואתה רצה ןמ םירמועה םישנאה |, לודג רספהב .םרכמלו םלודג

 ריתע ול ואבנו . הוקתהחתפב חתפתנש , םיסדרפה .רחפמ ., הזה .שרחה .רחסמה

 חעב ונָל אבנמה לכש , םרוג הנידמ לכבו ץרא .לכב ללוקמה .ןנכצמ ןה |, ער
 תושעהל ךכ:לכ רבדה ונלצא אָוה לק ךכיפלו | .םוי;תתש ותאו:נ הדיתע
 + תוכוט אלו תוער .אכגל אבנמה . ערו קר םא , איכנ

 תנשו הגש  לכב .הערה האוכנה המיקתנ אל הוקת:התפב לבא
 התפנכה הנש הנש הלדג הז פע דחיו תוריפ םיאיכמד םישדח םיסדרפ םיפסותמ
 . הנשל הנשמ הבותמ הוקת:תתפ האוצומש בהזה יחופת תומכ .הבשומה לש
 םונש שלש רועב .בהז יחופת תוכת 129.000 .ךרע  רבכ האיצוה וז הנשב

 לש תטש םיסעותה םיפררפ ולשכתנ .התעהתעל ,תיבית .ןןולימ יצחכ איצות
 ,םנור 5000 .לש הטש לע םיסררפ ועטונ  הוקת:חתפבש דועב ,טנוד 0

 ןרכמ  םיבר .הוקת-חהפב תדחוימ הכרוב תנש התיה תאזה הנשה

 -- דאמ בוט הקמבו םוצעה 5ע דוע םתויהב םיברע םירחופל םהיתוריפ תא

 רטפו ןוגה חויר םונסדרפהל איכה הזה רךיחמה םג .הביתה םיקנרפ השלש

 םיכרע םירחוסל .ורכמ אלש " הלא לבא .הגשה ךשמב תיגארה : לכט .םתוא

 םתרוחפ תא ורכמ ץראל ץוחל "סררפה, .םתדוגא ידי .לע םהיתוריפ תא וחלשו
 ווק אל רשא .הלאכ םימוכס והיורה םהו ,רתוי הברה םיביט םיחקסב רוע

 / םש ורכמנו .ןמזל .הי"גנאב .רעשה  רריש םג הרק םיתניב םנמא ,ללכ םהל
 ,הנשב הוקת:חתפ הלבק עצוממה ךררב לבא .הביתה : 'רפ ינשב \ :הז-יחופת
 תונויפנה .הביתה קנרפ ה ש ש ץראל-ץוהל החלשש בהזה יחופת רעב תאזה
 רעב ולבק .םידחא םינפררפ ,םלוכ יחילצה םישרח םיקוש שוכרל ושענש
 םג וע 01[ הביתה 'רפ רש ע :הע בר א  הילרטפואל . ןח שש : םהיתוריפ
 הבגנה פכמה תא  היסור הרורוה .הרבעש העשב  .החילצה היסורב  הריכמה
 4 הילטיא תוריפמ הכגנה םכמהל ותיא תושהו ו םיאכה בהז יחופתמ

 תא לידגהל .תלוביה ןתנ הז רכרו ,(הבית לכמ 'בור .2,50 םוקמב 'בור 1,80)
 / תוריפ חולשל .ןטק ןויסנ השענ .חיפורל חולשמה

 : + הילגנאל וז הנשב םג היה חולשמה רקוע לכא
 תרוגא ירי לע דאמ הפו ררסב רדפנ כהזה>יחופת לש קסעהו .חולשמה

 הזוח ושעו םיה ףוח לע ופיב לודג ןסחמ הל התנב תאזה הדוגאה ,"סדרפה,
 .אל םהלש בהזה יחופתש ,אופיא םיתוטב הרוגאה ירבח ,תוינאל הרכח םע
 תרוגאה ןיבש הזוחה .יפל ,םנמזב וחלשישו .סוקמל .םוקממ םילטלוטמ ווהי
 קלח .ךליאו תיעיברה חנשה ןמ  "פדרפה, רכח .לכ לכקמ .תויגאל הרבחה בו

 . הינמרגלו הירטסואל םג

 4 : =" ןוריבחל םלשמ "פררפה, ,חלוש אוהש הרוחפה ךרע יפל הרבחה תסנכהב
 ףיחמה ןובשח .לע הבית לכמ :םוקנרפ ינש ןסחמה לא םתרוחס סגכהב ףכית
 םינפררפל םג חילש תושעהל יאשר "סררפה, .הריכמה תעש: לבקתהל דיתעש
 תא םירכומה םיברע םג שיו .סתרוהפ תא  רוכמל תנמ .לע וירבה םניאש
 ,'פררפה, ירי לע .ם:הז יחופה

 " נוח םינפדופה לכ אל םליאו  .ינוניבמ רתוי חויר האיבה תאזה הנשה
 <> וחלשנ םשלש .םוקמב :םירבד המכב יולת היה חוירה לדונ  .חוירל םיוש
 םידבעמ םינפררפה לכ אל .תוריפה לש םביט םצעבו וחלשנ זאש ןמזב ,תוריפה
  םהולע םיחיגשמו םהיסדרפכ  רתוי םולפטמש וללה ,דחא ןפואב םהיסדרפ תא
 םיחבושמ  תוריפ םג- םינעוטה  םיחבושמ :םיצע לדגל א םיחילצמ הלועמ החגשה
 < הנשב ול סינכה םנוד האמ ןב וןסררפש דחא ]ןסדיפ הוקת-חתפב שי  .רתוןיב

 .םררפ ..וטיג .קנרפ ,ףלא  השמחו םירשע  ךרע רמולכ . ,יטורב = קנרפ .35.0008וז
 18,000 ךרע וא  וטורב 'רפ 20.000  ןמ רתוי וילעבל סינכה .םגור 80 ןכ רחא
 7 < רטינ קנרפ

 םג .רבלב בהוה יחופת לשב קו אל הסנכהה הברתמ היקת-ההפב
 [ לע םודקש םיעיטנ חתע |, לדגו ךלוה תורופ םינתונה 4 םירקשה | ימרכ  רפסמ
 ,הסנכה קנרפ רשע"השמה תתל לוכו םידקש םנורו = , םנור 4.000 לש חטש
 תדובעהו | , היקנ
 / + האקשה סינועט

 :,התסנכה תא לודגהלו םתמדאב שמתשהל איה םועדוו הוקתדחתפ ינב
 :אוה] , םימנוד העברא ןב .ןטק -ןג. זתיב רי לע שיש םונורגא רה וז הבשומב
 וב ךמי יכ ,הנשב קנרפ .םיפלא תשלשכ = הזה = ןטקה .ןגה  ןמ לבקל .םכחתמ
 - , םיצפוק .םהולע שי ףימתש , םינוש םוצע .ינימ לודגל הלתשמ

 ל / ִת , ' תבשומב תוחורה בצמ תא ומירה תובוטה תוסנכההו הכרבה תנש
- 2 4 < 
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 ינפלש  תונגה תוטעמ ויה םינפל , הרובעה .יפנע לכב1 קשמב .בטיה ףכונש המ

 ותיג .ינפלש הבחרה תא טשקלו ראפל רכא לכ לדתשמ וישכע  ,.םותבה |

 , הוטל תינהשמ הפשומה לש התוינ!צחו =
 הבשומב םגש , םימיה םה םיקוחר אל , דוע םיננואתמ .ןיא .הוקח:חתפב

 + לארש\:ץרא 5 ("ךיז טגאלפ ןעמ,) "םינעתמ,  .חהמומה | הרוגש התה וז =

 סישוע 1 העוריה .תינקירמאה הרמימה לא דוגינב ןאכ .תעמשנ .התיה .ו/ ההמימ |

 היהש הז ;םכילע:םולש לש 'שרחה ורוכג = .("ןעבעל א טכאמ ןעמ,) ."םייח |

 תחאכ , תינקירמאהו * תולארשיצראה | , תורמומה יתש תא ךרוכ , הקירמאב

 םישוע, וישכע אסריגה איה ה קת<תתפבו |, "םויה םישועו םינעתמ,,- ! רמואו

 . םיונעה לע חמדקה .תפסות לב חל |
 לש הבושי .םישדח | תוחכ הילא ךשומ הבשומב ררושה הזה כצמה

 +2.900 רע עיגה רבכ היבשוה תושפנ רפטמו ,אוה םג לדג הוקתיחתפ

 לעכ" רומת הילע םורבדמ סח ! "הבשומ, = היקתההחפל - אורקל םילרח  םירכאה

 יצחב ,.הלרגו תכלוהש הרייע *ש הר צ הל שו היקח:חתפ | םנמָאו  ,.הרי

 קספנ וניא הוקת:חתפב .תושהח תוחפשמ 18 הבשומב ופסותנ ןווחאה הגשה

 +רועכב ןאכ םינוב רימתו ,  םישדח םינינבב ךרוצה "
 םינוקתל הלשמ םיעצמא םג הל שיו = ,.םינוקת הל .תנקתמ .הבשנמה ="

 עינמ הל תדמעמו הראב ! תא תנקתמ איה ןישכע  ,וםיכרדה תא .הנקת . הלא |

 ךיע ,וז האצורל שורדי םוכסה . תונגה ו םימ :תולעהל = ידב לוד

 ךותב ווכמנשו הכשומה  האיצוהש תורטש ירי לע ףסאנ -, קנרפ 00 ,

 + בה למע ילב החי"צה תאזה "תימינפה האולהה, . הפוג .הבשומח = =

 תוחפשמ ואב :ןורחאה ןמזב- .  םינונח - ,הכאלמ:ילעב םואב הבשומל = =

 "-התפבש קושה + תונינח י"ע ןהצק ,ןחיחמ תא ןאכ תואצומ ןהו זקוקמ תוחחא =

 המצע הבשומב ןה) םיבהע הבוה םירבוע הכשומד ךוד ,  אוה לודג הוקח |
 . הבשוכה תויונחב םהל ץוחנה תא םינוק םהו ,(םיברע 1500-רע םימעפל םידבוע

 + הרוחס  תונקל היקת"חתפל .םיאב םיבוהקה ם'ופכר ןמ םג

 ימומב היסררפ תא  תוקשהל תלוניה תא ןישכע תשקבמ .הבשומה |

 םג תוקשהל היהי רשפא .הבשומל הלודג תלעוה איבי הזה רבדה - .ןוקריה

 + הנטעמת ללכב האקשהה תיאצוהו ,רהנה  ןמ .םוקוחרה םיסררפה תא <

 הבצמל אוה םיגותמ המכ רע ? הבשומה לש ינחורה הבצמ איה המו 6

 טועמ לכ-תישאר | ,הוקת:חתפ -לש היוקל םאתפ וגונפל הלגתמ הפ ?וומחה
 הוקת:חתפב קר אל היוצמה ,הנשונ הלחמ יהוז ; הבשומב םירבעה םולעופה |

 סנרפל הלוכי התיהש |, וזכ הבשומבש ,ךתוארב = האמ באכי ךבל- : .ךבלב

 רפסמש תעב ,םירוהי םי ש ש קר תעכ םירבוע , םירוחי .םילָעְוָּפ הברה=הברה =

 םילעופה לכל אל ,  תמא =, 1500. רע .עיגמ אוה .רשא שו םיברעה = םולעופה |

 לכ ךרוצל שמתשהל .רשפאהי א הז .ינפמו תורימת הרובע שי הלאה םוברעה

 םושמ < ,ןיעטוקמל \ םג לעופ רּותב . רבוע יברעה = . םודוהי םילעופב הרובעה

 היקת:חתפב הרובע ול ןי:ש העשבו ,  ךומסה רפכב עבק תבושי םשוי אוהש 6 :

 לע לר יחה ידוהיה לעופה ןכ וניאש המ |. ותיבב ומצע תרובעל  רזוח אוה = 8

 לכב לבא " ,תודימה .הדובע ול ןיא םא ,  םיוקתהל 1ל רשפא"יאש ,ותרובע

 שיש  ,םידוהיה םילעופה רפסמ לע םנומ הטבו המכ ףיסוהל היה רשפא תאז
 הכאה לש וטחו ,תז רבדב הכוטל יונש הזיא רכונ םנמאו ,  הוקת?חתפב .התע | 2
 רסוחו האנשה ומת ופס ו . הלודג הדמב :טוה ירוהיה שה 5

 חיכוה ומה 6 םועורי הדזבע תועוצקמל לב וניא ירוהיה ו
 קר םאש * , תווקל ךירצו ,.הדובעה  תועוצקמ לכב ול דמוע .ןנורשכ וכ רבב =

 *ואב ןורחאה ןמזב ,.הבשומב םירוהיה םילעופה .רפסמ הברתי ,.הזל בל םשוו

 תוכזה ןהידי לע לגלגתת ילואו (ןפולא) בלחמ תודחא .תוחפשמ הבשומה לא

 םשל ןוגה השעמ והזש קפס לכ ןיא םוקמ לכמ  ,הז  לעפממ = קיפסמ
 + ץראב  םידוהיה םילעופה  תוברחה

 טועמ -אוה  הוקתדחתפל אבה ימואל  ידוהי לכ תא רעצמה רבדה
 ירבעה לוברהש | , לארשו-ץראב שדחה ונבושיב הגיפ ךל .ןיא . ירבעה רובה = \ =

 חוג הבשומב ןה : תאוה הלודגה .הבשומבכ = ךכדלב ןטק  םוקמ הב :םופתי
 .םיטעממ | תאו לכבו = ,רועב: רשאמ ירבעה = רובדה תא צל רתוי הברה
 "ךוגהל .ונחנא  םיכירצו = . םילשוריב וא .ןפיב רשאמ .תירכע רברל הוקת"חתפב

 < נא ו ."הרות-רומלתה , לש הערה .חְתעפשה 'תאצות .וגרעצל יהוז ! תמאה 'תו

 חורב םהינב תא  ךנחל םיאוקת-חתפה לש תיטרפה 'פתובוב הדוי אל רשא
 תא תושעל תוכוה .ול.שי רשא שיאה ימ , ונש רצמ לבא ? הרוסמהו .תוקידאה
 עבקנ ןח ? תימואלה ונתרטמל תררוצ .,/התוהמ םצע י"פע איה תימואלש ,ונתר
 םושְוד ..ןילהנטו = יררפסה .אטבמב .ירבעה .רופדה  םיקודאה לש "ינומכמת,ב
 -רומלתה, = ילהנמ .םישרופ אופיא עודמו .. תירבע  ורבריש םידימלתה לכ תאמ
 אקוד םישמתשמו רורפה תא םיסנרפמו םירזוח = , רובצה ןמ הוקת-חתפב "הרוח
 ,ןיבהל וצרי אל עורמ | ,קויד רתיב | ,וא ,וגיבי אל .המל ? יזבשאה אטבמב
 " עבקנ .ץראה לכבש העשב ,הוה .אמבמב שמתשהל םילוכי  םנוא םהיבינחש
 םנמואה : ? תינוגרז .רברל ם'כינחה םיח ר ב ו מ ךכ ליבשכו ,  יררפסה .אטבמה
 ירקעמ .דחא - הז םנמְואֶה | ? דורפה ונב טולשיש היסכורותרואה . תרות תשרוד
 ? תירבעה הפשה תיחת דעב עירפהל ונתר

 ןמ הוקתדחתפבש "הרות-דומלתה, איה הבוט ?תורוחל ךירצ םנמא
 -דומלת ב : הבשומה ידלימ םיבר ןכל .םרוק וכנוח םהבש ,םייטרפח םירדחה
 עגונב םג |המדק שי ,סֶאיִלֶא ר'דהו קינבריוא ר"רה י"ע תלהנתמר , הרות
 םידמול = "הרותהדומלת בו  ,.רומלה תפש ןוגרזה היה םירדחב : הפשה < תיחתל
 השק לבא = + יזנכשאו אטבמב םישטתשמש יפ לע ףא ,  תירבעב תוחפה לכל
 ,ןויגהה רצמ חרכומה , ןורחאה דעצה ,תא םג םילהנמה .ושעי אל עודמ ןיבהל
 ידכ ,ץראה  לכב גוהנה  ,ידרפסה אמבמה תא סדסומב סה םג ועבקי אלו
 ? רועצה ונרוד  ינב לבל רחא אטבמו תחא הפש "ויהיש

 "הרות-דומלת,ה חכ אוה הפיש |, הז לע דוחיב רעטצהל = ךירצ .רועו
 -רומלת,ב . הבשומה יהלי לש לודג קלה לע 'התרוצמ תא  שורפל הוקתהחתפב
 =- .רפסההתיכבו , דלי םיתאמב התע שי" , הצחמו הנש ונפל החתפנש ,"הרות
 "הרותדדומלת,ה . : ייפוא רחא | רבד , דוע ןיצל וארו . דלי םיעבשו האמ קר
 קר ס'היבב שי םירלי < תוחליה תא רפסה-תיבו םידליה תא הילא תכשומ
 , תוקוגית 110 וב םיכנחתמש ' , רפסה-תיב די לע רשא םירליה-ןגבו .  םישש
 : םידלי הנומש קר שי

 תוטועפ תלבקמ המצע :אוהש ינפמ םודלי:ןג ןיא  "הרות-דומלת,ה רי לע
 ימי ירבד ., היפרגואיג , ןובשח םג םידמול הרות דומלתב .הצחמו  עברא ינכמ

 בור + םויב תועש עברא .רומלת םידמול תיגוילעה .תוקולחמב .תיברעו .לארשי
 וז איה  הארוהה .תרוצו , םיטושפ םידמלמ םה ,םילהנמה ינש דכלמ ., םירומה
 םהל לגסלו םיררסה תא תונשל םילהנמל ןיידע השק הארנב . םיררחב .הגוהנש
 .השדח .הרוצ

 תוקרי"-ןג .והז--=להתל/:ווארה = בומ- רבה "ההות"רומלת,ב שי
 לע םג שו הזכ ןג .בר קשחב וז הדובעב םיקסוע םידליה . םירליל רוסמ
 תישארב הו  דסומ .תאוה הנשב החתפנש | תונבל  הרות"דומלת,ה רי
 תורומה םגו םישמחל בורק --- ויתודימלת רפסמ .דמוע אוה ןיידע ותוחתפתה
 . ןתדועתל רתויב דוע תורשכומ ןניא

 . תורחתה לכ ןיא  רפסה-תיכו  "הרותלדומלת,ה ןיבש , ףוסוהל ךירצו
 . רפסה:תיבב -- םתצקמו "הרות"דומלתב ,, םידמול םהידלי תצקמש םירוה שי
 יפדלעהףא , תירבע םירבדמ  תורימלתהו םידימלתה . יוארכ רדוסמ רפסה-תיב
 רפסה-תיב .ידמ רתוי = לודג םוקמ ס''היבב ספות = תיתפרצה הפש ו רומלש
 םיקודאה לש- -(תונבלו םינבל) "תורות-דומלתה,, יתשו , א"קי לש הדסוט אוה
 ינינע  .ללכ ךונחה ינינעב תברעתמ הגיא המצע הכשומה . םיטרופקנרפה
 ןג םע .רחְי רפסה .תיב לש ביצקתה | . ןנוצרכ באו בא לכל  םירופמ . ךונחה
 תאו .,'רפ 2509 ךרע רפסה-תיב םינכמ רומל רבשמ .'רפ 16.00 אוה םידליה
 לשו ,16.000 אוה םינבל ."'הרות"רומלתה,, לש ביצקתה . א"קי = תנתונ ראשנה
 .'רפ 8000 ךרעב םינכמ דומלה רכש .'רפ 3500 -- תונבל "הרותהדומלת,,ה

 : לודגו שדח יכונח רסומ דוע  הוקת:חתפב ףסותי .בורקב
 לע | הנבי \ תיבה | . וז הבשומל םילשורימ רבוע טוהנורג .ר'דה * לש :ודופימ
 רפסיתיב םג "חתפי וז הקלח לע .(סנוח 800 .החטש)  ידנולפ .ר''ד תמדא
 תיב = יבינח  ןיבמ קר אל םידימלת 5 חזה .רפקה .תיבל .המדאה . תדובעל
 : . םימותיו

 תולפונו ולפנ  קפס ילב ..הבשומה הלדגו  תכלוה ןכ :הנה
 הבה :ןיה .קפס ,ילב ל ץראב .ונכושיב השענש ,המ לכב  תואיגש הברה
 לבא. ..שרשה ןמ \םרקעל םיצפח יונייהש ,ןנתוא ורעצו ובואבהש םירבד
 ,לאהשי ץראב ."ןרעדןג,, שקבנ אנ לא :ןמוה ךשמהב םהילאמ םיאב םינוקתה
 ונלצא שקבנ אנ לא ]| ונממ םירשואמה םירהא םימע לצא םג והאצמנ אל יב
 ונתרובע .גוח תבחרהל ,.הריציל ףאשנ . תומלשה .תילכתב ושעגש םילעפמ אקוד
 . לולכשו | ןוקתל ם'קמ םג היהי וא , הריצי וויא היהת םא . וגישעמ לובה

 + + + יונפ ללחו קיר םוקמ קר לאשנ ירה , תושרח תוריצי .ןוא םא

 א ;

 ודובעש ;

 ןושבע :םג

 , םימותיה תיב



 ,הקיִרְמַאְמ םיִבָתְכִמ <
 יג

 באה קרצ םנמואה .(* , , , "תמואמ :תוא םידמלמ םכניא םידוהיה םתא,

 םגיאַ םשפנל .םידוהיה .ירלי םה םיבוזע תמאכ וכו ? הזה השקה וטפשמב ירנה

 באה קרצ אלו קרצ ? אוה ןכוה -- ."להוקפ,ה --- רפסההח'בו + םולכ םידמול

 םתוא םידמלמ  ןיאו ,םינקירמא .תויהל  הקירמאב ונודלי = תא םי .מלמ ,  ירנה

 היהנ םאו  ,םולכ אל -- ונלשמ | , םידליה םילבקמ םהלשמ = .םידוהי תויהל

 ,םימלש םיצוכק םגו םיטרפ שי ,ןבומכ . , , "םולכ אל טעמב, :רמאנ םינקווד

 ןמ םיאצוי אלא םניא וללח לבא ,דבלב ינקירמא ךונחב  םיקפתפמ םניאש

 ינקירמא ךונהב תקפתסמ ,הקירמאב רשא הלודגה הלוגה ,ולוכ ללכה , ללכה

 . דחוימ גנוע וילע תגנעתמו

 ,חרזמה .תוצרא ידוהי ינפל בר ןמז ןאכל ואבש , "םינקותמה, םירוהיה

 ?ץרא הקירמאש ,שוריפב רככ וזירכה םה ,תאז םתוקפתסרדב רוע םישייבחמ םניא

 -תולגחה .רעב הלהת םהל הואגו , םילשורי --- ןיטגנישוו ,םהל איה לארשו

 יתש לע החיספו  תועיבצ ןאכ ןיאו םרבכ םכות ירה חוחפה-לכל : וז םבל

 תוקפתפהה רוס ,הפ עקתשהל ואכש ,חרומה תוצרא ידוהי ןכ אל = , םיפיעסה

 + אולג אל .אמופל אבל... םבל וקמעמב ןוורע םהל סומכ דבלב ינקירטא ךונחב

 עוצקמב | אוה החמומ | םא וליפאו ,שוא אנ הפגי .וחיכוו םישעמה לבא

 + ל וארקי .ןלטב  ,.םינקורמאה ךונחה ידסומב תערגמ אוצמל , ךונחהו היגוגרפה

 ךונהה תא חרזמה ירילי םידוהיה םיצירעמש ,הצרעהה ךכ:לכ איה .הלודג

 < רבעה ךונהה תא םיזבמ ךב ,ינקירמאה ךונחה .תא םיצירעמש םשכו ,ינקרימאה

 החלשב הדי גישת רשא לככ םינטקה היתונבו הינב תא תטשקמ הירבעה םאה

 רדחה לא תכלל םתעש העוגמש ןויכמ םלואו  :יללכה רפסה-תוב לא םתוא

 השיבלמו תורומחה .םהידגב תא םהילעמ ם.יה תטשופ דימ ,הרותה:דומלתל וא

 .,הירק תוצוחב םיצצורתמ םהשכ םהוא םישבול םידליהש , םיערקו םיאלט םתוא

 חולש םצעו ,םי פח י םתשכ ירבעה אנפלואה.תיב "א םירליח םיאב תובר םימעפ

 ם"יבל רליה תא םיחלוש ,."ךש חופכ, תנוהבמ וב שי ירבעה םיהיבל םירלוה

 םנוצר ותזש ינפמ, ,.תועש יתשל רוע וגממ רטפהל םיצורש ינפמ --- ורבע

 י טושפ אה ."ןובשח.הו = ,"הדוהה וא רוחה לש ,אתבפה לש .ןא אבסה לש

 % םוירבע .םוחומלב | ,אופיא שי ךרוצ המו = , ןבה היהו אל ןה לארשיב = "בר,ל

 "טייצרהאי,3 = "שודק,- דע שי אלה .  קיזהל | לוכי ונוא "ורבע, 4 טעמ םנמא

 ול אצמוש דע ,קרובו שפחמ הזה ירוהיהו + היוש המ וז *החות, לבא . םלועב

 סתפ ,רהוו .אלז -- .עובשל רלודה עבר :  לודג | לוזב םש  םודמלמש ,םוקמ

 קרוב = , םיירבעה וגב ידומל רכש שרוחב םירלוד יגש הלעמה | ,ונקירמא ידוהו

 ,הנוכנ וחורב ןיא אמש , ומצעל

 "הרותהגירובלת, = לכב .אוה רעצמ הקורמאב ירבעה הרומה לש ורבש

 רעב | ץובשל ט"ר .הרשע .: תרומל עוהי רכש עבקנ היתוביבסו קרוייוינבש

 הקירטא:ו ,הז רכשמ םג ןיתחופ שיו  ,.רחוו אל -- האריה תועש עברא

 רכשב םג תורוהל :םינכומה ,םינלטבו תוצראההימע ,"םיקורי,, ידמ .רתוי ש"הב שו

 לש המלש  "הגלפמ, הלוכ הקירמאבו קרוייוינב .הלדג ךכ ךותמו . הזכ טעומ

 םימעפ עבש | םירבעה | ירלול "םחקל, םיפיטמה , תואפו ןקז ילרוגמ םישנא

 םירומה ןיב שי ןבומכ ,רלודה עבר רמולכ ,רחא "רעראווק, דעב עובשב

 םיטעמ המכ לבא ,ןוושכ ילעבו תועירי ילעב , הילע ינב םג הפ םירבעה

 רפסההיתב לש לודגה ךרוצה תא עיבשהל קופסמ ץמוקה ןיאו ,  ןללה

 םימארהו .ןורשכה ילעב בוהש |, הדבוע איה וזש אלא דוע אלו , םוירבעה

 םרעצ יכ ,"יראה .ינפמ םיחרווש ומכ וז הרונעמ םיחרוב םירומ הזיהל תמאב

 +ודמ רתוי רעצמ םרכשו ידמ רתוו לודג םלמעו

 םהידלי תא  םיחלושה ,םהה םירוהה בור םג : ףיסוהל ונחוא םיכירצו =

 םיקפתסמ .םתובל אוכי יכ ירכע הרומ .םה םינימזמש וא  ,ירבע -רפס:תיב .הויאל

 םה ןוא + םייללכת רפסהיותבב םהירליל  ןתנה , דבלב ינקורמאה ךונחב תמאב

 היהיש דע םיכחמ םה אלא , םינטק םהשכ ירכעה ס"היבל םהינב תא םיחלוש

 ימי  םיאבו םישמשממשכו ,שהרוח ךשע דחאו הנש הרשע םותש ןב םנג

 ןטק ותוא םוהלוש זא ,תסנכה תובב ילגנאה "שטיפס,ה תרגהו "הוצמ=רב,ח

 אלו , "הרות, .ודמלל .ותיבל אובי רשא ,"יבר, ול םידומעמ וא ,ירבעה ם"היבל

 ווב . םירעג .תוארל רשפא הפ םירבעה רפפה:יתב לבבש ןרברה אופוא אלפי

---- 

 ,18-- 19 .רמונב םדוקח בתכמה 'יע (*

 . םינקותמ םירדחבו

 / לש

 . שמח ינב .תוטועפ םע תחא הרושב .םיבשוי הרשע:שלש ינב םנו הרשע.םותש
 . יכ- דע ' , ךכ  ידול = רבדח = עיגה] < האירקה תישאר -תא  דחי םירמולו ששז

 תוברבש ,תודחוימ .תורבחמ ואיצוה = : "המכוחמ האצמה,, ואוצמה 'םידחא םיסיפדמ
 תויתואב ןהב .וספדנ ,"הוצמ:רבה  קפע,ל .תוכיישה .,"תוקריה ראשו, הרותה
 >> ןושגועה:רב | ןטקה | לע לקי .ןעמל ,ילגנא .אטבמב תוארקנ ןהו ,תוילגנא
 :"דועו +( ...ערו .אל תירבע אורק  ןכ .לע\ יב ,הרצק תע ףשמב הפ לע .ןדמלל
 תא  םיחלוש םהשכ- , תירכע םהידלי תא 'םידמלמה םירוהב רמאנ רחא רכד
 <> ללכ םבל פוחי אל ירה ,יללכה רפסה+תיב לא .הנטקה םתב תא וא ןטקה סנב

 < תוטש שמחו ..ם'היבב  .אלכהל .הדליה וא .רלוה היהי סונא יב ., סנטב ירפ לע
 % 5  םאהו באה םיאלמתמ  דימ ., םורבעה סידומלה תעש  העיגמש .ןויכמ לבא... םויב
 " 5 אלו הרלוהו דליה לע ודיבכו לבל ,םירומה תאמ ושררי .שורלו ,םיבר םומחר
 ! באה תאמ אקתפ םירליה םיאיבמ םויו. םוי לכבו ..הרתי .העש ס"היבב םובכעי
 : , תמורמכ = ."התובה - רטפחל רחמיז ואובב ףכית ינב .דמלי,  רמאל :הרומה לא
 . +.יתחא לגר לע הרות רמלל ןקזה ללה וליפא לוכי היה אל הלאכ "םירג,לש

 המו .דבלב ינקירמא ךונחב "םיקפתסמ םניאש, ,םירוהב רמאנ הז לכו

 םא יכ ,םולכ רמאנ אל ? ירבע ךונחב ללכ ךרוצ םהל ןיאש ,םירוה לע רמאג

 .דע םיעש תו האממ שי ,לשמל ,קרוידוינב ,ןטק ןובשח קר השענ
 רפס=ותב םירקבמ םהו , רומלו ךונחל .ועיגהש ,לארשי ידלי ףל א םי תא מ
 םושמח דע הלוע וניא - םוירבע םידומל םג .םודמולה םידליה רפסמו . םייללכ
 | ףלא םישמהו האמ דע םיעבראו ה אמ מש ירה , םודלי .ףלא

 5% ...םיירָכע םידומל םידמול םניא לארשיידלי
 לש ותונמיא ינב יכ = , אופיא אלפיה % ירה כאה ותוא קדצ אל יכו

 % ריצ םורצו םיריהיה יעבורב תשר םישרופ , םיחידמה! םיתיסמה , ירנה באה

 םולבקמ ןכיהו ךאיה , סג תעדל ונל יואר ,בצמה יטרפ לע רומעל ידכו
 ךונחב םיקפתפמ םהירוה  ןיאש ,  םהה םירליה ףלא םישמח "ירבעה ,םכונח, תא

 : + רבלב .ינקירמא
 < םיפלא תרשע יב ,םידמל .ונא ,רבכ אל הז "הלהק,ה הכרעש ,המישרה ןמ

 .םיחפפנה רפסה:יתבב םידמול םיפלא תעבש | םינושה ת"תה יתבב םידמול םידלי

 "תעבראכ ן"ןושארה םויל, רפסה:יתכב םידמול םיפלא תשש ; םינוש םירסומ לע
 .הףלא רשע העברא = | םינושה תויסנכה יתכ לש .רפסה-יתבב = םידמול \ םיפלא
 .םייטרפ םירוממ םהיתבב  םידמול- --םרתיו | , םייטרפ םידמלמ לש "םורדה ב

 < ףןושארה םויל, רפפה:יתבב םידליל ןתנה ,ירבעה ךונחה ךרע רכד לע
 םָוי,ל .רפסה:יתבב ..ללכ רבהל ןיא ,םינושה "םידסומ,ה לע םיחפסנה פ"התכבו

 = וא העש ךרעל קר סא יכ ,עובשב םלש דחא םוי .ולופא םידמול ןוא "ןושארה
 "- \ עובשב םומעפ קר .ןכ ג .םידמול םינושה םודפומַה לש רפפתהיתכבו .. םיתעש
 < םודמול ., רתוי עורג דוע 'בצמה ירה --- תוכיאהל רשאו ,  תומכהל עגונב .ןהו
 :> ולופא םידמול , םישבנשמ םילגנא םירפס י"פע ."הירוטסיה,, = םידמזל  ,"ןאיגילער,
 : : ,תירב ע -- רבלמ ,לכה םירמול הרצקב .,"קוהטע,

 רשע:העבראל | "הרות םיציכרמ, ,םהבש | ןקרוו:ןינבש "םירדח,ה ןוב
 " ןוא  תדלומה | ץראבש = םיעודיה  םינשיה "םירדה,ה ןיבו | ,םיהלי = ףלא

 לורג םהב םגו .תואלפנ העוצרה השוע | קרויגןינ. יררחג םג .ללכ לדבה

 רומל :לכ םידמול ןוא  קרויפוינ ."יררח,בש אלא . ,.תורעבה | הֶלְודגְו שפרה
 < מנפמ ,םירוהה שפנ:תאשמ איה  "ירכע,ה = ..תשבושמ .האירק דבלמ רחא ירבע
 < -לב תא םיבורקמ םהו ,רבדה תא םוערוי  םירמלמה = . הלעמל ורכזנש םימעטה
 "א.א ץמק,ב ליחתמ "םלש סרוק, , תאזה *הדוכע ,ה חבזמ לע :"םהיתוחב,

 ,"לכה ,ש ,"איצומ,ה תכרבו עודיה ןוגינכ הרוטפהה- לש תוכרבה תאירקב םייסמו
 םורוהה םימלשמ וז הרות רומל רעב . . ,."רצו רשא,ו "םידי תליטנ לע,
 - < ,?ןובשחב םווחה, , םיבר םירוה וליחתהשמו ,רומאכ , עובש לכמ "רעדאווק,
 < ,םירמלמה תטנכה הטעמתגו "הוצמ:רכ, תעשל ךומס קר רדחל םהינב תא חולשל
 "שיח, : םילאושו --- תותלרה לע םיקפודו .םיחתפה לע םירזוח וללה: וליחתה

 < באבה לדג, םגמא '% הרות ודמלל רלי (םויב ותיבב ןנניא "רמה, יכ) הרמל

 ", יסונזיב אוה .םונזוכ, = --- הקירמאב  לודג .ללכ הז לבא ."המלכה הלודגו
 2 . "סינזיבה, רחי .לככ ןאכ איה "םיגניב, תורמלמהו

 *םורחח, םג סובמולוק תנידמב שי ,רב .ילב ןכתל ,ןבומכ , רשפאדוא
 *,דוע אלו  .םיטעומה םה וללה לבא ., םינוגה . םירומ םה- סחילעכש . , םיבומ

 םהו םלמעב הכרב הארנב ,םיאור םניא הלאה םוהדחה  .ילעב אקורש- אלא

\ 



 ,םיחילצמ" ,"םונזוב ,ח לא אלא םניע ןיאש ,תוטוירההש דועב ,  קחודב .םיסנרפתמ .

 "קוי , שרח דמלמל סרדח תא םה סירכימ ב"חאו ,.חודחא םונש ךשמב רשוע סו וע

 םונושה תויסנבהוהב לש רפסהייהכבו ת"חהב :םדיב:'ףסכה. רורצשכ ,םצראל 'ם בשז

 ב ת"תזוהוהפ < ב .ידוסיה- לרבהה =: םירלו ףלא  רשעההשמחב .םוחמול
 ,הפט טיהל 5תהו רקיע 'הרותה דומלת םינושארב !:הז אוה תסנכה+

 םיונע דלי תאמ .יכ: = ,הקרצה לש, תודפומ .םה .םינושארה . ךפיהל -- םינוהחאבו
 םיבוג :םינירתא-ש דועב ובשל תוטורפ רשע .תסכמב קר הומל .רכש-םה סוביג

 .\ללכ .הקירמאב יא :ירמגל רכש .ילב דומל ., אלמ .דומל .רבש

 תצקמב תערל ידכ ,דבלב ת"תה .יתב לש םתוהמ לע דומעל היהו יד :
 םינורחאה לש םתגרדמש ירחא  ,תויסנכה"יתבל .רשא  רפסה-יתב לש .םתוהמ םג =

 + ת''תה  יתב לש וזמ .איה הכומג < +

 תורפומ לא ךרעב ..םינטקו םילודג ת"'ת- יתב םישלשל :בורק שי קרוו=וינב יו
 םולועמה .קפס ילב .םה-ת"תה :יתב ירה הקיהמאבש םירחאה םיירבעה ךונתה =

 םהיללצ םה .םיבורמ; ,הלכקהו  האושה .לכ ילב ,םמצעל םהשכ לבא | .םלוכבש
 תורחאה .תוערגמה .לכל .הנממו ,ת"תה יתבב שי" תירוסי תחא תערגמ ,םה םג
 :םירומל םילעמש רבשה טועמ 0 םימייקו םידמוע קרויחונב ת"תה -יתב לכ :תואצות
 ךירצ . לבל ןאב יולג הז זר לבא ,רבדה לע המתי יארו- יאפוריאה ארוקה
 םדא .דאמ אוה בר  הלודג תינקירמא ריעב םייחה יכרצ ריחמ .יכ ,תערל
 רשפאייא הז םובסבש םושמ | ,אוה ינע עובשל רלוד  םירשע-ןאכ רכתשמה
 רתוי הברה רכתשמ םיטייחבש תוחפה .הקירמאב .םירמואש  ומכ ,"םייח  תושעל,
 הבוה םויב תועש עבהא לש הרובע = רעב רכתשמ ינוניב  תויתוא :ררסמ :.הומ
 םיבורמ םהיכרצו . ,רתוי וא  תוחפ ,םיטנגילטניא םישנא םה  םירומה ,הזמ .רתוו <

 ת"תה יתבב .רבועה ,ירבעה = הרוסה רבשש :,ןתונ  ןידה ..היהו  .םורחא . לשמ
 + תויתוא רדסמ לש ורכשמ םינפ ,לכ לע .תוחפ היהו אל. ,םויב .תועש עברא
 הדובע תועש עברא דעב לבקמ ירבעה הרומה : ךכ רברה ןיא השעמל םלואו

 , ךכ-לב אוה טעומ :הרומה לש ורבשש ןויכו .הלעמל רומאב ,רלוה הרשע קר 3
 ,.ינעל ,ןלטבל בשחנ הרוטהו ,הארוהה תדובע םדא לכ יניעב איה היוזב ירה =
 הדעו,, הל שי" ת"ת לכ .  דובב הב גהונ ."ןוגה - םרא, ןיאש הירפל ןררונשל |

 בור י"פע םה וללה םידעוה ירבח .("ןאשויקוידע ווא * רראאפ,,) "'הלכשהה
 המה .רומג  לוטבבו  זובב .הרומה לא :םיסחיתמ םלוכו  ,תומוידה ,תוצהאה>ימע <

 תא: תושעל :בייח .אוהו , סהיניעב .אוה = רקפה --  .הרומהו - ,םווצמהו - םירוגנה
 ךונח .ינינעב .העיריו הנכה םוש םהל ןיאש ,םישנא לש םנוצרי רמולכ ,םגוצר

 םהל םירימעמו  ."סינזיבה,, רדגמ םיאצויה  םינינעה לבב .ללככו הארוהו | =
 לש תירקיעה .ותרועת איה המ  .לוכיבכ "לאפיצנירפ,, ןימ ,להנמ םג  םירומהל >>

 תוררונש לש  ןורשב ותאמ םישרוד שי = .רורבב ריגהל השק --הז "לאפיצנירפ ,
 תא הלגיו .םירומה תא "לגרי, יכ. ,ונממ םישרוד םירחא= ; דסומה תב\טל =

 י דעוה ירבח רתיו "טנריורפ,ה לש  םהיתודמ ירחא  םיוהרהמה ,"םידגובה
 .ת"'תחל היבוברע אלא .אוה .םג .םרוג "'להנמה,ן ןיא--היהיש  ךיא היהי =

 + םירימלתה \ ךונח לע .,הערל , ןבומכ ,עיפשמ .הרוטה לש :ותושי- לוטב 5 ו
 העשל שממ  םיניע  ןוילבב . הפצמו .שפנ- לעב  הרומ לכ | דמוע :הומ"! 'ץוחו <<
 + הנמיה האנ .תרחא הסנרפ אוצמלו | וז ותדובעמ לאגהל לכוי = יכ .;תרשואמה "

 םיפימעמ .םירומ :ךסוח ינפמו .  םינוגה םירומ ת"'תה יתכב רימת םירפחש ירה
 %לכ: םחב. יפל הניאש הרובע .םנשיש םירוטה לש םמבש לע םילהנמה
 + םידימלת םישש דעו םישמחמ הקְלחמ .לכב ' .תוקלחמ  יתש 'הרומל םינתונ
 -- הזמ רוע ,ערש המו ,תחא התכ ינב הלאה םידליה ןומה ןיא "כור יפ לע
 , הרשע"שלש ינב רע--הנומש , עבש ,שש ינב םהב שי .: דחא ליג ינב  םנוא

 + רתוי דוע םילודג הבושמהו שערהו דאמ לודג םירימלתה ןיב .יעבטה ד רפ ה <
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 ,םירומה רכש םועמ דבל מ | ,תורומאה | תוערנמה לב 0
 רודעו שי = , םינקורימאהל = ,"'םהל,, : הנושארז םצעב . -ןה. = יוקחה .תודלוה

 שו | ''םחל, = + ונל  םג הלאכ | ויתי "אל  המל -- .םילאפיצנירפו = הלבשה =
 ''םהל,, לבא :.המודכו : ,ונל .סג ןה .תוצוחנ --- םירומלת .םישמח לש | תוקלחמ

 ,םינופנ .םירדסה : , תוקדקודמ תותכה םלצא :, םורואגו םירמולמ דעו ירבח שי
 ח''תה .ילעב  םוחכוש הז תא --- תוקיפסמ ומלח תועש .,.םגו םיבורמ םיהוטח =

 הו תא םג -- ויכרצל ול קיפסמר ןוגה רכש הרומה 2 !'םלצא ו וגלש
 + ונלש ת"'תה ילעב םיחבוש

 ת''תה לכ םא ,אוה לודג .קפס . םדומלב םיחילצמ םניא ת"'תה .ירימלתו
 עדוי דחא ירבע רעג ףא ןווחאה םינשה- לבוי יצחב  ודימעה - הפ". םנשיש
 הלהקה | הרימעה אל עודמ : הלודגה הדיחה לש יתמאה * ןורתפה והזו | רפס

 תונווחאה םינש שמחו םירש ע ךשמב קרוי:וינבש הריבכה תידוהיה | <
 קרוו:וינב \ תירבעה \ היחתב \ םיקסועה ,.םיריעצה לכ 1 דחא ירבע רפוס :ולופא *

 ל ,,'רבעיחא = /'רבע .תפש :יציפס,, תורבחה .יהבח לב ; ץראה .ירע .רתיבו
 תמדא' לע :אל  לוחגה םבור ,םיאבה םיכתבמב רבורי .ןתורא לעש  ,''לצריה לש
 יתבמ אל :וכגוחו .ורלונש םיטעמהו . וכנוחו ולרג רז הנידמב אלו והלוג הקירמא

 םא יב ,המואה :ישדק לכלו רבע. תפשל .םתבהאו .םהיתועידי- תא  ואיבה :ת'"ת
 + "'םודירשה  םידיחי,,ח ,  םהירוה יתבמ

 םיבר . ךונחה ןינעב הבומל יוגש .ןיעמ .הארנ םינורחאה  םימיב ,םלואו
 םיררושה = ,היבוברעהו והובהו והותה תא תוארל | םהיניע = וחקפנ םעה ינבמ
 םמצע םירומה םג ורוענ ..תועמה תא ןקתל םיפאוש םהו ,וגל רשא ךונחה יתבב
 והפייו .ומוקיו = םדורמו םינע תאו לפשה םכרע תא , ארונה  םחמעמ תא .תוארל
 'ה תו ב יב םוקרריהינב םירבע ה םירומ ה תדוג א, תא

 , םיאבה םיבתכמב .בותכל | דוע. בושא הלאה םירבהה לפ לע .לבא

 < ןאמשילפ אביקע

 ,תּונויִצּב

 + קרוידוינ

 תא  םועודומ לארשו-ץראמ ואבש  םינותעה
 ולפנתה ברעב תועש עשתב יאמב ה"כ לילב ,"הלופב , החיהש תולפנתהה
 תא ונממ תחקל ורמאיו ,לאגי רמ ירבעה | רמושה לע םיניוזמ םיחלפ העשת
 הארשכו ,ורי הגישה רשא לככ ומצע לע ןיגה רמושה ,וב ורי םגו וסוס
 , םרימ טלמהל קיפפהו םהמ רחא תימהו םהב הרי רצ לכמ םיחלפה .והופיקה יכ
 רברה תא 0-5 תרצנל ףכית רהמ ,העומשה וילא אובכ | ,ינשה רמישה
 תמימה .יבורק ינפמ .ורבח לעו .וילע ןגת יכ הנממ שקבלו םווקמה תושרהל
 בודק ה רפכר יחלפ םלואו , הלופל םיליוח ויט ףכות החלש תושרה ,םדה ילאוג
 לש תואוכתה תא ורצק םגו םידוהיה לש םיפוס השש םילייחה  ינועל וחקל
 הרוקחה רשא רע , התע-תעל ,םהב החימ אל םילייחה ןמ שיאו ,  תידוהיה הזהה
 םגו הלופמ םידוהי השש ורסאנ ,םשאה אוה ימ ררבת תושרה דצמ השירדהו

 + רפאנ ינשה רמושה

 ר"ע הלאה םיטרפה

 לש תקפמה רעוה, + הלאה םירברכ וגל .בתוכ .הסידואמ ןויצ"יבבוה דעו
 היסנמגה ירבח לש תיללכה הפסאה יכ |, ונל ץירומ ופיבש תירבעה היסנמגה
 ןפתתשי אל רשא , ל"וחב םירדח םירסימה םייבחה .זומתב 'הב וז הנשב היהת

 - םהיתואשרה תא ןוכגה רעומל איצמהל םישקבתמ |, םמצעב תיללכה הפפאב
 == ,פיב םובשווה םירכחהל

------- 

 ? ן-יל .י 'ה ונרפוס וגל .בתוב ןילרבמ
 :רעיט,ב הלודג הפפא הרבעה תבשה יאצומב הכרע תירבעה תוררתסהה

 םישרחה םירבעה םייחה, רבד לע ןוזניפומ ר"רה רבד הנושארב ."ףאהנעטראג
 .קאה תא ונל הנתנ ,םאונה רמא ,תירבעה תימואלה זועונתה ב
 הבש ,תחא הנופ קר האצמנ םלועה יבחר לכבו .תורזעתהה תא ןתויביט
 תרצונ .לארשי ץראב ..לארשי .ץרא : איה וז הניפ ; תורועתהל הפיאשה .הזכרתה
 םייחה תא .ראתמו  ךלוה .םאונהו ..הלוגה .לע-'םג : העיפשמה | ,תומואל  הזיחא
 תא < , םירבעהל םירחאה םימעה נב סחי. תא ,הירעו י"א תופשומב םוירבעה
 םוופ  ,םנמא .י"אב  םורבעה .ס הבב ררושה חורה תאו תירבעה הפשה תוחה
 וגשבר רבכ . לבא, ,י"אב ונלש  םוינחורה .םינינקה  דוע .םה .םיבר אל ,םאונה |

 תורהיה הקיפסה אלש המ  ,םיעצמא לב 0 טעמבו למע .בורב םש ונל
 , תימצע תוהמ לש הריציה תישאר תא =- ,,םימוצע .םימוכסב תולגב .שוברל
 + תירוקמ

 ןיבש לדבהה תא  ןמסמ אוה םג  .יולה והירמש ר'דה רבד ויוחא
 ישעמ םיקחמה | םיגמ וא אלא ונגיא  תולגב ,י"אבו הלוגב תודהיה תנוכת
 .הו .אוה הרקמ אל . םיירוקמ םירצוי ,'ם י ג מ א םירבעה םישענ י"אבו ..םירחא
 הברה תירבעה הפשה הללכתשנו הרשעתנ תונורחאה םינשה ה"כ ךשמב יב
 תשקבמו העוה .הלוגב תוההיה : . ןהל .ומדקש םינשה  תַואמ ףשמב  רשאמ רתוי
 + הרטמה תאו ךרדה תא הל הארמ יאו ,הרטמ

 האההו -- חפסאה  להנמ .םג. היהש -- .ןיקצומ .ל .א 'ה רבֶד .כ"חא
 ,םע .תורבעה הפשה תיחת ןיכו ילארשיה םעה תיחת ןיבש ימינפה רשקה לע
 םיפאושה ןנחנא .דחא אלא  וניאש שלושמה טוחה 'והו -- הפשו ץרא
 ,תימואלה הפשה ונל איה הפש וויא ןהזב םיקפוסמ ונא ןיא תימואל תו ם ל ש ל
 אל דיתעבו , וגמע ינומה לבל להלורפל השענ תיובעה הפשה תיחת תא"
 ,תוצראה ןתואב וניחאל תי טי ל פ ,המחלמהתלאשל תאוה הלאשה היהת .קוחר'
 . תולארשיה המואה -לש הנינב .בורו .הנינמ בור .אצמג ןהבש

 םיסבודותרואה לש :הסחי תא קניפ .ר"רה ברה ןמס םיהוכוה תעשב |
/ 



 םא יכ ,הפשה אל :אוה רקיעה :תירבעה  הפשה תא תויחהל הפיאשה לא
 הז לע: בישה יול = ךירנייה -ר"דה >  ילכה תשודקל םיאתהל .ךירצ .אוהש ,ןכותה
 תעונת לש התוהמ תא םיניבמ םניא ונלש  םיסכודותרואה . םיצרמג םירבדב
 >ותרואה .םה םהיתופיאש קוזחל הב שמתשהל םיעדוי םניאו תירבעה היחתה
 לע תדמועה = תימרופירהיטנא העונת .הרקעב איה וישכע לש תידוהיה היסכוד
 : : המרופירח רוסי"

 , הפסאה הרמגנ הלילה תוצח ירחא הנושארה העשב
/ 

 סרגנוקה לא תונכהה וליחחה הקיומאב םגו ברעמה תוצרא לכב
 םויללכה םוילארשיה םינוחעה ןמ תצק םגו ,תינויצה הגלפמה ינותע , יירישעה"
 ללכב תונויצה ינינע ד"ע  םירמאמ םעפב םעפב םינורחאה םימוב .םיסופדמ
 תאמ םירמאמ לש הרוש תפפדנ "הרופצה,ב ,טרפב ירישעה סרגנוקה תולאשו

 תוספרגו תוכלוה "טלעווה,ב  ."ירישעה סרגנוקל תורעה, םשב ם'נ רמ
 הגלפמה לש יסנניפה הבצמ ןוקת ר"ע םינוש םירבחמ תאמ תובושח תורעה

 םורמאמל רחוימ םוקמ התעמ אור הצקמ יכ , עידומ "טעוופזאר,ה ,התגהנהו
 והירמש ר"דה תאמ רמאמב תחתופ וז םירמאמ תרוש ,סרגנוקה תולאש ר"ע
 , "המרגורפה - תולאש, ד'ע ןיול

 בא:םחנמ שדוחל :א'כ--ויטב ליזבב הָיהי ירישעה. סרגנוקה
 0 . טסוגאב :ויט---'ט ;טסוגאב 'ב---ילווב זיב)

 ,םילקוש י'ע ורחכנש םיריצ קר ףתתשהל םילוכי םרגנוקב
 , (ינויב 1?--80) זומתב 'ד רע םהילקש תא ולקשש

 ןליחתה רבכ ןלקב לעופה דעוה תכשלב יכ. ,העידומ "טלעוו,ה --
 + ירישעה סרגנוקה  תכשל : ליזכב התפה זומתב 'זב , סרגנוקה לא תונכהה
 סרגנוקה תכשל שאר םג, היהש ,ןיטשנרא ל ך"רה דמוע הכשלה שארב
 + .גאהב .ונימשה

 תבוטל ..קרמ 0810/09 תימואלה ןרקה תבוטל ופסאנ עובשה ךשמב
 תנורחאה המישרה .קרמ 1727,15---רמיהנפוא לש  ורופימ תפתושמה הפוקה
 .9878 רמונ--איה כהזה רפסב

 ים ב
 דג 1 -

 תאצרה | םיטטופרל הרפמנ הכלממה-תמוד לש היססה תריגס ינפל
 תעצה יפל , רחוימ ךלפל תיסורה םלוח תלרבה רבדב םיקוח:תבירעל .היסימוקה
 תועקרק תינקב םירוסא שדחה ךלפה יבשות םודוהיה ויהי הו ןינעב הלשממה
 םג הלינגמ העצהה התואש איה הלשממה לש המעט . תורייעו םירעל ץוחמ
 לורבהל אופיא ןכתי אלו שדחה ךלפב המדא ז ונקל םיגלופה לש םהיתויכז תא
 םע המיכפה אל המורה לש היפימוקה לפא .םינלופה ןמ הבוטל םירוהיה תא
 , םינלופל | םג  .םירוהיל םג .תולכגהה תא תוחהל .השילחהו הלשממה תעצה

1 - 

 םירזמל תחל העצווה לע הנד הכלממה-תצעומ לש תיסנאניפה היפימוקה
 רבה ,תנקז תעל סרפ לבקל תוכזה תא .םיליהתמל רפפה"יתב לש םירכעה
 רבבש ,העצהה תא תוחהל עיצה ,בופראק .פ ,ו.ינמ'ה טטופידה ,היסומוקה
 םירוגויל .תוחנהו תויכז ןתמ יכ ,.זמע יקימינו .ומעטו ,הכלממהדוומודב הלבקתנ
 םיטטופירה לכ וכמה בופראק לש וז ותעדב ,ןמזה חורל וישכע םואתמ וגיא

 ותעצהל יולגב םיכסהל ושוב ולאכ זכרמה ירבה םלואו | , היפימוקבש םינמיה
 ; ריצבה ימיל רע הלאשה רוריב תא תיחרל ועוצהו בופראק לש

 שורהלו ריצבה ימי הע העצהה רוריב תא -תוחרל טלחוה * תוער בזרב

/ 

 < .רעוומה ןוהה .לש ותומכ ר"ע םיאולמ:תועידי הלכשהה ינינעל ןוירטסינימה = תאמ
 + םודוהיה לש .רפפה-ותב רפסמו םיטרפל

 . .לש הבושיה תויכזב ןידה רמוח לכב םורופקמ ןליחתה הנורחאה  תעב |

 , םורוהיה לש םהיתווכזב םיקדוב  ץוקה תונכשמבו " ךלפה"

 לש" תונועמב : תולילב תוקודבו םושופח .םישוע ג רד ב רט 5ב = . םידוחיה

 תוזוחמ לכב םג ,בויקב .םא יתלב :הכ: הע .ותמגוה היה אלש רמד---) םודוהי

 תא ףכות םישרגמו
 : , םולקבש לק לוספ םהיתויכזב םואצומש , הלא

 + םידוהי רועבב הרתי  תוצירחב םיקסוע םהיכלפל  םירטנרבוגה ףאו
 "7 קר שו אשרהתואנב הבישיה-תוכז יכ = ,עידוה ידורוגובונ-ינזונה  רוטנרבוגה
 ילעב םיהחופה תא ללכה ןמ אוצוח ןידב אלשו ההובג הלכשה ילעב םידוהיל
 + דועו יאלוקינ רפיקה ימיכ אבצב ודבעש , םוליחה ינכ תא ,הנושארה הדליגה

 קוסעל תגמ לע ץיק תואנב הבישוה תוכז שי יכ , רריב תכלת לבל עגונבו
 = | ,,אשדיתואנכ הבישיה תנוע תלחתה ינפל םשל ואב רשא ,הלאל קר םחנמואב

 תורחא םירעמ בויקל םיאבה"םידוהיה תאמ תלטונ תיבויקה היצילופהו
 "ןידכ רועה ןמ םהילעב תא | םושרגמ-ו עוכק ןמזל וגתונ .אלש םיטרופפאפה תא

 "- שרוגש , הארטסוא רועמ הנושאר הד'יג . לעב ידוהי רחופ ,.םיטרופפאפ"יהפוחמ
 רטסוגימ "לא  תינפל השקבב הגבורב .יאזריבה דעוה .לא .הנפ ,.בןוקמ .הז .ןפואב
 ,השעמ היה | בושו ,וז הרזגל דוסי שי םא ררביש ,תולרתשהב רחפמה

 ,וש - יגרוברטפה  .ןידה:ךרוע. תאמ טרופסאפה תא הלטנ תיבויקה היצילופהש
 >לא | הנלבוק . שיגה .ש רמ = וז ריעב ול שוש ותוב לא .רפ .בויקל ואובבש
 + טאניפה

 % הזה ראלוקריצה תא תוזוחמה יריקפ לא חלש ינילהאווה רוטאנרבוגהו
 ואמב 'ג לש קוחה לע םירבוע  םידוהוה יכ  ,יבל לא .יתתנו יתיאר,

 תומוקמכ רוחיב = , תורויעל ץוחמו םירפכב בשיתהל םיפוסומ םהו 1882 תנשל
 ן 5 תומלש" תובשומ | תורסונ ךכ ךותמו , לורבה-תלסמ לש .תונחתל םיבורקה
 תאמ .םירכוחש המדאה לע םיתב םידוהיה םהל םיגוב יכ , םידוהי לש

 ןיה אל וליא = . רךחפמהיתבו (3) םיחבטמ:יתב , תואקירבאפ ןינב םשל םירכאה
 לע חיגשהלו  םהילע תלטומה הבוחה תא תושעל םילשרתמ היצילופה:ידוקפ
 לש הינפ םוש ילב םילטבמ ויהו 1882 תנשל יאמב 'ג םַּוי לש קוחה םויק
 ,'ףומוקמב רחא וא הז ןפואב בש יתהל םיד היה תוצמאתה תא :תימצע תלעות
 קוח:תרפה דיל רבדה אביש היה רשפא יא .זא וכ .,הבישיב םהילע םירופאה
 - רומאה קוחה | תא .ךליאו ןאכמ ריז הל .םידוהיה כ אלש ירכ + הזכ ןפואב
 0 םירעל .ץוחמ = םיבשויה = , םירוהיה לכ לש  תקוודמ : המישה: ללכב עובקל ,ידבו
 78 אלש ,הלועמ 'החגשה תיגשהל  תוזוחמה ירש לע | הוצמ ינא , תורויעו
 ייע ןא םמצעב המדא ורכחי אלו ולאכ תומוקמב. ןפוא םושפ םידוהיה זבשיתי
 שנוע:ימויאב  .סידמועו \ םיזוצמ .תויהל | םיבירצ .םונאטכה ידיקפ 'םגו ,  םירחא
 7 ואפע  .םהל הרוסא םהב .הבישיהש | ,םירפכב  ,בשיתהל :םודיהול \ תת ילבל
 . קוחה

 והילא רמ יטרפה רועה , ינויצהו ירוכצה ןקסעה שרוג קפנלו מ סמ
 היהש = , איה .שוריגה תבס ,הנש םישלש וז ריעב בשוש , ןטיליארווא
 + םישרוגמ םירוהי תבוטל הנלבוק:יבתב רוע ל

 רחא םע בוצבוקוק םופסכה  רטסונימל הלאה םימיב = התיהש' החישב
 .היסורב םורוהיה .בצמ בטוי בורקה דיתעבש , תווקל ןיא יכ ,רמא םיאנותעה
 ! : ;תעונה תעשב הרושכ אלש וגהנ--.בוצכוקוק רמא---בידוהיה = . תצקמב/ ןליפא
 השענ םבצמ ןיא םא ,  םהל בר ךכיפל .  הינופאי םע המחלמה .ימיכו רורחשה
 -- התטבהה תא םירתוס הלא ןירבד יכ  ,יאנותעה ותוא ריעהשכו . רתויב ער

 " .םורוחול ןיא תמאב וכ , בוצבוקוק הנע ,םידוהיה בצמ .בטוי יכ , ל'וחב חיטבהש
 | הער םוש היפורב םהל םישוע ןיא יכ- , ללכ ןנואתהל המ לע

 <רמ

- 

0 

| 

 ' ,םיטפשמה ןוירטפינימל .רשא ןושארה טנזטרפרה לש רוטקרידה ןנפ
 " בש ,וקסניצשוו רענה תחוצר  ןינע תא שוררדלו ' רוקחל םויקל ח"שנש , בודאול
 תוכומ  םינותעה ורב יפל , רבד: רחאצרה תא רטסינימהל  רסמ .רבכו וכרדמ
 ,,םירועמ םינמוט םג ןאצמנ אל יכו יתד חצר הז היה אל יכ , ותאצרהב בודאיל
 ,'תיתד .הרטמל תישענ החוצר תרוצ םלעפל תתל םיחצורה ונוזיכ יכ

 םרעצל לבא ,בויקב השרח * םד-תלילע םיקינזויפה  ואיצמה \ םיתניב
 2 < םודע *'"ע ףכית השחכוה

 לע הקפמה תאמ לבק תורפפל תירוהיה הדוגאה לש יגרוכרטפה רעוה
 .. .ןושללו הירוטסיהל = , תורפסל םירועש רפול ןוישר גרוברטפב  םידומלהללולג

/ 



 םורוטקיל רותב  ,וז הנש ריצבה ימיב היהת םירועשה | תחיתפ
 -- , גרוברטפי הדעה בר ,טדאטשנזייא א'מ

 רפסהדותב ידומלת

 , תוירבעה

 ה"ההו .בוכבוד .ש רמ | ונמזוה = | <

 ,.תורבעה תורפסה תודלותל -=  גרבגוצ רמו = הירוטסיהל 5

 .הלאה םירועשה תא רקבל ושרוה אל םינוכיתה =
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 אוה . רינריללאוו .וו ,ג ירובצה ןקסעה גרוברטפנ תמ הלאה םימוב 6

 תוידוהי תורבח תבוטל , לכור ףלא תואמ לש םובסל הלועה ,זגוה לב תא חינה =

 תורבחהו. תמייק ןרק ריתב חנומ היהי ףסכה . הקרצו הלכשה ינונעל תונוש =

 תילארשיה הלהקה ןוטלש לש ותושרל הרפמנ תמיקה ןרקה ..תיכרה תא תנלבקחו

 " + תיגרוברטפה

 לש םירוטקרירה לא הדוקפ אוצוה  יבויקה םירומלה:לולג לע חקפמה

 םירזוחה  ,םירצוגה םידימלתה תא תעדל הרוקח ושעי כ ,  םינוכיתח .רפסח:יתב-

 תא ול איצמהלו , םירוהו םירומ לש םעויסב תיבאלפובארפה הנוטאה יִרָומל לע >>

 .ןודל םרימעהל ירכ וללה םידוהיה םירומה לש םהיתומש

 לע  חקפמה לש וז ותדוקפל ןוטיליפ שידקהש , 'לסומ .בויק, ןותעה

 , לבור תואמ שלש םלשל שנענ , םודומלהילילג ל

0 
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 .ץֶרָאְל-ץוחְב
 ןמומ יכ ,ררבתנ , הילגנאב = םינורחאה .םומיב היהש ,  םעה:דקפמ י"פע

 18,576 רפסמב ןודנול לש החרומב  םידוהיה רפסמ .טעמתנ ןורהאה דקפמה

 תודוהיה | תונותעה , םיבומסה  םיעבורה | רתיב םג הארג הז  תחפ , שפצ

 לבא . הסוגכה-תורמוהב = תאזה = תוטעמתהה " תכס תא תאצומ  תולגנאה

 ןיא ינודנולה וטיגב םו בשויה םירוהיל , תוימוגוקיא תובס ךכל ומרג יכ , םורבופ

 תצק הכרתנ תאז תמועל ,םירחא תומוק מל ה יררונ ךכיפלו , טגרפתהל המב <

 שפנ 5101 דע 1861 תנשב תושפנ 808 ןמ -- דנאלרואב םידוהיה רפסמ =

 .1 תנשב

 לכב םח הל רחא הפ טלחוה ןודנולב "תולהקה יחילש דעו, תפסאב = 0 07008

 ורע .לכב האחמ לש תופסא .י'ע עובשל .ןושארה .םויב חתיבשה קוח דגנ ףקות <

 םורגת וכ היצטיגאש ,רוחפל שיש י"פעאו = ,.םיזורכו תורבוח י"עו הנודמה =

 הנממ םמצע תא רוטפל םולוכי םירוהיה ןוא , תומשוטנאל  בועורו תומוקמב

 םינונחה תודוגאמ תויצאטופור ופתתשה וז הפסאב .הצוהנ ה'ולגה המחלמה -

 רובצה :ינקסע : יניע .תא וחקפ םיר י עצ ה . ןולוקמהותב ירבועו = םודוחיה

 ינויצה .תולועפל אצי סא ,שרחה קוחב הכורכה הנכסה איה הלודג המ .תוארל

 , ומואנכ רועה שטיווטנב  ןאמרונ'
 תנישעת יב ,שוררלו ןושארה פויה .:: תחונמ 0 העצהה דגנ האחמב תאצל

 . םידוהיל תוחנה
 הרתכהה גחב וכ  ,ונוצר תא עיבה , ישומחה גרואיג .,ווולגנא ךלמ --- =

 1895 תגשכ דסוג הוח רודגה |. םוהוהיה םירענה לש אבצה דודג םג ףתתשו
 לבב <..דחוימ : ןוטקרפק:תיב םג ו" שוו טדימשרלוג  חונמה  .קונבוקלופה רע
 תוכרענ זאו , תועובש הרשע ךשמב ץיקדילהאב תבשל םירענה םיאצוו הנש

 דורגה .רקפמ . םיכומנו םיהובג םוריציפוא םג * םהונוב שי . םהלש אבצה"תוסמ
 + ןהכ-הראלח יד קינבוקלופה אוה התע =

 התיהש  ,זיר א 52  תולארשיה הירוטסוסנוקה לש ,תיתנשה הפסאב |
 תוסנכה וב : ,ח'הודה .י"פע .ררבתג | , רלושטור דנומרא ןוראבה לש .ותואושגב =
 1,086,808 ךסל ולע היתואצוהו קנארפ 979,028.םובפל ולע 1010 תנשל הלהקה
 3854 קר וטלש הלהקה"סמ ,'רפ 55,000 לש םוכסב ןוערג שיש .ונויח ,"רפ

 קוחה יכ :ץ/הארנ .'רפ 269,000 חלהקה-תפוקל הנשה ךשמב וסינכהש , שוא | =

 ,תילארשיה הלהקהל  הבורמ רספה םרג הכלממהו היסנכה ןיב דורופה ר"ע | =

 ינינעב םיפתתשמ םנואש ,זיראפב .םידוהיה רפסמ .דאמ בר התע יכ ןעי
 הדמב .תוסכודותרוא הניא תימשרה הלהקהש ,םונעוט וללה , לכ הלהקה

 ,. הילגנאב םינכרה לש םתבוח סג .יהוז .יכ

 .ןידמ .רתוי איה - תיפכורותרוא 'הלהקהש , ףפיהל : םינעוט .וללהו ,םהל השוררה
 ה להקה =: ינונעל  תור:תזיירקב = ללכב | םיטחיתמה הכרה | םירוהי שי = ןבומכו

 , תולארשיה

 =היו===ש=

 רתוו ררבתמ =, הירטסואב התע .תכשמנו  תכלוהה , תוריחבה-תמחלמב
 אבה טנמלרפב יכ ,םירעשמ . הירטפוא ידוהי לש יטילופה םריקפת | ,רתוויו

 הירטסוא ידוהי לכ ויה ילמלא . העד םירשע לש ןמק בור ךא הלשממהל היהי
 רוחבל םילוכי ויה .,סהינומהב | תוריחכה לא ןאבו .ימואל | ךוחא  םידחואמ
 .םהב קה יולת תוריחבה אצומ היה תולילג העבשבו , םיטאטופיר ג'ו םבותמ
 ןויזח  םיאור ונא ןושכע לכא ,הלשממה לרוג םג םהב יולת אליממ היה וא
 קר אל םימחלנ  םיימואלהו תוצובק תוצוכק  ודרפנ :םידוהיה ,ירטגל .רחא
 . םמצע ןיכל םניב םג םימחלנ םה אלא ,םיללובתמב

2 

 םארסטופב  שרחה ונומראב זנכשא רסק םלחליוו לכק הז עובשב
 ,םירמוא = ,ןילרבב התע ההושה ,ףוש בקעי יקרוייוינה ריקנאבה תא ןויארל
 ישעמ + רברב ץעיתהל ,איה זנכשאל ףוש ריקנאבה לש ותאיב תילכת יכ
 . . חיסור ירוהי תבוטל היצאטיגא

 םידוהי ויה אל הב דע .יראנלובה םנמלרפב םידוהי
 םדצמ רימעהל היראגלוב : ירוהי ומולחה :וישכע ,ללכ יראגלובה םירחכנה-תיבב
 זנאקה .םהלשמ םידחוימ.. םימארודנאק טגמלרפה לא אובל תובורקה תוריחבב
 םדצמ המיבסמ הלשממה תגלפמ . יול דודו טסבריה לראק ינויצה ויהי םיטאריה
 , םטצעל םידחוימ םיטאטופיד םהל ויהיש םידוהיה לש הז  םצפחל

 .אגב תוריתבה תעשב םימוורנופל היצאטיגא
 םישוע םהש היצאטינאב םישמתשמ םינלופה יכ :,םיעידומ םינותעה .ה יצי ל
 םירוטאטינא ינש ואב הצישטאלאב ריעל  .םימורגופרימויאב םג .תוריחבה םשל
 .םימורגופב םידוהיה לע ומייאו םידוהיב םירכאה תא ותיסה רשא ,םיימשיטנא
 הרמגנ  הריחבה"תפסא = ,יקסבוקייז "'ינלופנאפה,, רעב םתעד תא ווחי אל םא
 .חחפב םש םייורש םידוהוה "'! םידי'זה תא וכה,, : תואירקב

 ,תיְתּורפפ תועידי
 ! תכרעמב ולבקתנש םישדח םירפס

 :ראווב הישות, ."צוה "הלורגה הקי תוילביב,ה ןמ
 :ראב 'הריקח .המורקה תירבעה השבלהה ,-- -- 18-- 15 :אש
 שיא תאמ םירויצ םע שדוקה יבתכ תפוקתב תירבעה הינולואיכ
 תאמ םירמאמ .תצובק -- .16 ;'בור 1.80 רפסה ריחמ ,גרבשרה
 ריחמ ;תישילש .תרבחמ ,יקסנאנזופ ..א. .ש ריד י"ע רגיינ .םהרבא
 .'פוק 50 רפסה

 תרונא :ייע  לייוי = םירוהלו  םירומל  ינוגרפ ןותע ;ךונח ה
 --ולסכ ,'ה--'ד 'בוח  ,בורוט .,נ ר'ד ייע  ךרענו י"אב םירומה
 . א'ערתה  רדא

 0675 0 56002 ה ה6 818 00

 1000618 65ההתו'5 60 הוז 66% 00. 8 805-
 088 88 1910 תסה5.

 .גרבדלוג ,ל ,י  איצומה

 ןופתהצ6המ ₪. ת. [0ת6650ז₪.

 ,םונאיורד  ,א  ךרועה
 0 ז[. םקעהה080.

 . א האהתחה, "'אחההקהשוה 2. 220203 8הפגהמחהה ץה 998
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 11% 4, 92-06מ מ, 1

 טילחהל שי .תאוה הנשב תיללכה ונתפסא לעש ינפמ רשא ,םידבכנה ונירבחל עידוהל דבכתנ
 רמ דבכנה ונרבח לש תופתתשהה הצוחנ ןנורתפל רשא ,ךרעה תוברו תובושח תולאש תודוא
 ...השרוול ןיקסולג רמ םג אובי זא רשא ,רבאיטנעס שדוח לע הפסאה תא תוחדל 'ונרמג ,ןיקסולג באז

 .הָפְצְּמַה לע

 .פ9בג'היפ ו 9

 ,םרההתלילע דגנ האחמ ומסרפ םיר"ומדא גייו םינכר ז צר
 םירמוא ,האחמב ןיא , וז האחממ החונ םתער ןיא ונינותע בורו

 -יאב לש םהיפמ עמשהל היואר התיהש ,סעכהו זובה תקעצ ,םה

 היטמולפיד ידמ רהוי ,םינותעה םירמוא ,הב שי .; הריתהו תדה חכ

 ,עמשנה יפל ..הריחיה וז האחמ ראשת אל ,הארנכו .תובילעמ תוחכוהו

 אל רועו .נרוברטפב הרבוחש ,האחמה התוא םג םסרפתהל הריתע

 רע ,םלועדיאב לבל חיכוהלו תוחמל םיצופה לש םתער הררקתנ

 ,"טנייה,ב .עיצה גרבמונ רמו  ,וז הלילע איה .המהוזמו :היוזב המכ

 ,םיאפור ,םירפופ :ואובי ,החמתו תירבעה היצנגילטניאה לכ אובת וכ

 .החורו המעט יִּפל הצובק הצובק  ,'וכו 'וכו םיטילקרפ

 םיכירצ | ,םידוהיה ,ונ א ש הבושתה איה תאו םנמאה
 ? ונמרל םיאמצה | וניביוא ושדחו ואבש ,םדה:תלילע לע ביש,ל

 םנמאה ,קויד רתיב ,וא ללכב ונח םיכי רצ םנמואה

 הבושתה תא בישהל חכ ונב שיה--רמולכ ,ונחנא םילוכי

 + תולגה תצלפמ ,וז הלילע לע הדיחיה הנוגהה

 רוזחל :ךירצו ,"יטעווסזאר,ה  ידי:לע םורבדה  .ורמאנ רבכ
 םידבכמה-המואו םראש ,תולילע שי יכ ,רפסמ ןיא םימעפ .רמאלו

 טוש תכמ--תחא הבושת קר ןהילע בישהל םילוכי םמצע תא

 תוחכוהב םישמתשמ ןיא הלאכ תילילע יפלכ ., אל ותו ,לכ יניעל
 י"פע, ןה םנ  ןניא תופירח רתויה תואחמה וליפא ירהש ,תואחמבו

 רבדה רורב :ןה .,דחוימ ןונגסב ורמאנש .תוחכוה אלא ןתוהמ םצע

 אל ,הב  דורמל  םינוכתמו תמאה תא םוערויה  ,וללהש ,לכל

 תמאה תא ב םניאש < ,םימימתהלו . תוחכוהה לוקל ו
, 

 ==  .א'ערת ,ןויפ ו"כ ,הנליו
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 ."למרכ, תרבח לש דעוה ירבח

 תואתמה .ירבד לכ * וליעוי אל ;םילילעמה לוקל | םינומאמ םהו
 <"ןאכמ םג ספהמ :היהי םבל , םלועבש .םירוריבה ירבד לכ אל ףאו
 תא = יוארכ | ועדיו וריכיש אלא תרחא הנקת ןיא םהל . ךליאו
 .לש .ףיעצ :תפלועמ .תורהיה אהת אלו ,וינהנמג ותד. ,ידוהיה םעה
 םירמאנה ,םירבד יעטק םהל : וליעוי המ לבא .,םהיניעב תורו
 ,ןונגסב םינמאנ םירבדה יעטק םא ,איה תחאו + הנככה תעשב
 "שממ םוש םהב ןיא ףופ ףופ--,האחמ לש ןונגפב וא החכוה לש

 6 .'תלעותו
 :הלעמל איה ,"מושה תבושת, ,הריהיה הבושתה םאו

 :.? ונתפרח הא עומשלו  םמוד תבשל ונא םיכירצ םאה--- ,ונחכמ
 תבשל ונא ם י ב יי ח | ,ןכ  םנמא + שוריפב- דיגהל םיארי ונא ןוא
 "ול וז איה הפרח ןה .ונתפרה לע הפרח ףיסוהל ילבלו םמוד
 הפרח ;םדא"םה תותשל םוווצמ ונא ןיא .ונתר ייפעש  ,חיכוהל
 םנונגסו .ונייח תוחראשכ ,וישכע .ררבלו בושלו :ררבל ונל | איה
 תותכ ונב ןיא .יכ ,תוארל ול  םיניעש ימ לכל םייולג ושענ
 . ירבדב  באכה תא רוע לידגהל אובנ המלו ..םימד .תושרודה
 לפמל םתוא חירכמ םבצמש םידוהי שי .יכ ,ונל יד + ונמצע
 וניטטופר , חיכוהלו תוחמלו םשפנ לעוג לע  גילבהל ,וז הלֶבנב
 ,ונאמי וא ובאי םא ,םה םי סונ א- ונינבר םג: :ילואו המודב
 ;.ראמ דע םהילע ונל רצו ,הב םהירי תא םהזלו וז המהוזב עוננל

 = המהוזב לופטה תא ללכ ךרוצ אללו ונהעדמ ליטנו אובנ המל לבא
 = ה2רנ המל ?םבצמ ייפע הזל םיחרכומ םניאש ,םירחא לע םג וז

 < לכ האהמל נבל .תא אלממה ,שפנה לעוג תא .ונמצעב דוע

 % + ןהב ורמאנש םירברה לכ .עמשמלו וללה .תואחמה
 ,תוחכוהו תואחמ סנוא ךותמ םימסרפמש ןויכמ ,דחא רבר רועו

 ו לש .םנונגסב שמתשהל םיחומה םיכירצ חרכהב . אלה



 םיאטבמב .רוחבל ,ןבומכ ,רשפא .'וכו הלילעה תא שיחכהל םהל
 תואחמה לש עבטמה  ףוג תא לבא . רתויב םיפירחו םיאנ .םהש
 ותוא .חנומ ןתוהמו ןביט םצעב : תונשל  רשפא-יא  תועדה"ייולגו
 תא ונינותע םימישאמ :םנחלו = .ונשפנב = תטרש ..טרושה .ןובלעה =
 האחמה םג .: םהאחמב הקעצו תופירח יד ןיא יב לע םינברה-

 ונתער תא ררקת אל הפיקת רתויה הקעצה םגו הפירח רתווה |
 ,ונשפנל קופס תתל הלוכי הניאו"

 -תלילע דגנ האחמב תאצל םידיתע םיסורה םירפופהש .םירמוא שי =
 םלואו , גרבמונ למ לש הרומאה העצההל המרג וז העומש ,םדח
 ונא ונפחי ןיבש .לרבהה תא  ןיבנש ,העשה העיגה> רבכ = ירה
 םנמא תופידרו .תוגירה ,תולילע .הלאכ םירברל םה- םסחו ןובו"
 ןה . ונתוא .תוליפשמ .ןהשמ רתוי לבא ..,לעופב ונימד תא תוכפוש <

 לבא ,ונשפנ לע דומעל םיכירצ ונא םנמא . םהילע םלוע-ןולק תוטיממ
 ,םיסורח םירפוסה ,םה םא , םמע רובכו םרובכ לע רומעל םיבירצ םה
 םיתש אלו תחא אל וקתשש םשכ ,הלילע תעשב ,וישבע םג וקתשי

 םהילע םג םינרוההו םילילעמה לש םנולק דרי .ירה הגירה תעשב
 תוחמל םלוק תא ימיריו םיסורה םירפיסה ואובי םָאּו .םלועל םהב .קבדו-
 םמעלו םמצעל .םתבוח תא קר אלה  ,ןולקה תא, םהילעמ \ רענלו-
 + וז המהוזב םהידי תא לארשי ירפוס ומהזי המל לבא ,ושעו <

 תבושת איה םדה-תלילע לע הדיחיה הנוגהה הבושתה
 םמוד, תבשל ונילע ,וז = הבושת בישהל ונל רשפא יאשכו ,.טושה

 ירפוס םצור תמאב םאו ,ונתפרה לע הפהח ףיסוהל ילבל

 ,ונחנא אלו םה וחמי ולה תא םתילעמ רענל היסור

 .%גה וייל

 :השמח | . "ירבעה .םעה.ל- זורכ הז עובשב אב הקירמאמ

 רובצל .םיעודי םהיתומש םתצקו = ,זורכה ;לע םימותח שיא רשע

 יכ .,םיעירומו :םימידקמ 'זורכה ירבחמש אלא רוע אלו |,

 לע םא יכ ,לארשיב םרבד תא םיחלוש םה םמצע .תער לע א

 ,קרוידויג ב תונוש תוידוהי תויורדתסה לש הדחוימ היצנרפנוק ת)

 .םיִרָפְפַה ןַחְלָשָמ
 . א ל

 .[אמכיפ בקע תֶאְמ םיריש ,םיִלּעְבְג \ =
 ."הישות, .תאצוה , הלודג הקיתוילביב ָ 5

 רפפה :תא יתרגפ : תיביטקייבופה .ותשגרה תא ינא רסומ =
 , ופוס דעו ושארמ ותוא יתארק רשא ירחא
 ,האב אל ותוקת

 ,ול יתיכחו , היהי אאלפה יב  יתימד יכנאו .(6 דצ) "היתנ אל אלפה,
 + תאז יתלחותל זיה םיקיפסמ םימ)

 תא ,ךב רמול רשפא  םא ,הרגמ , הברה חימבמ ןאמכיפ בקעי
 ,שמח | הארקל רשפאש , הרישה. התוא .ןיעמ ) הקומעו הבומ הרושל קש
 ,,דימ  ארוקה בל תא הנוק אוה .םעפב םעפב הב חומשלו םימעפ רש

 ,הוה ןטקה
 --הוק ,הבח רשא , שיאב יתויהו

 -- השגרהה תריסמ ןפואב תועינצ ., השגרהה תותמא . תונושארה ויתורושב |
 ?השלש םינש וב יתארקו| רפסה תא יתחתפ . הבוטל ותוא תולידבמ ולא  תודמ
 היהיש ,וילא = ונבל - ברקתוש , אוה .יואר הזכ םדא + יבל לא יתרמאו ,םופד <

 רעצ םורגי אלש | ,וב ינחטבומ .ןטייפל - ארוק לש ימיטניא םחי וניניבו וניב
 ראשו תולודג רבוד הפו תורלי-ישעמו הפיוזמ תוגמא י"ע ןיגרי אלו םיעבי אלו
 הרישבו  ,השדחה הרישב יהברה םיחיכשה , םיסיעבמה םיובדה םתוא לכ
 : . רתוי 'הוע--תירבעה

 .תולוגסה ןאמביפ = בקעול : שי | יב = ,הרפהה תא קוחמ .ףדו ףד לב
 טעמ ל : ךבלב רמו 1 התא ףרו ףד לכ ירחא ; הבוט :תריש .רושל |

 בחכנ אלש הז ןורכל ול חונ תאז לכבו' . ךכל םדי תא האלמ רשא
 + בתבנשמ

 ביבסמ רשא המוחה תא עיקבהל שדח  ןויסנ אוה הז זורכ

 םהל .ורירוה :א'קי יגיהנמש ,"םישרחה .תפנצמ, תא  ריסהל .,א"קיל
 .רבד םהילא שיא רָּבִב םולכ ועמשי לבל ,םהינזאמ הטמל רע
 .חילצוש ול .רשפא"יאו חולצי אל הזה שדחה ןויסנה םג םלואו

 ,שריה - .איקי תא שריה :ןוראבה | רצי .הנש  םירשע :ינפל
 ינב תא .ותעידימ רתוי . הברה \ םילודג ויה ונוימד חכו .ונוצרש
 המלש הלואג איבי .הרהמ לק יכ ,םשח ,םהיכרצו םהיתויטנ ,ומע
 התיה ,ןוימד ילעב לכ ךררכ . תוחפה- לכל | םידוהי יפלא .תואמל
 יכ ,הארשכו +: ותועט -- הלודגו  ויתווקת תופי" ,ותנומא הקוח
 . ברה .ונוה .לכ תא . שירוח הלו. , א'קי תא רציו רמע ,וצק ברק
 :הוק בושו ,םעל- לודג רצוי. חכל היהת איקי יכ ,ןימאה | בושו
 קיפסה אל רשא | ,ןהה  תיאלפנהו תולודגה תא השעת איקו .יכ
 5 ב תא השרי א"קי ,העט | בוש ,ןבומכו , תושעל .ומצע אוה

 ותנומאמ לוח ריגרנכ וליפא .השרי" אל לבא  ,שריה לש 'ונוה
 הברהב .לורג םוקמ תספוה איה .םנמא .ריבכה ונוצרמו הלודגה
 הילעפמו הישעמ לכ .ריתעב ורפסיו ונָמישכלו  ,ונייח תועוצקממ
 רצוי תכל לבא .לודג ןובשחל ופרטצי יאחו  ,תונוש תוצראב
 לוטנ.הריציה חכש : ,יטרקוריב רסומל התיה .איה ןא'קי התיה אל
 ןוצרה לבא ,תלוכיהילָדְג רסומ אוה איקי ,ירמגל ונממ
 .רקיע לב הל רפח .תולורג תושעל

 איקי 5ש התוהמב תולכתסההש * ,רמה שגרה אוה ןבומו
 בלב םעפב :םעפכ ררועתנש : ,ןוצרה םג .אוה .ןבומו .בלב .הררועמ
 לרחת יכ ,החירכהלו וישכע לש א'קי לע המחלמ .רופאל םיבר
 רשא תא .תויהל .בושת יכו ."םיזוגא .חצפמה חכ"בר שיטפ,  תויהמ
 לב םלואו .םעה. ברקב הרפמו רצוי חכ --:היבא .שריה הצר
 ורחב ןכ לע יכ ,חילצהל ולכי אלו וחולצה אל וללה תומחלמה
 -- םואתפ :תורעתשה | .ונל  וחלצי אל רשא םיסיסכתב םימחולה

 ונייח תולובנב .ונא ינלובגב חילצי יכ 5 רשפא-יאש ,סיסכת והז
 הרובעה אלא שובכלו המחלמל ןוגה :ןייז-ילכ ןיאו הפי סיסכת ןיא

 .יבש  ןתחקולו בלב ףבות תתרחנה , הקומעָה הרישה התוא , אלפה .אוביו
 : , + הברה םייקמ וניא ןאמכיפ .בקעו--לבא

 הפ שי יארוב .יפוד לכמ ,קפס ילב , םה םייקנ הלאה םירישה
 םיערהאל,ו "םיער-אל םיריש) לש גופל םיביישה הברהו , םיפי םיריש הברה
 חטנ ונואש ,םשור וירחא ריאשי רשא  ,דחא ףא םהב ןיא לבא ."רקוע לב
 אורקל רחוב  יתויה םוינוניב םירוש םישש וא .םישמח םוקמב | לבח . הוהמב
 ,הוש .ותואל חגיגנמ ימצעב יל רחוב יתייהו ..םימעפ .םישש םישמח דחא ריש
 ,הזה רישה תא ימצעל רש יתייה םידבכ םירוהרהו תושמשה-ןיב תעשבו
 + הריחיה ותרושב יחור .ייח תא רישעה יב לע  ןטויפל הרות אלמ  יתייהו

 םד יבעו שא יבע ןיב
 +םיה תאפל רר שמשה

 ,בוט רלי , םירוענה . ימיו
 .:ףועה ףועמב שיח ופועי

 חלפו ארוקח | .ןה קילאיב .לש--הלאה .תורושהש יל חמורמכ , לבא
 תא הרגמ אוה . הוב םשא ןאמכיפ בקעי .. ןמוקמטב אלש הפ ןיתאבה םא ,'יל
 קילאיב לש הלאה תורושה . וקתינ ךכיפלו . הקוטעו הטושפ ,הבוט הרישל קשחה
 0 + . ינושל לעמ

 ילע ושע .רשא  םשורה לש לכה:ךס והז--רישל יתצפחו ווורלל לולב
 + . ו
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 :,'תתל .הלוכי איה .רשאמ רתוי .שוררל ןיא  םישנב הפיה תאמ,
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 המחלמה השטג רשאכו , ומצעב וב ועגפ אל

 בכ ןוילג|

 לש םתלפמ תא חרכהב "ןיכהלו  תובבלה "תא ןקתל .תדמתמה
 .."םישרָחה-תפנצמ,  ילעב

 תושעל = ,רומאכי ,םה \ םג \ םיצור = ינקירמאה זורכה .ילעב
 לבא ..איקיל .ביבפמ ' רשא המוחה תא  עיקבהל ירכ ,שדח ןויסנ
 שריח י"ע ודסונ ,'עודיכ וב ורחב רשא ,םיפכתה 'אוה הנושמ המכ
 םעפכ 'א"קי תמסרפמ = ,:גוהנכו  ,םידוהיל תובשומ הניטנגראב א'קיו
 תובשומה לש ןבצמ .ד'ע  תוחמשמ = תועידי .היתונובשחב םעפב
 תוחחא תועידי םימסרפמו .םשמ םישנא םיאב םיקרפל לבא ,וללה
 תא ,לאירתכ 'ה ,םירפופה רחא רקב םיתש םינש ינפל . ירמגל
 , תובשומב עמש  רשאו האר רשא :,םירבדה דוסי לעו תובשומה
 לכ יכ ,חיכוהל לדתשמ איה הב 'רשא | ,תרבחמ כ"חא םסהפ
 םירחא  םיחרי .ינפל . רבשמ דע אב הניטנגראב א'קי לש לעפמה
 תידוהי  תרבחכ .תוצראה לכבש םיילארשיה םינותעה לכ .ולבק
 ,הניטנגרא ירכאמ :רחא .י"ע  ,רעשב רומאה יפכ ,הבותכה .,הנטק
 הידיקפו = א'קיל .המשא:בתכ | אלא הניא .תאזה  תרבחמה לכו
 יכ .,הניטנגראמ | תועירי = ואב  םינורחאה | םימיבו = . הניטנגראב
 ,הנידמה תואכרעב | ןירל  איקי תא  םיעבותו ועבת = םירכאה
 יהטשב .רמאנ 'שוריפבש ,הנעטב הניד ילעב  ינפמ תטמתשמ ,א'קיו
 הבישומש :ןיר:תיב קר יב. .םירכאה םע התשע = רשא  ,הזוחה
 ,הרצקב . היכמתנ ןיבו הניבש םיכוסכס לע ןורל לוכי "סנאילא,ה
 ללכ \ םיאתמ | וניא = ,הארנכ .,הניטנגרא תובשומב יתמאה בצלה
 .היתואצרהו היתונובשחב ןמזל ןמזמ תרפומ איקיש ,תועידיה ןתואל
 חולשל,-- םהיחלושו  זורכה ילעב םירמוא ,תמאה לע דומעל ידכו

 לש ןבצמ לע  שורדלו רוקחל ,היצירפס כא /הניטנגראל
 רוסמלו .איקי לע .םילבוקש תונלבוקה תא 'רוחיב ררבל ,תובשומה

 ירהו . "תאזה -השיררהו  הריקחה לש + תואצותה תא להקה תערל
 עויפו הכימת = תשקבב  "ירבעה | םעה, | לא  םינופ זורכה ילעב
 ליהקחל ., ץראו ץרא .לכב םידעו רפיל םיעיצמ םהו ,הו םלעפמל
 , היצירפסכאה יכרצל .הדחוומ הפוק רוצילו םע:תופסא

 המצע :איקי לא רבר  ופנ זורכה .ילעב יכ ,ורמאת םא
 ,וז יהיצירפסכא, חולשמל .םיכפת איה םג .יכ ,הינפל ועיצהו
 %א ונפ אל זורכה ילעב , םיעוט אלא םכניא ,ורמאת הככ םא

 , קילאיב .אקוד היהיש ,ןאמביפ בקעי תאמ שורדל . ןיא = .יתפרצה | םגתפה
 בקעיל יבלב .וראשנש ,  תועיבתו תונעטמ| ררחתשהל לופו ינא ןיא תאו לכבו
 רשפא  .הריש-בהוא ארוק לכל רבד בייח ראשנ אוהש ,ינמודמכ . ןאמכיפ
 .ובוח תא דוע 'םלשוש

 לש וועה ול רפח ,.שגרח לש  קוניפהו ךורה  ןאמכיפ | בקעיל שי
 ופגנ רשא/ ,אוח םישלחה ןמ םאה ,רבג לש ישפח טבמו הפוקז המוק , שגרה
 ןנויפרש ,םישנה .תדממ הברה וב שי ,םחלנ אל אוה !אל ? םייחה תמחלמב
 + ןתרובגו .ןיפי .אוה

 + . < קוחרמ .בציתא .יתרמא
 יבבלו ,  המחלמ .השטנ ךא
 גוחאו--םהמע  ךלה אוה
 םלפנבו  ,םחצנב יגח-אל
 (.7/ רצ) : קוחרמ יתבאב .יבאב-אל

 הבזעו הרבעש הפופ לע םכל אוה ומרמ םא ,ול  ונימאת אנ לא
 ((10 דצ) שארה-תפופב ותבצמ םע , םירבשנה ויפנע 'םע .שורבה תא הירחא

 :אוח רמוא םא םג , םיטקש אנ רויהו ,(9 דצ) "םיצרענ .םילילא ץיתנ, יכ וא

 תורעסה תובר המ , םתעדו ול
 =- , ורבע ידלחב רבב ילעש
 וברק דוע .הככיא : ואלפתתו
 (.18 דצ) | ?וראשנ םויחל - קשח-יבהל

 םיצחה- ; תורעסה דה תא קר'עמש אוה .ואלפתת .אנ לא ! רבד ןיא
 בל ה קר םא יכ ,ומצע :אוה אל

 הראשנ רשא | השאה לש םה 0 םיעוגעגהו הלאה םיעצפה ."םהמע יךלה,

 לכ לע דומעלו יוארכ = תאוה .הלאשה = תא סופתל ירכ

 ,ותאשאתמםםאאהוהמההטההטההההמהה (םלאחוטטהמהההההההטהההההההמהההההההההמההוהמהאממהטוההההקטההההאמ 5 2

 ,בר רשוע תירבעה הפשה תא םינורחאה םימיב הרישעה |

 .ןנחא .םויחה = םינטייפה .למע תא, הכוטל קפס יל ריכזו תורבעה =

% 

+ + 

 ,התערמ אלש חולשל םירמוא םה "היצידפסכא,ה תאו  ,המצע :איקי
 ומידקה .זורכה .ילעב יכ  ,ורמאת אמש = :התמח | לעו הפא לע
 םנוצר םהל ררבתנ רבכו םמצע םיְרכאה םע ,פיהכל :,םירברב ואבו
 .םג .ועטת ;ורמאת ךכ םא - .,"היצירפסכאה, 'חלָשת יכ ,הלא לש
 אמש ..הזל זמרו רכז וליפא ימצע זורכב ןיא ןפוא לכב | ,םעפה
 אצמתו הניטנגראל אובת םא -"היצידפפכאה, השעת המו :: ולאשת
 ..ללכב ואצמו יכ ,רבדה רשפא ךאיה + הינפב תורוגס  תותלדה תא
 ,וזכ ."היצירפסכא, = לע תונמהל וצרתי רשא ,םינונה םושנא
 םא ,"היצירפסכא,ה  יחלוש ושעי .המו = +"הולאש אלל תשרדנה,
 :א"קי יגיהנמ הנהו ,םהיפב  םהל :ךורע ןיד-קספו םהיחולש ובושי

 לכ לע %רבד .ובישי אלו רבד .ועמשו אל ,םה  םימלא-םישרח
 "ירבעה םעה, : תחא  הבושת זורכה .ילעב :ובושיי הלאה. תולאשה
 < תותפל הפי .וחכ יירבעה םעה,ו  ,'היצידפסכא,ה תא חלושה" אוה
 ..יגיהנמ תא חירכהל .,םישקובמה םישנאה תא אוצמל  ,:תותלדה תא
 "וכו .,'וכו עומשל םנזא חתפת יכ  ,א"קי

 םעה לאי תמאב םא | ,ואריו זורכה  ילעב אופיא אנ וכחי
 ..יכרצל .הדחוימ הפוק רוצילו. תופסא ףוסאל ,םידעו .דסיל ירבעה
 0 תנידמב הורח תעשב הואיצמהש ,תאזה "היצירפסכא ה
 +. .תואלפנה "היתואצמה,ב הניוצמה ,הנידמה .התואב
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 .בוכורב ,מ ,א

 : . סֶניקִח תולאשְל
= 0 

 לוכי המכ דע י,הארנו .ונלש תונושלה תלאשל . ןנובתנ הבה
 שרודש ומכ ,"תוערה לובלבל תחא םעפ ץק םישל, סרגנוקה ןאכ
 :;סרגנוקהל ללכב \ איה ,: ןינע וז הלאש = המכ דעו :,ןאמנוילק מ

 לבּוטו = ףסכנו המכו = החות :בלהו = , ןטקה רנה דו לע. תבשוי  אוהו = תיבב
 ."ןמ  ,הקותמו  הזע | ,.הבוט הריש  רוציל רשפא-יא םולכ .. םיעוגענ תעפשב
 .*בקעיל רבדה - רשפא רתויבו ..רשפא יאחוב --- ? תאזה תודידבהו הזה ןוממשה
 תא < תוארלו .שוחל האור  ןיעו .אירב שוח ,ינמודמכ , ול שי יב ,  ןאמביפ
 ומכ :,ולש םיזויפה ןמ  םידחאו = , עבטה .תוארמ
 ;אוה ןיא ; הרתי הרימשל ךירצ שלחו ןידע , ךר ררפ לבא , הפי  ולע ,  םירחאו
 - תא ולקלקיו ומקעי השא ילבמ ,.ץוחה ןמ תואכה , תולודג .תועפשה לובסל לובי
 ,תוירוקמה ןמ :ןב שי רשא תא לדגלו חפטל ךירצ היה- ןאמכיפ בקעיו . ותוהמ
 : י'אלפה היהו םק רשפא זאו

 = דצ) ."הגוג ,המוה ליל םשג,, םירישה . קילאיב תעפשה--לב תישאר =
 <.(49) "וז הדיח םג, ,(38) "ויתס ירהז, ,(16) "םירחואמה ותסה תולילב,, | (4
 = םה .ןיא תאו  לכב הנה ,הפי ולע ,םג םאש ,שממ םייוקח לש םשור םישוע
 <, ללב םיענ-יתלב םשור מה םיריאשמ ךכ לובשבו , רוקמה .םע תורחתהל םילוכי
 " וגיא , הבדמב רעפב ישפח םימעפל רבועה , ץמוא אלמה ,  קילאיב לש ןונגסה
 :ךרהו .ןידעה .ורעצ תאו ,  קוחרמ בצנה שיאה יעוגעג תא וב עיבהל ללב .לגוסמ
 :אוה ןיא 'םכ םא , ("הגונ , המוה ליל 0 םירכזנה ןמ ןושארה רישל עגונב
 תא יד  רתי 'םיריכומ = הרוצהו ןבותה הנה /,קילאיב לש ץימא  ןונגסב ןיוצמ
 ד + קילאיבל "תוצח .ןוקת,

 -השדחה = תירבעה | הרושה
 ' םורישעמה  שארב

 '.הפשה לש = םלוקהש  םרג ,הפשה תנקת ,הו רבד .  קילאיב , ןבומב , רמע
 ה פ ש ה לש | ןוירוטסיהה , ןושארהו שארה םוקמה תא  תירבעה הרישב שפת

 תא"

 יב. , רוכזל - ךירצ , ללבב הפשה -- תינש

 ץ םויה
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 5 0 (11 רצ) "ןתפה | תישארב,



 ,"תיפרפהתודוהי,, אלא : ,"תוגמרג-תידוהי, אל , תרחא" ייתידוהי, ןושל - תוארנה :;תונושלה .יתשמ לכ תושאר טמישפחל ונילע  ,הנינע יטרפ
 ,.המודכו "'תילוינפשיה-תידוהי, ,"תימואלה, -- .םוחיהקראות תא וזב וז תורחתמכ ונתאמ .םוכְרל
 =--וללה תונושלה יתש לש תיביטקייבואה ןתואיצמ איה ךכ ונאש  ;םיללוכה .םינשומה תא רחא עגרל  ללכב חוכשל  ונילע =

 תנמתסמ הניא- םיינגרוא םיאצמנ - לש .םתואיצמ םלואו .ה ו ה ב | ,יםזיאיירבעה,  ,תויממע = ,תוימואל .ןוגכ ..םהב שמתשהל םיליגר
 םתואיצמ  .דבלב .הוהב .יביטקייבואה םבצמ .תרכה ייע .הכרצ .יד * אלא,המודכו הצחמל "םזישידיא,  ,הצחמל "םזיאיירבעה, ,"םזישידוא, =
 לכמ םריכהל םיצור : .ונאשכו = .ןמזבו םוקמב תטשפתמ הלא לש = , תיביטקייבואה ןתואיצמ .דצמ תונושלה יתשב לכתסהל :םיבירצ :ונא <
 םתואיצמ .רצמ .םג םהילא ןנובתהל םיכירצ ּונא ירה .,םהידרצ = --איה ,וז .תולכתסה יייע .הילא םיעיגמ \ ונאש ,הנושארה הרכהה

 ,םיאצומ ונא הפו . הנה תירוטסה תואיצמ איה .םנש ,תירוטסיהה = יתש :לאשנ םאו ."תואצמנ, ןה -- תודוהיהו תירבעה-- תונושלה  יתשש
 התואיצמל תירבעה ןושלה לש תיהוטסיהה  התואיצמ המור הניאש = זא--?ןהילעב םה ימ ,תואצמנ ןה ימ לש ומלועב .וללה תונושלה
 םידוהיה.. ימיכ הימי --- תירבעה , תידוהיה ןושלה לש תירוטפיהה = וללה- תונושלה יתש :.תחא .הבושת = ונלוכ .בישנ אלש רשפאדיא

 דבלמ >:,םירחא .םילעב תירבעה ןושלק ויה אל םלועמ .םמצע | יתשל םילעבה .םה םירוהיה : ,םידוהי לש םמלועב ןה "תואצמ

 הירוטסיהה תמב לע ולעש םוימ ,םידוהיל התיה אל םלועמו ,םידוהי = ,"םידוהיה, :אלו ,יםידוהי, ונרמא הנוכב = ..רחי םג וללה .תונושלה
 ,חב .הלחנו .קלח םירחאל ןיאש ,םהלש תרחא ןושל .םע .רותב = תא םג .ףיקמו בבוסה ,ללוכ :גשומ .אוה "םידוהיה,  רוברהש ינפמ
 ורבע . תידוהיה .ןושלה .ןכ .הניאש -המ =. תירבעה  ןושלה  דבלמ תא :.רבעב .ויחש = תורורה תא םגו םויה .ונתא  םווחה .םישנאה =

 םתטילש אללו םהב וז ןושל תטילש אלל םידוהי לש תורוד תואמ 4 תולכתסהב םידמוע ונאשכ  ,ונחנא םלואו .עזגה ,םואלה ,"םע,ה
 :6 השמחתר | ינב אלו םינמרג "ויה םינושארה הילעב .הב םה . תואור .וניניעש חמ אלא: ונל :ןיא- ;תיביטקייבואה =

 התדוצמ תא השרפ אל וישכע דעו ינמרנה השרשמ הרקענש העשמו שומש םישמתשמ ולה .תונושלה יתשבש ,תואורה וניניעו
 הלודגש ירה  .םינמרגה תוצראמ ואצי םהיתובאש ,םידיהי לע אלא | םישנא ןומהו ,םידוהי .םה וללה םישנאהו ',םייח םישנא ןומה עו
 תואיצמה .ןמ תירבעה ןושלה לש תירוטסיהה = תואיצמה איה = : רמוא הוה. .יוללה .תונושלב םישמתשמ סניא :,םידוהידאל .,םירחא
 תיוחה :תואיצמה .איה הלורגשו  :,תירוהיה .ןושלה לש תירוטפיהה  םשומש המוד וניאש ,םיאור ונא בוש ..ןה םידוחי לש ולה תונושלה
 -- .תירבעה ןושלה לש תיוהה  תואיצמה  ןמ תירוהיה .ןושלה לש = הנושארב . תירוהיה ןושלב םשומשל תירבעה ןושלב  םירוהי לש
 םמצעל םיארוקה .םישנאה םתוא םלואו- , םידוהי .לש תונושל רותב = .רובדב -- םישמתשמ הינשבו :,בתכב אלא םישמחשמ םידוהי :ןָיא
 םה אלא ,םלועל ואב התע :הוש ,םידדוב םישנא םנָיא. ,"םידוהי,  עיצקמל םיחמומ ,"םידמולמ, םידוהי אלא םישמתשמ ןיא .הנושארב
 ,ךכש ןויכו .ירוטסיה רובצמ ,"ינגרוא אצמנ;מ .קלח ,רחוימ ץובק =  אלש ץראה-ימעו ,דומל תונשל . ןיידע- ועינה אלש תוקונית= + הז
 ךותמ החוקלה ,"תירוטסיהה תואיצמה,  התואש ,דוע .רשפא-יא בוש  הינשבו ,הב םישמתשמ םניא  ,ודמלש המ וחבשש וא" ,ורמל"

 .םהלש .הוהה .ךותב םג םיִפנע הל ויהי אל ,םה ל ש הירוטסיהה = :םניאש םיטושפ  םודוהי .  ,ץראהדומעו  .תוקונית םג. םישמתש
 הלודגה "תירוטסיהה  תואיצמה, לש םיפנעה םה םיבורמש ,ןבומו | ;םיאור ונא | דועו .םהל םאה"תפש איה רשאב | ,"םירמולז
 ףירצ ןכ םאו =. הנטקה י'תירוטסיהר- .תואיצמה, לש םיפנעה ןמ = םירוהיה לכ אלו  תונושלה יתשב םישמתשמ םידוהיה לכ אל

 םצעב רתוי לודג םיקמ .םפית המ. ,תוארלו ןנובתהל םג אפיאי  ,םלועב = שי םידוהי - הברה :..ןהמ- .תחאב | וליפא  םישמתשמ <
 ,הלודגה .תירוטסיהה = תואיצמה  םא. ,וללה םישנאה לש .הוהה | םיחוהי הברה .וז ..ןושל אלו וז ןושל אל .ללכ :םיעדוי םניאש"
 תירוטסיהה .תואיצמה וא = ,הוהב םישרש הל ןיא ןיעה .תיארמלש | םברקבש ,ץראה :ימע .לש םהיתונושלב \ םישמתשמה | ,םלועב שי"
 םג היה ךירצ  .הוהב םישרש הל שי ןיעה  .תיארמלש ,הנטקה םהל שיש = ,םיִרוהי הברה  םלועב שי = דועו ;םובשוי  םה

 םירוש ללכב .השדחה  תירבעה .הרושכו :הוה רפסב ךכ-לכ םה. םיטעמ לש .ןוירוטפיהה לבא = ..םתא- ואיבה רשא  ,'וכו רוכרה ינפא , םיאטבמה תעפש
 המו אורקל וליפא השק םוכורא םירישו ., ער ןמיפ והז . םתוא ר יש ל רשפאש = הברה .לטב וז הרישב יכ ,הדבועה תא קפס לכ .ילב ןייצי תירבעה הר ש ה <

 .רישל םג = הקירומירב תיתונמאה תוטשפה הלטב  ,הפשה רשועב יתונמאה  ןכותה
 , עגר קר תוברק רשאב תצפח תירבעה הרישה תנוכתמ ולאכ : ןונל המדנ םימעפל ., רובד :ינפאו םילמ ןומהבו

 -- זעה רעפה וא םק ךא | ידב ,ןמו .רחאל אובי = רשא = ,ןואגה .ןטייפה ליבשב רמוח ףופאל .וישכע "לש
 תא םיה םע ברקל היופצו תונותעהש העשב ,ונגמוב .  תוינואגה ויתוריציל .ןמוזמו .ןכומה - רמוח .אצמל

 (35) - . זאמ .ךויח מו .לכל הפשה תא םינקתמ .לארשי:ץראבו , הפשה תא טושפ .התיחשמו :תלקלקמ הלולק
 בושחו .לודג ריקפת תירבעה הרישח .האלממ , יתוכאלמ ןפואב התוא  םירושעטו
 הבהאה -ןמ דוע ראשנ הב: קרו הב .הפשה לש .יתמאה לולבשל עגונב דאמ

 שבחשוש ול חו ןאמכיפ בקעי .ונונגסו ןטייפ ןטייפ -- לבא >. הפשל  תיתמא
 קרש ,םישנ שי . הריצי ינמיס ילב וליפאו ,םישורח ילב ,חפר ,המושפ הפש
 הנידעה , הכרה ותשנרה . ןיפיל הליבקש תוטשפה תילכתב הטושפ תשוב
 לולבשב < םירחא | וקסעי = : תאזב ול :הקוקז ןאמביפ בקעי לש השלו

 תפקשנה הנכסה ןמ ףולחי או ,איהש וטכ ותריש תא ונל רישי  אוהו ., הפשה
 ..הפשח רשועב לטביו רבאי ןירעהו ךרה ןמותתש התל ו

 + חוה רפסב רשא םיביכח רתויהו םיפי רתויה ןמ אוה הזה ןטקה רישה
 התלחתש | ,המחלמ לש המלש הנומת הלולב הלאה תורושה עכראב
 המכ |. הרמו השק המחלמ ,שממ המחלמ -- התירחאו , תערדתולק , תונרקס
 ...!םידוהיה בוחרב : תוחיכש הלאב תומחול

 תאזה הנומתה הפתרש העשב ,חכש אל ןאמכיפ בקעיש ,קר לבח
 + ומצע תא-- ,וינפל

 ...הלקה יתריפב תבשי
 הבשו ול  ,הרפח הנומתה התיה המ . הוה הפיה רישה ליחתמ ךכ

 תומלש תא .לקלקו = ומצע תא - ןטיופה  ףיסוה המל ? הלש .הריפב תרבודמה | הרישב אקודו , ןונגפ לכב יחרכה יאנת אוה רוצקה +: תאז ג דועו 1
 ? הנומתה = םיבהוא םירבעה םיררושמהו , הזה יחרכהה יאנתה תא בורה "ופ לע .םיחבוש =
 תא תוכשל (? םימעפל קר םאה) םימעפל בוט ירול ררושמל וליפא .ןמ = ונינמייפ . הרתיחה תוביראה תא  ,"תונוש םולמב ןונעה לפכ, ףא ןוידע

 .הרושה לש ןכוסמ רתויה ביואה איה תואיצמל ידמ  רתי הברק :רמצע | יב ,םה םיחכוש לבא . הביתכה םצורפ םצעמ תובורק םיתעל םינהנ םישרחה
 תשובלת שובל הורו לד ןכות : תירוטקיהק הז ליבשב .םימעפל תישענ הריצה

 2 +קנע לו

 ןאלש .ןאמכיפ בקעילו הל היה יחונ  "ביבא = רקב, | הבוראה הולידיאה | <
 : < הארבנשמ .הארבג |



 הינשה לש הישרש | ביטבו .הנושארה לש היפנע ביטב | קודבל
 רבכ :תאצוי וז הריקחש אלא = . לודנ םהמ וויא לש-םחכ = ,דומלו
 אנדמואה  ילובג .ךותל :תסנכנו : תיביטקייבואה  תולכתסהה לובגמ
 סחיב ,ימואלה שגרב ,בלבש .היטנב הברח םיולתה .,.תערה"לוקשו
 תולכתסהה לובג .ךותמ .אצנ םאו = .הירוטסיהה  ינינק לא ישפנה
 :העודיה הלאשה לש ךכסב ונחנא .סנ ךבתסנ וא. ,תיביטקייבואה
 בישהל לכונש ילכמ  ,"תימואלה וננושל איה .תונושלה יתשמ וזיא,

 ,תוימואלב םירפוככ םיימואלכ , םידוהיה .לכש .,תערכמ הבושת הילע
 ,הרכהה לובגב ונרמעב לבא | ,ןויגהה רצמ הב תודוהל וחרכוי
 אל יכ ,ריכנ אלש רשפאדוא ,תיביטקייבוא תולכתפה ךותמ האבה
 םגש אלא ,ימואלה שגרה תא הבילעמ איהש וז הלאשל הל יד
 שקבלו הב לפטל ללכ ךרוצ ןיאו ,םירדצ .ירצמ איה | הכחונמ
 תקנימל רפמנ כ"חאו ומא ידשמ הליחת קניש דלי ,  הבושת :הילע
 -- מא איה וללה םישנה יתשמ וזיא ,לאשיש ול רשפא ,הרז
 תאו וללה םישנה לש "הירוטסיה,ה תא עדוי ונניאש העשב

 וז הלאש לאשיו דלי אובי םא לבא ,ומצע ולש 'הירוטסיה ,ה
 אל הלאשה לש יםצעה, זא היהי ירה ,לידבהל רבכ לוכי אוהש העשב
 : הלאשה .."םא, גשומה ןכות םא יכ ,וילא ןסחיו םישנה יתש ןהוא
 השבושמ אחסונ אלא תמאב הניא = ,"תימואלה וננושל | איה .וזיא,
 םיריהיה םא ,הלאשהש םשכ ,"תימואל ןישל איה המ, :הלאשה לש
 ."םע אוה המ, :הלאשה לש השבושמ החפונ אלא הניא ,םע םה-

 תא -- איהש  ומכ הריכהלו תואיצמה תא סופתל רשפא
 הילא סחיתהל רשפאו --- ,תונושלה תואיצמ תאו םירוהיה תואיצמ
 יהמ, ,"םע והמ, = : תולאשה לע בישהל ילבמ קר אל :ןוכנ םחיב
 .וללה תולאשה תא ללכ לואשל ילבמ םג םא יכ ,"תימואל ןושל
 תאוה  תואיצמה תא םיריכמ ויה םימרוקה תורורב וניתובא םנמאו
 שיש ,ללכ ועדי אל יכ ףא  ,"ימואל, ,ןוכנ סחיב הילא םיסחיתמו

 איה וזיא, : הלאשה .הב תויולת תולאש הברהשו םלועב תוימואל
 . הכלהל אלא "תונושלה תלאש, אופיא הניא  ,"תימואלה וננושל
 הילע בישהל רשפא-יאש ,תוימואלה תלאש איה ירה השעמל
 י'ע הבושת הל ןיכהל ךירצ אלא ,דבלב ןויגה ךותמ הבושת
 ,ייאב םעה ןינבו תולגה תוצראב ימואל ךונח

 תולאש ,ןוכנ רתוי ,וא ,תונושלה תלאש ונמלועב שי לבא
 ךירצ וללה תולאשה תאו -- ,השעמל ןורתפ תושרורה ,תונושלה
 התע 'דע = . תונושלה לש ימואלה  ןרדג לע רוקחל ילבמ ,ררבל
 תועיבקב (ב ; םיינידמה םייחב (א .: תועוצקמ ינשב וז הלאש הררועתנ
 .רפסה-יתבב דומלה

 הצרפ ,םינוש (םימע-יקלח וא) םימע  םייח ןהבש ,תונידמב
 . םימעה :םתוא לכ לש םהיתונושלל תווכזדיווש ןתמ רבדב המחלמה
 השירד אלא תמאב הניא תונושלל תויכודיווש ןתמ לש וז השירד

 ולכוי .יכ ,הנידמה ינב לכל  ,םמצע  םימעהל תויכזהיווש ןתמ .לש

 התואב הנידמהו רובצה תודפומל םינופ םהש העשב ףא שמתשהל
 תבצנו המק .ירהו .םתביבסבו םתיבב :הּב םישמתשמ :םהש . ,ןושלה
 םידוהיהש = ,תוימואלה  תויכזה = רתי  ןיב םא * ,הלאשה ונינפל
 ,הנירמב טמצעל -- .שורדל | ,פ'הכל * ,םיכירצ וא ---  םישרוד
 םתיבב הב םירבדמ םהש ןושלל :תויכזהיווש  ןתמ .םג שורדל םהילע
 םשש ,היצילגב לודג  ימואל ךרע הל שי .וז הלאש + םתביבסבו
 (טעטילאנָאיצַאנ) . תוימואל תואיצמל :ןמיס ינידמה - ררסה עבק

 שי ישעמ :ךרע  ,הדחוימ תימואל ןושל- לש התואיצמ -- .הדחוימ
 םידיתע םיכומנה רפסה-יתבבש ירחא  ,היפורב םג וז הלאשל הל

 ;הדבועהו .;םידליה לש .םאה-תפשב -םייללכה םידומלה תא רמלל
 ,היצילגבו היסורב התע םייחה :,םידוהיה = ינומה לש םאה-תפשש - 9

 םע לש תירוטסיהה תימואלה ' ןושלה הניא  ,תידוהיה ןושלה

 הלאשה לש התובישחמ  םולכ תערונ הניא :וז הדבוע - = ,םידוהיה

. 0 

 .םעה יפב תרבורמה .ןושלה .תויכז א רעב םחלהל ךרוצה דיע
 < תוררועתמ | ,ונתושרב = םיאצמנ .םהש .הדמב ,רפסהדיתבבו

 הארוהה .ןושל רותב .תידוהיה הפשה תעיבק .רבדב : תולאש .יתש
 ּוללה  תולאשהו .ומצע ינפכ  דומל רותב וז ןושל . תעיבק רבדבו
 רוחב תידוהיה ןושלב שומשה דע הלאשה . תחא אלו ןה םיתש םנמא
 תינכתב -וז .ןושלל .םוקמ .תעיבק רבדרב הלאשהו  הארוהה ןושל
 "לע -בישהל .רשפא | ;וזב וז ללכ תויולת ןניא תיללכה םירומלה
 , ללה .תולאשה יתשש אלא ,הלילשב :הינשה  לעו בויחב .תחאה

 ,דבלב .תירבעה
 הלק .רתויה ךרדה יהוז---םידליה לש םמא תפשב הארוהה

 .תא .םירומ םימעה לכ לש רפסה-יתבב ..דימלתלו- הרמל חבומו
 ,תירוטסיהה תימואלה ןושלה איהש ינפמ אל םעה ןושלב םידומלה

 | ,םירומ שי  ונלצא םגו ,תרבודמה ןושלה איהש ינפמ אלא
 אקוד תיחוהיה ןושלב ונמע ימי .ירבר תא םהירימקתל  םירומה
 :,םהה םירומה םירמוא = ,ונחנא םיצור םא . ימואלה ךונחה םשב
 וא שלשמ  רתוי אל בור ייפע \ רפסה-תיבב םיהושה ,םירליהש
 .,םיימואלה םיניערנה תא ונימי ירבד ךותמ וטלקי ,םינש עברא
 לקה ןפואב םהיתושפנ ךותל וללה םיניערגה תא םינכהל ונילע
  ונאשכ .םהיפב תרבודמה ןושלה ידי-לע -- רתויב םהל חינו
 וננושל םא ףאו ,םהל הרו איהש | ןושלב םידליהל - םידמלמ
 " "לע :ונחנא םידיבכמ  ,םירומה  םתוא םירמוא ,זא ,איה  תימואלה
 <. םידומלה לש םיימואלה םיניערגהו ,םידומלה לוכע תא ונידימלת
 ןכ .לע יכ ,םיעוט .וללה םירומהש רשפא . םשפנב םיטלקנ םניא
 = < ,ךפיהק בושחל רשפא .ךרוצה יד = ןויסנ הז .ןינעב דוע םהל ןיא
 :םידליה לש םשפנב תרחהל לוכי קוחרה ונרבע ימי ירבר דומלש
 לבא ,קוחרה רבעה ותוא לש ונושלב דמלנ אוה םא קר
 . םירבדל םיחמומ קרש ,תינולוכיספ-תיגונדפ הלאש איה וז הלאש
 = = הוא ןפוא-םושבו ,ןורתפ הל אוצמלו הולע ןודל  םילוכי הלא
 . .אמלעב תואנקבו תובהלתהב הרטופל רשפא

 דומל רותב .תידוהיה ןושלה עבקת יכ  ,השירדל .עגונש המו
 7 יררוצל .הילע םיניגמה לכ תא בשוח ןאמניילק רמש ,ומצע ינפב
 = ןיא פיבעו ,ךכדלכ .הארונ .הניא איה םג ירה -,תירבעה  ןושלה
 וננושל איה תירבעה ןושלהש ,הז : םעט ינפמ קר :התוא : רוטפל
 "= חאירק .םידליל םידמלמ םימעה לכ לש רפסה-יתבב  ,תימואלה
 םוכרצח םשל אלא ,תימואלה ןושלה חופט םשל אל המת הביתכו
 " אלא ,תימואלה ןושלה איה םעה ןושלש ינפמ אל  ,םיישעמה
 . םירמלמ .ונלוכ ונחנא םגו .םעה יפב תרבודמה איהש ינפמ
 = ;תוכלמה תרזג ייפע אל ץראה  םע ןושל תא בותכו אורק ונירליל
 " ,השירדה איה תיעבט אל םולכו . ישעמה  ךרוצה  ינפמ אלא
 :,םהיפב תרבידמה הפשה תא הכלהכ בותכו אורק ורמלי םידוהיהש
 םוינוצח םיתואנ םיאנה אלו םיימינפ תוחכ אל ונל ןיאש העשב
 רשפא %םעה לש תרבודמה ונושלל תירבעה ןושלה תא תושע יד
 \.רומלל- ידכ ,קיפסמ ינחורהו ינפונה םחכ ןיא םיכר םידליש ,םנמא
 הבוחל | ונילעו םהילע .ליטמש  ,ונל  םיצוחנה  םידומלה לכ תא
 לע רתול אופיא ונחנא  םיחרכומו  ,ילמרונ-יאה  ותולגה  ונבצמ
 != חכב םיאב םיללובתמה םנמאו ..דחוימ ךרוצ םהב ןיאש , םידומלה
 + ונלש רפסה-יתבמ תירבעה ןושלה :דומל תא \ איצוהל וז הנעט
 רומלל .םנו  תירבעה ןושלה דומלל ונרפס-תיבב םוקמ ןיא תמאב םאו
 < תעיבקל דגנתהל םיימואלה ונחנא .ךרטצנ יאדו  ,תרבודמה ןושלה
 = ,ונ5 ררבתנ רבכ םולכ לבא ,ומצעל רומל רותב תידוהיה ןושלה
 . הדצמ וז  הלאשב :ןייעל ךרוצ ןיא םולכ +רּותָו חרכה ןאכ שיש
 היהתש .הבושת וזיא "וז  הלאש לע .בישהל רשפא םולכ + ישעמה
 א . %  ךכל .םיחמומה םיגוגדפ הוררבי אלש ןמז לכ

- 

 4% - ל ל

 ;= :ןושלל האנק ךותמ ןהילע בישהל ןיאו ,דומל  תוכירצ רחי םג -

2% 



 :םיחמומ לש תוצעומל .תורסמנ הלאכ תולאש םלועבש גהונב ₪
 ןודל ללכ םישגנ םניא תוברתב םילודגה םימעה לש םיטנמלרפה * =

 ,'תודחוימ תויסימוקל .הליחת ןתוא רוסמל ילבמ  ,הלאכ  תולאשב =
 ;יצנירפהו . םיישעמה ןהיררצ לכל ןתוא  תוררבמו ןהב תונויעמה
 ףסאתמה סרגניקש ,םישרודו םדא ינב  םיִאּב ונלצאו * . םיילאיפ
 יאדו וירבח .בורשו םימי השמח וא העברא דבועה ,םיתנשל .תחא

 ץק םישי, הזכ סרגנוקש - - ,ונירפוס .בורכ הלא" תולאשְב םיאיקב =
 ,"תונושלה תלאשל עגונב תוערה לובלבל .תחא 'םעפ

 ;ןאמניילק ..מ" .רברה תמא , "םיטסישיריא-יאצח, וניניב שו
 הצקה דע תימואלה הפשל םתאנקב םיעיגמ ה ןמ .החונ והעד ןיאש "
 הב 'םירברמ ףוס ףיסש ,הפשב  םג  ןפואב םיביעלמו ןורחאה =

 םיבייח נא רבכ דבלב הו םושמ,ו  ,"וניחאמ םינוילמ |
 :יריאההיאצח, לע תונמהל ךירצ ומצעמ אוה םג -- ,"הדו ב כב
 :ידיא-יאצח, וניניב .ואצמי אלש ,רשפא םולכ לבא * ,"םיטסיש
 ,תרבודמה ןושלה הנניא תירבעה ןושלחש ,ןמוב האש !םוטסיש <
 תלדבמהו 8 םינוילמ, הב  םירבדמש ןושלהש ,םו קמו"

 תירבעה םג  ,תונושלה יתש + "שיריא,ה-- איה םימעה .ןיבו םהיניב = =
 ןהיתש .םידוהי רבלמ ,םירחא םילעב םה5 ןיא * ,תידוהיה /םגו <

 תושמשמו ,םידוהי . 5ש םמלוע ךותב איה ןתואיצמו .ןה "תואצמנ,
 יכרצלו תואיצמל בל םשה לכו ,םידוהי לש .םהיכרצל ןהיתש ןה
 םג וללה "תואצמנ,ה יתשל בל םישל  חרכהב  ךירצ  ,תואיצמה

 ,הדילומ וז תילמרונדיא תואיצמש | ,תוישעמה .תולאשה תאו דחו
 ,הז רצל וא הז רצל ו תואנק ה אל רוטפל ו

 וצראב םעה : הלאש . ו תולגב עלה ייחב . המוקמו תירבעק
 . ללבו ללב ינויצה סרגנוקהל ןינע .הניא יוז

 .ןֶמֶאְב הָשעמ
 ולוחבמב .עיבהל :דימת .קקותשה רשא = ,לודג .ןמא היה ,הז

 רויצ אוה ,םוקיה לש המשנה הא ,םירברה .לש םכות-ךות תא
 םתעפוהב םִא יכ .,הָאור .ןיע .לכל םיארנ םהש ומכ 'אל .םירברה תא |
 ,תונליאה ירויצב לכתפהל היה ידו ,ול קר ולגתנ הבש ,תרחוימה

 םתפלק תחתמ םרווה סיסעה תימה תא עומשל ידכ > ,וידי יישעמ
 ןמ אצוי  ,רדוחו קימעמ רייצ היה .אוה .  םגושנש יאלפב תוזחלו <

 ,ול הרק .רשא : ,ערואמה םג היה לכה: ןמ אצויו .יללכה
 תא .,ונויער תא --- רעסה תא .רייצל טילחה .תחא םעפ" ==
 רכז ובלמ .החמנ אל זאמו -,םיב גילפה .ותודליב ,.רעסה לש ותמשני

 הקורי הלמש השובל  ,םילג-תב ,ותעיסנ תעב .הללוהתהש ,הפוסה =
 יבחרמ לע: תידיחי הלילב 4 תטבלתמ :,השאר | לע .רוחצ .רתכו
 תופועתל .םעפב םעפכ השאר .לעמ לפונ -ןבלה רתכה . ,סוניקואה"
 הנבלה .,.םימיא-תמהנבו קרבה תוריהמב .וירחא תקלוד איהו ,חורה

 ,הָבְשח .ינפ םיארנ  חהגנלו  ,םיבעדישלפמ ןיבמ  םועגרל הלגתמ
 הדנועו .רתכה תא .הדצ איה עגה ..באכו ףצקמ םיטטור :\םהשכ

 תינש 'לפונ .אוה עגר רובעכ :םלוא = ,ןוחצנ,.תלהצב  חשארל ותוא |
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 ,יפוס-יאה :ללחב .םיפחרמ .ןויפרדתנולתו .תודידבדוכבו :,השאר .לעמ

 * ,רוחש ףּפ לע :םילגה:תב .ץופקת םואתפ ., רעוסה סוניקואל .לעממ =

 לפנתתו .ענכנו רדוק ןוגינב יורו .רמאת = ,סוניקואה בלב םסונתמה

 רבעמ םימה לע .תינש הפצ איהו -=- ןיע ףרהב ךא ..הלוצמה לא

 תוכוז אה  היתוצווקלו תוהלבדקוחצ .תולוחכה היתפש :5ע  ,רחא

 הלגתמ הנבלה .ועבטש  תוניפפ ירבשו  םיחלמ תופוג .םירושק

 .םיבע .ישלפמ .ןיב תופילח .הרתתסמו

 הנומתה לש לש קר  ,תמדוק הבשחמ קר התיה תאו
 ינפל  רתויו .רתוי טלבתהל הנומתה הליחתה .טאל-טאל- .הדיתעה
 ,ןוג = ירחא ןּוַנ  םירקבל .םישרח הל השכרו ןמאה לש וחור יניע
 קמעתהו בחרתה טאל-טאל .םיעבצו םינוג תפילח ,עבצ ירחא עבצ
 לש הנושארה .תינכתה לע תחא םעפ וטיבהבו ,ידוסיה ןויערה םג
 יכ. ,הז היהי דבלב רעס אל יכ .םואתפ ןיבה ,הדיתעה .הנומתה
 ןויער  ,םמצעב םייחה .םה הלא יכ ,5לוכ רתוי רבד .הזיא םא
 --םילגהדתב שאר לעמ:םיעגרל לפונה רתכה .היוהה םצע ,םייחה
 ידליל | תוקחוש * םינפ םיעגרל הארמה ,הז אוה רשואה אל םאה

 לש = תירידתה .תוצמאתההו 3 ךכ-רחא םהב דגובו רווחו המדאה
 תרכזמכ תאז .ןיא םאה -- הרתכ תא :תינש שופתל םילגה-תב
 ידוקרל לעממ  הנהו = + תקסופ-יתלבהו תינשקעה םויקה תמחלמל
 ;הרקה הנבלה שפנ-ןויושב הרתתסמו הלה םילגה-תב ירופרפו

 יבחרמ לע ,ללכ הטיבמ הניא ילוא וא ,הטיבמ איה שפנ"|ויושב

 ,םיפוכתהו .םיצרמנה םייונשה לעו .םירעוסה .סוניקואה
 ,הבישקמ איה שפנ-ןויושבו ,הללמואהו הנויאנה הדְשה ינפב הל

 ,םילילצהו = תולוקה  תופילח ןתואל ,ללכ הבישקמ הנוא .ילוא וא
 תועורת .ןה הלא םא--הל איה תחאו ,לפאה ללחב םיפחרמה
 הנעל וא תוספרתהו הענכה . ינונחת | ,שואי | תוקנא וא ןוחצנ
 ו +םק

 ונויערל רתויו רתוי רייצה רכמתה העשל העשמו םויל םוימו

 ויתואנה בטימ. לע : וליבשב רַהְוּו ויתומולח רחבמ תא ול שידקהו
 אל ,ומש יבשוחמ- הנתמב לכק רשא ,םיריבאה ויסופ .וינונעתו
 תוירי ןואש לדח ויתוזוחא תורעיבו ,םיבר םישדח ךשמב ושבחנ
 רשאכ םלוא .םוי:סוי ויגונעת הנה דע ווה ריצהו הביכרה יכ ף א
 ומלוע : לַבְנו בָחָב ןכ ,ינוציחה םלועהמ שרפהלו רזנהל הברה
 ,םיריבדו .םילכיהו = ,וינפל וב | ח תפנ רעש ירחא רעשו ,ימינפה
 ולגתה ,ומצעל ול םג םיעודי יתלבו .םימותח ויה .ןכל םדוק- רשא
 לש ימינפה .ומלוע = ,הזה אלפנה םלועבו | ;םיניע = תרָועָמ העפיב
 סוניקואה יבחרמ לע .תיריחי הטבלתמה ,םילגה-תב הררתשה ,ןמאה
 . <: הליל תכשחב

 תולע ינפל תחא םעפ .אקוד ואל הליל תכשהב
 ,הרוחה הרואה לא טיבהו ושרע לע רייצה בכששכ ,רחשה
 םשור יכ ;ותעדב .הלע = ,תונוליוה  רעבמ | ורדח ,לא  הננתפהש
 ,םילפרועמו םירורב אל םיעבצה .ויהי םא .,רתוי ריבכ היהי הנומתה
 םישמשמ :ךשחו רואש העשב ,רחשה תולע ינפל רשא םועבצכ
 לכב םיטלבתמ | היוהה לש | והובהו .והותהש תעב ,היבוברעב
 העשב רעפ .שמשה הגונ ילבו הנבלה קרב ילב םהימורעמ ןוריח
 תרסח הביבסה  ,האפוקהו- הרוחה הביבמהל ללכ םיאתמ וניא וזכ
 ;הארנ = ..רתויב  דירחמו  םויא .אוה = הזכ .רעס :.ןכלו . ,םיעבצה
 : ומוקמבו .ונמזב .וניאש ,רעסהל תגעול הנואפקב היוהה לכ וליאכ

 + ךל ןיבי .ימו ךל עמשי .ימ +רעוס התא ימל
 .םעפל םעפמ ותנומת תא ללכשו רצי  ,רציו .רייצ  רייצהו

 ,םלתשהו ךולה םילנההתב .:ינפ וכלה םויל םוימ

 , תונוש תושגרהמ תושגרה .תשראב < ,םינוש  םיוקב
 תעפשב + ,ותענכהבו\ והוממוקתהב ; ,ויתועפוה : לכב רעסה :יולג
 התיה תאז = . ונוני טטרבו ונודז .תעשרב  ,ותסיסג \ ןויפרבו  ויתוחב
 השירחמה .,תשאונחו הוקמה  ,המקנל- תפאושהו תננחתמה = ,היוהה

 .םישחרתמה

 ..רשעתהו : ךולה
 - .התיה :תאז
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 , םילובגה לכ ףיס רע לוחגה הנוגיו התוינקיר דחפ תא המצע:ןואשב
 דחי .ומעפ ,םלועמ שיא םהוא עדי אל רשא ,אלפנ רעצו אלפנ רשוא
 םייחה תומוהת 'רשא ,םיניעההיולג רעצו רצויה .רשוא ,ןמאה בלב
 . תללוגמה הלגמה יליוגכ  .טאלהטאל  וינפל תולגתמ ןארומ לכב
 אל ןפ ,םומכ דחפ םג וילא :בנוג ורעצו ורשא םע רחי- םלוא
 רשאו הליחת םמע ןיכפה רשא | ,םייחה ינונעת ינפב חכ רוצעי
 ויתובוהא תקהלו ויערמ :תויחא ירחא תינש ךשמי ןפ  ,תעכ םהמ רו
 זא .התוא ורמג םרטב | ,הלודגה  ותדובע תא ווג ירחא  ךילשהו

 ,הקוחר : ץראל .דונלו ותדלומ תאו וריע תא בוזעל ושפנב .טילחה -

 ןמו .וילגרהמ .קוחר ,םש = .םיעדומו  םיריכמ םש ול ןיא רשא
 ישפחו טעמ טעמ םתוא חכשי ,הנה דע םחב יח רשא ,.הביבסה
 + הלודגה והדובעל  ,הלוכ -ושפנ תא  ,ושפנ" תא .רוסמי ושפנל .

 ו ,הקירפא .תורברמב רשא הקוחה  ץראל = דודנ קיחרה ןמאהו
 ..ללפ אל וילא .רשא ,רזומה ערואמה תאיו הרק

 רשא ,הבחרגה לוחה תברעב םירהצב  ולייטב ,תחא םעפ
 == .,ולהא םג םהיניבו ,םירדוב םילהוא הב םירוזפ | ויה םשו הפ
 הנבל. ןבא .לע הבשיש = ,הנטק תהא תישוכ | .ירחא  ויניע ובשמנ
 תיכוכזכ .קירברו .טהל .לוחה.  ,רהוזב הלבט הברעה לכ | .הקחשו
 ,המחה שאל םממחתהב  ,ץצחה :ןיב ורתנ .םיברקעו תואטל ,הפמנ
 ,הנבלה ןבאה לע הבשי הנטקה הרליה .. ביבסמ הררש תומ תממדו
 תולודגה .היניע ,עמשנ אל הלוק .הקחשו  ,םינרק תפצומ איהשכ
 הינפ ךא ,תונבואמכ > עונזילב ןדגנ -וטיבה = החורל  .תוחוקפהו
 הדלי התיה תאז . .ימינפ רוצע .קוחצב -ותועתה םיקירבמהו םיפוזשה
 ריסהל'לוכי .אל בר ןמז ךא ,ףכית הז תא ריכה רייצה . תעגושמ
 םיִתָועמה םינפהו  טעמ :דוע יכ = ,היה המדנ = ..הנממ * ויניע תא
 ינפ לע שא-ינבא רטמכ ץרפתי  רוצעה קוחצהו רתוי דוע ותועו
 םינפה :ךא ..היתוישא לע ץלפתת ןולרחהה תממדו ,התמה הברעה
 אל םהילע רשא קוחצה תיועו ,הליחתבכ ויה- םיאפוק םינבואמה
 ריהומה ןולדחה-- עז אלו ענ אל ריהזמה ןולדחהו . ,התנוש
 שיגרה אל השאכ ,הממדה תא ןמאה שיגרה זא .אוה ףא םמד
 ותיבל בששכו ,הכות .ךות תא ,התושי תא גישה זא ,ןימימ התוא
 ,םילגה:תב \ תנומת תא > ,תמרוקה ותרובע תא ךישמהל ץפחו
 למס ,רחא למס בצנ ויניע : ינפל = . דוע- לוכי = אל , רעסה למס

 ,הממדה תא רויצי אוה יכ. ,תויאדוב ול רווחתנ םואתפו .,.הממדה
 אוה ךי רצ ; דבה לע הנמישנו אוה .יכ * .,םויה .ול התלגנש ומכ
 . תאז .תושעל

 וליאכ ,ויניעל .הנש ןתנ אלו המואמ םעט אל םירחא םימי
 ץוחמ םהש ,םימוצע תוחכ תעפש שדחה ןויערה וברקב ךסנ
 ויניע =. עבטה \ רדגל
 תינכת ,ובלב הננק .בר ןמז הז וליאכ ,ותכאלמ תא השע החטבב
 לככו ,.םינשו םימי = ונוימרב | תורח היה .הממדה  למסו  הנומתה
 תא לבקו ךולה ,ררבתהו -ךולה טוטרשו טוטרש לכ .ךלה רשא
 ,ידוסיה , ןויערה  םג קמעתהו בחרתה ןכ = ,דחוימה .ויפאו ונויבצ
 ,הריתעה .הנומתה לש .הנושארה תינכתה לע תחא םעפ וטיבהבו
 רבה הזיא 'םא. יכ ,תאז היהת דבלב הממד אל יכ ,םואתפ ןיבה
 םצע ,םויחה ןויער ,םמצעב םייחה םה הלא יכ ,ללוכ .רתוי
 םויחה .ךרד אל .םאה--הפיעהו ; תטהולה .הממשה תברע ..היוהה
 ךלוה .םוי, לש םייחה ,םמומעשב וברחו ואפקש םייחה ,תאז .איה
 ,רוצע קוחצב  םיוענה םינפהו .+?"תדמוע  םלועל  ץראהו אב :םויו
 םה .םיארונ המ ,יוה--,ןבאה לע .תבשויה  תישוכה \ הדליל רשא
 ,המצעב היוהה קחצת רשא .,קוחצה והז ןה ! הלאה םיוענה םינפה
 שואיה קוחצ והז  ןה ;תיפוס-יאה התיוה םומעשל ,םומעשה-תכומ
 ,חכונו .הנש :ךותמ ויניע תא חקפ רשא .,לוחה-ךבדמ קוחצ .,ארונה
 וכ .(ןנממ הֶָבָי אל אוהו ,רהוזה | ל הכפיו- ףומשי 5 א

 ייכ ,דער | אל וריב .לוחכמהו :ורעב אל

 תממר .,הממדה .טולשת  םימלועל יב ,בוני אלו הרפי .אל .חצנל
 . ןולרחה

 רעפל .היצח + ןמאה .תמשנ הגלפתנ ו אוהה  םויה .ןמו
 הרענה | תנומתל | ולוב רכמתי  םירחא םימי  .הממדל | היצחו
 תא . תעבותכ  וינפל .. בציתת  םילגההתבו--םואתפ .ךא .,העגושמה
 פמס .רויצב .ושפנ .שא לכ תא > בוש .. עוקשי .רויצהו ..,הניבלע
 ,הנבלה .קרב .רואל .,הלילב רעסה תא  רויצ בור יפ לע . רעסה
 אל םיעובק  םוקוח .ךא ./המחה טהל רואל ,םויב---הממרה תאו
 וינפל חקלתת הלילה .תכשחב :רשא .שיו ,ותדובעב ול ויה
 שיו .,תוטמודו תואפיק תובהלש ,שמש תובהלש- תזוחא הברעה
 < ףצשְב רעוסה = ,םוניקואה  תנאש תא .עמשי םירהצינוברחב, רשא
 ' ניאו .יתבשמל תקחושה הנבלה | דגנכ דקור ,םקנ- תואתבו ףצק
 'העלקנ ושפנ יכ - ,ןמאה .הנוע  םילודנ ; םייונע * . הב עוגנל לוכו
 ,5בחל ול לפנ אלפנ גנוע םג ךא ,םלוע דע .םלועמ עלקה-ףכב
 ףועמבו  ,ףוס .ןיא 'ךע .וינפל .וקמעתהו ובחרתה הריציה יקפוא יכ
 "5" םע םילשה  ןמאהו ... היתורומתו חיכפה .לכב היוהה תא רקס .דחא
 ,ויתונומה .יתש תא רייצ המוצע . הבהאבו .שפנ . תוריסמבו ולרוג
 פצ  לופי לבל. ,הגומת .לכל תיב תיב ,ןהל .השע .םיתב קרו
 וכ ,יתתרבח .הגונמ תחאה רַאּות לבל ,הינשה לע תחאה הנומתה
 יונש הילכת .הנוש .דחאה רשא ,םה תומלוע ינש תונומתה. יתש
 םהב רשא ,םיכפה | ינש ,הזל הז םידגנתמ תונויזח : ינש ,ורבחמ
 ..תומו .םייח ,ןולרחו היוה ,הממרו רעס : האירבה תל

 ,ויתונומה יתש תא רמג ןמאה : הָוקְמה םויה אב ףוס ףופו
 -רשא , שיגרה שגרה יכ . לובגו ץק היה אל ולבאל םג וליגל םגו
 ,עמש עומשו :,יוארכ : התוא אלמ אוהו ול. .הרפמנ .הלודג .תוחילש

 אוה .םואתפ םלאנ ,וברק קקוש היה רשא ,ןתיאה ןיעמה יכ

 " ,ושאר" לע .ץצונתמ .ןוחצנה רז : המחלמדהרשמ בשה חצנמכ היה
 .-ןדוע עומשל ףיסוי אל  ,בהקה תניגנמ תא ,וייח תדמח תא ךא

 < רבכ תוינקירה תעלות ךא .תוחבשתהו תולהתה בורמ טהול ובל
 +. ותוא תמסרכמ הליחתה

 5 לסל לה :  הברעל עוניו .ונכשמ תא רייצה בוזעיו
 ,ולבא םעו וליג םע .םידחא םימי דחיתה םש , רבדמב ושפנ
 5 רשא| ,םיאלפנה תומלועל | םימוצע םיעונעג :והופקת רשא
 \ , איצוה ףכיתו .,הלילב :ולהא | לא עיגה אוה , ויתובקע לע בשיו

 :אל רבכ הז , רחשה תולעל הכחיו דומעיו הצוחה  ויתונומה תא

 <" \ טהלב .ךכדלכ .ויניע ורעב אל רבכ הש ,המח ץנהל ךכ-לכ הכח
 לע ןושארה הטבמ תא רחשה תליא הפיעה ךא םלוא , תלחותה
 הללצ--תבאוש ןבאבכ ןמאה. ינוע  ןהילא .ודמצנ  ךאו :תונומתה
 , ןמאה בלמ .הצרפש ,הרמו הלורג .הקעז לוקל הברעה םואתפ

 ;רעסה למס  ,םילגה-תב ינפ יכ ,םואתפ האר רחשה הנונל
 רע ,הממרה = ,העגושמה תישוכה .הרליה :ינפל ךבדלב םימוד
 -חאמ .םינוש = ,הרואכל = ,םנמא- .ןהיניב ןוחבהל ול .היה השק יב
 ןוומד לכ םג ןיא * ,הרואכל  ,םנמא | ,הינשה | ינפמ תחאה ינפ
 היניעבו ,טסר הלוכו שא הלוכו .,אילפהל הפי םילגה-תב :,ןהיניב
 ,לעוגל רע : הרעוכמ .הנטקה תישוכהו ןםנהיגהו ןרעה-ןנ
 = ןיע םלוא .חרקה קרב םקרבו רוחש חרק ילונע :היניע  ,םינבואמ
 . הארי אל .רשא .תא האר אוהו ,לודגה 7 התיה  תרְדוחו החוקפ
 -תב = ינפ לעש : ,תוממוקתההו  ףצקה .תשראב ,טושפ .התומת"ןב
 " קירקיע דוק .,רחא. טוטרש םואתפל רֶצ ,הללמואהו הנויאגה םילגה

 הימודו תופיע .תואלו תופוע תעבה :ןכל םדוק ויניעמ הקמחתהש

 תאז יכ ,בשח הנושארב , . לובג ילב .שפנ-ןויושו תואל ,הקומע

 .םלוא = ,םולגהקתב ינפ לע םילפונה ,הנבלה = יוק תלועפ איה
 "שפני 5 הקומע .הימוד | תעבה ,וז העבה יכ  ,חכונ הרהמב
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 טוטרשה = ןמל  ,ולוכ .רעסה למס לכב הטלקנו הגפסנ  ,לובג ילב
 תישוכהב הפי לכהסהשכו .ןורחאה טוטרשה דעו | ןושארה
 וניא ,הינפ תא הועמה ,רוצעה קוחצה יכ ,ותררהל האר .הנטקה

 -ישחנ יפלאב עפעפמו . שחול קוחצה | יכ . לקכו = ללכ * רוצע
 הברעה | ינפ לע שאדינבא רטמכ  ץרפתיו טעמ - דועו :,ןומישי
 למס | תורגסממ .היתוישא לע ץלפתת ןולרחה תממדו ,התמה
 . ןוילכה רעפ ,םויאה רעפה ץרפ הממדה

 -ךות תא ולוחכמב - רשא ,לודג ןמא היה הז יכ

 .םוקיה לש המשנה תא ,םירברה לש םכות |
 ןהיתשו = ,ויתונומת יתש ינפל - רצויה  רמע .תובר תועשו

 ,ןהב ןיחבהל לוכי אל .יכ דע .,וזב וז ווניע ינפל וגזמתהו ובחעתה <
 הטהל םירהצה שמש .הממרה למס יהיזיאו רעסה למס יהוזיא =

 .עו אלו ענ אל אוהו ,וילגר תא ברצ ןבולמה לוחהו ושאר לע
 ,ומוקממ וז אל .אוהו ,ונורג תא קנחו ןומישיה ןמ אב .תופעלז"חור

 ! ול ימד הנתנ אלו השרח הבשחמ וחמב הצנצנ וכ \
 תונויזח = רותב תומ ןיאו .םויח ןיא ,הממד ןיאו רעס ןיא

 ,תבהלשב ליתפכ הוב הז םיזוחאו םה .םיכורכ ..הזל הז א םידגנתמ
 ןרעסה קנאי הממרה יעממו ,הממדה תפחרמ רעסה יפנכ לע |

 ןהיוהה  תמקרתמ ןולרחה תוינקירבו  ,ןולדחה ןנקי .היוהה .תמקרב >>
 , תומה ןמ םיקנוי םייחה ישרשו ,םייחה םיסעב ונואמצ רבוש תומה >>

 םיכפה \ ןיא  ,תוינש ןיא  האורה ןיעהו = תעמושה ןזואה ליבשב = =
 תכשמנ תילכה ילבו תישאר ילב . תורומתו תופילח ןיא ,םייונשו
 ,התרבחל המוד היתועבטמ תחא לכש  ,הפורא .תלשלש
 יניעב .ןמאה לע םואתפ טיבה תאזה .הבשחמה = ירוחאמו < <>
 ,ףוס-ןיאב .םומעש = יחצנה םומעשה ,לודגה םומעשה תומק הדולה =
 , םייונשו םיכפה ןורסחב | ,תורומתו תופילח | ןורסחב ורוקמ רשא =

 ומתח תא חינה רשא  אוה אוהו ,לודגה . םומעשה . היה .הז .;ןכ <
 רשא אוה אוהו ,דחי םג הונומהה יתש לע ןמאה תעירי = ילבמ =
 .תומודל .,וזל וז תובורקל וזמ וז תוקוחרה תונומתה יתש תא השע =

 אל ךא ,ויתונומת יתש ינפל רייצה דמע : תובר | תועשו | =
 תונומתה .וארנ םואתפו ., ושפנ ךות לא םִא יכ ,התע .טיבה ןהילא
 ,החמשל .וא רעצל הויָארכ  ןניאו. .ךכדלכ תולדו .תונטק ויניעל
 .הברעב תועתל ךליו ןבזעיו ,ןהילע קרי אל קורי = םג יכ דע |

 ,לודגה ןורשכה לע םימלש ןכו םיבר .ודפס רייצה תדלומבו
 ,ןמאה יבצע לע הערל .הלעפ הקירפא שמש -ןכא  :ןוימטל .ךלהש

 + << ותערמ .אצי אוהו =

= . 
 ה

 .םיִמוחתה ךותמ
 ,דו

 .תיִאְקיִרָמַא הָיְליִדיִא

 גנועב םדוקה "םלועה, ןוילגב ארק .רשא - ,ירבעה - ארוקה
 -התפ לש הבצמ רברדלע לארשי-ץראמ ונרפוס ירבד תא .דחוימ

 דחא ןכות תא ול רוסמל םעפה ינשרי ,ב5 ןירמה הוקת >

 םגש ,הרזו הקוחר 'ץראמ ,תרחא .ץראמ ונלבק רשא ,םיבתכמה

 תא ונריכזהבו .הקירמא -- הרזהו הקוחרה ץראה םש
 םלועה .ףוסמ - לארשי תוצופת לכב . ךכ"לְב םסרופמה  ,הזה םשה

 4 םלועה < 8

 . .םילוטלטו םידודנב הפיִעַה םשפנל החונמו תדלומ ניחא םישקבמ הב =

 ובל םישמשו < םידמלמ ,םילחומו

 ,הריהבו :המלש . :הנומת :וניניע דנגל  .בציתת = רימ
 דעו .םלועה  ףוסמ  לארשי תוצופת לכב איה  ףא .תמסרופמה
 ,ופוס = דעו

 ;םהיתוגגב םיקחש םיכמותה ,םיארונו םיהובג המוח-יתב  +ופוס
 לעו תחתמ ץראב בושו אוצר תוצרה  ,לורבההתובכרמ יפלא ןואש
 ןהינפלש : ,הריפתה-תונוכמ  לוצלצו שער ;לעממ תוביחרה | ינפ
 םגהיפופכ ,זיעלב  ם"ירוטיירפא ,םידוהי  םיטייח- תובבר םיבשוי
 תונעדלוק ;ברעה דעו רקובה ןמל ןהילגלג םיעינמו ,  הזחדיווקלו
 ,םיקושבו .תובוחרב םהילגר םיִתְּכַכְמה ,1 עלב םיִרְלְדִּפ ,םילכורה
 לע ::םדידתרוחס לע :רֶהנ ןודגב םיזירכמו ,שמש-יכומו בערהיכומ
 ראשו םילענ-ךורשו תירוב ,םירורפגו 'םיטחמ , תואקמזיפו תיחפטמ
 םלוכ"לעו ;הטורפ הושמ | תוחפב םינקנה \ ,הלמלמו הלסלס ינימ
 ,הלפאו הרצ תחא הנוכש ךותב םיקוחדו םיפופצ םידוהי ןוילימ

 תולָונהו ,הלודנ תוינעהו , תחא הרידב תושובכ תוחפשמ עבש-עבש

 .;.המישנל ןיא :ריואו ,ליהבמ .רסומה .בצמו ;הבורמ
 םיבשויה וניחא .תנומת  ,הללכב .הנומתה היהת ןכ אלה

 םעפכ ונל ההוא  םירויצמ .רשא יפכ ,הקוחרה :הקירמא  תנידמב
 ."פַארוי,ל ונילא םהיבתכמ םיחלושה ,םונזגרה םיטנדנופפרוקה םעפב

 ןיממ .בתכמ  הקירמאמ ונדיל .ןמרזנ תאוה םעפב םלואו
 ;ןנאשו חונ םרא ידיב בותכ | ,הארנה יפכ ,הזה  בתכמה .  רחא
 "קורי, ןיידע ובלו תיקנעה . ריעה תרעסב ןיירע הזגרנ אל ושפנש
 הזה בתכמב םיאצומ ונאשמ :רתוי = . תורמרמתהמו םעכמ רוהמו
 אל .שפנהרתוכפתשהו = הריש וב .םיאצומ ונא ,םישעמו תודבוע
 אלא .,םובמולוק .תנידמ .יפלכ בתוכה עימשמ| החכותו רותנק ירבד
 , ונינפל .רייצל אב אוד הילי די א

 ינפל ראתל ינא הצור, = :ובתכמב  ליחתמ .אוה .ךכ .םנמאו
 ןומישיה:רברמב .ומוקמ רשא :,אשר"התואנ  ,ףונחהפי  םויה םיארוקה
 "...קרויהוינ הנוכמה ,לודגה

 המכו .המכב המורה = ,אלפנ  רופס .ונל רפסמו ךלוה אוהו
 לארשי-ץראמ = ונרפופ .ונל רפס רשא ,םיאלפנה םירברל תוניחב
 הלודג רוע לע: :הוקת-חתפ  הבשומה לע םרוקה 'םלועה,  ןוילגב
 התוא ונב ,היצילגו היסור יטילפ ,םיטושפ םידוהי ידי .רשא ,הפיו
 ,םירז תרוע אלב תוחפבה דעו רסמה ןמ .הוללכשו

 הכומסה ,ןילקורבב המוקמו לי בפנו ר ב תאזה ריעה םש
 םמוש הוה םוקמה היה ,םירשע  תונש ינפל ,םינפל" , קרוידוינל
 ומק זא .וב וער  םיזע רשא ,םילורחו .םינושמק םוקמ ,בוזעו
 ;הקוחההו .הלודגה .ריעב :תבשל םשפנ  הצק רשא ,םידוהי .תואמ
 םהיתוכא ופנ אל רשא ,רבד תוסנל  ומקו והער לא שיא ורבדנו
 ימי םהה .םימיה ,'טהידיב  ריע .תונבל : םהמרא לעמ ולגש םוימ
 ,וטחמ תא טיוחה בזע --- זיעלב ם"וכה ימי , קרוידוינב ויה .שערה
 הקרפתהו .ורודס תא .דמלמה חכש ,ועצרמ תא רלרנפה ךילשה
 ליבסנורבל דחי : םלוכ ואבו - הינואב רשא | בהזההימזנ תא .השאה
 ..ןהילע םיתב תונבלו עקרק-תוזוחא םהל תונקל הממושהו הבוזעה
 ,םרשבמ םפסכ תא וכשה רשא שיו ,ויה םיינע םהה םישנאהו
 'גאדי .רשא = ,ידוהיה ימ. יכ -- םמחל  לוכאמ :ולדח  רשא שיו
 תי ב .הנובו וינבל 'ה 5 חנ : םיקמ אוהש .תעב  ורשבלו ומצעל
 ךותַב ,ןואשהו שערה ךותבו םיטעומ : םימי ויה. אלו !לארשיב
 ל ךותב: ,תועקרק לש ןתמהו אשמה  ,רכממהו חקמה תמוהמ
 םיתב ונבנו ומקוה ,תָבקמַהו רושפה תק רש. ךותב ,שיטפהו ןורגה
 ופצור :,םיחוורמו םירשי תובוחר וכרענו ורדוט  ,םיפיו  םילודנ
 ,הירטקלָאה ד תלסמל  לורבדיספ  וחנוה * ,תוקלח  טֶלפְסַאתופצרמ
 ולתשנ ,תיבו תיב לכ לא זג לש תורונצו םימ לש תורונצ וכשמנ

 ,תושרדמחיתבו  תויסנכדיתב- ונבנ = ,לויטדיסדרפו  םיצע  'תוררש
 .םיטחוש >> ,םיניירו = םינבֶר = וארקנ = ,הרותדידומלתו - רפסזיתב

 "יתב וחתפנ ,שדוקב - תרשלו



 ןיביב- יקנמו . םיִרטוש  ודקפַה * ,לוחמהינילקרטו  תוארטאיתו ץחרמ
 תונחלש  תיוז-ןרק  לכב = ודמעָה = ,ןויקנה .לעו .ררפה לע רומשל
 ,לי ב פ נור ב. .ריע  התיהו המקו -- םינותעו הדוסהימ רכממל
 + לארשיב .םאו רוע

 ריעה לש החבשב רפסמו דמוע .הקירמאמ .כתכמה :בחוכו
 לש היצלח-תאצוי אלא הניא וז ליבסנורב יכ 'ףא :תאזה האלפנה
 ןיידע  תאז לכב ,םעטההתרסו הימוחה  ,האטוחהו הלודגה קריידוינ
 ,הילע חותכ ןח לש טוח ןיידע ,התרהטבו התמותב איה תרמשנ
 התוא ,תודחוימ הולש ןימבו תועינצ ןימב איה תניוצמ  ןיידע
 ריעה לע םיבורככ םיככוסו םיפחרמה : ,הולשה -התואו תועינצה
 תומיב ךיניע .הניארת רשא שי"  .אטילב רשא- הנטקה  תידוהיה
 הרובחב תובשוי .תוידיהי םישנ = !ואזה ריעה :תובוחר  ךותב ץיקה
 קיניהל הצוחה ןהירש תא תואיצומ וא ,ןתאנהל תואקמזופ תונרוסו
 הינבש .םיעבשה-תב הנקזה תיבה ןמ אצת רשא שיו ,ןהירלי תא
 ןאכל הואיבהו ןילופב הנטקה התרלומ-ריעב התחינממ  הורירחה

 תזחוא תאזה הפופכה הנקזהו -- ,הדיל תוחהפמה .תא ורסמו '

 תא תלדשמו ןאכ תחאו ןאכ החא טאל תלייטמ | ,הרניס :יפנכב
 =פיצדפיצ, :ףוצפצו םויפ ןושלב * ,הפשאב תורקנמה  ,תולגנרתה
 ,היסילופ דילי  ,יפור = רכאב תאזה ריעב שונפת םימעפ .... "פוצ

 תושעל, ,ורפכ-ןב :ךידוהיה- .וערו ידידי תצעב ןאכל אב רשא

 תא חלג + יונש ,תילכת הפ והארמ תא הז הנץ הנהו -- | ."םייח
 םהדנ ינפ וינפש אלא ,הקירמא ידגב | ,םירחא םידנב שבלו ונקז .

 םימעפו  .הזה .אלפנהו שדחה םלועב ךרד-דבואו ןוהמת-הכומו
 תקדובו הכמה" לע תשחולה ,םיערקדתשיבל * תינעוצב םג שוגפת
 ינפ-לע ברעב ךרבעבו .,. הלכו ."ןתחל תודיתע  האבנמו  ריהב
 תוספרמה לא ךוניע  תאשנו  ,םילייטמה ןיב לייטל ריעה תוצוח
 ,םייליבסנורבה  םיתבה-ילעב תא תיארו --  םיתבה, לש תופיה
 לכ תא ושע" םפא תעזבו םירלדנסו םיטייח םינפל ויהש הלא
 םינהנו םהיפב םהיתורגיפו שפנה-תבחרה ךותמ םיבשוי ,הזה ליחה
 , ריעה :ויומ

 ןומישיה-רברמב .ףונ-הפי,  ,וז איה .הדמחנ הילידיא ,ןכא
 ,ליבסנורב ינב | לע = קרוידוינ ינב םיצצולתמ םנחל אל * ,יילודגה
 ,תגלגלמה .הבחה .התואב םהילא .םיסחיתמו . ,בהובה .תודע יפכ
 ובורקל םיבורמה תונויסנה-לעבו חקפה ךרכה-ןב . סחיתמ .הבש
 :וינ .ינציל םוארוק - ךכ --- "ָהיִועו . ליבסנורב, .  םימתה- רפכה-ןב
 :םויב ותכאלממ  הָנָּפי .יכ ,.יקרוי:וינ  ידוהי וז הולש .הנפל קרוי

 לע ליבסנורבב .בשויה ,ודוד לא וא. ויחא לא עפיו םוקי ,תבשה
 ןכרש . ןופומַארגה לוקל עומשלו םח בלה ולצא ת*רשל ,ותזוחא
 היקורב קודבל .ליבסנורבל .ךלהו םקו ,העשה ול קחדה יכ ,ידוהו
 ,םתס ידוהיו * ...ןקרפל ועיגהש  ,היתולותבב רוקחלו םירישעה
 גילעב לא אובי זא -- םחלל בער .אוהו 15 .ןיא הכאלמ .רשא
 יכ ,ושפנ לע םהמ שקבו וז  ריעב  רשא  הקרצהייאבגו .םיתבה
 וא ,יקדרד:דמלמ | תויה5 ,,תושודקה תוגוהכה .תחא לא והוחפסי
 " , תויסנכה:יתבמ דחאב האירק:לעב וא ,שמש

 ,ובל-תולגתהב .בתכמה בתוכ םייסמ .ךכ =-- ןכ-יפ:לע:ףאו,
 שי  ,ןכ:יפ:לע:ףאו -- הלא  וירבדב .תחעור  המוגע המיענ :ןיעכו
 דחא .עגר תדמעו .,םילייטמה ןיב  ריעב .ליימל ברעב :אצת .רשא
 ,םיליבומוטואהב | לכתפהל יי ווק ר א פ-= הפיהו  לודגה | בוחרב
 הרוטלוקה שחר לא תבשקהו ,ךליאו ךליא םיפטו .םיצצורתמה
 םולודגה רפסה:יתב ' לכ הא .תהכזו  ,תאוה הר זה ו .הריהזמה

 ,םירזה רפפה:יתב ,תאוה ריעב רשא םיניוצמהו =
 לכמ .ךינואב  תמומזמה : ,ןושלה .תא .תעמשו  ,הפ לא /הפמ םירוהי
 ךשמב הירוב:לע .ךיחא :ודמל .רשא . ,הקוחרו .הרז .ןושל  ,םירבעה

 .יהלי םיאלמה

 == תושופלה :;תוריהמהו תוזילעה תומלעה תא תיארו ,,הנש .םירשע
 " תולגמו תוקחוצו תורבדמ. ,ךינפ .לע .תובשו-תורבוע | ןהו ,םונבל
 ,ןהינפב ריכהל דוע  עדוי .התא+יאו = ,ןהיפב רשא הוה יינש תא
 תיארו ךיניע תאשנו- ,םידנאלריאה תונבמ םאו ןה ךמע .תונבמ םא
 < םירזה -הלאה  םירעיה תא ,קפואה .הצקב- םיריחשמה םירעיה תא
 + תלאשו אמ הלודג תחא האילפ .םואתפ ךתוא .הזחאו -- םיקוהרהו

 < .תעה  ןמל :ורבע - הנש .םירשע קר םנמאה .: רמאל .ךשפנ תא
 = .םתוא .ןיב תולידבמ הנש םירשע קר םנמאה .+התע דעו איהה
 ןיבו . ,היצילנו .ןילופו אכול \ תונידממ ןאכל ואב רשא ,םישנאה
 .םנמאה !השרחה  הרוטלוקה יאשונ ,םישדחה םישנאה הלא
 ..דבפה ןשיה לכ .לא וברק לא עלב הזה וחופהו לקה שרחה
 < ךנרקב ךבל: רערי זא.=- + הנקז" תונש יפלא .םומעה ::,אוהה
 . ": ,קזה םויה רע ;םתוא  תעדי אל רשא. ,םיסומכ םיעוגעג תעפשמ
 - תאצמ לכה ..ןכ .םנמא :יאשחב ךנזא לע  שחלי : רירטמ ןויערו
 = םוקמה בוט ...ת ר לו מ -- תאצמ אל דחא רבד .לבא ,הפ ךל
 0 רולע עורפל .לכוה +אל. -,ךבלמ קוחרו רזו ,אוה שדח ל ,ךל
 * םנמא ,.ומא .תאו : ויבא תא .םדאה ןנוחי רשאכ ,ותוא ןנוחלו ָךְרּב
 = םלואו -- רב ןנאשו .ולשו התא . עָבְש  ,הזה םוקמב ךל בוט .ןכ
 . : ..."תיאליטרע המשנ איה .ךתמשנ

 .קרמינ דוד ר'ד .פורפ
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1 
 . יולה .הָדּוחְי יבר

 :ב ,

 .ירָוכה רפַפ לש ורָטָשִמו יזכְרַמַה ורקחָמ
 (.ךשמה)

 " רבחמל ,רבחממ הערה .תרבוע . םיררוע  הילע ןיאש עבטמכ
 .ןיאמ שו רותב .םלועה ..שודחב ןימאמ היה יולהש . ,רפסל רפסמו
 תאוה העדה .םלוא  .הזה . גשומה .לש . לבוקמהו טושפה ..ונבומב
 "לולה .ירבד תא עחנא . םיארוק םא ..דוסי הל ןיאו איה תכרפומ
 ורפס .לש תומוקמ ראשב םגו וב םירמוע .ונחנאש ןינעה ךשמהב
 הוב ךלוה ו רומגו .ןוכנ = רורב ונל רהבתמ ןא  ,בל םושב
 ונאצמ אל .םג ולש אלא דוע אלו  ..לוריבג לש ותבישי תטושל
 "םושמ :,הזב .םיקפוסמ תויהל | ונל . היה רשפא יא :,שורופב ךכ
 ונחנאש , וולה ,תטיש לש .יזופטמה רוסיה ךותמ רשי אצוי .רברהש
 :תושעל  .הצור יולחש 'המ = תמאבו ; אבה קרפב .הראבל םידיהע
 אוהש יפכ . ,הז ה םלועהש אלא וניא תודהיה. תרוח ירקיעמ רקיעל
 יע תא ראבל ותוצרב ,יולהש .,רבדה םעמ והזו ,שדוחמ אוה ,ונינפל
 'נמ .תולאש תא וירבד :אצומל חקול .,לארשי  תרותב האירבה
 ב םייח ונחנאש ,הז ה םלועב אלא קסע הל ןיאהרופמה .םי נשה
 ינפל ארבנ הז ה םלועהש ,תעד ינתוא דמלל םא וכ הניא התנוכ.לכו
 המב" ל ,ךכו ךכ היה תוערואמה ךלהמשו ,םינש ךכו ךכ
 ..תישארב רפסב רסמנש

 :תומלוע | תוברחמ .וא מ ארבנ הוה .םלועה םא ה



 רבה לע :םינינע המכ .ראבמו .ךקוה יולה :..ןהילע תרבדמ .תידוהיה
 תונמל 'גהנמה תוטשפתה ,תונושלה תנלפה ,םינשה ןובשח

 --ד'מ) הלאה םינינעב .אצויכו .םימי העבש | העבש לש תועובש |
 תא קוחל קר :אוה הלאה  םירבדה לבב ותנוכ לכ לבא ויס
 יפכ ךלוהו גהונ היהשו ארבנ הזה םלועהש  ,תידוהיה  הרופמה
 אוה .תועטל םוקמ  םוש .חינהל :אלש :ידכו ..תושארב רפס ירופס
 ! רבחה .רמא,  :(ז'ם) םיפמ
 החריש המ הרותה אבתש ,לאל הלילח + (םלועה תאירב .תלאשב
 ,םיגהנמ תונשו תואלפנב הרותה  אובת ךא = ,תפומ וא היאר |

 תמכח לע  תורוהל ,רחא רבד לא רבד .ךפהל וא םירבד תאירבל
 תלאשו .ץופחיש תעב ,ץפחש המ תושעל ותלכיו. םלועה ארוב =

 םא ארבנ ,שדח :אוה הזה םלועה םא :רמולכ) תומרקהו שודחה
 ילב .דמועו .יוצמ אלא ללכ  ארבנ אלו .םודק וא ,ןיאמ-אל םג =

 דע .,תווש  תונעטה  יתש- :תויארו = ,הקומע ה ילבו תישאר
 ,האובנב השמו חנ רעו םדאמ .הלבקה שורה : (ףכל) עירכתש
 לעב :ךרטצמ היה \םאו .השקהה ןמ  תנמאנ "רתוי :איה. רשא =
 םדוק : םיבר = םימלועו ןומדק  רמיחב = תורוהלו ןימאהל .הרותח

 םגפ הזב היה אל ,(וב םייח ונחנאש ,הזה םלועה : רמולכ) םלועה

 ,עודי = ןמזמ שדח אוה ,הזה .:םלועהש5) .םלועה יכ :,ותנומאב
 "חנו םדא (המה) םראה יתלחתשו) תלחתלו <

 חינמ .יולה ןיא .ורפסב םירחא "תומוקמב םגו הלא וירבדב

 רשא ,ילו וה ,ןומרק ירמח דוסי תואיצמב הדומ אוהש ,קפס םוש

 5 יולת .וניאו ..ומצעל יד אוה חכב :ותואיצמב
 ,רמוא ,(156--148 'ע) :רכמה ורפסב ןמפוק דירה

 תואיצמב הדוי ןימאמ לארשיש ,תורשפאה רמולכ ,הלאה םירברהש |
 דֶאִמ םה :םורזומ .,הז ונמליעל ומדקש תומלועבו ןומרקה .רמוחה

 ,הלאה םירברה לש  יברעה חפונה תא איבמ  אוהו  ,יולה .יפב

 יברעה תפונה הנהו , אוה המ םשורפ לע המואמ טילחהל יל
 : ירבעה חסונהמ רוי ונתעהל עירכמ

 יוליהב רארקאלאו םילסתלא ילא ערשתמלא אנלי ןא .דעבו
 ךלד .יפ /(ןכי) םל .םלאעלא ארה לבק :הריתכ םלאועו המירק =
 הלצהמ הרמ דנמ תדאח םלאעלא ארה ןא הדאקתעא יפ ןעטמ

 רתוי ןימרקה = רמוחה  ףכל . עירכמ אגלי = ..חונו .םדא  הסאנ :לוא
 יסּונָא, .תויהל לוכי | וניא  ןימאמה| ,"ךרטצמ, = תירבעה 'הלמז

 ,תויפוסולפ תויאר ידי לע אל םא ,ןומדק רמוחב = ןימאה'
 לש ורפסב יריחיה אוה הז ןמיסש ,הארנכ ,המדנ ןמפוקל = =

 לבא . ןומדק ילויה תואיצמ לש הערה חורב וב רבוריש ,יולה
 רפסב תיחפה לכל שלשו םימעפ ורמאנ הלאה  םירבדה ירה .תמאנ
 1 ירזוכה <

 ,םימה ינפ לע "תפחרמ םיהלא  חורו :םירמוא רשאב,
 ,והבו והת לבא ,תוכיא ילב ןושארה רמוחה הלאה םימב .ונוצרש

 ,םיהלא חורב ותוא הנכו ,ותוא בבופה םיהלאה ץפחב ךיאתהש
 ,'ד רמאי) *... רתויב -ןוכנ  ןוימר םימכ ועבטה  רמוחה  .תומח
 ,(979 'ע רלפשריה תאצוה ,ה"כ :ןמיש"

 השעמ תלחתב םירפזנה םימה יכ ,םישנא תצק ובשח רבכו,
 ינפ לע תפחרמ םיהלא חור יכו ,תאוה ילויהל יונכ תישאר
 יקלח לכב םישענה | ,ונוצרו  םיהלאה ץפח - אוה \ םנמא םימה
 רצויה השעי רשאכ ,הצריש תעב ,הצריש המ םהב השעי ,ילויהה-
 רובחהו הרוצה רדעהב (בותכה) הניכו הרוצ ול ןיא רשא ,רמוחב
 .('ב ,'א תישארב ארזע ןבא ןייע ;'ב "יס ,ה"מ) "והתו ךשחב

 =%-ה'צ "יס ,א"מב םג םיאצומ ונחנא תאזה העדהל רכז -
 ורחב .רמוחמ לוכי םכה השעמ תומלשב הנעט ןוא יב, < <

 יולה .דגנתמ היי "יס 'ה .רמאמב םנמא "הב .ץפח רשא .הרוצל
 רע ,ותודגנתה לבא ,םייברעה .םיפוסולפה לש האירבה תרותל

= 

 " ;המולכ) תאזה הלאשב תפומ ונל ןיאמו

 תע ברא :ןינעב | אלא  הניא איהש :המכ ,ונתלאשב | .תעגונ
 יולה .אצומ ,תיאשמה התרוצב ,תאזה הרותה תא ,תודוסיה
 ףגנתמ אוה לבא (9%1--₪50 'ע ה"כ 'יס  ,ר'מ) .הריצי רפסב
 תערל רזוח אוה הריצי רפס שוריפ תא ומילשה ירחא דיו ,הל
 .(חיב--וייכ  'ים םש) ומצע

 הולאהש  ,העדהל אלא דגנתמ וניא יולהש , תעדל ךירצ םג
 ,ןומדקה ילויהה ןמ .רשי  םירמחה םיאצמנה לכ תא ארב אל
 םיאצמנה תא ארב ךכ רחאו תורוסי העברא = ונממ אב אלא
 תא הולא ארב יולה לש יתעד יפל .תודוסיה םתואמ םיירמחה

 ,יולה אוה הדומ לבא = , ןומדקה | ילויהה ןמ רשי םיאצמנה לכ

 תורוצ עברא ילויהה לע. עיפשה ,הרוצה דופי תניחבב ,הולאהש
 שבוי ,רוק ,םוח : תונושארה  תויעבטה תויכיאה רמולכ  ,תויעבט
 סהב היהתש ילבמ ;ניינ "יס .ג"מב וירבד ובשיתי  הזבו ., תוחלו

 ,.דייי יס הימו זייע .'ם א מל .ההיתש
 ,ותאדוהבו .ןומדק אצמנ אוה .ילויהה רמוחהש ,וז ותטלחהב

 ,ןומדק רמחב .הרוצ תעיבט קר ,ןיאמ שי תאירב הניא .האירבש
 רבר הזיאל הולאה .לש יזיפטמה  םהיהש ,טילחהו יולה הדוה ידה

 אוה הזה סחיהש אלא רוע אלו ,תודחאה נשומ תא .םנופ וניא .ותלוז
 החירומה הרוצה דוסי אוה הולא : הולא גשומ לש ןוכנה ונכת אוה
 ,תושממ ידיל ,לעופב תואיצמ ירי"  יתאיבמו ילויה רמוחה לע
 רקחמה תא יויה הנפ וז החנה ירי .לע ..םויחו החימצ .,היוהי
 רקחמה , ירסומה  רקחמהל ךררה תא . ול ללסו וכהרמ יזיפטמה

 רשפא .ךאיה ,הלאש .םוש ןאכ ןיא :: ונורתפ תא ול אצמ יזיפטמה
 ! הברדא + ותלוז . אצמנ הזיאל .ךפוהמ םחי..ול שי .הולאש ,רברה
 , הרוצה רוסי אוה .הולא : יתמאה :הולא"גשומ אוה הז

 ירסומה סחיה תלאש לע  הריקחה לכ .הדמעה .ךכ .ךותמ
 ירחא ,דימו :. האובנה חי : הפוקמ .רתויה הלאשה לע לכ .םדוק
 ורסומה .רקחמה לא יולה רזוח  ,תיזיפממה הלאשב ותעד יולג
 : חס ,א)

 רעשב תוקיפסמה תונעטה הלאב יל יד: ירזונה רמא,
 תונעטה יל .תוארהל- ,ךחירטא ,,ךמע יתרבח ךראת םאו ,הוה
 קזחתה  ךיאהו :ךירבד 'לוגלג לאי בוש לבא , תוקיפפמה
 תופגה ארובל היהיש :הזה לודנה "4 בדה  םכשפנב
 שדקתהו הלעתנ רשא ,םיכאלמהו .םילכשהו  תושפנתו .תוחורהו
 םע רובה  ,םישוחהפ ןכש לכ >,םילכשה * הנשהמ .לרגתהו
 ףאי) איה םאו .,הרמחב הנגמה ,הובנה תאוה האירבה
 תאילפמ (שי) םישמרבש ןטקב יכ) .התרוצב האלפנ (איהש יפ לע
 . , "+ (ותוא תגשמ תעדה ןיאש המ ,, ותמכח

 המדקה רותב + ןוכנ רהוי וא ,תאזה הלאשה לע .בישהל ידב
 הרוקה יבועב יולה םנכנ :,הוה ףיקמרו ישארה רקחפה .ןורהפל
 גשומ יריל אב :וטסירא . ומסירא לש עב טה ג ש ומ תרוקב לש

 עמשה) תונמאל עבט ןיבש לדבהה תטלבה ךותמ 0 עבטה

 :('ב רפס תלחת ,יעבטה
 רוסי תא םה םיאשונ םיעבטה םיאצמנהש ,רבדה יולנ,

 רוסיה .תא םולגמ) םתצקמ ;םמצע םכותב םהלש החונמהו העונתה
 םתצקמו .דספהו היוהב םתצקמ | ,םוקמ (יונש)ל,  עגונב  (הוה
 ןימה :ןמ .אוהש .רבד .הזיא וא = דגב = וא הטמש 'רועב ..תונתשהב
 השעמ םהש " המכ דעו .רכזנה :גוסהל :ךייש- .אוהש  הדמב :,הזה
 םירבד .םא .םנמאו . םכותב ןכוש העונתה חכ ףהל ןיא .,ןמוא
 וא ןבאמ  םיבכרומ :תויהל םה | םינמדזמ = (ןמוא .ישעמ)  הלאכ
 הב קר" לבא ,(םכותב עינמ  חכ) םהל שי זא ,םהינשמ וא ,המדא
 ועבט :יפ לע החונמו העונת תבסו ימינפ דוסי ןאכ שיש הדמב
 < לש וז הרדגהב  ,יהרקמ יפי" לע :אלו ,ותוימצע .יפ לע  ,ירוקמה
 2 ותעד תא .ראבל ,העודוה .וכרדב :וטסירא יי עבמה תוחמ



 בפן ל

 ,ןמוא יישעמ  ךותמ= םיחוקל - םילשמ יפ לע = םייעבטה .םיאצמנה
 םיאצמנה ןיבש לדבהה תא םיעטמ .אוה .הז  םע דחיב לבא
 ןיא ,תמאב תאצמנה ,תילאיר הרוצ : ןמוא  ישעמ ןיבו םייעבטה
 ישעמ םיאצמנה תרוצש = דועב ,םייעבטה םיאצמנה ךותב אלא ךל
 הטמה תרוצ ,תיבה תרוצכ ,הילע .רברל םילונר ונאש .ןמוא

 םשהו = ,תילאירה = תיאיצמב דוסי = םוש הק  ןיא .תמאב :,המודכו
 עבמה גשומ ..ינויגה נשומל מיס אלא: וניא .,/וב .םישמתשמ .ונאש
 לבא  ,עבטב :ותריקחב | ,וניאר  רשאכ | ,וטסירא יריב .הלע הזה
 רחאש 'המב : ותריקחב אלא ותובישח | אלמב יולג 'ידיל אב וניא
 יולהו--לוריבג  תבושיש = הפפשהה  התוא לש  הגוחב  ,עבטה
 , התטיש תא הילע התנב = -הלקכב

 רופיה תא חינהל ואובב יולהש ,בטיה ונחנא םיניבמ ןכבו
 תא היה שיגרמ * ,תיזכרמה | ותפקשה תא ןננפלו  ולש יויפטמה
 . וטסירא לש עבטה :גשומל ופחי תא ררבל .,ךרוצה

 .ובל תא םהל םישל היה .םונא .יולהש :,םה םינינע :ינש
 יחצנ = דופי .ילויההש ,וטסיראל  אוה  הדומ םנמא .םאש ,רחאה
 וולע ירה = ,הזב אוח  הדומש  ינפמ אקודו = ,ומצעל ידו איה
 דופי זיא .ןאכ שיש :,וטפירא לש ותפקשה תא זוע לכב .קיחרהל
 ,הולא תעפשהב יולת = וניאש .םיאצמנה "לש םתוימינפב .יתרוצ
 ותרותל רגנתהל ,םיקיפסמ םימעמ :ול היה ,יולה ,אוהש ,ינשה,

 יתרוצ .דוסי לכמ םה' םיקיר ןמוא ישעמ םיאצמנהש ,וטסירא לש
 ,רבלב ינויגה ןבומב אלא .הרוצ ילעב םניאו יתמא

 לש ותרות .יפ לעש = ,רוכזל : ונילע .ןושארה .ןינעהל - עגונב

 דוסיה .םג אלא  ,תכבש = ילויהה . ,ירמחה דופיה .קר אל. וטסירא

 ,לוריבג . ותעפשהב | וא .חולאב ותואיצמב  .יולת .וניא " ,יתרוצה

 תודוסי לע .המלש :הטיש : דסיל אבש :,ןושארה  ידוהיה .ףוסולפה

 תוישולשה תא הרבכ המחלמ םחלנ .,וטפירא .לש הקיזיפטמה
 ,ןוטלפא * תרותמ ףלוהו  ךשמנ השרש רשא ,ו בר תרותבש תאזה
 וב רצ אוהש המב ילויחהה רמוחה ךותמ םלועה תא 'ארוב הולאהש

 ןהשכ ןתואיצמב .רשא ,תואידיאה ןתוא לש ןמלצו ןהומדב תורוצ
 ירפס/ ןיע) .ותעפשהבו הולאב -ןפוא םושב  תויולת ןניא ןמצעל
 "ןוצר,ה .(38% --881 'ע א"ה ,היפוסולפר תודלות לע יזנכשאה

 תוינשה ןיב | תצקמב הרש אוה  לוריבג לש ותטישב
 ,לארשי לש .תוהחאה תרות ןיבו וטסירא לש ינחו רה ו דו סיב

 ול םרג הזו ..תיפוסולפה . ההרהטב המיקל . היה  ץפח .לוריבגש
 ,ראמ .קפוסמ .אצמנ = ןימ- תויהל .לוריבג .לש ותטישב ."ןוצרה,ל
 ,םשה .יונש אלא הולא ןיבו ניב .ןוא :וליאכ .הארנ  םימעפלש
 דועב ,הולא .לש  ויתומשמ רחא אלא ."ןוצרה, .ןיא .תמאבש .רמולכ
 ,רמצע ינפב דרפנ .אצמנ .אוה ןוצרהש ,אוה ירב טעמכ םימעפלש
 רתוי  לארשי = תרות לש = תינויגהה  התנקסמל יולה ןמאנ .הזבו
 תרות תא קיחרהל עגר ףא ךכוח וניא ,יולה ,אוה .ובר לוריבגמ
 .רבדב קפס םוש .םיחינמ ןיאש םירורב םירבדב .תאוה .תוינשה
 יע .םש 'יע) .וטפירא .ירבדכ | ,הולא .תלוז "םיעבט ינש, :ןאב .ןיא
 ועא ,םיאצמנב יולג - ידיל .אבה ,ינחורה ,ינשה דופיה יכ ל
 ודובכב הולא 'אוה אוה אלא ,הולא : תלו .רחא דופי
 .ומצעבו

 ותרוצש ,תודוהל יולהל ול רשפא-יא ינשה ןינעהל עגונבו
 גשומה תגררמל לעמ תולעל הל רשפאהיא ןמוא השעמ הזיא לש
 ראבנ אבה קרפב , תילאירה תואיצמה תגרדמ תא גישהלו ינויגהה
 ,ללכ ךרדב ריכוהל .ונל יד ןאכ .,בטיה ראב הוה ןינעה תא
 םלועה ,יעבטה רמוחה רוסי לע שרח םלוע .תונבל  ךלוה .יולהש
 תוכלמש ,רבדה יולגו .הי רוט םה- תוכלמ .אוה הוה .שדחה
 םירובחו תובכרה = לע  םינפ  המכב  .רפיתהל = איה .הכירצ  תאזב +

 ו

 < ידי לע ,םגש = ,העדהל איה .הקיקו  ןכ :םאו ,ןמוא .ישעמ םינומו

 העפשהה .ןמ .תישממ תילאיר  הרוצ  דיריהל  רשפא  ןמוא  השעמ
 = 5 ו 0יע- -טיס) .הירוטפיהה םלועל .רמולכ ,ןותחתה םליעהל .הנוילעה

 "< - רשפא ךיא : ךתלאשב = רמולכ) הז .ךרבדב ': רבחה רמא,
 םיבר םירבד לא ינתכרצה אל (םדאה סע רובח ארובהל היהוש
 ,הלמנה  תאירבב תאצמנה המכחה תאז סחימ התאה : ךבישהל
 ,ארובה : יתלבמ ותלוזל וא  ,בכוכ לא וא לגלג לא ,לשמ .ךרד
 ? ןורסחו תפסות ןיאמ ,וקח רבד לכל ןתנ רשא ,רעשמה לוביה

 . .עבטה לעפ לא םחוימה והזו + ירזוכה רמא
 %עבטה אוה המו :רבחה רמא
 ,תומכחב ונעמשש המ לע .,תוחכהמ 'חכ אוה :.ירזוכה 'רמא

 ילב ותוא םיעדוי םימכחה לבא :,אוה | המ ,םיעדוי :ונא :ןיאו
 . קפס

 : ףוסולפה ותוא רדג  ,ונתעיריכ וב םתעידי , לבא : רבחה רמא
 "אוה רשא .,רברה עוניו חוני הב "שא ,הבסהו הלחתהה אוה יכ
 2 .הרקמב אלו .םצעב ,וב

 ומצעמ.עוני .רשא ,רברה יכ : רמוא .אוה ולאכ : ירזוכה רמא
 איה איהה הבסהו ,עוניו חוני הב ,המ הבס ול שי ומצעמ חוניו
 7 ְ . עבטה

 0 קוד קדו בר תוקויד םע רמול הצרש ,אוה הז : רבחה רמא
 ילעפיש יהממ הרקמב  לעפיש המ ןיב שרפהו
 םתעידימ .הלועה לבא ,םיעמושה םיליהבמ םירבד ,עב טב

 5 : +אוה הז עבטב
 = תלאה  תומשב ונועתהש = ,האור ינא ,ןכי םא : ירזוכה רמא

 | 5 :ונרמאב ,6 ןושארה ןינעקה א רובה םע םיפתשמ' ונומשו
 םעט לע ."ארוב, רמול אבנש רשפאו ,5עופ םכח עבטה
 . םהירבד

 חרילו שמשלו = תודופיל שי לבא ,אוה ןכ  :רבחה רמא
 :שבויהו - הבטרההו רוריקהו .םומחה ךרד לע םילעפ  םיבכוכלו
 לבא .הרובע קר המ כח םהל פחינש ילבמ ,םהב םייולתהו
 ישו רשא לכו ,הערוההו רועישהו  (הרוצה רוסי תלועפ:) רויצה
 יומו . רעשמה לוכיה םכחל םא יכ. םחיתי אל ,הנוכו המכה וב
 אל .,"עבמ,  ,רורקבו - םומיחב .רמוחה . ןינקתמש = .,הלא .ארוקש
 .רשאכ = ,המכתה םהמ | (קיחרמ = אוהש דוע .לכ) קיחרמשכ ,קיזי
 ,(םרבחתה ידי לע:) םרבחתהב רלוה תריצי השאהו .שיאהמ קיחרי
 ; .םדאה .תרוצ לבקמה = ,רמוחל םיִרְנוע םה (יכ = ,בשוח אוה) ךא

 >> .ךיניעב .קוחר ו ינשה ןינעה) .היהי לאו = ,םכתה רייצמה  תאמ
 < = ריהישכ ,ןותחתה .הזה םלועב םידבכנ םייהלא םינינע .ימשר תוארה
 ": םתוא לבקל םינוכנ םהה םירמוחה (ויהיש .ןמז .לכבו םוקמ לכב<)
 לצא ןה אדה) .""רמה שרושו הנומאה שרוש והה
 רפס לכל ה תפמה אוה הזה םגתפה | .ןאיצעלא לצאו ןאמיאלא
 ה ל בק חה לש םיישארה .םירפסה לע הברה .עיפשמ היה םג ,ירזוכה
 ,(1 הרעה ,90% 'ע ,איח  ,רבזנה .ירפסב ןויע
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 (,אובי .רוע)

 .לַאְרַשי"ץְרֶאְמ םיִבָּחְכמ
 זמ

 < 8 תינק הרמגנש העשמ הנש יצה רכע םרט דוע . בקעיב זחג אל

 החא יברע .תובבלה תא שיערהש ןוסא השדחה הכשומכ הרק הנרו  ,הלופ

 תוריחזה לכ תורמל חרכהב הרק  רכרהו . ירוהי .רמוש ירו:לע עצפנ ינשהו גרהנ
 1 2 םידרושו םובנג םיברע-םע תושגנתה תעשב םידוחיה םירהונש ,הלודגה

 םידוהיה  םירמושה , הבשומב .סוס .וכנג םימהע ., היה .ךב היהש השעמ

 = ינועב = םתרומש :ךרע תא הליפשמה | תאזה - הבגגה-'םע .םירשהל :ולכו אל



 הבנגה ירחא םידחא :םומי רובעב , םוקמה. יבשוי יניעב םרובכ  תאז םורוהוה
 ותרוכעב בוט םש ול הנקש םדא ,םידוהיח הלופ ירמוש 'תשלשמ רחא שפת <

 קמעבש םירפכה  לכבו הבושח החפשמל ןב אוחש ,וברעל לודג ןובלע היה הז <
 םימש .םידוהיה םירמושהש , שיגרה יברעה ;  רדושו רוכגל אוה עודי לאערזי %/

 ,ונונשל !םודוהיח לש ףיקתה רמושה ותואל רמאו לודגה ומשלו ותלשממל ץפ
 םג ץראב הפ םוקמ שי ,ידוהיה ול הנע ,ירודלו, .ץראב הפ םוקמ ןוא , ךלו יל
 ופסאת אלש , ךחיטבמ ינא, + רמושל יברעה רמא תרחא םעפב ,"ול .םגו ךל
 רחא קש ףאש  ,ךל ברע ינאו, : ירוהיה ול הנע זא , "רחא קש ףא ; םכתאוכתמ
 ישנאו 'ןורבח תא ןילא הזה יברעה רובָנה ףוסאיו ,"ונל דכאי אל וניתואוכתמ
 ורמאיו ירוהיה רמושה לע .הלילב ולפנתיו ,  שיא רשע-םינש רפסמב ותירב |
 וחכ ןל ורמעש המכ רע ומצע לע ןיגה ידוהיה .וסוט תא ונממ תחקלו ותוכהל <
 רשא םירדושה רשע:םינש תאמ הערה וילא התלכ יכ הארשכו | ,ותרובג) '
 ינשה .רודכה  ,רומאה יכרעה  רוכגה תא תימה דחא רורכ ,םהב הרי ,רהובפס =

 לא ךרר וחלה ול עיקבה ךכ ךותמו\ , עצפנו לפנש ינש יכרע לש מב .תחנ |
 , טלמיו --והוגושה אל םוברעה ירודב . הבשומה

 התכח הבשומה .םרה םלואג :הזכ ןוסא לש תואצותה ןה תועורי
 עירזהל תרצנל ףכוח עפנ םילעופה רחא , תומקנ תושעל ואובי יב םדה" ילאוגל
 , םיברעה תארקל םונוכנ  ויחו ונוידזה םיראשנהו  ,הרקמה רבד תא תושרה
 ורמע תולעופה םגו , תולעופ רשעכו םי לעופ םונומשכ זא ואצמנ הבשומב
 תוכלוה לבא-תוללי ועמשנ הנחו , בר ןמז רבע אל , םירבגה םע דחי הנחמב

 םהל ונתנ אל םידוהיה . הלופ לע ונח םוברע תואט | . הבשומה לא תוברקו
 םיברעה םג  ,םירצה תא ריחפהל ליבשב ריואב םידוהיה ורי הלילה לכ. .טנכחל
 םֶאקמיאקה אב הלילה תוצח ירחא תועש יתשב , וקעצו  וליליהו .ריואב ו
 ,הבשומה לא פנכהל ,ןבומכ , םירוהיה ונתנ םהל , םולייח השלש תיולב תרצנמ |

 , סנכהל םיברעל  םג ונתנ :,גורהה יבורק ויה םהמ םינשש , םילווחה לבא
 תא .םיברעה וחלש תרחמה  םויב =. לכואו םידגב יםיתכה ןמ .םוברעה וכנגיו <

 םאקמיאקה - . תואוכתה ןמ לודג .קלח ופמרו םירוהוה הרשב םהיסופ תאו םהיררע
 ושעש המ ושע םיכרעהו ,ולוקב ועמש אל םח לבא | ,תוריל וולויחל ה

 םימרדנ'ז העבש הפיחמ הבשומה לא ואב .םירהצב .ןילויח ינועלו םאקמיאקה ינועל |
 רחא ףא רואשה ולב דע םיברעה לב.תא עגרכ ושרג םהו 2 ל

 קר וראשנו , םדה ל ינפמ  וארי יב 8 2 וחרב קש הם
 השלש קֶרש ,ורמא םיברעה םלואו ,שיא רשע-רחא ורפא םימרדנ'וה , םיזנכשאה
 ,םירתאה הנומשה תא ושפחל ואיצוה מ לעו ' ,החיצרהב םומשא םירסאגה < ןמ =

 ,וסנש םודרפסה  םג ה 6 .ובש
 ואבש םימרדנ'זה וראשנ הבשומב ל רוע 0 ולכל  טלחוה ל

 . םדיקפו .הפוחמ
 התיה אל רמושלש םידומ לכה .םידוהיה תא הקירצמ ולוכ להקה תער ו

 . השעש המ תושעל חרכומ היה אוהו ,תוריל ילבל תורשפא םוש רוע
 שנעי רפאנש ידוהיהש רשפא-יא ,תושרה יריקפו הפיחב םיברעה תעד םג יהו
 ,הנכסה ןמ ומצע תא ליצהל ירכ הרי אוהש םושמ ,רוטח שנוע

 לדתשמ ,גורהה תחפשמ ןיבו סידוהיה ןיב  םולשהל םילדתשמ וושכע- = <
 יאנח ,  לאערזי קמעב = הלודג הזוחא  ןל שיש ,םיבושחה םירנפאה דחא הזב
 98000 ,הפ גוהנה גהנמה יפל .ומלשי םירוהיחש ,סה םיברעה דצמ םולשה

 םימיכסמ םניא םידוהיה  ,ןידל רסמי רמושהשו 5 8 ךרעב) .שודג < 5

 המ ומלשי  םיברעהש  ,םישרוד םֶה לבא ,ןידל רסמי םשאנהש ,םה םימוכסמ |
 ורסמי םהולכב ומשו וכנגש סהמ שוא השמחו םורשע יכו ,הבשומב וקיזהש <

 רמגי ןינעהש ,תווקל שוו = ,ךלוהו ךשמנ ןוירע ןהמהו אשמה ",םה םג ןוד
 "לק שנוע שנעוש וא ישפחל רפאנה.רמושה םג אצו דאו /"

 תיזכרמה הלשממלו ישאב-םכתהל תולפנתהה רבדב ופרגלט טידוחיה
 רומשלו םיצוחנה םיעצמאה לכמ שמתשהל תוצרטנ תורוקפ ולכקתנו ,אטשוקב 5

 , ררסה לע
 תלאש איה השק המכ רע ,חיכומ ,הלופב הרקש ,הזה םיצעמה הרקמה

 תא וגולעופלו ונירכאל ריגחל נחנא םיבויתו ,.הנכס תעשב .ןויז:ילכב שומשה
 יגפמ | ,הלודג תוריהז השורד  המכ רע ו םוערוי םה + םהינפב .םחבש | |

 "< םונגה סופה תא הקזחב והומ 'חקלו נגה יברעה תא ,ובל:ץמואכו הנמאנה

 , תושגנתהו .המקנ = וירחא ררוג - ,הלצהל וא הנגהל תרחא ךוד םוש רוע

 תוכשמנ םקנ תומחלמ יכ  ,םיעדוי לכה ,דאמ הנכופמ .תושעג איה םיקרפלש
 ץק שי תוריחזל םג לכא ,תומלש םינש ךשמב  םיברעה ירפכ ןיב םימעפל
 תוריהז :תונרחפל תוריתוה תא תושעלו האפה הא שידגהל ןיא ,לוכגו
 ּונל יד ,םילפנתמה דצמ תוזעה תא קר הלידגמ תונדחפ לש הרוצ תשבולה

 !ותחתה לילגב וגרהנ  תונורחאה  םינשה יתשבש ,הדבועה לע קר תוארהל
 בושחנ אל םא ,רחא ףא םש 'גרהנ אל םיברעה דצמש העשב ,םידוהי השש
 םידחא םישרח ינפל .המיל בורק  םיכרד:רבוע הזיא ןגרהש יברעה ותוא
 ויה םידוהיחש יפ לע ףא! ,רולב םידוהיה הדשב םהירדע | תא םיברע וחלש
 תא .םינהלו  ןויז'.:ילכב שמתשהל וארו .יכ ,םיכרעה ינפמ םה וסנ םונויוזמ סש
 תאמ הבור םיברע .ולזג םימי חרי ונפל ,הוה רשפא+יא ןיוז-ולכ ילב םיברעה

 ' העדה תא םיכרעה בלב םיעטונ הלאכ םורקמו םושעמ .הרדחב יוהי .רמוש
 םילוכי ,םיברעה ,םה ןרהו  ,םהילע םילפנתמשכ | תוריל םיזעונ סניא םירוהיהש

 ןיא ןבומכ --- קוצמב אב יברעהשכ  ,םורוְךיה שוכרב ץפח םבלש המ תושעל
 תעש וליפא חהוש אוה ןיא ירה --- יברע לע לפנתהל םידקמ ידוהי םוש
 וסוס תא.ולזגו יכ  ,תושרהל ,לוכי  ונוא = ידוהיה  ,הרומו הבורב ספוה ,חלק
 םירבְרה וז הדוקנמ םה םויפוא ,הבשומב ושוכר תא וינועל ולזגי יכ וא ונממ
 תראשנ התאו ,המהב ךממ והקל, :ורבחל טידוהיה םירמושה דחא רמאש
 ויה אל יכ ,חיכוה מצע. אוהו ,סרמא ףונופינ הלאה םורבדה :'? םויחב

 ,הרפ ונממ ולוגשכ ,םידחא םושדח ינפל גרהנ אוה + דבלב הפי הזרפ קר ול
 הרקש השעטב ,םיברעה םירדושה תא .גורהל םדק. אלו רהזנ א ו ה ש  ינפמ
 ,חרכהה ךוהמ הרי אוה ; תרחא תושעל ,ידוהיה רמושח לוכי אל הלופב .וישבע
 + ומצע לעו ופוס. לע ןגהל ב יי ו ךירצ היה אוה

 זוסא ,םילפנתמה ןיבמ אה חצרנה ם א וליפאו , חצר הרקמ לכ םלואו

 ! הלופל ,השדחה הבשומל אוה ןופאש .ןכש:לכ אלו | , םוקמ  לכבו דימת אוה
 תורמלו התביבסב םיכשויה םירצונה דצמ תואהמה לכ תורמל הרסונ התע הזש
 וחלשש ,תומרג לטה ןה תועורי ,תרצנכו הפוחב ונכרה לע וחינהש םילושכמה לכ
 םג איה .העורו = , םייקרוטה- םינוחעלו  הלשממה = ושארל  אטשוקל ונידגנתמ
 ילאוהל ולי ;א עמשנ אלש , םריקה יתרצנה םאקמיאקה דצמ הלודגה תודגנתהה
 'לאוה היה  חרכומ .םג םאו .  הינקח ר כרב .ויתודוקפ .תא אלמ. אלו .יתוריבה
 * .תיברעה תונותעב לצנתהל ץוחנל אצמ םוקמ:לכמ .,הרממה דיקפה תא .רוטפל
 ובשומלו , תאוה הכשומה - תינק התוה השק המכ , לולעב .חיכומ הז .רבד

 .ןישכע חל הרקש השעמה אוה עה יארו הזכ לודג בצעב הרפונש
 תונותעב הער וגולע רברל ירכ , הלופ תשעמב ושמתשי יאדו וגיאנוש

 םיררועמ םיימואלה הנחמב * םידמיעה וניאנושו = . תוימואלח תודוגאבו תיברעה
 ןיא לבא  ,הילותחב חנדו ע םיברעה לש תימנאלה העונתה ,םנמא . הגאר ונב
 המשו םונרעה לע תכמופ הלשממה . קזחתהלו לודגל איה הדיתעש ,קפס לב
 ךוסכס םוש וגל חצרו אל ךכיפלו = ,םירזה לא םתודגנתהלו םהינוהעל בל
 ויבו .וניניב םימייקח םובוטה  םיפחוה לע הערל עיפשהל  לולעה  ,השעמו

 .הער ונל םו רגל הלופ /השעמ לוכי וז .הניחבמו , םיברעה
 היולג תישאר תא ,רבכמ הז  התלגנ ונבושיל .םיברעה רצמ .תודגנתה

 יריצ ואשנש םימואנב  והונואר .תמלוב הרוצב ,תיברעה תונותעב  םיאור  ונא
 תצובק לש םפחתיב טלכנ אוה הזמ רתוי דועו . ,יקרוטה טנמלרפב  םילשור'
 ."תינאמותוע תימואל הדוגא,ל ויו וררתסנש ,ופיב םיברע

 , תונויצה לע  םורברמ יקרוטה טנמלרפבש ,וז .הדוגאל | ערונש  ןווב
 רגנ  תואחמ * ,'םלועה,ב יתערוה רבכש ומכ ,אטשוקל החלשו הרהמ דימ
 ןשרתתנ בוששכ .תינאמותועה .הכלממה לש התומלשל "הנכס םימרוגה,, ,םירזה

 יביןזופת טטופדהש ,ועירוה תומרגלטהו תוגויצה ר"ע םיחוכיוה טנמלרפב
 הז יב:זיפתש ובשחו ועט  "תימואלה הדוגאה,  ירבחו "תורבעה .הנכסל, געל

 / יברעה ןותעב ופיפרה סה  ,ןירבד דגנ תוחמל .ורהמ ,ופימ טטופרה אוה

 הרות םהל ועובהו םומלשוריה םיטטופדהל הכרב בתכמ "הניתשלפ,  ינופיה
 רוגשה הצילמה ןונגס י"פע  ,ובתב יב:זיפחל עגונבו ,םמעל םתאנק ללגב
 ירבד דגנ ףקות לכב םיאחומ ונחנא, :הלאה םירבדה תא | ,םיברעה יפב
 תורוסב יקב והומכ ימו ןונעה לכ תא ערוי וחומכ ימ ןה ,ופימ טטופדה יב:זיפח
 ונא  ,תובוחרו .ןורקע  תחיכמב םהב  ושמתשהש . ,המרמהו המרעה תולובחתו
 ! אוש"ןוימרב ול תוארנה ,הלאש " התוא יכ  ,הזה .דככנה טטופרל םירמוא
 רמוע אוהש הארונה םוהתה איה איהו רתהלומ לע תפחרמה הנכסה איה
 < אורול שושו ףעוז רטמכ ונתוא .תודירחמה תומרעה רוקמ איה איה ,התפש לע

 .תשמשמ וז הלאשש אלא * רוע אלו .הלול .ןושיאב תכלל .רשאמ רתוי ןתוא
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 וושכע ..ונשוכרו .ונותבמ תאצלו  ןנתדלוממ \ תולגל .םודיתע נאש תולגל הבס
 לע וכ ,תוועמה תא | ןקתל ערתש :היקתב ךירבר לע וז האחמב םוקפתסמ ונא
 ".,,הנוטאב םירבועח רכש תא חפקי אל םיהלאהו ,דעומה רבע םרט דוע ןכ

 לארשי:ץרא תא רוגפל הרוובה השקבה תמלכנ הלאה הצולטה ירפדב
 ,ץראב יבורעה בושיהל ק קיזי ירבעה כושיה קוזח יב ,ובדמ חגאדמ םירזה ינפב

 תוינמותוע הב ןיא תטאכ .'תינמותוע תימואל הדוגא,  ,רומאָכ ,חארקנ הדוגאה
 ,הלורג .הניא םנמא הרוגאה .תי ברע תימואל .הדוגא איה השעמלו ,המש אלא
 םונותמה םיברעה לע פג העפשה הל .שי ךכופלו  ,םונקעצ הב שו לבא
 הדוגאב .להקה תערב םויולתה םיקרוטה םידיקפה לע םגו הקיטילופמ םיקוחרהו

 םיקרוטה  םידיקפהו ,תיברעה תונותעב קלח םהל שיש םיליכשמ .תצק םיפתתשמ
 ינידמה בצמה ,סהילא | גונב םינותעב אכה חנולת וא בחכמ לכ ינפמ םיארי
 םאו ,הרקמו הרקמ לכ ילגרל םידרויו םולוע םידוקפה ,חוטב וניא .חיקרוטב

 ,התוא םיאריו הל םיעמוש , תלבוקו תקעוצ , תשרורה הדוגא וזיא שי

 ידוחיה רבדה = .םידוהיה וחימ אל | םוברעה | תדוגא ירבד לע

 םאקמיאקה לא ואב תוהחא  תובשומ לש ןהכ:יאסש | ,וווה םירוהיה ושעש
 תומשאהה לע םגו םיברעה םיניתעה והרועש תולאשה לע וחא ורכדו ינופיה
 םהל וכרע , םודחוימ .ןיד:יתב םהל ומוקה  םידוהיה יכ =, טנמלרפב ועמשנש
 לע .ורבד .םיריצה) . .ומואלה = םלגד תא = ומירהו  תודחוומ- תואקרמו הטסופ
 תיזכרמה הלשממה תאמ הדוקפ :לכק ופיב םאקמואקהש  ינפמ , הלאה םירבדה

 י"פעאש ,הארנ ןכ הנה .וללה תומשאההל עגונב הריקח תושעל אטשוקב

 ובל היה םוקמ:לכ מ "הלאה תועומשה תא שיחכה | יב- לילח םיריזוה שארש

 (, טנמלרפב דמעמ ותואב ועמשנש לכהה ירבד לככ שממ שי אמש |, ופקונ
 םיטטופדה ירבד דגנ תואחמב תונפל ךרוצה לע וארה םנמא 'תורחה,ו "רואה
 . הלועפל האצי אל תאזה הבוטה העצההו ,אוה ןטק וגנחמ לבא ,  םימלשוריה
 הדוגא אלא םצעב הניא רומא כש , "תינמותועה  תימואלה הדוגאה, תמועל
 הב ופתתשיש , תמאב  תינאמותוע , תרחא הדוגא הרסונ אל = , תוברע תימואל
 ינפמ ,.הדסונ אל איה . רוסגה ןויושה לש ,ןויערה  דוסי לע םימואלה לכ .ינב
 הלפ אוה רעצמ םהיניבש םוליבשמה רפסמו אוה ןטק ּונינוב .םינמותועה רפסמש

 תא םיערויה םישנאה ,בושח רבד תריצי יד .ללכ :רמוח ןיאש דע ,ךכ

 רפול דאמ ןנל היהי השקש דע = , ךכ:לכ ךנברקנ .םה םוטעמ ץראה תפש

 תיברעה תונותעב שממ הב שיש תופתתשה ףהתשהל וא ןוגה יברע ןותע
 תופקשהה ו תוערהל בל םישל ללכ ךרטצנ אל לארשי-ץראבש ונכשח , תמייקה
 תפש תא תערל ללכ ךרטצנ אל ןאכש ונכשח . ונועטו - - ונונכש לש סחיהו
 התיה .ונתרובע תישארב . וניעטו --- התונותעו התורפסב ףתתשהלו ץראה
 ונהנא וישכעו ,  זנבש  םוימינפה - םירוצעמה יפלב .קר תנווכמ ונתבשחמ לכ
 םושרחה תוחכה ואוביה  ..ונל הצוחמ .לעשו רעצ לכ לע םילושכמב םיעגופ
 ל + ואוביה ? ונכרדב לשכנ אלש יידכ ., וגל םושורדה

 ל. .

 ,הָיִלְנְנַאִמ םיִבּתַכִמ
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 , "םירו,ה < ,םויחרזמה = םודוהיה > ןיבו םילגנאה םידוהיה ןיב הבואה
 ורק יתראב רבכ הביאה תוכס תא ,.קספת יתמו םא ערוו ומו ,תקסופ הניא
 םווחרזמה םירוחיה יכ , איה תירקעה הכסה םלואו . םימדוקה יבתכמב "םלועה,
 הקוטילופה 'דגנ םתעד תא יולגב םיעובמ וליחתהו םתמררתמ וציקה הילגנאבש
 ,הלודגה הדיריה ., תילגנאה תודהיה לע הילכ איבהל הלולעה , "הלהקה, לש
 יכ , ךכל המרג ,תונורתאה םינשה םושמח ךשמב | תילגנאה  תודהיה הדרוש
 םירוהטה םיאושנה לש 0|209 רע ולע םירוהיה ברקב תובורעתה יאושנ רפסמ
 ואר םיחרזמה וניחא .םתדו םמע תא םיבזועה םירוהיה .רפסמ אוה בר יכז
 ריעהו רלרא ר'דה אכש רע ,וחימ אלו היתואצית תאו תאזח הרוריה תא
 לארשיב ןיטגה יניגע ר"ע העודיה .ותודע תא הלשממה לש .היפימוקה ינפל

 וניחא ןלחה זא ,םתונלבס העקפו --- םירזה םינברה לש הערה םתעפשהו

 הלהקה, לש םולהנטה יכ , םוברב .ועידוהו תופסאל וארק . , תוחמל .םויחרזמה

 תמאתמ הנוא תיטרפה םתערו " ,'םמצע תעד לע םחישעמ תא םישוע "הלורגה

 < פצמ הלאה תערה-ויולגו .תואחמה ,הילגנא = ידוהי = בור .לש םתערל ללב
 רע .רברב אלפ לכ ןיאו , "הלהקה, ילהנמ תא דאמ דע וסיעכה | םייחרזמה

 לש :םירומג .חכ:ואב הלודגה "הלהקה, .ילהנמב האור ילגנאה להקה היח וישכע
 הלהקה,ב הבושח הרשמל הכזש ימ .דובכ םהל היהו  תילגנאה | תודהיה
 םואב הנהו ..הנוילעה הקיטילופלו םירחכנה-תיבל הלולס וכרד החיה ,"הלודגה
 " + םברקב םבל ףעזו אל םאה . להקה לכ יניעל .םתלטציא תא םהולעמ םיטשופו

 ,סויחרזמה דצמ תוערההייולגו תואתמה ושעש ,םשורה תא שילחהל ודכו
 לע .םיזמרמו "םירזה, דובכב .איסהרפב םילולזמ  הילגנאב םידוהיה .וליחתה
 -תריעו .תעשב , לשמל ,  המורכו "םייפורה = םירגה נכס, = , "םיקלופה  תנכס,
  םוללובתמה לש םנותע ,"רלראוו שיאוזרה, סיפרה = סדילב "םירזה,, םינברה

 7 םג וכ דע , וזכ השובג הדמב לער אלמ היחש | ,רמאמ  םינברה םתוא דגנכ
 5 , ךרוצה תעל דב שמתשהל םילוכי םוימשיטנא םינו תע

 .יניעב ןיטקחל : םיללובתמה לש המרגורפה וישכע יהוזש ,.רברה 'המוד
 .תא קיחרחלו ,ץראב וזחאנ רבכש ,םייחרזמה םידוהיה לש םכרע תא .תזירכה
 -שמח וקתש הנוכב אל םא ,עדוי ימו . ןאכל תולעל םירמואה םירדונה חרזמה ידוהי

 ורפע םיביטברטנוקהש העשב ילגנאה ןותחתה תיככש םידוהיה םירחבנה הרשע
 < .העצהה דגנ וללה םינודאה וחימ אל הנוכבש רשפא + חרזמה  ירוהי תמועל רפעב
 " % הפינכה קוח לע תורמוח  דוע ףיסוהל םימשיטנאה םיטטופוה דחא עיצהש
 הקיטילופ,ה יריחלע םתלודגל ועונה ילגנאה טנמלרפבש םידוחיה םירחכנה בור
 שארב וישכע םידמועה םילהנמה םע ןוכת םדי יכ , אלפ לכ ןיאו "הלהקה לש
 " שמחו .םורשע לש בורכ טנמלרפהב הלכקתנ  הרומאר העצהה ."הלהקה,
 5 םירתבגה :.,ילרביל בור  ןישכע לש  הלשממהל שיש יפ:לע:ףא ,תועד
 ילבל בוט םפוגל ואצמש אלא ,העצהה דעב , ןבומכ , וטיבצה אל םידוהיה
 ,.ידוהי = וחומשכו . ןינמל הלאשה הרמעה הבש ,הבישי התיאל ללכ .אובל

 "ךמ .םחלש ילרבילה רחבנה דגנ רוחובו ללכב תאזה הלבנח  דגנ  לפשטייהוו
 יפ לע, קר יכ ,"לקינורכ שיאוזרה,ב " הרצק העירוב זלה- קפתטה , לעומס
 רוט והז .םלואו , תנכוסמה הבישיה התואל םידוחיה םירחכנה ואב אל "הרקמ
 דומעת הלאש וזיא , שארמ רימת םיעדוי ןותתתה תיבה ירבח יכ  ,לכל יולג
 < שאר ,טיבקפא 'ה 'ידיב הלעש רחאל ,וישכע .םיתרחמ וא רחמ ןונמל

 .ויקב  לודגה  רובצה ולופא ירה ל הרוגעה תא רדסל , הלשממה
 5 + םורחכנה:תיב לש םויהדרדפב

 ינשו רלדא ר'דה :םִה וירבח ."ןירדתיב, הל שי הלודגה הלהקה
 -ויתונקת יללכמ רחא , רעטסאג .מ ר"דה = , תידרפסה הלהקה לש סכחהו וינייד
 לכ תעד תא עומשל וילע ןידדקספ הזיא םסרפי םרטב יכ ,אוה הז דסומ לש
 םובחכמ:תפולח "לקינורכ שיאוזרה, םסרפ םידחא תועובש ינפל הנהו . םירבחה
 לש  העוחיה ותודע לע ןרש הלהקה יחולש 'ש דעוהו רעטסאג ר"דה ןוב
 ! לש ותודע דגנ האתמ אוהש , רעטסאג ר"רה לש ובתכממו .רלדא ר"דה
 "ודה "תא  קספ , ןידהדתיב בא אוָהש ,רלדא רידה יכ ,הארנ ,יללוכה ברה,
 , שארמ ועדי הלהקה ילהנמ ..הלחת וירבח םע ךלמהל ילכמ ולכ רסומה םשב
 ךומחי , אלו רלדא ר"רה לש ותערל ןפוא םושב הדוי אל רעטפאג ר"דה יכ
 אלא , ןונעה לכ תא ןנממ וריתפה ךכופל , לארשי יניד לע הרס רבדל ודיב
 ,רלדא ישעמ לע איפהרפב תוחמל אצי רעטסאג .|סנובשחב תצק ועטש
 : ריעהש תוערה יכ ,תיכוה ,"ויביר שיאוזר, ידוהיה ןוחריהב םסרפש  ,זרמאמבו
 םנמא .ותרו לארשי תרותב רוסי םוש הל ןיא הלשממה תיסימוק ינפל רלדא
 ףי אוה .ןיא לכא . רעטסאנ לש "ןתפצוח, לע םיללוכתמה ופצק .לודג ףצק
 , הער ול תושעל ולכי אלו םתעדב

 <" שרחמה-תיכ -- ,הילגנאב  םידוהיהל שו בושח .דחא  דסומ רועו
 רמולב , הלודגה ה , תוררפסה הלהקה רי לע ךמסנ הזה רפומה . םינכרל
 - התוא ירחא  ,הנשל | ש"יל םותאמ לש םוכסב קר ותוא תכמות ,  תיזנבשאה
 ,שרדמה תובב לארשי תד הרומ ,סכייד ר"דה סיפדה רלדא ר'דה לש תודעה
 .הלג רלדא ר"דה יכ ,חיכוה םהב רשא  ,'לקונורכ שיאוזרה,ב םירמאמ השלש
 < יבמופב תודוהל הבוחה וילע לארשיב בר ןתווהבו ,הכלהב אלש הרותב םינפ
 - תוללכה תפסאב , םיללובחמה תמח םירמאמה לעב לע הכתנ ןכומכ .העט יב
 "םינברל .ד"מהיב תאמ עונמל םורבזגה ועיצה "הלודגה הלהק,ה לש הנורחאה
 בתכמ דו םצעב בתכ רלישטור ררולהו ,ןל תנתנה הרומאה הכימתה תא

 , "ללוכה ברה, לע קולחל תיכה ירומ ו:יקוי םאש ,רמאל שרדמה-תיב רבזגל

 ריעמ \ רלישטור  ררולו = , רפומה = ןמ ורו תא  ךושמל אוה .םג חרכומ,.חיה'
 2 ומע .ךלמנ םא יב ומצע תער לע םולכ השע אל רלדא ר"דח, יכ ,  ןבתכמב



 קסופ .השענ  ומצע דרולה ? םכיניעב וז איה הנטק כו ..."הלחת , ררולה מע
 : / !.לארשי  ינידב

 ונשכ הז  ,רפומה לכ לע 'ףצקה אצי 'דחא :הרומ :אטחש  אטחה .ינפמד
 שרדמההתיב : לע = תוחכות  'עובש = עובש  *רלראוו  שואוזר,ה .ריטממ .םושרח

 / ןבומ אליממו ."ילגנאה פומינב רוע םיאיקב םניאש ,וללה םירזה םורומה, ,וירומו
 הערל תועיפשמ ןםירומה שאר לע דרוט ףלדכ .תוררויה , תופוכתה .תוחכזתה יב
 תורע שארב דומעלו םינבר = תויהל םודיתעה , םיריעצה םתוא ., םהידומלת לע
 הלקלקה ! תא * -ותזארב =, רלכיב ' ר"דה ,  שרדמה"תוב :שאר .  ץראב תוגוש
 ,.םיללובתמה לש .םהושעט לע ובלכש המ םוברב  עימשהל טולחה , תאזה

 לבל  םלשו = ךורא " םואנ = םאנ .דפומה  ירבח לש  הנורחאה \ תיתנשה .הפסאבו
 יכ. , םאמנה -רמא וורבד רתי .ךותב - ,םלעפכ הז אנפלנא>תיב .לע םילפנתמה

 ,אוה = : םידימלתה  תוחמ .ךוה -לא היבוברע הליטח "ללוכה ב"ה, לש ותורע
 , דומלתבו .תְרותב הכותב איהש .ומכ .לארשי תד תא וידימלתל הרומ ,רלכוב >>

 םיעמושש הממ .רומגה ךפיהה םהש םירכד עימשמו תרה לש חכ:אב אב הנחו
 םואיקב = ויה  אלש |, תירבעה תדה ירצויל ?.ונומאי אופיא ימלו , םידימלתה =

 ר"דה ? ולגנאה סומונה .לע קר ךמופה ,רלרא ר"דהל וא ;ילגנאה סומינב םלועמ
 לכ .יכ--בושו .ולאה תונעטה תא עמש , דמעמ .ותואב היה אוה םגש ,רלדא =

 ,תד רמושה דרח ידוהיכ יח .ןומו
 יכ , םינברל שררמה:תיב .לש .ותוסיההב .םוללובתמה םיצור וי ש כ ע

 אבש דע . רלכיב ר"דה .אוה = , ,ףיקת .ןוצר לעבו ימואל ידוהי בציתה ושארב =
 הרובע .םמצעל .ןאצמ אלש ,  תוצראה:ימעל סרדמ הז אנפלוא-תוב היה רלכוב = |

 וכונח יב. , לכו ללב .שרה .אל ."ללוכה .ברה, ..תונבְרה .ןמ .הנוגה הפנרפו .הלק

 ההותב הלודג .העוהי םתא .ואיכהש  םוכינחו .,הרות רומלל :וברו שרדמההתוב
 אצמ אל :הרותה .דומל . הארוה תרחהל .הז י'ע םיכוז ויה אל, תרומה תוצראמ

 םיטובמ .. "ותוגלגנא,ל - תמָדּוק ..ותרותש .ימ לכו . , םילגנאה:םידוהוה  ינועב ןח =
 ליחְתה , ר"רמהיב שאר תויהל ,רלביב ר"דה אבשמ םלואו . רשח יניעב וילע

 , לוח .ירולי .םה םלובש .,םיףומהו להנמה , ירמגל תרחא הרוצ .שבול הז רסומ
 יגיעו ...םמשל. םוזאהה = .םונבר לדגל  םילדחשמו הנומאכ םהושעמ תא םישוע =
 תא דהיל ואכש ,הלאה םירוה לע המח אלמ 'םבלו , תולבנ- תואור םיללובתמה <>

 ,םה .םיוקמו ., רלכוב ר"דה .לע ימשרה .םנותעב .םה םילפנתמ, ךכיפלו ..םידוחוה /
 ,שארמ .תעדל .ןיאו . פומורב תאצל םשפנ אונש רלכיב ר"רה .חרכוי ףוס ףוס יב =

 לעב םדא םַג םא יכ , רבלב רמולמ קר ונניא | רלכיב ר"דה :םנמא , חצנו ימי
 םחכ םיברה וידגנתמ םג לבא  ,זתוויכשב יולת וניאש רישע שיאו היגרנא
 + היגרנא * םירסח םניא םה םגו ,בר
 , םיללובתמה תמח הכתינ םהולעש ,םידוחיה םגיא סכייהו .רלכיב םיר"דה = =
 הכז , גרכנירג 'רמ עודוה ינויצה  אוה וכרועש , "לקינורכ שיאוזד, ןותעה םג
 ר"דה .דגנ תואחמה תא םיפרהל זיעה יכ לע  דלישטור דרולה תאמ הפוזנל

 ,הנש םיעבש ול תאלמ םויל דהולה תא ךרבל "הלהקה, ירבח זאבשב ,רלדא <

 ןמ םקנהל ודכו ,'רומאה ןותעב דמעמ 'ותואב  רועגל .ץוחנל- לבויה לעב אצמ =
 והי ןיא ללכ ךרדבש * , דרולה ליחתה , הזה "ירנויעולוכרה יגויצה, = ןגרואה
 בצמב התע דע אצמנ  היהש ,"דלראוו שיאוזד,הב ךומתל ,רהויב החותפ

 2 , הסיטג לש
 לש םכרע תא הילגנאב דירוהל "ונילודג , םיעגיש .תועיגיה .לכ .םלואו |

 ןיאו םהירוחאל םיעתרו םניצ םינפההיזע "םוקלופה, .תוחילצמ ןניא  חרזמה ידוהו |

 ןאיצמהו "םורוהטה = םילגנאה, ורמע  ךכופל  ,םהילע "םילודגה, לש םחמיא =

 תנמ לע הלוגה לכ ינבר לש הלודג ןירדהנפ ןודגולב ףוסאל- -השרח האצמה =
 תירקעה הנוכה . םישדחה םויחחל ."תדגנתמ אחת אל,ש ,תודהיה תא "ןקת,ל =

 ףקות וגתיו הלוגה תוצופת לכמ םינבר  ואוביש , איה וז העצהב  הנופעה

 תורשע 'הו םמצע תער לע  םילגנאה "תודחיה יאישנ,  םישועש םושעמהל
 המ , םלאשו הילגנאב םינברהל רזוח .בתכמ חלש "לקינורכ שיאוזד,ה , םינשב
 תלוכיו הוקת םוש ןיא יכ ,רחא הפ ונע םלוכו ,תאוה העצהה לע םתעד

 איה התרטמש = ,וזכ .הפסאל  ואובי אל  םידרחה םינברה * , הלועפל  האיצוהל =
 ,םינוקתהל ןפוא םושב ומיכטי אל יאדו ,םיטעומ ואובי םג 'םאו , תדה ."ןוקת, < =

 םינברה .לש םחכ היחו הפסאה  רחאל יכו ? םתנקתב םימכח  וליעוו המ .ב"או

 *ללוכה 'בר,ח ?.סנוצרכ ושעי מ ,  לארשי ינב בור תא ףוכל .לורג ."םינקותמה

 םונברה תדיעו ירי לע קו רופתש רשפא וז" הלאש יכ , הנעש ירוחיה אוה =
 9 ,"ןודנולב-וושכע הלהקנש , םיילגנאה  םידגרברהו

 קר םיאצטנ  הדיעוה .ירכח .םישמח ןיב =: 1 תאוה הדיעוה .ירבח םה ומ = <
 םיעדויה שיא הרשעב רוע .םהיניב שי םלואו ,הארוה תרתה םהל שיש ,העברא

 תא תוקחל קר םיעדויה ,םירומג תוצראההימע .םה .םרתיו  ותרוצכ .קוספ .םגרתל

 :רטניא .ןירדהנסב .ךרוצ שי םא .,טילחת -וזכ .הריעוו .  םירצונה - םינהכה .ישעמ

 הדועו .יב .,,םירמוא "הלהקה, .ינינעב םיאיקבה ! לארשי תד לש הנוקתבו .ילנויצנ

 רבד-לע -- .ןירדהנפה תלאשמ רתוי הברה .הבושח הלאש = רותפל ךרטצת וז

 / ןוגי עבשו .ןקז רלדא ר'דה | + בורקה דיתעב "תללוכה תונכרה, יניגע .תלהנה

 ןיאו , "םלועה,ב ונמזב .יתערוהש * ומכ ,  ונב וילע .תמ םיטעומ | םימי נפל יב

 רחא גיהנמב רוחבלו , הדובעה וילע הדבכ יכ ,גיהנמה ראשהל לוכיו ץפח .אוה

 תוצראה-םעב ורבחמ שיא םילודג הילגנא ינבר = .אוה לק רבד אל כ"ג ומוקמב

 הלאש,ל תישענ  'שארב  דומעי ימ, הלאשהו | , שארב  ץופקל ןוצרב  םגו

 י . "תרעוב

 רבדכ המחלמל  םיניידומו םהינתמ תא. םורגוח : ונלש .םידנרבוהש דועבו

 הגנ תוחמל ידב ,תופסאל םויחרומה ןניחא םילוהקמ .,'שאהב דמעי ימ,, הלאשה

 ,'תולהקה יחולש דעו, דגנו ןושארה םוי תחונמל  עגונב הלשממה תעצה

 תחרומב םירוהיה םינונחה תא ףוכת אל יב ,הלשממה ינפל לדתשהל היה וילעש

 יפל . תחאב תיתרו תימונוקיא איה תאזה הלאשה ,תבשה תא ללחל  ןודנול לש

 םינונחה לכ לעו םדא לכל ןושארה םויה אוה שורק הלשממה לש התעצה

 םויב םהיתויונח תא" םירגוסש , וללה קרו , הזה םויב א םהיתויונח תא רוגסל

 העצהה דגנ , תוטעומ תועשל  ןושארה  םויב ןחתפל םירתומ ויהי ,תבשה

 םוקמ לכב יב  ,ףיפוהל  הלשממה- תא .וחירכהו םוביטברפנוקה \ וחימ. רבב  תאוה

 םג רתומ החסמה היהי  ,ןושארה םויב  רוחפל  םידוהי  םינונחל  רתומ .היהיש

 בורש דועב  ,תבשה .םויב םותבוש םניא .םירצונה םינונחה לכא ,  םירצונ םינונחל

 לש .םדו תאצמנו  ,תבשה םויב .ןח = תורוגס - לפשטייהוובש  םידוהיה = תויונח

 םידוהיה ותבשי .הוכ ןפואב יכ. ,ואצמו ובשח .  הנוילעה לע .םירצונה םינונחה

 ידוהי .. הנשב , םוי םיעבש | קה -- םירצונהו הנשב םוי  םירשעו .האמ

 תא הלשממה חפנתש ידב ,םןלכ םימיה .םתוא לב םמצעב .ושע אל לפשטויהוו

 'תולהקה יחולש דעו, יב ןםיחוטב ויה .לפשטייהוו ידוהי . רחא ןפואב התעצה

 ןישכע לבא ,הלשממה ינפל הפל םהל היהי אוהו ןגוהב ותבוח תא השעו

 הלודג הערו ,םולכ השע אל אוה יב ,"רעוה, תאמ םתלתות המוכנ יכ ,וחכונ

 םימי ינפלו הלשממה תעצה דגנ  םמצעב םיחומ .ךלוחתה = ךכיפל = ,םהינפ \ דגנ

 , תסנכה תיב , האחמ תפסאל םידוהי יפלא ןודנול לש החרזמב  ולהקנ םיטעומ

 לע בושל .וחרכוה םיאכה .ןמ- םיברו ,הפל .הפמ .אלמ היה (הפסאה התיה ובש

 םינברחו ,ןמדלפ  ןייהח ,הפסאה שאר לש םהימואנ- ירחא :. םוקמ ןיאמ םהיבקע

 היצולווה דחא הפ הלבקתנ , ץיבוניברו  .(תינמרגה הרעה לש  ברה) . לעיפנויש

 םא .יכ .,עדוי .וישכע תלשומה הלשממה .לש הקוטילופהב יקבה לכו. .האחמ לש

 םלמע .אצי אל , תורחא = םירעב םג היגרנאב תוחמל םידוהיה םונוגחה  ופיפוו

 הלקת הנממ אצת אלש ,הז ןכומב התעצה תא ןקתת הלשממהו ,הלטבל

 תילרבילה הלשממהו  ,ןניקסע הילגנאב ןכ לע יב ,םידוהיה םינונחהל  הלודג

 + תולודגה םירעהבש םידוהיה םירחוכהל .הקוקו

 תלהנמה לש .ןובשחהו-ןידה ילגנאה .ידוהיה .רובצה .לע השע הנושמ םשור

 -תיב ..יודנאל תרמ :םילשוריב ''דלישטור יד .הנילבא,, ידוהיה רפסה=תוב תא

 שיאווד:אלגנא,,) םיהא  תירב,, .לש התושרב רמוע הזה יסבודותרואה רפסה

 ה"הודב הרמא  יודנאל תרמ .האישנ אוה  ירויפיטנומ דולקש ,("ןאשייסאסא

 הגיא ךכופלו ,  תוירסומ .םישנל היתובינח תא תושעל תלרתשמ איה יכ ,  הלש

 : תונבה רפומ לע הערל. עיפשמ ירבעה  ךונחה יכ , ירבע ךונח ןהל תתל הלוכי
 הדפכנה סימה הנקת ,וז תוטשו תועשר רגנ החימ "לקינורכ  שיאוזרה ,ש  ירחאו

 לארשירץראב :תירבעה תוברתהל יכ , הרמא .ךרועהל יולגה הבתכמבו הירבד תא

 הל ןיא ךכופלו , ןיא םייפמודותרוא -דומל ירפס- םגז .ירסומהו יתדה .סיסבה רפח

 רצוי , ירוופוטנומ דולק רטפימו . ילגנא ךונח .היתוכינחל תל אלא תרחא .ךרד

 רביב לדג המ .., הוסבדותרואה .תגאד תא גאוד 4 ,השדחה תירבעה  "היסנפה,
 !'ה , ךלש תויחה

 .רמלמ .מ .ש ריר

 . ויס , ןודגול

 באיםחנמ שדוחל איכ--ויטב ליזבב .היהי ירישעה .סרגנוקה
 ה , (טסונאב ויט--'ט ;טסונאב 'ב---ילויב .זיכ)

 , םילקוש ייע ורחבנש  םוריצ קר ףהתשהל םילוכי .םרגניקב
 םילקש =. (ינויב 19 -- 80)  ןומתב יד דע םהילקש תא , ולקשש
 , תוריחבה ןובשח> .םיפרטצמ .םגיא .הוה דעומה .ירחא .םילבקחמה



 תפשל ליזבב חתפת :זומתב 'זב . זליחתה רבכ .םרגנוקה לא תוגכהה --
 ,הסיי ליזב -ינויצ לש רעוח , ןיטשנרוא .ל ר"דה רמוע הבשלה שארב .םרגנוקה
 ,!נויב 20) זומתב :'] דע: . יוארכ םרגנוקה תא ןיכהל תונוש תויסימוק ., וגהנמכ
 ןלקב .תיזכרמה הגהנהה תכשל לא םיבתכמה לכ תא חולשל. ךירצ (ילויב 3
 < ליזבב :ירושעה .פרגנוקה .תכשלל--ךליאו: ןאבמ .!31 ,  גניררעגנילאראק)

 םיחרואל | .םרגנוקה לא סנכהל םוחרואל םיסיטרכ | תריכמ  הליחתה
 9-10 117 13 15 / ימיל םה םיסיטרכה = , םלואה  יעוציב  תומוקמ  םינפמ
 . סרגנוקל יכמופ לש  הבישי היהת אל טסו:אב  ד"יב . (שדחה ןינמל) טסוגואב
 ימו תשמח לכל םיקנופ השמחו םוי לכל דח א קנר פ אוה םימיסוכה ריחמ
 לכ לש הטסופה תואקרמב חולשל רשפא םוסיטרכה ריחמ תא . הדובעה
 הניואקה יעיציבש םושמ , טדקומב םנימזהל םיכורצ ,םיסיטרכב םיצורה . תוצראה
 תתע ןימזהל םילוכי םינותע ירפוס םג ..תומוקמה 'רפסמ אוה בר אל ליזכבש
 . םמצעל םיסיטרב

 תוינסכאב תונועמ םיחרואלו םיריצל .לוזבב ןומזהל .הנוכנ סרגנוקה תבשל
 לא .ףכית תונפל םילוכי תוגוומו ןועמ ד"ע לואשל םיצורה . םייטרפ םיתבבו
 תכשל חתפתש רחאל רטולכ , ילויב 'ג רחאל קר ולבקי הבושת לבא ,  הכשלה
 . הפוצ .ליזבב סרגנוקה

 ירישעה  םרגנוקה ימיב םג :"טלעוו ה אצת םימדוקה - םיסרגנוקבב --
 םרופמ ןובשחו ןיד]תני ,םימיה םתואב. ואציש ,םירמונה תשמחבו ,םוי םוי

 ,םירתכ .2 ,.קרמ 1,070 + אוה וללה  םילמוגה ,תשמח  רוחמ * . סרגנוקה- רבד"לע
 < רלוד .0.50 .,'רפ .2,00- ,.גנילוש 2/4 , לבור 1

 עיצהלו תיגויצה .תורדתסהל שדח תונקת-רפס רבחל הרחבגש , היפימוקה
 (שדחה ןיגמל ילויב 'ב)  וומתכ .יששב ףסאתת ,ירישעה  םרגנוקה ינפל ןתוא
 .רטשיירטביילב = , גרובגטולרש)  הינמרג = ינויצ לש ןברמה תבשלב | ןולרבב
 .(40 רמוג

 , יקרוטה טנמלרפה לשי םימלשוריה םיטטופרה יכ , העידומ "טלעוו,ה
 לע םהירחוב תאמ האהמ לש תומרגלטו םיבהכמ ולבק , יב:ריעסו  יבייתור

 לכ ,.לארשו:ץראב .סבושיו םידוהיה רגנכ טנמלרפב ווברש םיערה םירברה
 לע .םילןשכמ .ןמישי םא יכ םהיתואחמב .םירמוא םהו , םיברע םה םיחומה
 ינב לכל הלודג הער הזה  רבדה איבי , לארשי-ץראכ ידוהיה בושיה ךרר

 . ץראה

 יריצ תדיעו ד"ע  ונעדוח ('הפצמה לע, 'יע) סחוקה "םלועה,, רמונב

 העיצהש | םיוגשה רכד תאו , ןולרבב הלהקנש  ,הינמרגב תוילארשוה תולהקה

 םש . תוגטקה תולהקהל הער םורגל םילוכי ויהש ,"תודעה תירכ, לש הגהנהה

 , ןילרבמ םיעירומ וישכע . הלאה םיונשה דגנ םימחלנ הינמרג ינויצ יכ , ונערוה

 םג ופסונ םהילעו , םיסכורותרואה םע' ודחאתנש םינויצה ןחצנ התע:תעל יב

 םיונשה רבדב יהלאשה תערכה תא תוחדל הטילחה הדיעוה ,םילרבילה ןמ תצק

 ינשש ,השרח העצה רבחל ידכ , הדחוימ היסימוק הרחבנו , האבה הדיעוה דע

 היה אוהש ,ייק  ר"וה םג רחבנ וז היסימוקל , הל םיכסהל ולכוי םידרצה

 ,"ווירבה, תגהנר לש העוריה העצהה דגנ םינויצה רצמ םימהולה שאר

 ,יוכעה להקה לכל הריכזמ ןלקב תימואלה ןרקה לש תיזכומה הכשלה

 מ הפיו בוט .לצוה ר"דה תומל םונש  עבש .הנאלמת זו:תב ףיכב יב

 + לארשו-ץראב םיעטנה "לצרה רע, תבוטל תוברנ ץובק םוקמ לכב הז םויב

 . לבור השלש םלשל וילע , "לצרה רעי,ב ץע עמינח

 המושרה . קרמ 4,227,283 תימואלה ןרקח תבוטל ופסאנ עובשה ךשמב
 | .8081- איה בהזה רפסב הנורחאה

 .לָאְרַשָידץֶרֶאְּב
 ףסכ ואיכה םה .םונש הזה ץיקב ובש ,הקירמאל ועסנש  ,ןיעוקפ ידוהימ

 + קרי:תוננו תועיטנל עקרק םגוד האמ םהל .רקיה .ןיעיקפ רפכב ונק וישכעו
 םושנא םיאצויה בור | , םילשורימ האיציה בוש הלדג .חספה רחא --

 + םינמוא הברה םג םיאצווה ןיב שי . םיריעצ

 = וזירכה = רולב = תאמ תשרוד תודיקפתש יגפמ ,התיבש םילעופה

 גוחנ היהש ומכ , תועש הנומש םוקסב םויב תועש עשת ודכעי יכ ןםילעופה
 +התע רע

 תימואלה  ןרקה :יקשמכ :ותדוכע :תא: יהמגל \ בזע מרב. םזנורגאת =--
 + ןוסגורחא ה :ירו:לע .תלחנתמה .תונויפנל = הנחתב חרשמ  לבקו

 ,םיעורומ .בקעי"ןורכזמ --=-
 תרטמ- ,הרוהיבש םייאלקחה םילעופל הפסא התיה הוקת:חהפב --

 יזכרמ רעו רימעהל טלחה . םולעופ לש תוללכ תוררתסה .אורבל התיה הפסאה
 "אל תורדתסה <דולו הרלוה ,.תובוחר , ןושאה , הוקת<חתפב  םיימוקמ -םודעוו
 ,ןותחתה .לולגב הז יינפל הבפ"הרפונ .תאזכ תותגלפמ

 ירכעה .רפפהחתיב הא הזעב חוהפלו בושל ןוושר :הנתנ תושרה --
 + ןויצייכבוח דעו לש .ורוסימ

 + ופיב היפנמגה תוטל הנוגה הבדג םעפה רוע בדנ דרופררבמ רזומ 'ה =--
 רי לע .ןג תעוטנל. קנרפ םיפלא תרשעו .תולמעתהל  תיב .ןיגבל קנרופ 0
 , היסנמגה

 הזחמה תא  תועובש .ואצומב .ןכרע םילשוריב תירבעה המכה יבבוח --
 וברע ופיב תירבעה המבה יבבוח . הבר החלצהב 'היובא ןב עשילא, ןיררוג לש

 ,דחא ידוהו לעופ ףא וושכע םש :ןיא יב

 ' תשדקוה הסנכהה .שא .ש לש *הזחו אצי, הזחמה תא הינשה םעפב םוו ותואב

 . + םירפפה:תוכ .תכוטל
 "" :ונבל .ןוחריה לש הנושארה .תרבוחה םימחוחל החלשנו רואל .אצו .-

 *תלהוק, .תופתתשהב + י"אב םירומה : תדוגא י"ע .אצויה = ,*הדלומ, .םירוענה

 = - "תדלומ יונג, 1 איה וז תרכיח לש הנכת = .ןויצדןב  .ש ,ה ירו לע ךיענו

 י"פע .--- :"ןוג.ןב עשוהי, | ;רנזלק ו ר"ד -- \ "לארשו-יאיבג, !ךויצ-ןב ,ש
 == "ןתרו:גב שמשה, > ; ןוהאב ה ובד == "סלוע הזיאב, =! סרבא .ג

 ן/הרש:ןב ,מ --- "-פאמה ןמ, ) ימע:ןב --- "תוריסחה,
 + "תונוש , !:*ונהורפס בוטמ, ; ןילרב :,י

 --"ברעב .בהזה רוח,

 ה איה רעצמ "תרלומח, לש םומתוחה רפכמ

 :סוניגרז = םיגותע- יגש .תאצל :ולחה  םילשוריב --

 םהינש .םג ותומי ןארובו ,ףקשג ריחע :לכ:ןיא םהינשל .  "רערוהב רעה, ינשהו

 רו 0 + בורקב
 ! הלאה םיטרפה תא .היאר .ירע  םירפסמ : ןורימב הרקש .ןופאה ריע --

 " רצחב .דמוע לוהג להק ,תסנכה .תיב .ש חוטשה גגה לע םישוע הקלדהה תא
 אצמנ  גגל .םיבסמ * ,ופוג גגה לע םואצמנ  םובר םישנא םגו | ןינבה די לע
 קיחרהל ידכ  ,שא = תוקובא שמשה .:ףיגה -,הקלההה .הלחהשכ | ,ןכא לש הקעמ
 , תחא םעפ  רוחא .גוסנ .להקה ,שאה לא בורקו ףופצ רמעש  ,להקה תא טעמ
 וולע וכמסנש םושגאה .םע ךח' לפנו ;הקעמה ר:שנ הלודגה הפיחדה ינפמו

 ןופאה ..הפמלמ| ורמעש :םישנאה יעצפנו  זגרהגו :םירממ 5--10 לש הנוגמ

 ןוסאה םוקמ לא אובל םאקמיאקה רהמ אלול ,רתוי לודג דוע תויהל לוכי היה

 .תא שיא וסמרי לבל לודגה ןומהה רעב רוצעל ידכ ,ץוחנה לכ תא תושעלו
 שובחל המב וליפא היה אל .אפור םוש ןורימב אצמנ אל ןופאה תעשב ,והער
 ,םיעצפה תא

 0 + ןורימ .יעוגג תב-טל הרזע דעו דסוג
 < רועה .ןגב ןגנל בוש הליחחה .םילשוריב .רשא אבצה תרומזה --

 .  םןו ןתבשה םויכ ,םימלשומה תחונמ םוי ,יששה םויב --- עובשב םימי השלש

 . םירצונה תחונמ םוי ,ןושארה םויבו ,םידוהוה תחונמ

 / = , תולודג תויברע תוחפשמ יתש ןיב הלודג הבירמ הצרפ ןודיצב --
 :השלשו וגרהנ םישנא יגש  ,וזב :וז תומחלנה תותכ יתשל ריעה לכ קלחתו

 הברה ,הרגתה תא | טיקשהל ירכ םילייח חולשל החרכוה תושרה .,ועצפנ רשע

 + ןרסאנ םישנא
 ורטפנ םימלשוריה  םימרדנוה שארו החפה --

 7% רש , רמוע:הגפמב החוהש הבנגה

 םולשורימ  תאוה המרגלטה תא .ונלבק = רמוגה  תמיתח םע
 \ ."ריעה רעו רחבנ ;תוריחבה ורמגנ, : "הירומה, .תכרעממ

 + ןסג ₪

 'בורקב .אצת רשא הינשה .תרבוהב -- 
 ! , לארשו"ץראכ :םיחלפה :ויח לע סחוומ 'ה לש בושח ירוקמ רפס תספדה/.לוחתת

 ."תומלוש , רחאה

 "תא ןרבש רקכב ,הירבשמ םיאפור ואב תועש 4--5 ירחא קר

 " םולשוריב .הירבטב םילוחה תובל םיעוצפה תא ואשנ ןהילעו תיבה תותלד

 < ולגרל . םתרמשממ

 לכ

0% 



 .הָיְּורְּב : -

 םידומלה:תנוע תלחתה םע ,םינוילעה רפפה:יתבב םידוהיה

 הטוסרבינואה לש | םירוסיפורפה  תצעומ | . םידוהיה-יריעצ  תרצ םג תלחתמ

 , בואירדנא .ד .א רוסיפורפה רוטקרה ןגס תעצה י"פע ,הטולחה תיגרוברשפה

 לא < םידוהי תלבק ןינעל הכ רע וגהנש | גהנמה ןמ וז 'הנשב תונשל

 + טופרבינואה
 תיגרוברטפה הטיסרבינואה לא .םורזהי 'תונזרחאה םינשב ולכקתנ ,עורוב

 לרבה םוש השענ היה אלו , םישדחה םידימלתה תמועל 6['3 לש המרוג י"פע

 לולגהש = םונוכיתה רפסה"יתבנ םרומל קוח תא  םורמוגה  םירימלתה ןוב

 יכ  ,םרג הז גהנמ . תולולגה רתיבש תויסנמיגה  ירימלת ןיבו יגרוברטפה

 תוילדימ ילעב  .םודוהי .תיגרוברטפה .הטיסרבינואה לא ופנכנ תונורחאה םינשב

 תצעומ /הטילחה  וישכע ,םינוש תולילג לש תויסנמיגב ורמלש ,בהז לש |

 תא לכ  םרוק תיגרוברטפה הטיסרבונואה לא  ןאכמ ןיידע לבקל םירוסיפורפה <

 םידומלה:תולילגגש  תויסנמיגב .םדומל  קוח ורטגש | ,םהה םודוהיה .םיריעצה

 ,יאנליוזהו יגרוב רטפה

 !,השעמה:תשרחו רחסמה ןוירטסינימ תושרב תאצמנה , םידומלה:תקלחמ 4

 . ררהה טוטיטםניאה תא בושאמוט ,א .ס רטסינימה תדוקפב העידוה

 םיטנצורפהתמרינ תא בושחל היהי ךורצ האבה םירומלה תנשב יב , גרוברטפב

 ,םיהימלתה לש וללכה רפסמה ןמ םיזוחא 'ג לש רועישב םירוהיל  עגונב .

 לועישב טיטיטסניאב םודוהי םיטנדוטס םיאצמג וישכע ?ךרבעש םינשה גהנמכ <

 תנוחכ ןחבהל םידוהיל וז הנשב סג וחיני אל הז ןפואב , םיזוחא הנומש לש

 טוטוטפניאה תותלד יכ , לגופב אצמנ ,הזה טוטיטסניאהל סנכהל ידכ ,סרוקנוק :

 , תועיברה הנשה וז םידוהיה ינפב תולוענ < =

 לש םיריפיפורפה-תצעומ : הנד :וקאיסוק .א וו רופיפורפה .תואישנב

 םידימלת תלבק רבדב גרוברטפב םייחרזא ה םירנ'זניא ל טוטיטסניאה

 ןושארה םרוקה לא לכקל | שלחוה ,'האבה  םידומלה"תנשל טיטיטסניאה לא

 ולבקתנ אל תוגורהאה םינש שלש ךשמב . םוגוהי העברא םהבו םיטנדוטס האמ =

 טוטיטסגיאה ותואב ההע םיאצמנ \ ה"סב = , ללכ םירוהי הזה טוטיטסניאה %א

 + םירצונ  םודיבלת 607  ןוב .םידוהו הנומש
 סרוקנ וק תוניחב לש תוכזה םירצונל קר ןתנת וז הנשב םג וכ ,ררבוה

 ס"היב לא םירוהי םולכקמ ןיאש ,םינש עברא הז . יבויקה םוקינכיטילופהב |

 לש רפסמב בויקה .םוקינכיטולופב םודוהי םיאצמנ תאזה תעב , רקיע לכ הזה =

 ו"ט לש רועישב תונקתה-רפס  ףקותב .םורוהי םילכקמ ויה םינפל .םיזוחא ר"ו

 תא בשחל גיהנהו המרוגה ןמ  דחא זוחא רטסינימה ריסחהש הז ,ו"ע .םיזוחא <

 לש יללבה רפסמה ו'פע אלא ,םושדהה .םידימלהה- רפסכ י"פע אל המרונה - ,

 ךשמל םידוהיה םיריעצה ינפב  תוחלדד תא לענ ,טוטיטסניאהבש םיטגדוטסה

 . ערפמל הברה .םינש

 *רבוגה םפרפ םינוותאה םימיב .םידוהיה הויכזב הקידב

 דוחיבו ,ירימאירפה לבחב םיבשיתמ םירוהי ןליחתה יכ ,הרבועה לע ןוטלשה >

 קורבל ףכית וליחתי יכ , ןוטלשה ידיקפ לע רוטאנרבוגה הוצמ הז םע ., םירעב+

 תאוה הרוקפה דופי לע , םידוהיה לש. הבישיה"תויכז תא הלועמ הקידב < |

 + 'רומאירפה לבחב םיבשויה .םירוהיה לכ קויכזמ הקידב התע תישענ = =

 ל-7
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 תא הת; םישרגנ ,קסנלימס  זוהמ  ,הי'צירופ רועמ ,םישוריג
 ,םתנמואב םיקסוע םניאש , :יטבצאמראפהו םיטסיטנאדה , ט"העב םורוהיה 55 -/ " - דיש

 : ,יתר בר םג אצמנ םישרוגמה .ןיב
 לוי ה-ידייהדההוה"

 :נוקה לא םמצע תא םונוכט וליחתה גרוברטפב רובצה ינקסע .היצ רג *מ א
 וצעונ ןורחאה עובשה ךשמ לכב .הניווב -תויהל דמועה , ירוהיה ינויצרגומאר .סרג <

 םינקסעה ןמ .םידחא -םג ופתתשה תוצעומב = . הזה םרגנוקה ר"ע | גוברמפב
 דעוה ישאר . ןוגה רפפמב םיריצ םרגנוקל היסורמ ואובי ,חארגכ . הרשה ירעבש
 -תורירקב הוה םרגנוקה לא םיסחיתמ תאזה הרבחה .ינקסָע םגו א''קו תרבח לש |

 .ידוקפ תא ריעמ אוה ובש , ראלוקריצ קו טסובי דא לוו'ב יאבצה רומאנ
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 ב ויק ב '!היצרגימאל תידוהיה הדוגאה,, תגחנה לש הנורחאה הבישיב --

 . היצרגימאה בצמ ר"ע תטרופמ האצרה םאטשלדנאמ ר/'רה הלאה \םימיב ארק

 ינודנולה דעוה תאמ הכימת תלבקמ .תרכזנה הדוגאה התיה הנורחאה .העה :דע

 אבחלו = ןאכמ ומצע תא \קלסמ  ינודנולה דעוה לבא = ..הקירמא  ידוהימ  םגו

 םיגקסעהו םידוהיה םירישעה \וכטתיש ,רבדה ץוחנ ךבופלו ,ותכימת תא תתמ

 תא אבהל םג דובעל תלוכיה .תא הל .תתל ידכ ,הדוגאב היסורבש םיירובצה

 * .ןוטסבלאג למג רד סיה תנידמל םיאצויה ,םירוהיה :םירדונה תבוטל התדובע

 הדזגאל .תתל .ובייחתה  ,רמעמ ותואב ויהש =, םייבויקה  םידוהיה ןוהה .ילעב

 . תופוצר םינש שמח ךשמב הנשל לבור םיפלא .תרשע לש םוכס

 .ץֶרֶאָל-ץּוחְּב
 סניא | הינימורבש | לארשי-יאנש .הגגמורב םימורגופ דחפ

 תררל | ,טושפ ,םיצור םהש אלא ,םירוהול םושועש ,דבלב תולבגהב םיקפתסמ

 תישענ היבארלומב רשא םוינופצה תולילגב יכ ,םשמ םועירומ החע , םרייחל

 תומוקמב תוחורה"בצמ , םירוהיה  דגנכ תצרמג היצאטיגא םידחא תועובש הז

 יל או ג א ר רפכל .1907 תנשכ תוערפה ברע ינפל היהש ןחואל המור הלאה

 תא .וררועיו הפסאל ארק רפסההתיב הרומ םע דחוו רדה .שובל רועצישיא אב

 תושענ םירהא םיופכב םג .םידוהיב םורגופ תוש על םירכאה

 . הלאב תופסא

 םירצונ  םגו םורוהי םולדתשמ םונש המכ הז ,רגזליה טפש מ

 ,רנזליה = דלופואיל *ש וטפשמל | תרוקב השעת יב = , הירטסוא תלשממ ינפל

 הנתינ כ"חאו םדהתלולע ללגב התימל םינש הרשע םותש ינפל שנענירשא

 ךשמב = .ימלוע:רסאמב התימה:קפפ תא ול ףילחהש ,רסיקה תאמ הנינח ול

 םוטילקרפה ילודג ,ןויעמ רגזלוה יקנ יב ,,תיבומה הברה  רמוח ףסאג תאזה תעה

 ורבח טסיל רוסיפוופ םיטפשמההתרותב לודגה דמולמהו .ןוגינבליא .חוגמה ר"דהכ

 םתעשב | ולשכנ | םינוידה יכ = , וחיבוהו הזה טפשמה רבר לע 'םימלש םירפס

 ,לרתשהלמ | ןורחאה .המוי דע הקספ אל ןודגד לש ומא םג . הלודג תועטב

 .אושל ץה הלאה תויולדתשהה לכ לבא .זינש הנב טפשמ תא וררבו יכ

 תגהנה תועצקמ לבב תטמשנ םתערש , םיימשיטנאה םוילאיצוסה םירצונה

 + רכדב ,הכ דע ובכע .ןוטלשה

 ר"ד , תואנינוה = תיגולופורטנאה- הרוגאבש ר"ויה יב = , םיעידומ .התע

 רמוח לבקל הדוגאה ריב התלע יב , םיטפשמה-רטסינומ תא עידוה , טריבור

 טפשמ תא ררבמ הזה רמוחהו ,רנזליה לש וטפשמל  עגזנב רֶאמ כושחו שדח

 תודועתה תא  לכק  םיטפשמההרטסינומ . ושוהבהל ןואש רומג רוריב  רנזליה

 הז ךמס לע , ןהב ןויעל .ןוירטסינימה ירוקפ ירי .תא אלמי יכ ,חוטבהו ורימ

 + תיקבל רגזליה טפשמ תא ורסמו בורקב יב ,הניווב .םיבשוח

 השעמל הלודג הקירבאפ שו ב וס א ₪ תיאצילאגה הרייעב .ה תי ב ש

 לכב .תורכמגו םידיהו םי-עופ יריב תושעב וללה , תורטעה + תותילטל "תורטע,

 , םילעופ 178 יכ , םשמ םיעירומ התע .הל תוכומסה תוצראהבו היצולאג ירע

 אל םתשירדו ,םתרובע רכש לע פהל ופיסוי יכ ( ושרד רשא , םידוהו תולעופו

 "תורטע,ה ילעופו  ,תטשפתמו -תכלוה .התיבשה .ההיבש  וזיו כה ,האלמתנ

 + םהיתושירד תא ואלמי אלש ןמז לכ םתרובעל בוש יתלבל וטילחה
 ל

 ,\6111168  .היצנארפ "ידוהי "לש םניתע .םי דמוש מה דננב

 אוה הז ורמאמב , םירמושמה דגנכ לודג רמאמב הלאה םימיב אצי "88//87801] 

 ךכו , ירבעה להקה ךותמ םידמושמה תא םיאוצומ ויה ורבע םימיב וכ , רמוא

 םורבאכ .בושחל-ךירצ , ונתאמ םיאצויח הלא תא ,ונימיב התע םג גוהנל ךירצ

 , לודג םשוה היצנארפב השע רמאמה - = . םירוהיה תדע להקמ ולדבנש

 .םונאיורד .א ךרועה

 סת ה. [. [₪/8808. :

 .גרבדלוג ו איצומה
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 .תישימח הנש

 29-66ם גו, שזו.א 1

 .0יגופווב ףיג

 | יפיע הכט ביר רה מכה

 ,םייראה עזגל ןב .,ירטסוא טנָנמיל .םדא םד  םימכ ךפשנ

 וולייחל ,ודי תא םירה ,"םתבוח, תא :תושעל םיליגרו .םיערויה

 ריעה שמיבוהוררב רשא אָיְרְטְמ בוחר תפצרמו ---- ותוא  םירטועה

 הרמגנ םרט דועו ,םישש ועצפנ ,םישלש וגרהנ .חתור םד הפמוש

 לע ,םיתמה רפסמ לע תופיסומו תואב .תועירי \ םוי םוי .המישרה

 .םיעוצפה רפסמ
 ?וב ונואממצ תא רבש ימ %הזה םדה תא וכפש ימ ידו

 םִה םיטילשה םיגלופה ייכ ;םלועל רבדה ונבלמ תכַשי אנ לא

 .ןוחצנל ,המקנל םנואמצ תא וב ורבשש .םה  ,םדה תא וכפשש

 םינשב תואמ . המקנל םינלופה לש םנואמצ אוה לודגו

 יץיטכאילש,ה היה ליגר םינשב תואמ ,םלוע:ידבע םידוהיה םהל ויה

 בלב' לעכ = ,םישיא:לרחו הזבנ לעכ םידוהיה לע טיבהל האגה

 בלכ, הנתו .וינודא ןוצר == ונוצרשו  וינודא ןחלשמ .סנרפתמה

 --ונוראב טעוב ,ויתושגר. ךפוה ,ורוע ךפוה "בלכ -תושגר םע הו

 אלמי 'אל םאה .ומצעל םדא דובכו .םדא תוכז שרודו םדא השענו

 הלודג האנש ךל ןיא +םּולשו םקנ המח 'ץיטכאילש,ה לש ובל

 ...ורבע הי הש .ימ ל ןורדא היה ש -ימ לש ותאנשכ השקו
 לש םבלב שאכ הרוצעה ,האנשה  תמח לכ ךתת ימ .לעו

 םירמוא + םיימואלה םידוהיה לע ,םינויצה לע אל .םא ,םינלופה

 םהירבד לע םירזוח  םיללובתמה = םידוהיהו - - ,םינלופה םה

 ' ,םינלופה ןיב  ,םניב הקומע םוהת םירפוח םינויצה יכ- -,םהירחא

 ,ינויצל ול רשפאדיא =. וקדצ אלו .וקרצ  םנמאו

 רחא םע הזיא ןיבו .ומע ןיב םוהת רופחי  יכ  ,ימואל  ידוהול

 ודויו = וריכי  יכ ,שרוד אוהש  ןויכ * ,ינויצה ,הבהדא .  םלועב

 ,ומצעל םע .אוה רשאב לארשי םע לש תוימואלה ויתויכזב םימעה

 רחא םע לכ לש  תוימואלה ויתויכזב אווה  הדומ אליממ ירה

 תרפוח םוהת אל ..רובג וא שלח ,לודנ וא \ ןטק היהי ,םלועב

 םימעה ינב | ןיבו םידוהיה | ןיב תרשוג איה רשג אלא ,תונויצה

 םוהת לבא , .ונלש תוימואלה תויכזב = תודוהל  םינוכנה ,םירחאה

 , םירוהיה ןיבו

 םידוהיה וב .תונויצה = תפוח .םלעל םתסת אל רשא הקומ

 >תואקתפ .והסמנ .םמשבו ,ירש לצב המפ הז םיננולתמה ,םיתמ
 | -.םהיתועבטבש | ,םינלופה : םינודאה . ןיימשנול  תבומל ' הריחב
 " לעמש ,וירבחו = ןיטשראייפו = ,ווצ .. ,םתונרא  ירתכ םיססונתמ
 ,ולבקו 0 וע תולטמ הביהצמ וש ו

 א

 יי

 "היה .יכ ,םויה םג:תוכשל םיצור םניאש ,םירחא םימע ינב ןיבו
 :תאז- ."םוםלכ תושגר םע םיבלכ, ,םלוע-ידבע | םינפל םהל  ונייה
 לומתא ויהש ,הלא ןיב לידבהל-- םינויצה לש םתבוח תישאר איה
 ךל . ןיא\ .םויה םג םינורא  תויהל םירמואה ,הלא ןיבו ,םירבע
 5 היהש-ימ לש ובל תיטנכ רחתסב םימי תכראמו 0 היטנ
 ו ..רנוא היהש:ימל דבע

 ,איקהל רשפאדיא ,וחצנל םינלופה לש םנואמצ אוה לודגו
 'םירפוחה, ,םינויצה אופיא ואקוי .ירמגל םהמ רטפה ל ,םירוהיה תא
 "= וחימעה םינויצה . ויה רשא תא .תויהל םידוהיה ובשו ,"םוהתה תא
 ' ,רפיצ ר"דה תא--שמיבוהורד לילגבו םהלשמ- םיטרידנק היצילגב
 = ו ןייטשנול .רידה תא--ידוהי  טדידנק  םה  םג ודימעה םינלופהו
 דצמ תוריחבה תא תרדסמה ,"הבודוראנ .הדאר,ה . ינפל ויה ילמלא
 ,לאחשי יסלכואב הבורמה לילגב איצמהל- -םיכרד ינש ,םינלופה
 < רשפא =- ל .םימודהו ןייטשנולכ דבע>ידוהילו רומג ונופל טרנמ
 אקוה טדנמ איצמהל ,הינשה ךרדב הכלל תרחוב  התיה זא םגש

 ! אוה ושוריפ ןייטשנול .לש ונוחצנ ןכ:לע  יכ ,רבעה ירוהיהל
 לש םתונדא ,ול ..ןיא םירי םלעפו אוש רבד . םינויצה לש םֶהיּפ
 " המוקמב םידוהיה. לש םתודכע םגו תדמוע המוקמב םינלופה
 =-רָחָּב ןייטשנול : וָצ ."הדאר,ה תאמ אצי = ךכיפלו | . תדמוע
 | ,המ יהיו

 .וצה תא םייקש ימ אצמנו

 םחכמ ןיידע הפי לבא .םריחב לע םחכ לכב וניגנה םינויצה
 | ,םהידי לעמ תודבעה ילבכ תא ורבש אל דועש ,םידוהיה חכ

 .להקה רחב .םהינודא .ןוצהמ . ץוח :רחא ןוצר רוע םהל ןיאש
 'אוה םנש ,ריעה שאה ןגס : ,ןיטשראייפ רידה בשי שטיבוהורדב
 .וירבח יהוו .וידיו ,"םינויצה .םירפוחש םוהתה, תא. ארי .וינודאכ
 "'תונָמְאתו תואשרה ןיכהל -- םווה לכ הדובע .תואלמ ויה העדל
 :"החביש -דבלבו ,הריחב:רב : וניאש .ןיבו הריחב-רב ןיב .,םדא לכל
 'לב-לש םתוהע :יפל  ,ושענ שטיבוהורהבש להקה:רדחב  .ןיימשנולב
 ימיב = , םינפל להקה>ירדחב  םייוצמ  ויהש םישעמ = ,םינותעה
 - רחא טוטרש ייע  םיתמ "ושענ, םייח  םישנא -- "םינפמחה,
 < היחתל ומק  םתמועלו  ,םינויצה - םע ןוכת .םריש ,,ורשחנ כ. ,טעה

 . ןשננשבו



 : תוריחבה .תכשל לא םישנא .תואמ
 תחא :הליעמ ןלוכ .הנייהת לבל .תוריחבה לע חקפל .תלוכיה .םהל-
 לע ןיגמ ליחתהו תולועמה  דגנ החומה ןומהה בהלתנשכ ,הכורא \
 תואירק .ןומהה  ברקמ ועמשנשכו ףקות :לכב ויתושירדו .ויתויכז =

 "עשופ ןומה, הז ןומה יכ ,רכוהשכ ,םינויצ יפב םירוגשה םירישו
 ,ירטסואה טננטילה עדי דימ--ותוהמ םצע י"פע אוה

 ...םד הפטוש תפצרמהו
 ותעש העיגהש

 -- "ותבוה, הא תושעל\

 ,ךאנירש העשב  ,התע | םגש * ,ונל .רמוא ונבל לבא = ..הגהנהה
 אלש םהל רשפאדיא | ,םנוחצנ גת תא םינגוח םתעייסו .ראניב
 יעגרב םמצע תא ולאשי אל יכו םלהא רתסב \ םבל לא ובצעתי
 הינמרגמ ולבקתנש ,תועדה יפלא תשש םנמאה, :שפנה ןובשח
 תכלל רשפא םנמאה 1ןה ספאכו ןיאכ ,ונדגנכ תורחא תוצראמו
 + רבד הרק אל וליאּכ ,השובכה ךרדב אבהלו ןאכמ םג

 "םנאילאה, לש היכרדו .הישעמ ירחא .םירהרהמהש ןמז לכ
 היה רשפא יאדו = .,חרזמה יינע  ,"תוחפ ךרע ילעב, .םישנא ויה
 םג  םירהרהמ = וליחתהשמ = לבא .ידו-- ןזואה ךותל הָיְלַא ףוכל

 בוש = ,"הוש ךרע  ילעב, םישנא .םג ןנולתהל וליחתהשמ ,ברעמב = ריעה שטיבוהוררבש אירטס  בוחרב תפצרמה ינבא לע
 ונתאמ .שיא אובי .םימכ ךפשנש ,םדא םד חתורו םפוח /

 . "תורשונ  תועקב
 הלוע :תימואלה וגתורח ןוחצנ .תריש תא םיעמוש םֶה יּכ ,ורמאיו
 ..םתומכ םינרתו היהנ לא ; םהל עמשנ לא . הוה םרה / ךותמ |

 קר .םנח ךפוש רשא םדה לע  לבאתנ םא יכ ,תמשנ לא
 םדאדינב יארפ קר ,םד ךפשב תוריחב תומייתסמ. תוכשח תוצראב
 . םדב םהיתועד .ןוחצנ תא םימתוח =

 ,לבאתנ סא .יכ ,חמשנ לא
 ...םלועל ונבלמ =

 שטיבוהורה םד :חכשי

 : "סו - תוחיחמה = תואכוה

 ,זיראפ תמישר החצנ .: ןויזחה
 "םנאילאה, ישאר .הליחתבכ .תויהל .ובש היתעייסו = ךאניר ו

 רועה .השלש תועובש
 , תע םרטב .ךאניר לש ותלפמ לע חומשל
 ,ותאובנ . תמאב .ירהו . חצנל. זיראפ. תמישר הדיתעש , וא

 זיראפ תימ י ש ר לש :הנוחצנ ; םילאוש ונאש אלא
 ,רנחנא םידומ . ונקפוסמ % זיראפ ה-ט י ש םג .החצנ-
 רומג ןוחטב םיחוטב ונא ןיאש ,זיראפ תמישר החצנש ןויכ ,המלש

 .ַחּותַּפ סקְנּפ

 ,הָיִציִלְג תונבְרְה לע

 שש ינפל םווצילג םודוהי יוגש ידיב ובתכנש ,םיבתכמ ינש ינא רכז = =

 םהה םימוה + ונתנידמ

 השדח שמשו םושדח םימש םולחב וארנו הוקתה החופ ל :ריה שערה

 המוהמה ימי ואב ךכ רחא .םתוארל בלה בתרו .דחפ רשא  ,שרח רהוזו

 + ףהרנו ץוצר םע 'ילגול תצבורה , הקומעה םוהתה .התלגתגו הכובמהו
 הלודגו ראמ | הלורג התיה הלהבה ,םוי:םוי תואבו תושגרתמ ויה תוינערופה

 רבעמ םיבשויה , ןניחא ברקב תובבלה וממחתנ זא
 + םלוכ תא ףקת הוהאהו תודחאה שגרו םימחרה תדמ .הררועתג , ןולובגל
 ותוחג ,ןמזה ףטשב בלה ןמ החמנו ךלוה םרכוש ,םהה םיארזנה םומיה ןמו

 היצילג ודוהי ינש ובתכ רשא , םתנוכב 4 הזל הז םימוד םובתכמ  ינש ינורכוב

 ה רבעמ םובשווה , םומהרנה םהוחאל =

 ,.דחפה:תפונמ  הנממ

 " רבכגו בושח ל , ןקז שוא

 ןה | .יסנאילא,ה ישאר לש םתחונמ | לזגת אל .יכ ,רוע רשפא:וא
 "הקורב הלוגס,  ייע רטפהל הגהנהה התסנ םינש שלש ינפל רוע
 חרזמה תוצראל החלשנ זא :םינחרטה םינמרגה לש םהיתונולתמ
 ,העודוהו םולשב .הבש היסימוקהו ,"תרוקב םשל, | הדחוימ היפימוק
 םגש אלא .ההרבחה לש ךונחה תורפומב הפיו בוט השענ לכה יכ
 ;םיארנ .וקספ אל תועיבתהו תונעטהו ,ליעוה אל הזה השעמה
 לע .ןפוא םושב רֶתַול  םיצור םניא םינמרגהש ,םירבדַה אופיא
 לש תיזכרמה הגהנהה םאו ,םיירקע םהל םיארנש  ,םינוקתה

 אלו ירמגל הרבחה ןמ הינמרג קלחת :יִכ ,ץופחת אל 'סנאילא,ה
 ןוצרב תושדח םיכרד .שקבל :ך-טצת ירה ,המצעל .המב הנבת
 .סנואב וא

 .אל םא ונירבד ונמָאָיח ,הארנו היחנ

 לודג רבד דומלל-התע םג ונל שי" ,םינויצה  ,ונא םלואו
 ₪9,000 ךרע תיצראה לכב הל .שי 'פנאילא,ה" , תוריחבה תואצותמ
 ;םירבחה 'שילשמ""'רתוי"תוריחבב םיפתתשמ ויה אל םלועמ ,םירבח
 השש מ רתוי ונתינ  םעפהש ןויכו ...שיא ?--8000  ךרע רמולכ
 ,תווקל םוקמ היה ירה / ,זיראפ תמישר .רגנכ תועד םיפלא
 הוקתה האב אל הנהו , המלש היהת תאזה המישרה לש התסובתש
 ,רמולכ ,תועד 1600 ךרע לש בורב החצנ זיראפ תמישרו ,תאזה
 , םירבחה לכ .לש 60%  ןמ .רתוי תוריחבב ופתתשה םעפה

 ,םידומ לכה + תוזכרמה הגהנהה תאו ךאניר תא ,ליצה ימו

 היקרוטמ ונרפוס . םיליצמה ויה םה חרזמה תוצראבש "םירבחהש

 ינויצ, , ותורפסו ותפשו- ומע בבוח , ראופמ .ץילמו .ליבשמ שיא אוהו , ותדעב

 רודואית תא ערי רשא , (ומהכמב ומצע לע דיעהש יפב) "ןטבמו הרילמ

 ,רפסה:תיב רימלת ודועב "וסעכבו וסוכב , וסיכב, ותוא ריכהו וירוענמ לצרה

 ,;תומלוחהו .תופיה םיניעה לעב , אלפנה שיאה הז.יכ , ךכירחא ול עדונשכו
 וגמהנו הז, : רמאו .הכב---םעה תלואג ןויער , לודג ןויער וןבלב הגוה
 +. "ונינעמ

 ותוא לש ובתכמב ןועב ב!תכ היה ךכ -- .,םיסורה םידוהיה ,םהא,
 וזראכ , רעיה ינולאכ םתא םיפוקזו םיהובג , הנמשו תודהוה תלופ םכנה --ןקז
 רובעב ,ןונבלה יזרא ודרחו םגמאה , עיגי םיקחש"יהכג רע םכאישו , ןונבלה
 ןואגב םשאר תא תינש ומורי ןכדירחאו --- עגר ועוגו עונ קה ? חורה םהילע
 תַסח ינפמ םכברקב םכבל התע לפנ םנמאה , הליחתבכ םיפוקוו םיהובג ויהיו

 םכונועו לעהלא עיקרמ םפשאר הנה , ושגוה םותשוחנל םכילגר םא ןה 1 קיצמה
 תהחב םכב .|םכגה .הלוגס"םע ,היסור ידוהי ,םתא . םיהלאה תא  הניזחת

 תוצופתב רשא לארשי תיראשל ךרדהירומו .םינהכ םכתושעל הנוילעה החגשהה

 יזוחו תמא:רבר:לע םיליכשמו םונובנו םימכח וגילא \ ואצ' םכברקמ ; הלוגה
 םכירו התע ופר םנמאה . וגל ןתינ םכרימ קר -- ונל.רשא לכו ,תונויוח
 ףנל םתייהו , היצילגב םובשויה םכיחא לא ) ונילא .ואוב + הפוסה ללוחתהב
 ןוא .לכ  ןיאו השכי ונשפנ , היצולג נב ו רנחנא םיינע םואובנלו םירומל
 המו = ,היצילג | ינב = , נא המ . שפנ"תאשמ ןיאו ונברקב תור ,ןיאו ונל ןוזח

 תור תחפל ונילא ואוב ל . יתמו הגלוכ 1 םכרגנכ .ןנברע :המו גויח |



 "* תכנחמו .תלרגמ .תרצוי איה םינשב .תורשע הוש םושמ- ,תושפנ הל | .הינקפעו "סנאילא,ה .ירומ יב ,("היקרוטמ .םיבתכמ,- ןלהל 'יע) 'בתוכ

 - חכל: הל ויה 6רזמ  ידוהיו ,התמישו החור יפ-לע .םימלש תורוד = ,"םיעצמאה לבב, ותביבסב שיא שיא ושמתשה יקינולסו אטשוקב

 0/0 , תכמוס איה וילעש ,,לודג = ,התמישרו תיזכרמה .הגהנהה תבוטל תוערה רפסמ .תא תוברהל .ידכ

 ו נ ל": תאצויה ,הרותה תא ןיבהל = ,םינויצה . ,ונחנא עדנה הז םעטמו ,םירחא תומוקממ םג .םינותעב תואב הלאכ תועירי

 =! ןיא ונל  םג יכ ,ןיבנה % "סנאילא,ה תגהנהל תוריחבה תואצותמ  קודבל הדחוימ .היסימוק רחבתש ,םישרורה םישנא הינמרגב .ואצמנ

 = וילעש ,לודג חכל לארשידץרא ידוהי תא תושעל אלא תרחא ךרר = הנילנתש םנמא ר ש פ.א ,וזכ .הוסימוק רחבת םאו .,תוריחבה תא

 : + ךומפל ונא לכונ  םע דחי לבא ,"םיבישקמ םירבח . תישע,  דיע -תונוגמ תורבוע הל

 20 םירבחה ב ור ש .,האנ-.תחא הדבוע םג הל .הלגת יי א דר הז

 - : ,םלש בלבו .הנוכב .תיזכרמה .הגהנהה תא וליצה חרזמה 'תוצראבש

 .. , \ םתלכשה תא ,"סנאילא,ה לש :רפסה:יתבב ולרוג. םה םגש םושמ

 < .בוכורב .מ :ןא,  םבלש ,רבדה אופיא אוה יעבמו ,"םנאילא,ה .ידימ ולבק .םכונחו

 0 יב ;םכנחו .םלדג רשא . ,רסומהל קר אל הנמאנ הדותו הכח אלמ

 / , . סרנה תולאשל 'ה םפרפש .בתכמ ,לשמל ,ירה  ..וישארו רפומה ילהנמל םנ םא

 . ! ו 7 + תוריחבה םדוק ,םילשוריב יסנאילא,ה .השרומ  ,יבתנע טרבלא

 יג יסנאילא,ה לש = המרגורפה רו ר.ב 5 רכז . וליפא ןיא  בתכמב
 2 (.ףוס) הרכזא .אלא .וניא .בהכמה .ותוא לכ | .וז .המרגורפ לש התויחרכהו

 0% 5 ןאמניילק .מ ונל רפסמ =- רבכ אל ₪ הרבחה, יכ .,"סנאילאה,ל הרות 'םה םיבייחש ,לארשי-ץרא ידוהיל

 "הכובמב ,ינויצה ןויערב קודא והנהו היהש ימ ,ירכממ דחא ינאיבה בושל .םהל .רוזעתו תורעבה .ךותמו תורבעה .ךותמ םתוא האיצוה
 "4 םלועב .תינויצ תורדתסה דוע שיה : תומימתב ינלאש אוה .הלורנ = !נ'נפל םיעיצמ .דאמ .בושחה הֶ ערב, יכ ,"רואל  ,םויחל רלוהלו
 ותויה אל םגו ,בויחב .ותלאש לע תונעל .יתלוכי אל : ,ינובארלו \ תראפתלו . רובכל היהש המב .רופכלו .ונדובכ שגרו .ונתנוכת לופשהק

 " חמו תאוה .תוררתסהה לש התואיצמ םוקמ היא  ,ול תוארהל  לוכי .י'ח ב רט תרכ הבר תוקבדב ,,ןומאב -- ונמעל
 איצומה ,זכרמ 'הזיא םנמא שו ילמרופה רצמ .הישעמ םילגתמ :שגר לע ךומסל  יבתנע יה היה יאשר :'תודוהל ךירצו

 .םוש ןיא לבא . ןמזל .ןמזמ תוארקנ תודיעו םנו ,םירלוקריצ  וזיא = איה 'תיאשרו ,ויביטמל עגונב םרא לכ בלב עוטנה ,הבומה .תרכה
 רשקו .סחי .םוש ןיא ,הרזחו ףקיהה לא זכרמה ןמ תרבוע העפשה = םיריכמ ויהי יכ ,חרומה תוצרא | ידוהי  תאמ  שוררל "סנאילא,ה
 / ',"וז תורדתסה לש םירדובה םיניערגה ןיב הבשחמ לש | םהל האיבהש ,הנושארה איה "סנאילא,ה ףופ ףוס ..הל : הבוט

 + הזמ .אצויהו חסונב..החסונמו :איה  הפיוומ וז .הלכשהש  ופדלע-ףא ..,הלכשה

 ה - ,אוה הומ אצויהש ,הארנ היה .הרואכל -ףא .ךונה תישאר םהל האיבהש איה  ,הדמה לע רתוו תפרצ
 תלאש תא רימעהל םיכירצ ונא קרפה לע תודמועה תולאשה תצ קמב היה בוט םאו .הבורמ ותלקלק הז  ךונחש יפילע
 5ש םידדובה םיניערגה, תא ררסל ךירצש ,תורדתפהה טעמב וישכע וכרע ול דבא | ,םינשכ תורשע ינפל ,ותעשב

 זכהמה ןיב תרזוחו תרבוע העפשה לש תורונצ עובקל ,"תורדתפהה . ירמגל
 ,ורכמ םע ול .התיהש ,החישה ןמ רמול ןאמניילק .מ ךא .ףקיההו | תישע, ידידלע קר  יכ ,רמאל | ונמצע תא  הארנ אנ לא

 ,לכבש ,הרבועה השוע אכרמ :: םשור שממ, . ךפיהה תא אקוד | לש  תיזכרמה הגהנהה החצנ ךרוצה תעשב 'םיבישקמ  םירבח
 - , שארב םוקמ .היצזיננרואה תולאש תוספות תונויצה ישאר לש הדיעו | השוע איה םינשב תורשע הזש םושמ  ,החצנ איה | . "סנאילא,ה

 עמשנ ונלוק ' ןיאש ןויכ , םתא םירובסכ , ם כ ל ש הדמה.תמאב ונתוא םתא | ונראפ . ברשדסויב תוברני-םשגכ , היצב לטכ ונל םתייה) , תושביה ונותומצעב
 + ןוכקרב אלא  ונתנקת ןיאו ונחנא םייחיולדח יכ  ,ונל אוה ןמיס ,םייחה ןיב | רפע = . םכירבד תא התשנ אמצב . םכונפ לכקנ םיכלמ דובכב =. ויחת ונררהו
 !מכ ונחנא םיאכודמ םנמא ,םיעוט אלא םכנוא , םירובס םתא ךכ םא לבא ",,,םבילגר תופכ תחת היהנ

 עודו | םלואו .  לוקדיבומנו חור-יכומנ ,ונחנא "םיבולע םיאצילג, םנמא , דאמ
 :לע:ףא ,הזה רברהו ,ר בד הזיא ש חרת מ" ונברקב םג יכ- , ןערת
 םכנוצרב שי םא + תוחיו םוקיו ררועתיש םוי לכב ול וכח תאז:לכב , המהמתיש

 .שובת אל היצילג םגו טעמ רוע יכ ,וחכוחו וארו ואוב -- ולא אובל
 / *,.,םלועהיאב לכ ינפב םלכת

 ריצה ותוא לש ובתכמ ךותמ זא תרבדמ התיה הזע האנק אל םאה
 ? יצילגה

 ורועתנו < תובבלה וממחתנ ,הוחא) תודחא לש העש התיה העשה
 טורה םורוהוה םלואו . ןילוכגל רכעמ םיבשויה ,.וניחא ברקב םומחרה תדמ

 הוצולג תנירמ . "םיאיבנלו .םינהכל, םהל תויהל ה םהיחא לא ואב אל
 - < ןילופורטמהל תועט יפ:לע ןמרזמ התאו התא רדונ םא . היצרגימאל םוקמ הניא = ידוהי * ידיב .כותכ אוה .ףאו ,ינשה בתכמה תא םג ינא רכוז םלואו

 תואפ"רוחשו םינפ:ןבל ירוהי ךכ שגפו --- ,הלורגה בובל רועל | , היצילג לש אובל לוכגל רבעמ רשא | םידוהיהל ארוק אוה ףאו , ומעל רוסמח ימואל \
 ךירחאמ 0 , ךרגב .ףנכב וחאו = ,תוביתנה:תיב .תולעמ לעמ-- דרוי ךדועב | ןוטו = ,רועצ ידוהי ידיב בוחכ ינשה בתבמה לבא --- םעז רובעי דע היצילגל
 . ; , : םורחא .םירְכדו ול רחא

 נב תעמרא לע ותשא ןובער לעו ונובער 0% ךירחאמ ל 0 רפסו לש ובתכמב | ךרעב ךמאנ ךכ --- ,היסורבש םירועצה םירוהוה , םתא,

 ל תרועה ותגתוה לע /-ךל רפסו םינקוה ומאו ויבא לעו ,  ויתונב שמחו = םיבשויה | , םוריעצה  סכיחא תא ללכ | ןיידע  םיערוי םכניא --- ריעצ ותוא

 + םחלל .הפצמו ופתרמבש  תיוז-ןרקב ו הינוע - םודרומ ./ןואפקהו ןולדחה למס לעכ .היצולג לע .טיבחל םתא םיליגר . היצילגב

 המכו המכ רועו. ,אוחה כתְכַמְכ ורמאנ תופו תוצולמ חמכו המכ דועו
 ,"םינובנהו  םומכתה,, , םיסורה םודוהיהל הבידנ .חורב .ורזפנ תוחבשתו תולחת
 לע לדוגו ךנוח .תופוצר הנש םושמח רשא , הזה ןקזה ליבשמה וכ .,היה הארנ
 תירבעה תורפפה תא  וכות לא  עלבו "חלשה,ו "ףיסאה,) "ץולמה, תמכה
 םיסורה םידוהיהב .הלודג האנק ובלב אנקמ---קילאיב דעו .ןודרוג תומימ
 רשא לכ  תמאב ירה ,"עיגי  םיקחש.והבג רע םאיש, רשא , הלאה םיאלפנה
 אוב .קר םא:יכ ,המלש הנומאב הוה ןימאמו ! ול ןתינ  םדימ קר -- ול

 ירה . םאובכ תואלפנ וארהו --- היצולגל היסור ידוהימ םיריעצ הרשע אובו
 - !םח םילוכי:לב םוסורה םורוהוה



 : ןאמנוילק ומ = =

 ,תועוצקמה לכבו .הותוילגתה ינפוא  לכלו = ,

 ,ינויצזינגרוא
 איבהל .ןאמניילק == =

 םדא ךירצ, ותעדלו | ."הנמז = בור .תא 'הדיעוה  תרבאמ :ןהילעו .
 וא וז הרוצ ב0 רלוקה תא תולתל .ידכ | ,תעדה-לק  תויהל

 לש ונושלב אלא רינחל ונל ןיא הפ . היצזינגרואה לש תרחא =
 אל םירמזמל .-- םכיתומוקמ תא וררסת אלש ךיא = :בולירק
 . "ונכסת

 םצע תויהל הלוכי = היצוינגרוא לכ, : ראבמו = ףיסומ .אוהו
 היצוינגרואה .התיה וזכ, . .."יח ןויער הבוחב תאשונ איהשכ ,יח
 ךכ לכ הבר התיה אל וא םג יכ םא ,כיעו  ,התלחתב  תינויצה
 תע ב םלואו .העפשה לעבו ריבכ .ירובצ חכ זיכב התיה ,הרפסמב
 קר הז ירה ,תירובצ העפשה וזיא תונויצל דוע שי םא ,תאזה
 םייסמו ."םירדוב םישנא לש םתוישיא ילגרל .וא היצרניאה .חכב

 םיבוסכפל ץק ףופ-ףופ םישל ונא .םיכירצ יאדוב,
 רבכש ,הגהנהה ינינעב = תומרופירה תא .םישגהלו םיינויצזינגרואה
 היהתש ,ךרוצ שי הזמ רתוי לבא ,יללכה :םכפהה 'םהילע אב

 תא תושעלו קימעמה ימואלה . ןויערה תא בוש .רצבל :ונתנאד
 תינרדומה תימואלה הבשחמהל םיעבונ תוניעמ םיינויצה םוזכרמה

 איה .הכירצ .םהילעש
 ,"טשפתהל

 הבשחמל םיעבונ .תוניעמ  םיינויצה םיזכרמה תא תושעל, <

 סינכהל--אלא ,הרואכל ,הז ןיא המושפ םדא-ינב .ןושלב .!'תימואלה
 , םהל חור ראשש םישנא וא ,חוהה .ילודג  םישנא ונלש םיזכרמה .ךותל =

 .עבונ .ןיעמ =-- םחורש
 .אל ותו

 ןוקת םא .יכ ףוסדףוס ןאכ .ןיא .: רמולכ
 ימ ךרצוה ..המל = ,רבדה קר .אוה : הומת

 אוה םגש העשב . ,בולירק לש .עודיה .וקוספ תא
 .םהל .םייוארה תומוקמב םישנאה תא רדפל אלא שרוד .ונוא =

 ' תוריתפה תא. בשיל .ידכ ,הלטבל | ןמז  איצונ לא םלואו
 ,וירבד םצעל בל םושל אלא רנל ןיא ונא .ןאמניולק .מ ירבדבש
 לש הנוקתש ,ןיבהל ידכ ,םיבר .לש םתעד רה עמשנ יארו םהבש |
 אלו ,תורדתפהה | ןוקת ךותמ | וישְכע אובל ךירצ \ תונויצה <
 ךפיהל <

 ,ןאמניילק .מ  דיעמ | תירבעה | תוברהל \ תוררתסהה לע
 יאדוש אלא | ,ילמרופה דצמ אלא תינויצ הניא רבד לש ותמאבש
 תורדתפהה | ירצוי = ךותב, =. היתומגמו החור ייפע איה .תינויצ-
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 םהב םיעקוש ךמע ינבש | ,קחרהו ץחלה תא ךתוארכו הוצילג  ירעב תועובשו
 רשא , ולוכ חטשה לכ לע תושורפה ןולדחה יפנכ תא ךשיגרהבו = ,יראוצ דע

 , םירוענההינב ונומה תא ךתוארבו ,  תושפנ יפלאדיפלא  תופופצ תובשוו .וולע <
 לכ םילטב םיכלוה פהו , תונושל עבשו תומכת עבש דומלל וקיפסה רככ רשא
 *אלל םיטבלתמו .תוטרגיצ םינשעמַו  םינותע = םיארוקו הפוק םיתוש , םהימו |

 ותוא קדצ םנמא יכ , םואתפ תעדיו --- וניהלא תמדא לע תילכת:אללו השעמ
 תרכו מ רבד הזיא ,היהת םלועל אל תאזכ הממר : בתכמה לעב ריעצה

 ---היחוו .םוקיו ררועתיו רכרה שחרתי רשאכו . הלאה םדאַה:ינב ברקב שחרתהל =
 / הלקנה ובצמב םדאה | פאמו רשא שי ןה !וכרד היהת הרעסבו הפוסב זא
 ןודזה לוע תחת ענכנ ,וירוחאל תוקלופמ וורישכ ,וימו לכ .לטב ךלוה תויהל

 דחאכ קר אלו ,םדאה דחאכ ותמוק ףיקזיו םוקיו ררועתי זא --- ודפחל הפצמו
 , ריעצה יצילגה ירוהיה , הלעי םדאה דחאמ ה ל ע מ ל אלא , היחי םראה ,

 < בלב ונובלע אשנו , אוה "בולע יאצולג, יכ , עריו עמש ותודלי ימומ רשא
 תואלפנ הארי א ןתנת תלוכיהו ותעד לע דומעישב , הוה ריעצה ידוהוה =

 1 .םלועל

 ןמ, רכעל חיסור ירוהי יריעצ ורדנשכ , םורוחה ימיב ,סינש .שש נפל
 םלואו , היצרגימָאל םוקמ הנוא : הוצילג ,  הוצילג = תנודמ .לע\ וחספ ,ןולובגה =
 אלא .,דוע אלו , םהידעלב םג םש  שחרתה -- ש הר תמה  רבדה ןתוא |

 פא :לובגל רבעמ םיבשויה ,םהיחא לע \ ולעו .וניוטצה םיוצולגה םירוהיהש "|
 "| םופא ושרה םהינב ונח לש 0 יו טיימואלה - /

 גכ וילג

 היצוינגרואל םירבח םניאש. ,רמולכ  ,םינויצ  םניאש הכה .םיאצמנ
 ?רחא תא איבמ אוה המגודלו ."תויהל םיצור םניא .ףאו חינויצה
 תורדתסהה ןמ ושרפש, ,והמכ םיבר דוע שיש ,רמוא אוהו ,םעה
 הז רבד, = ."תינויצה הדובעה תלאשב תועד יקולח םושמ תינויצה
 יוארו | אוה :ןינעמ ןויזח -- ןאמניילק 'ה 'רמוא -- ומצעל אוהשכ
 ."ןאכל ןינע  וניא לבא = ,תינויצה ונתפקשה תרוקנמ וילע ךומענש
 ונאש ,וילע םינד ונאש ,ןינעה .ותוא .אוה .אוה הז .רבד ונתעדלו
 השעמה תא רקבל וישכע אוה וננינעמ אל .,וילע ןורל םיכי רצ
 ויהש \ העשב תינויצה .תוררתסהה ןמ שרפ יכ ,םעה:דחא השעש
 תועד יקולח קר אלא ,םיילאיפיצנירפ תועד יקולח אל הניבו וניב
 אל הרובעה - ררסל עגונב וליפאש העשב ,הרובעה רדסל ענונב
 תועד יקולחש אלא ,תוררתסהה ןיבו וניב תועד יקולח תמאב ויה
 םעהי:רחאו -- הנינב | בורו הנינמ .בורש ,תורדתסהה | ןיב ויה
 לבא .תיברעמ הלוכ התיהש ,הגהנהה ןיבו ,חרומב ויה --םכותב
 לא ובושי םעה:דחאכ םישנאש | ,הזל  גוארל אוה וננינעמ
 םינויצ םהש | םישנאש = ,הול | גוארל אוה וננינעמ ,תורדתפהה
 םינשה | ךשמב |. תוררתפהה ןמ ושרפי אל םהישעמבו םתפקשהב
 םיברעמה | וליחתה ,הזל הז םרעמהו  חרומה וברקתנ תונורחאה
 תא םינשמו םידבוע וליחתה ,"חורה  יחת,ב ךרוצה | תא 'שיגרהל
 .ריעצה רודה ךונחב םילפטמ וליחתה ,ימואלה חורב םהייח תוחרא
 -- דבלב | תיטמולפיד אלא = הניאש וז -- "תיטמולפידה = תונויצ,ה
 תודוגא ברעמב  תוברתמו תוכלוה .םלועה .ןמ .הלטבו הרבע רבכ
 דומל > ןהירבח לע הבוחל  תוליטמה ,תואטי:רבינואה .ידימלת לש

 םיכלוהה ,םינויצ ברעמב םיברתמ ,ונמע ימי .ירבדו .תירבעה ןושלה
 בשיתהל םמצע תא  םיניכמו הנינבב .םיפתהשמו .ץראה תא רקבל
 תונויצח -ילעבמ ""אוחש" .ימל דופי ה תע .שיה  .,הרבעלו הב

 וישכע םג הניאו התיה אל רבלב תינחור .אלא הניאש ,תונויצ) תונחורה
 + תורדתפההל .ץוחמ .דומעלו ינויצה רובצה ןמ שורפל (ללכ םלועב
 םה .םירבחש ,וללה הנה ,םתועטב םיריכמ | םניא הלא | םאו

 ,ונתורדתסה שארב םָיִדמועה ןיב םה םיאצמנש ,וֶללה ,ונתורדתסהל
 הדחוימ המב תונבל םושרופהל .רוזעל םה םיאשרה .'םה .םיכירצה
 ךותב 'קימעמה ימואלה ןויערה תא רצבג, הזב םאה % םמצעל
 אצנו  ימואלה ןויערה תא םיקימעמה ירחא ךשמנ םא ,תורדתסהה

 ו...

 הו םע הו םיחגנתמו תושרד וולע- םישרודו םהינותעב וילע םיבתוכו  ונוקתל

 ורסי\ השעמ ושעו הלילה תרחממ היצולג ידוהי ומק הנה----.היגוגרפה תכלהב
 ןושלה יכבוח םירמוא םא ,הנידמה לכב םירבע םורומ לש "תורדתסה, םהל

 תרחממ םיאצילגה םידוהיה ומקו---רובדב הפשה תא תויחהל .היפורב .תיהבעה
 הרשע םאו .המודקה הידרפסה הרבהב החצ תירבע אקוד וובדו הלילה
 העשב "הקיטילופ,ב * םיקסוע , הלודגה גרוברטפב םיבשווה = , םיפור = םירוהי
 --דחא ןאמדירפ קרו  דחא ץיבולפינ קר םהל שיו הליל אלו םוי אל הניאש
 !ורטסואה םירחבנה:תיבב םהלשמ ירבע בולקל וכז רבכ םיאצילגה םידוהוה הנה
 אל איה ףא ש טיב והורה  הנטקה רועה הנהו- הז לכ םכמ טעמ םאו
 4! םלוע:יאב לכ ינפב ךופשה הינב םדב םלכת אלו שובח

 םהידישכ , הברה .תורור ךשמב םולטב וכלה רשא , םראה:ונבב ורהזה
 אובו רשא שי --- ודפחל םיפצמו ןורזה לוע תחת םיענכנ , םהירוחאל תוקלוסמ
 אל טעמה םמד םג זא ,םתמוק ופיקזיו ומיקיו וררועתי ולא םדא:ינבו רחא םוי
 / | ,י,םהוניעב רקיי

\ 



 + וז הדובעל םוצוחנה

 תרובע ךותמ  תימואלה = הדובעה תא איצונו .הצוחה  םהירחא
 + תורדתסהה

 םיכירצ == :ןאמניילק ,מ רמוא =- תוברתה תדובע  ליבשב,
 הרוטליקהז הקופילופה) . "תר ח וי מ תורדתסה הליחתמ אורבל ויה
 תניחבבו .הזמ = הז םיקנויו הול הז  םיבורק | םימוחת םנמא * ןה
 תאז לכב לבא ,רחא הנקב וליפא תולוע ןה .תימואלה .היחתה
 ,םילדבנ  םיחטש ינש ,הישעמה הרובעה תניחכב  ,ןה תוראשנ
 לכב םיעוקשה ,םישנאה בור, ,ידחי ןהיתשב דובעל רשפא:ואו
 םירשכומ  םניא םגו יונפ  םבק ןיא רבכ ,הקיטילופב םהינייעמ
 ."תירוטלוק הדובעב  קוסעל

 דחוימ רודמב ךרוצ שיש .איצוהל קר רשפא וז החנהמ ךא
 הדובעה ליבשב תינויצה תוררתסהה ףו תב רחוימ ןגרואב םג'וא
 ךרוצ שיש ,ללכו ללכ :וז .החנהמ איצוהל ןיא לבא  ,תירוטלוקה
 תדובע ליבשב תדחוימ "תוררתסה, אורבל .תדחוימ תורדתסה ב
 םג תמאב לבא .קסנימ תפסאב םעה.דחא ,הרואכל ,שרד תיברתה
 םא יכ ,המצעל  תלדבנה תרחוימ תורדתסהב זא ץפח אל אוה
 אוה . תינויצה תורדתסההב .רצ :הזיאמ .יולתה ,דחוימ ןנרואב קר
 ומכ: "המצע: תונויצה ירי לע, ארבת השרחה תורדתסההש ,שרד
 םעה:דחא  ..תונויצה יכרצל דחוימ קנאב = תונויצה יגיהנמ ורסיש
 לאידיאה ןמ .םיקוחרה םישנא ויהי רבדב םיליחתמה םא,ש ,ןיבה
 השדחה היצזינגרואהש ,הז .ששח אוה קוחר אל תמאב זא ,ינויצה
 הילא הכשמב ,תונויצה ךרד לע  לושכמל  םימיה  תוברב  היהת
 הרוצ הדובעה לכל התתבו ונמעבש  םיבוט :רתויה .תוחכה תא
 ,'ב ,יםיכרד .תשרפ  לע,) "החורו תונויצה תרטמל המיאתמ יתלב
 תוהדתסהה לובגל ץוחמ האיציה לע ןיגמ ןאמניילק .,מו .(184 רומע
 וז .תרובע = םשל תורבחתהה | לעו  תוברתה .תדובע םשל תינויצה
 5ע ללכ םידמוע םניאש םישנא, םע  דחי .תרחא  תורדתסה :ךותב
 ,"תיאניתשלפה המרגורפה .םיסב

 !ומצע םעה> דחאמ םעה:רחא לש וירימלת םה "םילודג, ןכא
 רבבש  ,"תוברתל .תוררתפה,ה .תלאשב םיעגונ ונא בושו

 תורדתפה לש התריצי ןפואש ינפמ ,ןושארה  קרפב הילע ונרבד
 שוחה ונל רסח .המכ דע ,הומכ ןיאש  תוריהבב ונל חיכומ וז
 ונא .המכ דעו. ונמלועב .היכרגאה הלדג המכ דע ,יתורדתסהה
 :הקווזוו תורדתסהה ןוקתל וישכע םיכירצ

 יד .תוינחור ןיא תינויצה תורדתסהבש | ,םיאצומ ונא םא
 הרצי אל תינויצה תורדתסההש | ינפמ אלא הז  ןיא ירה * ,ונקופס
 . תינחורה .היחתה תדובעל  הכרב  םיקיזחמה םילכה תא | ןיידע
 לארשי-ץראב בושי : תדובע  רובעל .חרומה , ינויצ לש  השירדה
 הקוח רתוי תודננתה תיברעמה הגהנההו ברעמה ינויצ רצמ השגפ
 זייכבו ..  חורה - תדובע | דובעל = השירדה ןמ תילאיפיצנירפ לתויו
 םשנתהל הליחתהו .תוררתפהה ךותב ךרד וז השירה הל .השבכ
 ,תימואלה .ןרקה) תאזה הדובעל םישורדה םינגרואהש ינפמ ,לעופב
 היה הפרשכ ,ןוצר תעל םיפצמו: םידמועו םינכומ ויה (קנאבה
 הרגב . דיתעב -- ץוחה ןמ אובתש ןוצר:תעל וכח ,םינפבמ ןוצרה
 1 [ וצר:תע הוהה םג השענ--םינפבמ :ןוצרה קזחתנו תינויצה הרכהה
 ךרד איה םנ הל השבכ רבכ חורה  תדובע 'דובעל  השירדה
 תוברתה תרובע תאז:לכב םאו .התוציחנב םידומ לכה <- ,ברעמב
 ,תודימתבו .הללכב .תורדתסהה יייע .ןיידע תישענ :הניא  תירבעה
 לש תורובח וא םייטרפ םינויצ יי'עו ןיגוהיסל תישענ 'אוה אלא

 םינגרואה .תורהתפההל הל .םירסחש ינפמ אלא הז .ןיא ירה  ,םינויצ
 .-- הז .הדובעל רחוימה יסנניפ .רוקמ ץוחנ

 רודמ .היהי  הגהנהה ינגרואבש ץוחנ . תוברתה תדובע ינינעל הפוק |
 0 תולאשה .רוהבל .הנוילע הצעומ ,םידחוימ .םירודמ וא = ,רחוימ |
 ל תוברתה | תובע רורסל ₪ עוצקמ |

 0 ( ' 5 םלועה <

 ' =- קויד רתיב ,תונושלה  תלאשב | ונעגנ םדוקה קרפב
 ,ןינע וז הלאש ןיאש ,ונאצמ , ךונחה תרובע לש המרנורפה תלאשב
 רבה לבא .,התוא רותפלו + הב ודל לוכי .םרגנוקה ןיאש -, סרגנוקל
 הלאש רורבב לפטל הכירצ תינויצה תוררתפההש ,וילאמ ןבומ הז
 תולאשב קוסעל ךירצש אוה אוה לודגה פ"הוה .הל תומודכו וז

 םרגנוקה ינפל אובל הכירצ .תילאי פיצנירפ הלאש ,הלאכ
 .הילע הטרופמ האצרה ןיכיו -הלאשה התוא ררבי פיהוהש י רחא ל
 .\ ףותב ןנורתפ תא ןהְל אוצמל תוכירצו תולוכי תו יש ע מ .תולאש
 <. תוררועתמ הפ. תוצראה ידעו ךותב םימעפל וא ,ומצע לודגה פ'הוה
 ירעו םייולת .המכ דע  :תונוש  תויתורדתפה תולאש לכ םדוק
 < דעו ,לודגה לעופה רעוב- -תוצראה ידעוו .,תוצראה ידעוב | םירעה
 . ץוחמ הבוח לש .תוטלחה טילההל ןורחאה הז לש וחכ הפי ןכיה
 < ,וללה םיטרפה = לע  דומעל  םוקמה ןאכ ןיא  ,ןבומכ ,סרגנוקל
 " הדובעו ,הבורמ הדובע רוע שי הז רצמש ,רבדה אוה רורב םלואו
 תולרתפהה  ןינב =- ,תיתורדתסה הדובע אלא  הניא ירה וז
 = םרודסמ \ םיכירצ :ונא .תאוה ןינבה תרובע תא ליחתהלו .הלוקכשו
 ,/ | פ'הוהש ,טילחהל קר ךירצ ומצע םרננוקה .םילעופה םידעוה לש
 "" "  תדובע לכ תא .ותגהנהו :ותרובע גוח ךות לא סינכהל בייח .לודנה
 < לכש  ,תודוהל םיבייח ם5 ו כ .תוררתסהה ירבח םג לבא .היחתה
 ".  תויהל הכירצ, ,דובעל תינויצה תורדתפהה ההיתעש ,היחתה תדובע
 - תויהל הכירצו תורחתפהה לש םינוילעה םינגרואה ירי לע הרדופמ
 5 םיללכושמ םייזכרמ םינגרוא ונל ויהיש דעו .וללה םיננרואהב היולה
 תורדתסהה .ירבח לכ םיבייח ,היחתה תודובע לכל ןנוהכ םינקותמו-
 " :ילופהו תורובצה ,תויתוברתה םהיתודובעב םינפ לכ לע 'ףואשל
 אלו ,היזכרמו = תורדתפהה קוזחלו םךוחאלו תוחכה ץובקל תויט
 ו תולדבתהו תודרפתה .ךותמ םיאבה ,םיזכרמה ןויפרו. תוחכה רוזפל
 "';הצובקו הצובק לכל .םינטקו םילודג םינחכ םע תומב תומב ןינבו
 : .ןהכל .היוארה "תוישיא, הב שיש

 ינרק ו

 ...ּהָעולְמ .יִנְמַאיִקַה מע תאָמַח
1 1 

 ּהָעולַמ יִנְתַאיִקְה יִמט תאַטַח
 :הָרבְדִמ או
 יל םָאָלּו בָאְל רָּבְדַמַה תֶלָלִי יִהְּתַו
 1% רי 55-0 ,התצייחָאְלּ
 תופופה יִנָש םּורְג עַלֶסֶב אבָאְו

 : רוגמ-רוצ תקנו

 תַחְַ יל ְּפַפ תא !ןַָיַא רוצ
 ,רגֶס ילע רגְסּ

 םַעּזַה תֶרְלּומְל יל .רּוצָה יִפ יִהְתּו

 ;הָראַמַה שדְקָמְּ
 מע לע תפטֶא השקה תָחָה תֶא םשָו
 המה עור תא



 .םֶכְלְלַקַא םשִמּו

 יִרְכזלַצ םֶלָחְקְּב דַחָי לא + יִתְרַמָא יִּכ
 7 תַעָשְּב ףאְו

 : . יתַעַ םָאובת

 ,םֶהיִלֶא בּושָא אלו ןודבָא הָר

 !םנומהְלְו "ל המ
 ןּודַרָי םֶהיִלַאַמ -- ןיָּדַהְיםוי אבו
 ,םנוסַא יִנָּפ תארקל

 ואב םֶהיִלָאַמ = ןידַזוי אבו
 7 םַפַּב תֶא ושרפו <

 לכ ּושקבו .יִּפַתַכּות עלסל

 .םָּפַטְו םֶהיִשְנ םָה

 , םעַוח תֶדְלומ ,יִרוצ למ ּודָמַעְו

 : הָלֶאָח יִרְבִד תֶא יפְָו
 ּולבקי תיִרְּבַה תוחול תֶא לָּבְְכּ

 .הָלְלְקַה תוחול תֶא

 של
 . םירפס-רכומ .ילדנמ

5 

 .תומָהְּבַה רָפַס

 ו
% 

 , בוטיסוי תופסות לש ותל ה
 3 ו

 םידוד ליל | הלילה | .הקזח  חורו  ארונ = רוק ,  ףרוח לש
 עיזו שערב םיעירמו םיעקות ,םיבשנמש ,תוחורו ןידיש יפלא5 =

 םיללוהתמו  םודקרמ ,םיאשנתמ נלש ידומעו ,הנושמ הניננמו
 ררושי לוקו .תונולחב תוטבלתמ תויגונז  ,םיעועדזמ תונג . תוצוחב \
 איהש ,ונתמהבו ;קושה ןמ . המהב לגר התלכ . תוינומקב  לילויו |

 לע וב הבורמ ץורפהש ,רורזורפב הלילה ותוא. תצבור | ,תדלוי
 המהב :+ השוע .המהב המו- ..רוקה ינפמ  הסחמ \ םש ןיאו דמועה =

 תרות תאזו--היעמב באתפנ .רבכש המ לע . תרזוחו הרג .הלעמ
 החנאנו  תחנוג: איה  התרותב. תקסוע ונהמהבש העשבו ...המהבה
 . ףיבב תועמשנ היתוחנאו

 הכוב ימא ,,לודנ יכב .לוק- יתנשמ  ינריעה רקובה .תמכשהב
 ףא .לבָא תיבבו םיחנאנ םידליה ! המהבה התמ ,יוא---םירורמת
 לצאי םויה יוצמ :וניאו .םמודו בוצע  רדב .דמוע ,םמוש לוננרתה
 םוקמ הל. תשקבמ תטטושמ = תחא תלוגנרת . רימת :וכרדכ וישנ

 < םלועה <

 " ,גוהנְכ הרבכה תא הילע ,ףפּוכ אהיש ימ ןיאו התציב םש לוטהל

 תיוטנ לפפסה לע .הלועו הטמה תחתמ .שגרב תאצוי תחא רועו
 הז הנה ,יל בוט לומ : הלודג האירקב תרשבמו שאר .תפוקזו ןורג
 רדצמ ,השקמ רמותכ : רמוע .הלעב לוגנהתה = הזו .!!הציב יתלטה
 הל .בישמ וניא = ,וז ותשאמ  ותער חיסמו .וניעב | ץרוקו .ושאר
 ןתמו .רהומ החיטבמו  /הבהאב ויפנב תחת :הסינכמ וניאו הכרב
 םישנ ,.תיבב .תולבא ...םלועמ אתלוגנרתב יה ב ג, ךרדכ .תונדגמו

 לע החתפ ימאו ,ימא לש הרעצב ףתתשהלו  תוכבל ואב תונכש

 הילעבל ..תעפוש התיהש ,החבשב הרפיסו לודג 'רפסה חתמהב

 המהבב ויה. אלש  םירבד) האמחו  .בלח: םתליכאמו .הבומ בור

 ינפמ. ,הירבד יפל ,התמ איהו (םולכ םהמ יתינהנ אלו םלועמ

 . ונואטח
 ,תוריסחב הרמא --- ! וניהלא השעמ ,םישנ ,הניארו הניאצ,

 יתסנכנו-'החשה תולעכ יתמכשה םויה---הרקתה יפלכ היניע .האשונ
 %כאמל ןבת . תיבהדתלעב ךררכ  ,יידיב הבילחה ילכו .רודוורפל
 .לומתא .םוימ איבה אל וחוה חפת  ,יריכמ להעה .ותוא יתמהב
 רעפו ..היוצמ הניאש | חור ונפמ לוכי היה אל .רשפא וא ,חכש
 ,ירוע  ,ירוע ,דאמ ארונ היה הלילב חרקה .,םימיה םתואב לודג

 ןיידע .ינאשכ ,םימחרב הל יתרמא !  ךירד תא יל ינתו ,המהב
 ,ו5 .הוינה אל : וז הקיתש ..הבישמ הניא :איהו .,חתפב .תחמוע
 איה .הנהו ,הלצא האבו תכלוהו תמוערתב ינא תרמוא ! הלפש
 ,םיקדסו םימיצפ ךרד הלילב רודזורפל סנכנש , נלשב .הלכ :הסוכמ
 הלפשו ,הילע רבצוהש נלשה תא ינא .ףרוג :, תורמוסמ .היתורעשו
 הררועמו  הריעמ < ,הב ידו תא  יתתנו = ,המוקממ הזז הניא וז
 איה  .המלו המ לע .!הלבנ תלטומ ינפל --- םינועל וא - - הנהו
 ,יוא ,.יתרוח יל.הרתפנ םאתפו ..תאז תא  ןביו םכח :ימ + הלבגתנ
 בומ םוי תופסות " תדועס לומתא תושעל ונחהכש ! יאנושל ווא

 ירה בוט .םוי .תופסות -תחפשממ + ןתא תועמוש . הנשב הנשכ
 ,םלוע . .תורוהל .וירחא וערז תא עיבשה אלה קידצה ותוא .ינא
 לומתאו) .רהא שדוח שאר לש םימי  ינשמ ינשה םוי תא תושעל
 ,הנשו .הנש לכב םירופ תדועסכ הדועסו התשמ םוי .(הז .םוי היה
 אלה ,יל היוא ,ינאו .םירוסאה תיבמ .אציש ,ול השענש .סנה רכול

 ינממ .אוה-ךורבדשודקה .ערפנו וז ההועס  לומתא .תושעל יתחכש
 ."יתמהבב

 הלגעה האבו .הצפק הרפסה תא ימא הרמג אלש דעו

 "המדהמ, העונו בנו שאר תיוטנ .הצבה םוקממ תיבה .ךותל
 לכהו וז .הבולע .המותי לע םימחר .םיאלמתמ לכה . תחא .המישנפ
 הבעה .איח--ושוריפ . המ .הלש "המדהמ,ו הזה לוקה המ םיעדוי
 הנושלב .ךחלתו .התב תא קינה .רש .הל ץולחתש ,המאל הלוקו
 תונמזמו .ןהיניעו ןמטוח תוחנקמ תוינמחר םישנ . הנטב ירפ תא
 ןילמב .הירבד תלבתמש ,הרמולמ .תחא .השאו .רובידל ןהיפ תא
 הינפ .תמצמצמ .,שארב .תצפוק ,היפב רוגש ייחב \ וניברו ,ןנברד
 :וז .הכורא: החישב  תחתופו םימשל .היניעו היתפש תבברשמו

 תיאדכ . יניאש  ,םייקו יח  ךלמ  ,םימלועה לכ .ןובר --
 םימחהה בא .,קרצ .טפושו .אוה תמא | ןייר ,לודגה  ומש ריכזהל
 התמ םדא לש .ותרפ םדאה לע הרזננש .העהה ינפמו ,תוחילסהו
 ,ותרפכ .תישענ = ותרפ 'רמולכ .. םישודקה ונימכח. םירמוא  ,םימעפ
 תרפכו :ךינפל ןברקכו הלועכ וז המהב .םלוע לש :ונובר ,אנ אהת
 '-הנחי .ךתמא : תב הטנעי וזה תיבה .תלעב תא רהטל ,ונל ןוע
 : בותכש המכ ,וניתואטח לכמ .המודא הרפכ לארשי לכ תאו יסופ

 לע .םאו -- . הלס  ןמא .וניבלי גלשכ  םינשב םכיאטח ויהי :םא
 --הטנעו , ךל הנומא יתצע הז לודג תפומ ונ5 הלגתנ וז המהב ידי

 ינבל .תואל יהתו .היחת .הנטב  ירפ הלגעה .התואש---ימאל הרמא

! 

 . .ישודק .םיקירצה .ורבר לע :דוע/ ורבעי אלו .דוע ואטחי .אלש ,ירמ
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 התיה .ךיממ =

2% / 5% / 

 םעפו' ןיסבלוב תפילקב םעפ ךתלנע תא 'םג ןוזל .ךל רוזעי ,םינכ
 תיארנ אהת .. תיבה"תלעב די תחת .אצמנה המ לכב וא םירורפב
 ינעל םחל תסורפו לישבת תחא .ףכ .הבישיה ירוחבמ דחאכ ךל
 ,הלגע .! ףות"ףות--הבישי  ןב | רוחב + איה המ תיבה תלכלכב
 תעמוש ,המהבו .המהב םימיה  בורב תישענ הלנע- -רמול ינוצר
 ,ונימיב- וישכע ןכש לכמו , רימת הפיו היוצר איה אלה + תא
 המהב לש הכרע םידוהיה ונלצא המכו המכ תחא לעו ,הער ימיב
 ,ראמ לודג

 0 2 5 5% םלועה <

 < ןהל הענענ ימאו ,תינובדה התואל ומיבפה | םישנה לכ

 .יבבל תחמשל  הלנעה .התיחו- -השארב

 ערואמה -רכולו = ,ונתמהב לש התתומ התיה םיברל תפומ

 , בוט םוי תופסות לש ותלגע הלש הלנעל וארק הזה

 רעו .ריעה ףוסמ ךלוה הקעצ לוק היה םימי השלש ידכ

 לפטל תורובח תורובח ואבו ופפאתנש ,םיבלכ תלי לוק --- .הפוס
 םתדובעב הרתי תוזירז ךותמו .הדשב תלטומה המהב לש הלבנב
 .הז תא הז םיטרומו םיכשונו הילע םיטטוקתמ 'ויה

 ה

 הבלו ,המא לש הלבא ימי  תליחתב הלגעל" ויה םיעונעג
 ריצח םג ,ןיבוס לש אסייד התוא םיטיעלמ ויה :.הירד לא המוה
 . הינפל םימישמ ויה םחלו
 ,ןטבמו הדילמ םלועל המע האיבה -- המהב לש הנותחתה ייחלבש
 תמערתמב םימעפ המוהו ותפעול ,הלכאמ תא ןרב תכתוח .התיהו

 המ לכו ,הפאב הָחְירמו השפחמ | ,היריחנב תפאוש
 ךותל ותמלוק התיה ,עבוכ וא קמזופ ,תיטנולא ,ןידס ,הל  אצמנש
 דמועה ,טוטרמכ תבש ברעב הטלק תחא םעפו ,תססוכו היפ
 םצעכ בחתנו  ,ןימחה | הא וב םינמוטשכ  ,רונתה יפ תמיתסל
 ושימשת . ךרוצל העש התוא טוטרמפה שקבתנ אלמלאו  ,הנורגב

 אלו םירועכה .הישעמ לע הל ,םירתוומ ויה םאו,.וב תקנחנ התיה
 דחאה ינא . הל הדמע המא תוכז אלא: הניא הנממ רטפהל ושקב
 יתלמח הלודג הלמח .יבל לכב הבבחמ יתייהש תיבה ישנאמ
 הרצ תעב הל דמוע יתייה . וז הדדובו הבולע המותי לע ,הילע
 הלידגהש איהו , הער ילע יתאבה הזבו ,הב םיעגופה לכ ינפב
 ינאו ,רשויב אל םיגהונ ויה ירה. ונינשב | , הלגעהל .ותבח תא
 לודג לועו .ונממ קזחש ימ לכל הפרחלו הכמל ונייה הלנעהו
 תוכמהמ רתוי יחור תא ביאכה ,םיער םיטפש ונל ושענ ובש הז
 הל בוהא יתייהש ,המור |. רתויב הכומה הלגעהל ינברקו ןמצעב

 ,הינזאב  קיזחהלו הפפגל יריב החומ התיה אל ירהש | ,ינא םג
 ,בצעב יל .תטבמו יתוא תכחול התיה השעמ תעשב אלא דוע אלו
 המ עדוי ,הרעצב שיגרמ ינאו ,השפנ תא ינפל ךופשל תנווכתמכ
 ,הנושלב .ךכ יתוא תכחול איה המלו הבלבש

 רוהרה יב ץנצנ ,הב ונהנש תיב ינב גהנמו הלגעה ידי לעו
 רשפא ,םה םדו רשבו וצרוק דחא רמוחמש ,המהבו םדא :הז
 ,םהל םישוחו :בלו חורש ןויכ ,םייחה יילעב לכו . לכל רחא חור
 היה .אל הז ירוהרה .םדא ינבכ גנועו רעצ ,החמשו ןוגי םושינרמ
 אלא ,םילטבו םירבועו םיננעכ העשל םילועש ,בל ירוהרה םתואמ
 ,םיהפסב .יתוניבו תעד .יתרמלו יתלדנשכ ,םימיה בורב . יבלב עבקנ
 םיונש שפנה ינינקו העד שי םייחה ילעבל םגש  ,יתיאר יתאצמ
 ייחו החפשמ ייחב םיסומינו תודמ ,רוביד םהל שי = .םהב .תויחל

 םשפנ .תרימשב תולובחתו תוצע ,רובצ .יכרצו דיחי יכרצ ,הרבחה >
 ,םפרר יפ ,לע לפהו  ,םיטפשמו | םיגהנמו םיקוח  ,םנוזמ  תשקבו

 ארובה ןח ,ןנימב  תורחוימ ,םלועה;תגשהו הנומאו תד םג .רשפאו |
 , ו / / , : 1 ,

 ל 2

 * תוינוציחה ןיטיחה -- םינָש = הנומש

 0 . םהיתומואל ,רמולכ ,םהינימלו  םתודלותל םידרפנ םה ףא . םבלב
 רימשהלו גורהל סמח יילכב תוניוזמ  ,תומוצעו תולודג תומוא ןהמ
 ,תולטלוטמו  .תושלחו תונטק תומוא ןהמו ,המר  דיב לושמלו
 \ = = ;תוגרדמ תוגרדמ המצעב תחא המואבו ..תוסרדנו תוספרתמו .תודחופ
 " ,םינמשו םיפי ,םיקנופמ ,םיסחוימ םייח:ילעב שי .:וזמ הלעמל וז
 םיטוידה .שי םדגנכו  .קוחש .ירבדו ןח יעדוי .,םידמולמו  םינלמב
 | םילבוסמו םיפומע = ,םילדלודמו םישוחכ | ,םיבער ,ןומהה  ינבמ
 , ; םיבומו םיער -- .םינושמ תורמזילעב םהיניב שי ..לועב .םיכשומו
 ; םינותמו םיזיזפ ,םילוהב ; תוברת ינבו םיארפ ;  םיחונו  םינחתר
 ,םינפמחו' םיבנג  ,םינתבער = | םינמאנו םיאמר * ; םינרקשו םינלצע
 . "  ןיע / ירצ ,ןינקיצ שי . םירשיו םימימת ,טעומב םיקפתסמ םדגנכו
 / תושפנ תלצה לע םשפנ םירסומש ,םיבידנו םינמחר שיו  ,םירזכאו
 ו .הנכסה תעשב

 = םומיוקמו םירשואמ .תומסרופמה ןמ םה אלה וללה םירבד
 " ,םהירפסב םילודג םימכח לש םתודעבו הברה םישעמו תויארב
 ;ץרא .ינטק, :  תיממשו הבראו םונפשו  םילמנה לע רמוא בותכהו
 ,םייחה-ילעבמ ובל .חישקה םדאה לבא ,"םיִמָּבִחִכ סימכח המהו
 ישגרו . תעד יירסוחמ ,םימלוגל םתוא בשחל תשרוד ומצע תבוטש
 םייורק םה ותאנהל םישמשמ םהשכ .וליבשב אלא וארבנ אלו בל
 .םיקיזמ םה ירה ,ואל םאו ,םיליעומ םייח-ילעב ולצא
 9 .םדא ינב םירהמנ :ויה םינושארה תורודב ,המוד , םלועב םירתוימו
 " /  םתוא וחבז רשב לוכאל וואתנשכו ,םנוצרכ םייחה-ילעבב תושעל
 םדה ,םהב םימלש לכהש, ,םימלש יחבז םימש םשל הלי ח תכל
 "'  דבעידב רשבהו רועהו םינהכל קושהו הזחה ,חבומל ןירומיאהו
 רשא לארשי תיבמ שיא שיא, : הרות הרמא שוריפבו ."םילעבל
 ּואיבה אל דעומ להא חתפ לאו .,זע וא בשכ וא רוש טחשי
 תרכנו .ךפש םד אוהה שיאל בשחי םד .. ,'הל :ןברק בירקהל
 , "ומע ברקמ אוהה שיאה

 הריקחה ידי לע םייחה:ילעב לע וז יתבשחמ יל הרווחתנ ךכ
 יתייה אלו ,הניב תונשל יתעגהשכ ,הרימעה .ימיב הב .השירדהו
 ?התוא .יתיסכ יתורליבו .רשוכה תעש לכב םיברב השרורל ששוח
 ,לע .הפרחל יל אהת אלש ,הֶרלונשכ .רימ יבל ךותב רופאה רברכ
 לש .ערה-רצי לודג לבא = ..תומהבה לע אירוגנסב יתאטחש אטח
 םירבח ונישענ איהו .ינאו ,חכב הלגעהל יבל תא ךשמש ,תונמחר
 : .םינמאנ

 הלגעו השא דולי ינא -- םיהומת הרואכל וללה םירבדה
 דע .ויתובשחמו םדא לש וישעמ ןודת לא לבא ! םירבח . רקבדתב
 לב .וןיח ינש יקרפמ  וקרפלו ונמזלו .ומוקמל ךתבשחמב | עיגתש
 וישעמב ומצע ינפב .דחוימ םלוע אוה םדאה .ייחב קרפו קרפ
 יערו בוט תער לשו ,הנוגמו האנה .םעט .לש םירבדבו ויגהנמו
 :,הלי לש ומלועל םנכתהו אוב דליה שפנ תא עריל התא הצור
 = ףוניחה תרית תאזו .התא ךתודלי ימיב ולאכ ,רליתמ ךמצע הארו
 ירה ,וגהנ ךכ .ילמלאו ,וילע תדמוע איגוגרפהש ,ינימיה 'דומעהו
 , םינטקל םיעמשנ  םילודנהש רודה ירשא, : רמאנש המ םייקתנ
 . םיעמשנ | תויהל םמצעב - רמוחו לק םינטקה םיאשונ  ךכ  ךותמש
 ." םינקזהש ,הרצה לכ יהוז אלא .םלועב .םולש בר היהו ,"'םילודגל
 םהש ,תורליה"םלועב םכרד יפ לע אל םינטקה תא םיכנחמו םינר
 "לש ,הז םמלוע יפל אלא ,םתונטקב רבעשל וב ויה םמצעב

, 

 רבדמ םידליתמדםינקזל ינא .  םתונקזב  וישכע .םיכנחמהו  םיניידה
 <! =! ומוקמו :ינמז .יפ לע ינונידיו םיהומת .ירבה ויהי אל םהל  ,ןאכ
 8 , יתודלי ימיב יתושגרהו יתעדו

 5 ,יתונטקב ול יבל הא .ךישממ םלועה "היה . תופי .םינפב
 :אלו ,םיפעוז . םינפ .דימת .יל  וארה  ,םירומו - םיהוה *: ,םילודגהו
 = לטב | ,לארשידןב ,רנאש  ,ןישובכ .ירבה אלא  םהיפמ  .יתעמש .

₪ 
 ל



 .+ .? יפופב אהי המו .,תוללוהו םילבהב :ינמז הלבמו הרות ירברמ
 ךותמ חרות ידמול ,יִריע .ינב ויה הרוחשדהרמ .ילעבו םידורמ םיינע
 ,ןטקה ינא ,ישפנ  הפסכנ המכו .חי כ וה ל םיעדווו ינוע
 תרבהב ,הרבחב עשעתשהלו העשל םהיתוחכותמו  םהמ רטפהל
 היח שפנ אהתשי דבלבו = ,ךה וניוה --- המהב = תרבחב | וא םדא
 לק וליפא .היהי ,בלכ: יניעב ןח .אוצמל  'וכזישכ < . ךל .תעמשנו
 התא ירה ,ךנוצרכ חבונו ונושל :ץרוחו ךל עמשנ אוהו .,םיבלכבש
 ... ךתמשנ .תא וליפא אלא רדבלב .ךמחל אל ורכש ול ןחול ןבומ
 ונייה דציכ ,ןאכ .ךדמלל אלא אב ייניא ינא , ינינעמ הז ןיא לבא
 .םינמאנ םירבח הלנעהו .ינא |

 (.אובי דוע)

 .םיִלָאיִרֶתָּ

 םָהיִיִחּכ . םֶתְחיִמ כ

 0 יא

 הלע ,תושעל .םפרופמה רָגט רוטקודה קיפסה אלש המ לכ
 הקבילאירתפ ריעה ןב ,אכורמו ינע ידוהי ,ןיקייח םייח לש ודיב

 ,האכודמהו .הינעה
 יכ  ,םלועדואב לכל תוארהל םפרופמה רָגט .רוטקורה הצר ,

 אלא ושפנ תא. ךיראה אלו ,םוי םיעברא תינעתב בשיל םדֶא .לוכי
 ,םיהלאה לא וחור תא .בישמ היה .יאדובו ,םימי הנומשו :םירשע יכ -

 -ידולגב ובל תא ודעסו ויפ לא םימ תופט םיאפורה .ופיטה .אלמלא
 תולונפ ינימ לכ ול ושעו םירהצו  רקובו: ברע .וקפודב .וקדבו 'חר
 !האמ הבר התיה הנוכתה -- וקיזחהלו וכמתל =

 יכ ,םילאירתכה לכל אנ"הדגנ. הארה * ןיקייח םייח םלואו | |
 םנמא ;םוי םיעבראמ  רתוי תינעתב ומצע ה םדאה חכב - 0

 ! רברמ בותכה שממ תינעתבו
 חרקדירילג ןיאש תינעת .הדצב םימ תופט ןיאש ,תינעת "

 ריזמ היה. ןיקייח !םייח :העמשמכו ,הטושפכ תינעה .הל םישמש!
 םירשע .,דחא הלילו םוי היתשו הליכאמ ןיטולחל | ומצע תא
 . תופוצר תועש עבו או

 א םירמוש .ויה :אלְו ונימיל זא םיבשוי ויה :אל םיאפורו 0
 עדוי ןיאו האור ןיא .וקפודב זא .םישמשממ ןיה אלו וייח לע
 ! ףצפצמו \הפ .הצופ ןואו |

 ו + רציכ אה

 ידוהי : ,םילאירתכה :ויחא ראשכ אוה ילאירתכ ןיקייח :םייח = =
 ,וינבמ  ,םהמו -- הברה םינבב  לפוטמו  ןויבאו .ינע. ,שפנ" בולע

 . אצמנ ומח
 תושוע ..תשורחה"תיבב ,.ןה .תודבוע |. ןה .תובקנ וינב בור <

 .בוהו יצח ₪ בוהז וז תוחיורמו
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 ימי הזמ לוט " וליפא -- התיבשה
 ! תותיבשה גהנמל רבכ .התכז ירה .תחדנה

 הלפא תוּוז-ןרק -- הריד  רכשל קיפסהל ךירצ הזה ץמוקהו
 ,םיפתרמה דחאב בהט האלמ

 .םתלענהלו .תיבה-ינב .תשבלהל קיפסהל ךירצ הזה ץמוקהו
 תושמתשמ תושפנ יתש םילענ לש דחא גוז !וז הלענה הבולע

 הקבילאירתכ ,םיכוט : םימיו

 .וב
 !וז הליכא הבולע .הליכאל םג קיפסהל ךירצ הזה ץמוקהו

 םתדועס .םיחנקמו הרושמב םיפירגדקרמ םיתושו חלמב .תפ .םילכוא
 םבלח .רתו תא הלכמו .ךחלמו םברק טהלמה ,חולמהנר לש ובנוב
 ,חולמהגד לש ותונג .אצומ התאש םוקמב  ,ןכ-יפ-לע"ףאו  .םמרו
 ול םיפי 'םימ חולמהגד לש ובנז :וחבש תא םג אצומ התא םש
 ןיקייח םייח תיב ינב ירהו. . וחקוי םנחב ראכה ןמ םימו ,ךכ-רחא
 .ולוכ .הלילה לכ םתאנהל םיתושו םירזוחו םימ  םיתוש

 םייח לש ותשא ,םאה תדמוע רדימ ,עינמ הדועס ןמוש ןויכ
 המחל .הא איה תקלחמ . הינבל םחלה תוסורפ תא תקלחמו ,ןיקייח
 , המיגרתהינימו םימעטמ שיא וקֶלַחְּכ ,םוצמצב

 !ולא לש םתליכאמ יל .יוא | הליכאהמ :יל ווא --
 השא איהו | ,ןיקייח םייח לש ותשא ,הקייח תרמוא ךכ

 , תולילב תעבעכמו תֶלָעשִמַה ,ילוח-תעודיו שפנ-תבולע
 ןיקייח םייח ,באה רמוא -- ! ערה"ןיע םהב .טולשת לא -- 5
 םמחל תא םיעלוכה ,וינב לא ןנובתמו דמוע אוהשכ ,ומצעב
 םא לבא ,םחל םעט םועטל הואתמ אוה ףא .םהידיב ודועב
 ליבשב = ,תוקוניתה יתש ליבשב םולכ ראשי אל -- אוה םעטי
 ברע"תרועסל .םג תוקוקז ןה ןיידעש * ,תומועפה הָקְלייִבו הקָהרְפ
 ..תתעשב

 ,תוקוגיתה יתשל םרפומו .םינשל ומחל קלח תא ךתוח אוהו
 , הקלייבל קלחו .הקדרפל קלח

 ןכל אה | !הקלייב ! הקדרפ --

 , ברעה-תדועס ןמז עיגיש רע ןכלצא
 תומונצה  ,תונטקה ןהידי תא ' תוטישומ הקלייבו הקררפ

 ! ןהיניע הארמל תונימאמ ןניאו ןהיבא ינפ לא תוטיבמ ,.תורוחשהו
 עבטמ ןה .תונתבעב תוקוניתה  םלואו ..+ ןהב אוה הָטשמ רשפא
 ןהיניע .תוניזמו .םחלהב :ןשפנ תא .תועשעשמ ןה עגר ;ןתיירב
 "העמק ונממ  תוסרופ ןהו-- תוכחל | ןחור .רצקת עגר רועבו רב
 ,הזב םאה החיגשה , ותומד תא תוטָעָמָמו תועליבו .תוסרופ ,העמק
 / | =: תעבעבמו תלעשמ ,הלוק תא המירמ איה .רימ

 ,רבלב הליכאה אלא  ןמלועב ןהל ןיא --
 : ! דבלב

 ותשא לש הלוקמ החונ הניא | ןיקייח  םייח לש  ותעד
 אלא ,וירבד אוה ףא הל בישהל אוה הצור |, הלא הירבדמו
 אוה ,רברל ' לוכי וניא אוה ,  הקיתשמ בוט  ופונל אצומ וניאש

 סרחכ לושמ % הפ אוה ימו הפ אוה המ יכ . רבדל יאש ר וניא
 , ףדועה חרסכ | ..רתוימו ןורחא ,  רבדי לכל אוה ןורחא . רבשנה
 ינועב | םג = ,ותיבדינב יניעב םג--לדלודמה רבאכ = ,ןאכ .אוה
 . ומצע

 וניאו הדובע םוש דבוע .וניאש ,ירחא ,ותיבב וכרע המ יכ
 .אל וימי לכ לטב אוה ךלוה א + הכאלמ םושב וידי תא  חלוש
 , ויניעב היוזב הכאלמהש םושמ אלו וילע הביבח תולצעהש םושמ
 'םוש ול ןיא | ,ןיטולחל הדובע ול  ןיאש .םושמ לטב אוה ךלוה
 םיחנאנו םלזמ לע םילבוק םלוכ םילאירתכה לכ ! וב תונעל ןינע
 | ."ךורברשודקה לש ומלועב הושעל המ םהל ןיא .יכ ,םשפנ-רמב
 : .םוקמל\ ה זק ,םידוהי ינומה = ופנכתנ- .םולכ אלו אוה

 ו / םיפופצ םלוכ  םיבש
% 

 חנומ אהי .. םחל דוע

 הליכאה אלא



 ב

 הז םיחננתמ ,הז תא הז = םיצחול ,תחא תיבחב םישובכה ,וללה
 ... ולכאי והער ירשב תא שיאו תועירבו .הוחאבו הבהאב .הז םע |
 ומצע ינפב : :ןיקייח םייח .רהרהמ ךכ---! הבוטל | וז םנ -- 34

 םינבל הכוז םרא לכ אל . םיהלא וננח .רשא  ,וינבל הזב .ןוכתמו
 : . םתומכש

 אל .ותוא םיפנרפמ וינבש ,באל ול .יוא = ןכדופ-לעדףאו
 הרצ םניעש ,םתא םירובס רשפא ,וינב לע לטומ םדאה תויה בוט
 אוה ןיא ,ופקונ ובל ומצע אוה ,אלא /! םולשו פח %וב

 יל הלכ ו

 . ויניעב .איה םד  תפטכ ,ויפ לא האבה ,םחל תסורפ לכ

 ,ןיקייח םייח ,אוה | ? םתא םיעמושה . התוש :אוה וינב / םד תא
 !לוכי אוה ןיא .וינב םד |תא התוש

 .וונב ותוא םילאוש -- + לכאת אל המל ,אבא --

 םֶהְל :הנוע .--- .תינעתב | בשוי | ינא ... הזה  םןיה --

 , םהיבא
 +?עובשב ךל תוינעת המכ + תינעת בוש --

 . עובשה = תומי רפסממ ןרפסמ טעמ --
 בשיל וימי לכ אוה ליגר םנמא . רקשמ'וניא ןיקייה םייחו

 . לוכאל \ םג .והרקמ הרקי רשא שי לבא ,תינעתב
 םוי ,תינעתב ומצע ףגסמ ןיקייח םייח ובש *> ,םויה ותוא

 + 15 אוה :בוט
 ול חטבומ הרכש-|תמו ,וז איה הלודנ .הוצמ ירה ,תישאר

 םלועה ייחב ול םיפיסומ ,הזה םלועב וקלחמ ערוגה לכ = ,ערפמל '
 ,אבה

 וליפא .ופוג .תאנהלו ותאנהל איצוהל ךירצ = וניא  ,תינשו
 ןיא-םנמאי -. שיא .ינפל .ןובשחו .ןיר. ןתיל .בויח ניאו. .תחא .המורפ--=-

 ול המל לבא : ןובשח 'ונממ שרוח שיא :ןיאו .ןיד ונממ לאוש שיא
 םג 0 םייקתהל ול רשפא םא ,הזה חרוטה לכ תא תאשל

 + וידעלב

 הלעמ יול םדאה .תא האיבמש ,תינעת .הלודג .,תאז דבלמו /
 לוכאל .המהב .לש הכרה ! המהבה לע .ותממורמו  ותאשנמו הנוולע
 תטעומ הליבאב קפתפהל לוכי םדאו ,םוי לכב  הסנ . הליכא
 לעמ  תולעתהלו לדָּבִהל םדא םייח . תבש-ברעל תבש-ברעמ

 0% ,לידבהל ,המהבה
 ,הנוילע  הגררמק \ עיגהל ' םדאה לוכי .ילמלא =: ,ווה --

 הכמוטצאהו | .,יח םדא .השעי המ לבא | ..,1 לכאי אלו היחיש
 ךותמו ,ושפנ לא ןיקייח םייח. רבדמ ךכ -- 1 תונוזמ ונממ תעבות
 הכמוטצא = :היפופוליפ ינינעו הריקח ירבד ידיל אב אוה .ונובער
 תורצה לכ תבפ איה  ,םדאבש הליכאה תואת * ,רמוא אוה : ,וז
 הכמוטצא .לש .היטעב ..םלועה .לע תואבו תושגרתמה  ,תוינערופהו
 םירבוע נבו. ימי לכ .ינע ינירה ,הליכאה תואת לש היטעב ,וז
 ילמלא לבא , םחל-תפ לע .םינרהנו םפוג .תא םיכרפמ ,םפא"תעזב
 זא היה םיענ .המו בוט המ ,יוה -- .הליכאה ןמ רוטפ םדאה היה
 דוע = ןיא ,יתיבב םיננאשו םיולש םלוכ םיבשוי ויח ינב = ! ונלובל
 ,.ךרפ-תדובע ןיאו הכאלמ
 םירישע ןיא ,םידבע : ןיאו םינודא ןיא - ,שגונ-לוק ןיאו תשורח-יתב
 היהת ןדע-ןנכ !ןיא לכה -- חאנש ןיאו האנק ג ,םיינע ןיאו
 ! ונינפל ץראה

 רהרהמו תוריקחב  קמעתמו ובל לא .ןיקייח ,םייח .רמוא ךכ
 -שודקה ארב המל ,דאמ ול רצ ,ול רצו תישארבהיררפ ירחא
 ,: + ןיָא המהבה ןמ םדאה רתומ יכ דע ,ףכ ומלוע תא אוה-ךורב

/ 
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 ! כ  ,.ונילאמ .ןנחנא םינעתמ אלא ,תינעתה לע .הרותה ןמ .םיווצמ '

 ,.ןיא ,תושפנ-תנכס ןיאו .תותיבש ןיא

 .הליכאה  ןמ ומצע תא .ריזמ ןוקייח  םייח ובש ,םויח ותוא

 2 . - 1 ] + ₪. ה \
, : ; 0% / 

 47 50 % םלועה <

 ,,תושר אלו :הבוח וב תינעתהש ' ,םויה .םלואו ,ול אוה בוטו םוי
 דבוכמ הז םוי  ,אוה .בוט .ולוכש םוי -- ,באבדהעשת | םוי .ןונכ
 / ! םימי לכמ

 ,היהו אל המהבכ םג ,לכאי אל לובא םג :םכמצעב ועיגה
 לע .דירוי תועמר םגו השעי הוצמ םג ,הנהי אל וינב םדמ םג
 . שרקמה-תיב : ןברוח

 םולכ + הַעבש ושפנ .םא ,תוכבל םדאל ול רשפא .ךיא יכ
 ' רשא ,שיאה קר +ןוגיהו הרצה לדוג לכ תא שיגרהל עשה לובי
 ! שינרי .אוהו שוחי אוה ,תפטעתמ בערב ושפנו שלח ובל

 תינעתה ינפמ םיאריתמה ,ולא םדא-ינב לע ינא החות --
 ןמ .רהוי :תינעת הלודנ .םדעב רפכל הקדצל הטורפ  םינתונו
 ןמ .ומצע רטופו םיינעל הטורפ ןתונה לכ --- ידידל .! הקדצה
 !לוכיבכ ,אוה-ךורבדשודקהל  דחוש ןתונ וליאכ ,תינעתה

 םתוא לכ לע ותמח ךפוש היהו ןיקייח םייח רמוא היה ךכ
 , םתינעתב שאר" תולק םיגהונה ,םםילאירתבה

 ללב באב" העשת | תינעתכ .לארשיל השק תינעת ל ןיא

 עורמ ,.בושחי ןכ אל ןיקייח םייח טלוא ,םלועה לכל .עודי הז
 < רגנכ ירה %לורג םויהש ינפמ + תוינעתה ראשמ וז תינעת השק
 ילבל .תושר ךל שו ירה + הבורמ םוחהש ינפמ - רצק הלילה הז
 בטומ .. ךשאר .לע שמשה הכת אלו = ,םיקושבו תובוחרב .ךלהתה
 . ךמע-תב רבש לע לבאתתו תוניק ארקתו שרדמה-תיבב בשתש
 0 !םיכ לודג ,דאמ רבשה לודנ יכ ,יוה

 לי חיכומו ןיקייח .םייח דמוע -- ,.םכל רמוא ינאו --

 ,תוינעתה לכבש הלקה איה באבדהעשת תינעת יכ- -םילאירתכהל
 רֶאְב הוה ןינעה תא םכל :ראבא הבה ,ןלוכמ הבוטה איהש יפל
  תֶא םָתִיִנַשְו :: תינעת .אוה ףא ,לשמל ,םירופכהדםוי. בטיח
 תא תונעל .ונחנא .םיוצמ המק  .הרותב בותכ -- םֶכיִתּושפנ
 " ונמתחיו ונבתכיו וניעשפ לכ לע םיהלא רפכוש ירכ --- + וניתושפנ
 נא ןוא .באבדהעשתב = , באבדהעשת ןכ  ןיאש המ": :.םייחה-רפסב

 ובש םוי ,הזכ םויב גנעתהלו לוכאל ובל והאלמי רשא ,שיאה ימ

 ! ' לע ונההנ םידוהיו ונשאר לעמ ונראפ 'לטינז שדקמה-תיב ברח
 םיווצמ ונא ןיא באב:העשתב . ,, ?םפטו םהישנו םה ,םשה:שודיק
 | | רשא ,שיאה ימ יכ .ןהילאמ .תודרוי תועמדה אלא ,תועמרה לע
 ! לכ תאו ונל היה רשא לכ תא ורכזב ,ויתועמר לע גילבהל לכו
 "' | הנשב תחא םעפ קר יכ ,לבח ..,%דחא םויב ונל דבא רשא
 5 !'באב העשת לח

 ,% ., םילאירתכה דחא לאוש -- + המ זומתב רשע-העבשו --
 = הנוע -- !וומתב | רשע-העבש לָה הנשב תחא םעפ קר --

 8 .ושפנ-רמב .חנאנו ןיקייח םייח ול

 וש ,לאושו הָלַה ףיסומ -- + רתסא-תינעתו + הילדג:םוצו --

 : .רתסא-תינעת קר !הנשב ונל שי רחא הילדנ"םוצ קר -=-
 .החנאב בוש ןיקייח םייח הנוע --- 1 תחא

 ה ירחא התא טוהל ירה ,ןכ םא 1 םייח בר ,יִא =-
 % הנשב תוינעת ךל טעמה ! שממ אבוסו ללוזב

 ,+ אוהו ,ןיקייח .םייח רמוא -- ! ראמ טעמ ,תוינעת טעמ --
 ,םאבח כ ברעב -םג אבהלו .ןאכמ תונעתהל .ובלב רהנ .רדונ

 הז רחא הזב ,םיפוצר םימי ינש

1 

 יג
 ו -

 םדאל ' םיענ  המו בוט המ
 , והירשא / :. הז .רחא .הזב .,םיפוצר
 0 , ה

 ""םימי :ונש .הנעתמ  אוהשכ . ,
 .םלועל ול, בוטו הזה " םלועב



 תיתשמ רוָנִהְל םדאל ול השק --רמולכ . ול השק היתשה''קר
 היה .,האנהב םירוסא םימה ויה אלמלא . םיפוצר :םימי יינש םימ
 ,עובשה תומי לכ .תינעתב בשיל ומצע :לע "לבקמ ןיקייח םייח =
 ' . תבש- ברעל תבש-בףעמ -

 ךכ םא + ןכ  םישוע ןיאו--וז איה הכלהש ,םתא .םירובסכ
 הכלה ןיקייח : םייח יבגל ..םיעוט אלא  םכניא" ,םירובס םתא

 ,וז איה השעמל <
 םחל לכא אל ,באב"העשתל ומדקש  ,עובשה תומי לבב

 .רבלב .םימה לע קח יח היהו <>

 השא ותשא הקייח ירה + בל וילא םש ימו וב חינשה ימ
 תשורחה-תיבב םויה לכ םירבוע םילודגה  וינב ,איה .ילוח:תעורי
 . םולכ אלו ןיירע םיניבמ םניא םינטקהו  ,תונוזלחה תדובע תא
 ,המואמ תועדוי ןניא ,תוטועפה הקלייבו הקדרפ ,תוקוניתה יתש <

 לכ ףטעהמ ןבל . רימה | תובער ןה ול רשא  ,םחלה םא"יכ
 . ןברקב .המוה ,המוה הנמקה ןשפנו םימיה

 ןהל רמוא -- . תחֶא םהל"תסורפ  דוע הנלבקת| םויה =-\
 הקלייבו הקהרפו ,םינשל ומחל .קלח תא ןליבשב ךתוח ,ןהובא

 ןהינפו .,תורוחשהו תומונצה  ,הינטקה | ןהידי תא . וילא תוחלוש <
 + םיריאמ

 וינב .ול םורמוא --- + לבאת אל  םולכ ,אבא | ,התאו -- .
 % תינעתב .בשוי = ךניא םויה אלה --- , ברעה-תדועס תעב םילודגה |

 םהל .הנוע -- ! תינעתב בשוי" ונניא  םויה ! םולשו םח =-
 -רבח םגו םתוא יתימר הב םג, : ובלב .רהרהמ אוהו ..םהיבא =
 םימה + םימ תיתשב םדאל הָוה המ יכ .יפמ יתאצוה אל רקש .

 ... "תינעה םושמ. םהב ןיאו .הליכא .םושמ  םהב .ןיא =

/ 

0 

 יב | ,ומצעב ןיקייח םייח שיגרה  ,באב:העשת 'םוו עיגהשב
 , םלועמ ןכ .היה אל רשאּכ  ,ול חונו ול בוט יב. ,דאמ' ויוח לק
 ול .ןוא וכ ,תקספמה הדועפב ךרוצ םוש 15 ןיא .יכ ,אוה .שיגרמ
 רמאי 'םא יכ" ,ושפנב אוה שח ,הברדא  .הליכאב ץּפָת םוש

 ,ונורגב .םצעב רבדה .דמעו --- סגו .םשוגמ .רבד וופ. ךותל :איבהל <
 !איקהל אלו עולבל אל

 שיגהמ:ן תוהעוה וילגרו .וידיו האמ. שלח .ובל יב ,איה תמא
 םיכלוה = ויתוחכו = > ,ץראל >דרויו .ךשמנ  ,ךשמנ = ופוג יב :,אוה
 ידכ :דע | והפקתי  זע > לעוגו :,תאצל תסכרפמ .ושפנו .,םיתחופו

 אה ! והשמ | וליפא ולשמ רֶתַוָי אל ןיקייח םייח םלואו -- ףלעה

 :העשת םוי :עיגהש .ןויכו  ,תינעתב בשי ולוב עובשה לב .+רציב
 !+ורצו .ןילע ףקָּמ רימ ,באב |

 ,ויפופלוב" :קלח .תאו .ומחל .תסורפ הא לטונ ןיקייח םייחו

 ןהל  רמואו .,תוטועפה הקלויבלו הקררפל ,תוקוניתה יתשל ארוק
 : שחל

 2 5.םאהל הבדה עַבָּ לאו .,הנלוכאו .ןכל אה -- =
 קלח תאו ,ומחל . הסורפ תא ודימ תולטונ הקלייבו הקררפו /
 ויהי לאו  .תמ .ונפכ - םינבלה ןהיבא  ינפ לא תוטיבמו 0

 תולכואו  תופטוחה , תוקוגיתה לא -ןנובהמ ןוקויח םייחו 2
 םצועו .וקוה .תא .עלובו ןנובתמ ,ןהידיב ודועב ןלכָא תא .תועלובו |

 ,םילודגה = וינָבְל דוע ןיתמה .ילבמ ,ומוקטמ םק אוהו ,ויניע תא
 לטונ  ,וילענ ץלוח ,תונוזלחה .תדובע .תא .תשורחה-תיבב םידבועה

 עקרקב תוררגנ וילגרשכ , שרדמה:תיבל ךלוהו ודיב תוניקה רפס תא

 ןיירע ,קיתעה 0 שררמה-תובל .ןוקייח .םיִיַח אבשב
 ,ךופה לספס .לע ., שרוקה:ןוראל ךומס .בשיו ךלה .קיר היבה 'היה
 לא .וקיבההו בֶלָח-רנ .אצמו שפשפ ,הלעמל וולגרו . הטמל וינפש
 תוניקה רפס תא חתפ ,הביתה ןפודב ומצע ךמת  ,לספסה לגר
 ויניע תא-םצוע אוהו =... ָהיָבו .ןויצ ילא, = וב .ןוועמ . .ליחתהו
 =תשובל -, ראות-תפי .,הואנו .הריעצ ,השא | ,ןויצ .: הזחמב . .האורו
 הכבמו .היפכ תשרופו תדמוע. ,הלבאו היטוע .,קש-תרוגחו. םירוחש
 ,רפנ :תמדא .לע  ,םיללח-םיללח  םוי . לכב םילפונה | ,הינב לע
 .< .םירז ןועב

 יָךיִרְסא םולשל .ילאשַת אלה .ןויצ
 + יבצע רֶתָי סֶחָו .מּולָש ישרוד

 ,ויניע תא חקופ ןיקייח םייחו
 רחא הזחמ ...דוע \האָהי אל .,םירוחש תפטועה = ,הואנהו  הריעצה
 ךרד ,קבא"תבכש הסוכמה ןולחה רעבמ = .:וישכע ויניע | תואור

 הנורחא .הוא-ןרק .,הֶאבּו יתעקוב הרח .רוא:ןרק ,תמהוזמה .תיכוכזה
 םצוע אוהש  .יפ-לעדףאו ....ריעה .ירחאמ תעקושה ,המחה | ינרקמ
 אלו ,תאזח ןרקה הא. האורו .אוה .טיבמ תאז לכב ,,ויניע תא בוש
 המחה תא -,הלוכ המחה לכ תא אלא ,האור אוה רבלב ןרקה תא

 השאח וז ,ןויצ הא םלואו

 ,הילא .טיבהל .לכוי אל.שיא .רשא ,הרהז תעפש םע הרבהו .הפיה .
 ןיקייח .םייח לכתפמ ..ודבל אוה .קר- ,התואְל .לכוי .אל שיא .רשא
 טשפתהש ינפמ אלא הז ןיא = . םולכ .אלו --- הויזמ הנהנו .המחב
 לכי תאו. הזה םלועה .ולבה לכ .תֶא ובלמ ..קיחרהו תוימשגה תא
 ; דאמ ולק ןלק וייח .,:..ול 'חונ המו ול בוט המ . . ,ויתוואת
 הלק .הינעת >+:+> לכה .תאשל ..,לכה .לע .רבגתהל התע .ודו לאל שי
 ,האמ הלק >.,הלק .תונעת . %םתא .םיעמושה .. . םויה ול היהת
 ! םויה ול היהה

 אוהו :,העש :חתוא = תומוצע- ןיקייח .:םייח לש .ויניעו =
 האר אל והומכ : רשא .,אלפגו  שָרְח  םלוע- הזחמב . וינפל האור

 ;ופחרי ויגיע דגנל םיבורכ הנח ,וזפחי וינפל .םיכאלמ הנה ..וימומ
 םלוכ :;םלוכ = ;םח :וידלי יכ  ,םהינפב ריכמו .םהילא ןנובתמ .אוהו
 עימשהל "אוה = הצור = .םילורגה םע םינטקה ,וינפל ורמעו ואב
 תא קידצהל אוה הצור  ...רבדל לוי -וניאו --אוה הצור ,רבד .םהל
 וניא | .אוה יכ- ..,בויח וניא אוה יכ..,םהל .דיגהל ,םהינפל -.ושפנ
 ,ערה:ןיע : אלב  ,םידוהי ינומה .יכ ,ותאטח המו .ועשפ המ ,,,םשא
 תא ::הז :םיצחול + ,םיקוחדו .םיפופצ םיבשוי  .,דחא םוקמל .ופנכתה
 ועשפ :המ 4 ולכאי :והער .רשב תא שיאו הז םע .הז .םיחננתמ -,הז
 םירוהי .ןיב | ,ןויבאו ינע םע  ךותב .לדוגו רלונ .יכ .,ותאטח .המו

 םג רשא ',םיפוחפו :םויווד םילאירתכ ..ןיב  ,םואכוהמו .םיבולע
 | +, +4 םיתמ .םיאורק 'םה םהייחב

 הזחמב האור אוהו = ,ןיידע תומוצע ןיקייח םייה לש :ויניעו

 ,ופוס רעו .ותליחהמ ,ולוכ םלועה לכ תא רקוסו* הפוצ ,לכה תא

 ריהבו אלפנ לכהו  ,םפופ דעו םתליחתמ ,תומלועה ייש לכ תא

 אוהו .םימשה עיקר לא לקו קד ןשעכ הלועו רמַתְמ לכהו ,לקו

 תאצל הלכו גרוע ,םויה רע ּעָדָי אל רשא ,רבד ןימ יכ ,שיגרמ
 ,הלעמל אוה שקבתמ = ; ופוגמ .קלתפהל ,ובלמ חרָפהל | ,וברקמ

 ובלמ  איצומ אוהו ,דאמ ולק , וייח ולק יכ ,שָח אוהו' ...הלעמל

 ,שיגרמ וגיא ןיקייח םויחו = - דחא עגר רוע  ,הקומע-הקומע .החנא

 "אלב היהו .והותב  דבאו .הלעו םלעג לכה , םולכ ,םולכ דוע

 .+.היה



 רי
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 ילאירתכה שרדמה-תיבל .ןקדבעה שמשה | לאירזע סנכנשכ
 ןעשנ בשוי ןיקייח םייח = תא 'אצמו תועורקה  ויתואקמוופב קיתעה
 ,סעכ אלמתנ דימ \ ,תוחוקפ ויניעו הלעמל ושאר = הביתה לא
 וילא רבהלו וב ףוזנל רמעו ,ותאנהל .אוה םנמנמ יכ ,היה "רובסכ
 ; םישובכדירבד

 .:: ;שודק םוקמב :חורס 'בכוש , , ,ידוהי לש וז הפצוח ==
 ...ותדועפ 4ל הברעש ,רכינ :. :;ותעשב  יקצוטופ  ףארגהכ שממ
 וז םייח בר .יוה ,,ךדובכמ הליחמב ,םייח בר :.. .ןושיל הנחה אב
 +2 1 םיייח בר

 ,רבד רוע עמש אל ןיקייח םייח  .עז- אלו  ענ אל/ןיקייח .םויח
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 תונולח רעב וצרפו םמצעל ךרד ועקב םינורחאה המחה ירהז
 ינפ לע םבהז ללשב םלוכ ולפנו קיתעה ילאירתכה שרדמה"תיב
 תוצצונה ,תורוחשה ויתורעש לעו םיטקושהו םיחונה = ןיקייח םייח
 ויניע .לעו תוריעשהו תורוחשה | ויניע:תובג לעו = ,תולסלוסמהו
 םינורחאה המחה יההז . תובערהו תורוחשה ,תוחונהו  תוחוקפה
 .אלפנ רואב  םתוא וריאהו םיכערהו םירוחה תמה ינפ לא ,וררח
 ינפ לע שיא האר אל והומכ רשא * ,ךרו ריהב הגונ םהילע  ובסנו
 ..ץראה

 .לקנרפ :ןרהא

 .הָדְנְקְּב תוידוהיה תובָשומה
 (.21 רמוגמ ףופ)

 ה

 לע %ריעצה רודה ינב לש תי ר ב ע ה םתלכשה איה המו
 אל וז .םתלכשה התיהו יאולה :הרצק הבושת בישהל יד .וז הלאש
 ,המוגפהו השולקה  תילגנאה םתלכשהמ רעצמל הָתוחפ

 השולק וליפא םהל ןיא תירבע הלכשה | לורגה ונרעצל לבא
 תועיחי ןה .המו  תודהי וז המ" םיעדוי  םניא םבור --- ,המונפו
 המכ ,תירבע .אורק ורמל בר למעבש ,םיטעמה הלאו | . תוירבע
 דוע .םינבה םילפונ הז רברב ! וז םתאירק איה הצוצרו  הרובש
 ; תירבע  אורק \ תוחפה"לכל  םיערוי תובאה < . םיסגה םהיתובאמ
 םילמה תוחפל .ירה = ,תולמה .שוריפ תא םיניבמ םניאש י"פעא
 העשב וא ,הריתח 5 ע  םיכרבמש העשב םהיפב :תוטוהר .ןמצע
 הז דבלמו  .ייטייצ-רהאי,ה םויב : ללפתהל הביתה ינפל םירבועש
 ,תיתרה תורהיה יגהנמב הברה וא טעמ םא תובאה :םיאיקב .ןה
 ולחוג  ,ודלונ .ירהש \ ,םהיתוינומרצו - בוט-םויו  תבש "ינחנמ וגב
 יירבדמ ודל, םינבה לבא :.תידוהי הביבסב וכנוחו
 יכ" ,וקחרתנ ידוהיה  םלועה ןמ " . םרעצ = אוה לודגו .,וז/ הניחכב
 רואמה תא ןהילע .סחיתמה לב תודהיב | העידו" םוש 'םהל ןיא
 םהיעותעת-ישעמ ולא = ירה--וארש .המו ,םלועמ ואר אל .תורהיבש
 תא םג םהילע םיאינשמו םהיניעב םתוא  םילוונמה ,םהיתוכא 'לש

 הזיא ; וסנכנ אל :,ירצונה  ,רזח | םלועהלו | ,.יתודהי, גשומה 'יריוש
 היקד םא ,ץדוי = יניא הזה םלועה  ןיבו .םניב ץצוח לורב קו

 % 0 + " < םלועה <

 'םה םירומג

 / האורקה רמוח ו .סהבש םיסנו 8 רתווה \ ו הנושמה .םצמבש 2 תא" מ ירכ ,יזמ ו סה השנרהה

 ! םולוכי  םניאש אלא ,הזה .רעצה לחלחמ םבל  תוימינפב רשפא
 םהל השענ לנרהש רשפאו  .יולנ ידול: ואיבהלו :יוטב. ול אוצמל
 םע :ומילשה רבכו : ,םולכ םישיגרמ םניאו םילח םניאו ינש עבט
 : ..םכצמ

 / | ידוהו .רועצש העשב  ,הזחמה .אוה  רחאכ ביצעמו  ךחונמ
 . ,ןשקנ ארל אד : ויתובוכרא | ..הרותל :תולעל .ארקנ הרנק תובשומב
 , הכרבה תא "םידקמו .לבלבתמ אוה :בור :ייפעו ,רישכ םיניבלמ :וינפ
 /! /ותרועל םישח ול > ךומס םודמועה םישנאו = ,הנושארהל  הנורחאה
 / "  תַנֶרּו בשו= ,השקה .ןויסנה תעש רובעכו .הכרבה- תא 15 :םיהיכומו
 -הרותל םילוע .םירוענה :ינב) = .והזח אלמ ריוא  ףאשו .הנועמל ול
 ". םצמוצמ ןינמ שיש העשב .ןוגכ ,קחרה תעשב ,:תוקוחר םיתעל קר
 םתוא םידבכמ" בור :ייפע  .םהמ :"ירבגה  'ז; תא . םילשהל  ךירצו
 ומכ ,םירי קר :םא .יכ .,ןושלו הפ םישרוד םניאש :םירחא םירובכב
 הקוח  םהל שי םירוענהדינב  ;"הסנכהו .האצוה, ,"הלילגו ההבנה,
 2 (."םיבוטדםימי,ב  דוחיב ,הלא םידובכב

 ךיא ערוי .ינוא == תובשומבש  םירוענהדינפ = םה  .םילהבומ
 < /םידוהיה  םירוענה  ינבמ -- יאנגל וא /חבשל :,הז "לרבה .שוההל
 ,תובשומה ירילי  ,םינושארהש ,תירבה  תוצראבו הדנק ירעבש
 .;ןוואה תא \ תמרוצה * התחשמו הלקלוקמ - תינוגרז =: רבדל  םיעדוו
 ! תינוגרזה = , לכ  תינונרז .םיערוי  םניא  ,ריעה :.ידילי : ,םינורחאהו
 - בר רפסמב | איה .תברועמ | ,הל  םיארוק  םהש ומכ  ,"שיריא,ה וא
 וז "ןושל,ב ליגר \ וניאש  םראהלש דע /הוילגא םילמ לש ךכדלב
 \ \םישמתשמש :,ןושלה .התוא ל5כב איה תירברב .. הגיבהל ראמ השק
 יפב .רוגשה : ןוגרזה לבא. . הקירמאב . םידוהיה םיטנרנימאה הב
 : אוהש .שפנ"לעוגלו  לּוונל 5 המוה ןָיא הדנקב .תובשומה ירכא
 ": םיער תחישמ דחא .עטק . אמגורל ירה 4 .עמושה בלב ררועמ
 רימ :ןוא קיוו  טסאל = רעוויר םייב טקָאוועג רימ ןענעז נוא...,
 ,טאהענ טראר ןעבאה נוא ..;םייט . דוג א . טאהעג טראד ןעבאה
 טוילפעג .טהאר ןעבאה זנוא .;רושועלפ ווא סדנייק .ללֶא קינקיפ א
 .,םיִרק .זווא ּווָא .םעשיד ןעזָאד 8 ףצה א רשפא .טאהענ ןללֶאב
 =" םעס .ןוא - ךעבסרה . לחוקס - םוצ = ןעטירענ ךיא באה .טראד ןופ
 עובשב,) .,"ינָאב א ףיוא .ידייל א - טימ דייר א .טשטעקענ טאה
 היה .. םיטיענב .וננמז .תא םש ונילבו .רואיה די. לע ונלייט רבעה
 , 1םירודכב .םש  ונקחש  ;םיגונעת .ינימ לכ םע "קינקיפ, םש ונל
 יתבכר .םשמ  .הרילג : תואלמ .תוכנפ . רפירת  יצחכ .ילוא ויה ול
 םלואו .("הבכרמב תחא השא .םע  עוסנל ןמרזנ .םעסלו ,םיהיבל
 'םותנבתמ  םהשכו  ,םינטק  םדועב  םינבה ברק | יוצמ הז ךובר
 'םמצע = ןובל .םנוב םירבדמ םיליחתמו .ירמגל ותוא םה ' םיבזוע
 סה . ,תילגנא - םינובמ  םניא .םהמ םיברש ,םהירוהל קרו ,תילגנא
 תינוגרז ,אורקו .בותכ | ,וז "שיריא, םמע םירברמו החנה .םישוע
 , םתרלומ תוצראמ וז .העירי םתא יאיבהש ,םיטעומה קר .םיערוי

 (לכ טעמכ ,םינבה ןמ הבומל תונבה תולדבנ הו טרפב
 ,ראמ תוסג .תואיגשב כ ףא . ,תינוגרז .בותכו אורק תועדוי תורענה
 "| העירי .םייטרפה תומשהו .תוירבעה םילמה ]הילע  תושק רוחיב
 ו .םינאמורה תא ןיבהל הלודגה ןתקושת ךותמ תורענהל ןהל האב וז

 :רתויה ןגונעת והוש ,םינאמור תאירק דבלמ ,  םיכוראה םינויצסנסה
 רועב ,םוינונרז םיריש םג םימעפל תובשומה תונב תורש ,לודג
 ,םיינונרז םיריש תורש תויריהי תומלע אוצמל השק הקירמא ירעבש
 :ןהפדלונ לש תועוריה .תוטיריפואה ןמ םה בור י'פע םירשומה םירישה
 = ,םורחא יםינרוטמרד, לש םהיתווחממ םגו ,תימלוש ,"אבכוב רב,

 ו
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 .עורגו תוחפ .רתויה ןימה ןמ .םיילגנא םינווצסנס .םירופס .אלא וניא

 רוד, לש  םשור ונילע  השוע \ וללכב הזה ירברמה רוד, 2
 והז .. ידוהידאלו -ידוהי רוד = ,ךכ .רמול רשפא : םא  ,יסונינורדנא =

 וב ןיא ,שבי חיפפ ,השרחה הלוגה תמרש-לע הלעש ,ארפ חיפס
 לש לט לגא ףא וילע דרי אל ,תינחור .תיחולחל לש הפט ףא
 ונל .היהי יד :,םיעינמ  םירבדה : ןכיה דע : ,ןיבהל : ידכו .היחת

 ץמשב .ףא הרשחל רשפאהיא יאדוש ,המצע א'קי וליפאש ,ריגהל | =
 היתובשומב הרבע ,ירבע ךונח רסוח ,וז הלקתש הריכמ ,תוימואל '

 דחא תובע אל  רקובבש תששוח איהש שיו ,לובג לכ הדנקבש "=
 ירהו .הלש החסונב :וליפא םידוהי היתובשומב :ןיא הנהו .ץיקת =

 ;תובשומה ירלי לש ירבעה םכונחל תנאוד .הליחתה  ,איקי ,אי הי"
 ,א'קי לש םירוטקרירה שאר רקבש ירחא ,םינש שלש ינפל 0
 עוצקמב הארונה הבוזעה' תא הארו תובשומה תא  ,דלפננוז 'ה = < 7

 א"קיה דעו ליחתה , ותומכש םדא בל וליפא השיערהש ,ירבעה ךונחה
 לתל ,רמולכ : ,הפ דלפננוז .תויה םוימ הנש טעמכ רובעכ) /הדנקבש
 לכ) תא  ,הארנכ הרבע = רבכ :תובשומה רמעמ = דייע .ותאצרהש
 לבא  .תובשומב םירבע  םירומ  הדימעמ : .("םיטנמטרפדה,  יהודמ

 . םלש רוח לש ותמשנ - - "המשנה החרפ ,המחנה האב םרטב,\ < ,
 איה : םוקמ לכב טעמכו :הישעמ  לכב .טעמכ :איקי לש הכרד ךב

 תא -- ! תרחאמ איה המכ .,יוה -- ,תרחאמו הכמה תא .המידקמ ,
 אפרל החכ אוה לד  המכ ,האיבמ א'קיש .,האופרהו . . האופרה <

 , הכמה השרתשנו התשפש רחאל : ,וישבע

 אזל

 ,יתרמאו םדוקה קרפב יהרבד רבכ םידחוימה םוקמה יאנה לע |
 .םיירבעה ל םג יכ ,ףיפוהל קר ךירצ ..םיקרפל םה 'םישק יכ
 , םייללכה .םידומלה םידמלנ .םהבש ,םהה  רפסה"יתבב םידמלנ
 -יאנתל דחי םג  םידבעושמ םיירבעהו -םייללכה  םידומלהש יהה

 םידומלה תא הלירבמ הניא תי ע ב ט העינמ םושו םישקה םוקמה .
 הלידבמה ,תיע בט די א .תחא העינמ שי לבא ..הערל םיירבעה

 לודגה לדבהה והז -- ,דאמ רע הערל םיירבעה םידומלה תא :
 הרומהלו םייללכה םידומלהל םירימלתהו םירוהה לש 'םסחי .ןיבש
 הנה .ירבעה הרומחלו * םיירבעה  .םידומלהל םסחי < ןיבו .ילגנאה =

 םידומלהל  םג- שפנ-ןויושב םיפחיתמ םירכאה .בורש " ,יתרמא 'רכפ = =
 ,ףרוחב הברה םייוצמה ,הלודגה הנצה ימובש< םושמו * ,םייללכה
 ילבל םירוהה ולגרוה ךכיפל ,רפסהדתיב תא רקבל תמאב :םידליל השק =
 וליפא ס"היב תא םירקבמ םניא םה םא ;ללבב םהידלי םע קלקול
 לודג םיתעבש ךא .םתיבב םרצעי רשא רבר םוש :ןיאש העשב

 אוה .ןיאו ,םיירבעה ,םידומלל ענונב .רכאה לש : ושפנ-ןויוש אוה =

 םידומלב קוסעי אל  ונב םא " ,אוהש-לכ  רעצ * וליפא . רעמצמ
 .םימלש םיחריו תועובש ךשמב . וקיפא םיירבעה

+ 

 םידומל5 :רפסה-יתבב .הירבעה תקלח איה הבולעו "הלר
 תומיבו ,ץיקה תומיב תועש עברא דע שלשמ וצקוה םיירבעה
 ירחא ,.םיברעה-ןיב אוה דומלה ןמזו  ,תועש יתשכ קר ---'ףרוחה
 ,םיילגנאה םירומלל אצי םויה .בורש רחאל | ,תיעיברה העשה-
 . רבד .זא טולקל דוע :היושע םשפנ ןיאו ,ופיע  רבכ, םידימלתחו
 אוה העש לכבו ,רליה לע הסמעמ אופיא םישענ םיירבעה םידומלה

 םיירבעה םידומלה ןיא םירוהה ץניעב םגו . םהמ ץלחהל לדתשמ
 קרפב יתרמא :רבכש .ומכ ,םהל ידו , ,ךכב המ לש םירבד אלא
 יקוח ייפע ,הכלהכ האירקל) הצוצרו  הרובש "ירבע,ב ,םדוקה
 תחנהב | ,("תיאטיל ירבע, ןויזב. לש ןושלב םיארוק םה ,הניגנה =

 "ןיררהמה, .;רתויב תוחיכשהו תומסרופמה ןינהנה תוברבבו ןולפר
 "תומדקא, תאירק ןוגכ ,"תוצוחנ,  תועידי .תצק  דוע  םיפיסומ >>
 םערה לע הכרב , ,הוצמ .רבל הרוטפהה ןונש ,תועובש ינפל ןונינב =
 , םחינב תא ודמליש ,םישקבמ  'ןירדהמה ןמ .ןיררהמה,ו ןהמורכו :

 נכ ןוילג | < םלועה <

 בותבלו .ירעפויפ,ה תא \ אורקל .וערוש -ידכ = ,ישיריא,  תצק םג
 םהב ןיא .םוירבעה םירומלה רתי לכ . ךרוצה תעשב "לעווירב,
 ךוהמ םירכאה דחא יל  ריבסה -- הקירמאב. = .ץפחו ךרוצ םוש
 ראשל ו ישדוק ןעשקַאל,ל םיכירצ ונניא -- .חקפ, 5ש | גולגל
 + .,יהכ ןיבו הכ ןיב :ונינב יהי אל םינברו םיקידצ ;ייתוישעמה

 יתיארש ..תודבוע שלש-םיתש = איבהל . ימצעל השרמ ינא
 ותוא םיפיקמ ,גיהנכ ., איקי יהיקפמ דחא אב הבשומל .,יניעב ןתוא
 הנהו ... ויתועיבתו ויתונעטו .רכא רכא - ,םירכאה  בוחהב .ףכית
 =הינב, | .ירבעה | הרומה לע לבוק | ליחתמו םירכאה = דחא :ץפוק

 םיעדוי םניאו  ,המכ הז  םיהיבב | םיחמול--ףצקב רכאה ןעומ
 חולשלו .םשפנ : תא תונעל ףיסוא המלו ,םערה לע ךרבל וליפא
 ..."\הזכש רפס-תיבל םתוא

 ,תירבעב הנוגה העידי  םג ול שיש ,רואנ םדא ,דיקפה
 ךנה ,ינולפ ןכ ינולפ 'ר  ,התאו, :לאשו לבוקה רכאה לא הנפ
 י םערה לע ךרבל עדוו

 ,ושפנב עגר ךלמנש רחאל .לאשנה הנע---,ןה .--
 ,תירבע--היהתש הפש וזיאב .בותכל םג התא :עדויה --

 ? 'שידיא, םהס וא תיסור  ,תילננא
 ,ול .ךומס םידמועה םירכאה לא טיבה ,תצק ךובנ לאשנה

 ..."אל, : בישהו ,"ודופ, תא םיעדויה
 3 י"שרו שמוח קוספ פ'הכל וא ,ארמג התא עדויה --

 ל
 תוצוחנה תועידיה לכמ -- ריקפה | רמא --= ,האר התעו --

 יכ ,ץפח התא ירהו .םערה לע .ךרבל קר עדוי התא ידוהילו םדאל
 . ךתומכ י היהי /אוה םג = יִכ .,הזכ ןפואב ךנחנ .ךנב תא םג
 ? שובת אל םנמואה

 םער דרי םא | -- חצנמ לוקב .  רכאה ,בישה --- לבא --
 :.4 דיקפה ונודא ,זא רמאת המ  ,תמו ינב תא הכהו םימשה ןמ

 דחא דצמ = תיגונהפו תירפומ .הכרדה  תוארל יל  ןמרונ
 ינפל ןנואתמ ליחתהו יתיבל בש הרשע-םותש  ןב רענ . םירבאה
 תא בוזעל ;ונתנ 'אל ירבעה הרומהו  ,דאמ אוה בער יכ ,וירוה
 תא עמש רכאה באה ..םירבעה םידומלה ולכ םא רע רפסה-תיב
 דתיב תא .בוזעו םוק  ,בער .התאש העשב, : רמאו רענה ירבד
 .יחרומה תאמ ךכל ןוישר שקבל וליפא ךל ןיאו ,התיבה ךלו רפסה
 הרומה לש ודמעמב ורמאנ וללה םירבדהש | ,ףיסוהל: ינא ךירצו
 ,..רכא ותוא לש .ותיבב רחש ,ומצע

 םבלו םחמב .טלקהל תרהממ וזכ הכרדה יכ* ,ןיבהל לקו
 תב .יתעמש :ינזאב . םהיניעב הובתמ ירבעה הרומהו ,םידליה לש
 הדלי ,הנטקה :התוחאל הנופ ,הנש הרשע-עבש תב המלע ,רכא
 ,יִנָּפ .: תרמואו ,הלענ ךורש הל רתוהש ,שמח תב

 ...יהרשקאו יחינה ;ךירוחאפ ךל

 םיקלוח .הרמב הב ירבעה | הרומה ' תא  םיזבמש הרמבו
 ,לשמל  ,השק .ירבעה .הרומהל .ילגנאה | ירצונה הרומל  דובכ
 השועה : רכא .אצמי :םאו ..,רכא לש .ותיבב 'החוראו .הריד גישהל
 הרומהל  ,ול הלוע .הז ידסח, ירה ,ותיב לא ופסאמו דסח ומע

 ;בושחי רכא .לכ 'םלואו ,ויוש ידכמ  רתוי הברה .,בולעה ירבעה
 רכשב וליפאו .,ילגנאה הרומה תא ותיב לא ףופאל ומצעל רובכל
 תחא המות יפל יל החס ךכו תיבה-תלעב םא וליפאו  ,טעומ

 ,ירצונה ןמ. .ונממ : השוב * (ילגנא . הרומ רד התיבבש ,תורכאה
 ודובב :ינפמ  םתוא .הלעמ איהו .תבש 'בהעב היתורנ .תא .קילדהל

 ..ררגנ ."רמלמ,ה

 ' .םירקהל המצעל הבוח התארש ,תחא הבשומב השעמו ...הילעה לא
 ותרשמב .רמעש ,ילגנא .חרומל ,בהז תעבט ,רכשא
 וו וריח רכשאה ישינמ . בורו

 , תחא הנש

 םירכאה ןמ שואו לבא ;.םידוחו
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 | גב וילג

 ,ירבעה .הרומהל הלק .הדות .וליפא .עיבהל העש התוא רכונ אל
 אל לפטמ היה םימיה םתוא לכו ,םיתנשמ . רתוי ותרשמב רמעש
 לכ םהל בתוכ - היהו ,םהירוהב .םג .םא :יכ ,,רבלב .םידליהב קר
 הרומה .תא) .רברב .ךרוצ היהשכ  ,תילגנאב תושקכו םיבתכמ .ונומ
 ורכש תא םגו ,(הלאכ םינינעב חירטהל שיא :זועה -אל .ילגנאה
 ,,,םירכאה :תאמ אלו .א'קי .תאמ לבק .הרומ .רותב

 םהש :,םידומלה -םתוא : םג םירליה :יניעב .םיזבתמ חרכהבו
 ;םייללכה  םידומלב  םילזלזמ .םאו = ,ירבעה הרומה  תאמ םילבקמ
 םידומלה :,יתוא .םידבכמ  לכהש ,ילגנא .הרומ  םהילע  דקפהש
 .ןכשדלכ אל ,ותוא םיזבמ לכהש , ירבע הרומ םהילע דקפהש ,םיירבעה
 ,םייללכה .םידומלב םרקיע לכ םייולת םוירבעה םידומלה םנמאו
 םהידלי תא םיחלוש םירכאה ויה אל םינורחאה אלמלאו ,םוילגנאה
 שפוחה תנועו םירצונל םינחה ימי וחיכויו .ואובי ..ללכ רפסה-תיבל
 םהב .ןיאש  ,הלאה .םימיב > .ץיקה * תומיב ?םיילגנאה .םירומה לש
 ,םידימלת .השמח>העברא קר .רפסה-תיבל םיאב ,םייללכ .םידומל
 הברה הלאה םימיב :אוה  תוחפ: םיהיבל םיאבה רפסמ ןפוא לכבו
 ובלב רמוא = ,הֶא,, + .םייללכ : םידומל םהב שוש :םימיבמ רתוי
 ;ךרוצל  רפסה"תופל ::ךלוה דליהו  ליאוה -- "ןובשח "לעב,! ידוהו
 א ח רו .א ב ג א םש דמלי ,יתות .יכיחמ :,םייללכה םידומלה םשל
 ,"ךרוצל :אלש, רפסה-תיבל .וחלשל לבא ."יטייקשידיא, תצקמ םג
 . .,"?ןניקסע  ינטפושב .וטא  ,רבלב : םיורבעה: םודומלה םשל קר
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 הלאו הדנקב תוידוהיה תובשומה ןה הלא
 .הנש הרשע-הנומש הז א"קי ןאכ תרבועש ,הדובעה

 הנהנהה 'תוהמ תא םירצק םירבדב .ךאתל יכנא :ךירצ .םלואו
 .הרנקב איקיל הל שיש ,תודיקפהו

 .0גחה0ַזַגַמ :אוה ימשרה המש) הגהנהה לש הבשומ
 הגהנהה ירבח | בור |. לאירטנומב = אוה (0001000 01 10"
 ייע םהינפב אלש "םירחבנ, םהו ,וז ריעבש םידוהיה ירישעמ םה
 ירבח , םהל תדמוע לודגה םרשע תוכז .א"קי לש תיללכה הפסאה
 קר .רכש םילבקמ . רכש םוש ,ןבומכ | ,םילבקמ  :םניא הגהנהה
 ילבקמ םידיקפה לש םתערש ,וילאמ ןבומ הז םגו .םידיקפה
 םניאש ,הגהנהה ירבח לש םתער יבגל דימת הלטב רכשה
 , רכש :םילבקמ

 איהש-לכ העיריו גשומ .םוש .םהל 'ןיא הגהנהה .ירבח בור
 טעמכ אל םא ,םבור . ..תובשומב 'תושעהל ךירצהו השענה .לכמ
 לאירטנוממ תוקוחרה ., ,תיבשומה : תא. .םלועמ :ורקב : אל .,םלוכ
 םהל שיגמש ,"טרופר,ה .לע .םיכמוס םהו .,תעלדתעמ השלש .ךלהמ
 ,םיטעמה םירבחה םתואו  .הנשב םיתש .וא .החא .רוטרטסונימדאה
 ןיא . ולה םגו ,תודחא תועש אלא םש ושע ,אל ,תובשומב ויהש
 0 שאר וליפא .יתמאה םינינעה בצמ רע  גשומ .םוש .םהל
 םינש ,שלש ינפל  ,יתרמא .רבכש .ומכ .,רקבש ,דלפננוז 'ה ;איקו
 תא ררבו שרדו רקחו .תודחא = תועש ןהב .ההש  ,תיבשומה .תא
 ו ..תחא לגר לע. דמוע היִהשָכ . ,לכה

 הבושח .רתויח .היעה :איה .,גפיניווב .בשוי רוטרטסינימדאה
 .הנשב םימעפ ש ש .תובשומה..תא 'רקבמ .אוה . "תוינופצה .תופנ,ב
 תכירע ..,תובוח . תיבג .,תואולה .תניתנ--איה תירקיעה  .ותדובע
 ןיא . הגהנההל - "םיטרופר, = תביתכו הגשב  תחא  הקיטפימטס

 תואצוה ןה

 לטומה תא קר םייקמ 'םא יכ .,רבד .ארובו רצוי רוטרטסינימדאה |

 דימדא . ןוראפבש תישארה הגהנההו תידנקה < הגהנהה םעטמ גילְע

 , % ,וניא ומצע ו לע השעמ ל שרחמה :רוטרטסינ
 ופרל ןיכמ דצכנה .רבחמהש אקי לש החורו המעט

 [- .. ןמזב .ישילשה \ אוה .וישכע 8 רוטרטסינימדאה

 ,םידוהי--וישפע לש .הז .םגו .ינשה ,ירצונ  .היח .ןושארה .רוטרטס
 תמאב הצורה ,רשיו רשכ םדא אוה וישכע לש רוטרטסינימדאה
 ..ומצעבו םינושארה םירכאה  דחא .ןב 'אוָה :,םירבאה לש םנוקתב
 : ,הנוכב וב הרחב - א'קי = . אליפאוו הבשומב  רכא-  היהו ךנחתנ
 , ריסהל התוק זיייעו ,םהלשמ רוטרטפינימדא םירכאהל תתל ידכ

 = + היתצקמ 0 הינימ אל לבא | . תודיקפה .לעמ םיתפשה-תוול תא
 ' . םתוא .םידשוחו םידיקפה לכ תא דדימת םיפרחמו םיללקמ םירכאה
 . .ינימראלו , םלועבש  תורומחה תורבעה  לכבו תוליעמבו. תובנגב
 ./אוה םג ןכ לע יכ ,האנקה ינפמ האנשה רוע הלדג הז רוטרטס
 2 . הלודגל הלע וישכעו םינפל רכא היה

 "לש ןבצמ .ר'ע ' זיראפב תישארה הנהנהה .תבשוח המו
 * , םולכ תכשוח הניאש ,ינמודמכ + דיתעל ןתוקתו הוהב תובשומה
 < "ןניא 'םֶא וליפאו  ,םלועב תוידוהי | תובשומ ,ךכב הל יד
 ! ןיאש המורמכ--המ5ש הריצי .רוצי ל . תורומג תוברוח אלא
 שיש אוה רקיעה .הל ןא םילאיריא .הול .ןוצר ללכ הל
 לש םהיתונעט לע "הבושת, .שמשל םילוכיה .,םידוהי "םירכא,
 ::יתיכז  ,א"קי וב תקפועש \ ,בושיה לע .הזכ יישוריפ, : םימשיטנא
 +. א'קי ישארמ רחא לש ויפמ ימצעב עומשל

 טיש

0 
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 . בונבוד :ןועמש

 הָיְלַטיִאְּב הָעשְל .הָיִצְפיִסְנַמְאָה

 .(ףןושארַה ויל יִמיִּב

 . .היצולוברה תפוקת לש , תפרצ תדילי ,העשל  היצפיסנמאה

 :ךכדלכ .ינוצק \ יונשל .םוקמ םושב המרג אל ,ןוילופנ תפוקת לשו
 יש .התלחנ לבה דוחיבו .,הילטיאב \ ומכ  םודוהיה לש םבצמב
 < םיררוצה תוחכ ויחאב שיא ףכיה ועגפו ושנפנ םש םוקמ ,היסנכה
 'תונודמ  בורב = . תורחהו .וטיגה. ,היצולוברהו . היסנכה --\ הול הז
 םירעו הנקסוט קר ללכה ןמ ואצי) 'םיערק םיערק  העורקה הילטיא
 ו קתודבע ךותמ .תיחרזא .תורחל םידוהיה ופנכנ .(תורחא תוהדוב
 .הלונה . דנלוה :ידוהול החקש מכ ,הצחמל תורח .ךותמ אלו :הרומג
 :תוירוטיזיבקניאה תונקחה יקיזאב הלובכ התיה ןיידע :ריעה .ימורבש
 ש בוהצה ןמיפה ,1%ל5 תנש לש
 ; ה ירחא :םיפדור  היסנכה = יפרו = ,"םיחרנ,ה לש םהיעבובב
 <, ןויח ףוח לא םתוא  םיזיעמו = ,ןולקה-תוא  ינמוסמ  ,וללה םישנאה
 " עמשנ ךבכ .קוחרמו -- ,רויפיפאה לש .וריצ .םשל סורבומה לש
 ו ךלה םיתפרצה לש רורחשה ,אבצו היצולוברה ןואש
 ..ימור

 2 + .ןוהנ .היה ןיידע םיניבה> ימי

 . לש הנושארה הבהלה: הצרפ 1798 תנשל ראוני שרוחב
 התירחאשו , ליבָסּב ,תפרצ לש הנכוס ידודלע .הנכוה רשא ,דרמה

 ןומהה .היסנכה יאנק .ןומה ידיב גרהנ ליבסב \ האמ הרמ התיה
 - ,תועהפ םהב עחפלו ימורב .ובשי .רשא .םיתפרצה :ןמ ערפהל :הסנ
 לא ויִנָּפ תא םש ךכיפלו ,רוחא ופדה רשא חכב לקתנש אלא
 0 ; םידוהיה עבור לא--התוחפ רתויה תוְדגנתהה היוצמ םשש ,םוקמה
 ויונח .הוזב-- היצולוברה תא החצנ רשא ןוחצנל ןויצ הביצה הפ
 אלתמאב שמתשנ  רויפיפאה לש ןיטלשה :םג ..םידוהי .לש תודחא
 ְ/ דוהי יכ םיברְב .העומש ץיפה ןוטלשה  ,!ובלו רושל הבוט

 - היצפימנמאה הבר 2 0 .רפסמ עטק .אוה 'הוה רמאמה (*



 ,םינוג השלש: תונב .תודרקיק םידחא םיפלא רפסמב  ואצמנ  רגת
 היצילופה  הרפא \ הז .דוסי לע .םירנויצולוברה  ליבשב  ונכוהש

 םתוא :הררחש ךכ רחאו ,וטינה | ינקז תאו םינברה ' תא רפאמנ
 ריבכהל ידכ .,ירוקס ףלא תאמ ךרעב -- םוצע סנק ומלשי :יכ יאנתב =
 ןוטלשה עבק | ,ריעה ינב םע .ןתמהו אשמה וטינה \ יבשוי לע

 .ןשיה  תונקתה:ררפ לש םיפיעסה לכ ורמשיש .הלועמ  החנשה
 וליפא .בוהצה .ןמיסה תא תאשל  םיבייח | םידוהיה = ויה" והיפלש <

 , (* הלילב .ריעה לא תאצל םירוסא ויהו  וטינה תומוח .ךותב

 ריע תועומשה יאמורה וטינה יבשויל  תועינמ ויהש דע ="
 סומסיטולוסבאה שאר לע תפרצב תודרויש ,תושקה .תוכמה םצע |

 לע  קוחרמ | תופילצמ וללה תוכמה ויה .רבכ ,יתדהו .ינולוחה =
 ףוספפאל הנתנ זירפב רשע:הששה = גיבדול תגירה ,.םח  םהיבנ
 ילכשה:םומלוקמ,. ערפהל יידכ .  וטינה תא זובל \ אלתמא .יאמורה"
 :יתב,ל חכב וא המרעב םידוהי םיכשומ ימורב ויה ,ינויצולוברהי

 הָריִרָּפ יניבוקעי = ידוהי חירכה זירפב , םתוא םילבוטו "תרה-דומל
 ,טנבניקב ותבשב בלצה תא וילעמ ריסהל לָבג :ןומנהיכראה תא >>>

 ... (** םהיראוצב םיבלצ | הל ולתו םידוהיה ידלי תא ופכ -ימ\רבו =

 קוחרה הנואש קר אל עמשנ ימורלו העשה  העיגה הנחו
 ,96?1 תונשב ., תובורקה היתועיספ לוק םא יכ ,היצולוברה לש
 ינקיסרוקה  טרפונוב * .הילטיא תא תפרצ תואבצ ואלמ 199%
 קבאכ וצופנ וינפל : יאבצה | ונואג חכב | תואלפנ .,ללוח ריעצה
 ילשומ ךרב וערכ | וינפל  ,הידרבמולב .םיירטסואה .תואבצ  חרופ

 לש ואסכ | םג דער רעב ח,הפונינ :,האיציניו  ,הנקסוט ,הנידרס \\ | |
 ,העודג התיה יששה םויפ רויפיפאה לש ותלחנ ץרא .רויפיפא

 אוהו ,תפרצ וילע המשש היצובירטנוקה ינפמ לדו .סורה---ורצוא
 ילקירילקה ףוספסאה ןיב = תושגנתה . ולרוגל הכחמו ימורב בשווי

 השמש * ,םהילע הנינה תפרצש | ,םינקילבופרה = ןיבו  יאמוק
 הָוטרָּב . יתפרצה לרגגה .. רברב  ברעתהל - .אלתמא = .הנורחא
 לע  חזירכה םיימוקמה  םינקילבופרה = תגלפמו  ימור תא שבכ

 ותלשממ הלטב יכ ,ןוילעה ןוטלש לעו ,ואסכמ .דרוה :יכ  ,רויפופאה | =
 הקילבופרל ןושארה :,םויב וב ,(8 תנשל ראורבפב 4 [

 בוהצה .ןמיפה תא םהידגב לעמ םידוהיה = וריסה ,תיאמורה
 ,םנועמב החמשה התיה הלודגו ,תודבעה תוא ,(ןמיס-- -80ומ8)

 וטינה טשקתנ םומוי  רובעכ ., םלועב השרח חור האב .יכ 5
 :ןקיא, - תסנכה-תיב ינפל. .עטינ הקיסומה תעורת לוקלו ,םירואב

 אלש .תנמ לע .ימורמ .אצי = רקובב .ראורבפב - םירשעב .,."תורחז
 ,55?1 תנש :לש : תוירזכאה  תונקתה = רבחמ ,יששה סו

 ומינה .ינב לש :םאלכ תותלדו ,בשה רהוסה דיקפ ול ךלה .ףלח
 ויהש  ,םיריפאה : םרזכ :ופמש | ריעה .תובוחרבו = ,החורל :וחתפנ

 םינושארה הילעפממ \ רחא .הקילבופרה יחרזא - ,ןירוחדינבל

 לעש - תויח, .: םירוחיל תויכז-יווש ןתמ היה השרחה הלשממה | ש

 הקילבופרה לש היצוטיטסנוקה רמאמב ושדקתנש | ,םירקעה רוסי =
 עבקנ :,ימור יחרזא לכל םינתנ דחא טפשמו תחא הקוח .,'תי וחה <

 לבקל ירכ. ,םיצוחנה םואנתה לכ :םהל שיש * ,םידוהי ::חז 'קוח
 יחרזא לכל םיעובקה םיללכה םיקוחל םיקוקז - ,תיאמור  חרזא.תוכ
 םיחחוימה תודוקפהו .םיקוחה לכ הז עגרמ םילטב ךכיפל ,הקולבופרה
 ,(** םידוהיל םיעגונה

 םהיתויכז .לא הלקנ לע .ןיבסה אל  ירצונה = ]ומתה םלואו %

. 
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 א = 01898 ,טרופקנרפ
 4 /'ב .קלח ןמאר ןיא ןערוו רעד .עטבישעג . ,רענילרעב .(+*

 כ ןוילנ |
 יי

 החונמב תוארל ולכי אל  םיבר ,לומתאמ םירבעה לש תויחרזאה

 ,םירציפואל רשא = םינוגה תשלש תונב  תודרקוקב םיאצוי  םידוהי
 ,םיטעומ םימי ינפל םהיעבוכב יולת היהש ,בוהצה ןמיסה םוקמב
 םיאמורה  ,םינקילבופרה לש תויצמספינמב בל ןואנב םיפתתשמו
 :רקוקל םיבלצ  ופיסוה ,וטינה ינכש  ,םורביטל רבעמ ובשי רשא
 הָיָרְרַכְִה תונויגל .םידוהיה ןמ  םתוא לידבהל ועריש ירכ ,םהיתוד
 .םידוהיה םיבדנתמה תא םהולא חפסל הנושארב וצפח אל תימואלה
 ,לילעב וחיכוה םידוהיהש םושמ :,הוה ןומאה-יא קספ ףוסבל לבא
 םיריצופוא = םכותמ .ודימעה םגו ,הקילבופרל םה םירוסמ המכ דע
 ינרופרומ לאקוחי ידוהיה ;(םירחאו לפרּפ) תימואלה הידרבגל םידחא
 .ןוילעה .ןירה-תיב רבחל : ,"רוטניס,ל .הנמתנ

 ,םהמ הלודנ  הרמב רוע ::ילואו | ,ימור יחרזא = רתו :לכב
 םילרנגה = וליטהו  :ורזחו  ולוטהש ,םיסמה  ןמ  םידוהיה  ולבס
 םימוכס אבצה יכזנג לא סינכהל םוחירכה  ..םיבשותה לע .םיתפרצה
 אבצל  םידגב רופתל .וחירכה םידוהיה לש םהיתושנ תא | םימוצע
 "תונברקב . וטיגב תונולתל םרנש השעמ \ ,תותבשה ימיב : וליפאו
 לש םתולפשב תוארל חורה:תרוקו שפוחה םידוהיל ולע םילודג
 תא  ומירחה הקילבופירה > ינוטלש ., תוילוטקה .ינהכ--- םהיביוא
 ,ייבמופב םורכמו םילנידרקהו םירויפיפאה לש .םילמלוטמה םיסכנה
 םקלחב :ולע  םיצפחה רתי לכ * ןיבו .םידוהי םג ויה .םינוקה ןיב
 םולוטק| לש  םשפנ :. היסנכה לש םיהלאה:תדובע ישימשת םג
 יאנוש, לש םתופתתשה ללנב ראמ :םהילע הרמ התיה םינמאנ
 םמצע םירצונה ןמ  םיבר םג םלואו | . וז  היצרובקילב "היסנכה
 םשגרמ לודג היה אלש ,רובכ שגרב .וללה השודקה ירשל וסחיתה
 ,סלקו געלל .הרטמ ימורב זא ,השמש הנוהכה , םידוהיה לש
 םינהכה לכל םישל ,ןוצרה | עבוה םיחרזאה לש תופסאה :תחאב
 ותואב = רוגל ."תובא,ה .וחלשי .יכ ,ושרד םירחא ; םחצמב | תוא

 אל םלועמ .,, םידוהיה תא םדוקמ םה ואלכ "וב רשא  ,וטיגה
 %רוגה .וונשבכ .ךכ:לכ ריהב ןפואב ירוטסיהה תומקנה-לא .הלגתנ
 לע .ץקה .ץיקה : םירופס = ויה יונשה יעגה לבא .הזה :ימואתפה
 .אמייקדתב התיה אלש  ,תיאמורה הקילבופרה

 ימורב םיתפרצה ןוטלש לטב 1%99 תנש לש ויתפה ימיב
 שנועה תעש העיגה ,ילופאינה אבצה תלשממ ומוקמב העבקנו
 ויהש = ,תוסנקה | ימי ואב = | .היצולוברב | תופתתשהה | רעב
 םובסה דבלמ | .םידוהיה \ םיבשותה .ןמ :המח = תוירזכאב = םיבגנ
 ובג  ,תויסנכ-יתב השמח לע לטוה רשא :;(ידוקס 1000) יללכה
 לש םיושמ םיזוחא םינש = ךרעב  ןוממ .שנוע בשות לכ תאמ רוע
 רע  ,ךכילכ השק היה וללה םילופאינה | לש םנוטלש , ויסכנ
 רויפיפאה אב ימורלו ריעה תא אצי הזה יאבצה ףוספסאהש העשבש
 ,יששה סוופ ,ול םדקש רויפיפאה) יעיבשה סויפ  ,שדחמ רחבנש
 לאונ .ינפכ טעמכ \וינפ תא םידוהיה : ומדק ,(תֶפרצב \ ותולגב תמ
 רמולמה ,שרחה .. רויפיפאהש ,ווק םה ,(1800 תנשל ילויב ₪)
 ' .טניאה ןשיה ןוטלשה יכרדב .ךלי אל = ,בורקח רבעה לש ןויסנב
 השע יעיבשה םויפ .תצקמב המייקתנ םנמא םתוקתו ,ירוטיזיבק

 ,םיסמה לבס תא לקה : םישקה וטיגה יררסל עגונב תוחנה תצק
 םיריהז ויהי יכ ,שרד אל ,רחסמה שפוח תא רצהל הברה אל
 רויפיפאה .לש ונוישרב . היסנכה הנקתש תובילעמה 'תונקתה םויקב

 רוע אלו :,שיא העבשו\ םירשע תב ,השדח הנהנה הלהקה הרחב
 ףוג'ה תוירחאמ וררחתשנ .ורחכנש הדעה ינקזו םינברהש אלא
 םיתעבש ,תוירחאה התוא---,להקה לש תוסנקו תונוממ :ינינע רעב

 ְ .(* וטיגה יגיהנמ .לע תלטומ התמיא התיה .תומדוקה
 םינש הנומש ץקמ | יהקספנ .ותומדקל ןשיה  רדסה , תרזחה

% 



 ןוילופנ תואבצ ושבכ 1808 תנש תישארב ..השדח הכפהמ ידי.לע

 תאוה .ריעה .החפסנ 1809 תנשל ינוי שדוחל ירישעבו ,ימור הא

 סויפ תא  ..תפהצ .תוכלמ לע .היסנכה לש .התלחנ .לבח לכ .םע

 טעמכ  ראשנ. םש 'םוקמב | ,הלבנטנופל = וכולוה . יובשה  .יעיבשה

 םינקתמ :וליחתה | ;םידוהיל = תורח  הזרכוה בוש = ,םינש שמח

 י"פע . תיזירפה  ןירדהנסה | לש היתוטלחה חורב םיימינפ םינוקת

 ימוהב  הדסונ 1811 תנשל ינויב  יעיברה .םוימ ןוילופנ רמאמ /

 היה רשא ,אוהה ףונבש םידוהיה תולהק לכל תיזכרמ .הירוטסיסנוק

 ברה, דמע .הירוטסיפנוקה .שארב  ,היסנכה לש התלחנ :לבח .םינפל

 לש | קחיתפה ' תנינחב | ."ןו אי לי ד- ןו אי ל, .יאמורה ."לודגה
 תא סלקו םמור וב רשא ,םואנ היֶרבתמ דחא אשנ הירוטסיסנוקה
 םיתנש לש רצק ןמז ךשמב, :ארקו ,ררחשמ רותב ןוילופנ רפיקה

 המאה  תדובע .ונכותב  וחתפתנ (תפרצ לש הנוטלש ימי) םימי

 ןתונמאהו ערמה תועוצקמל ב%-ץמואב ונפ ונינב (השעמה תשורחו
 םיראופמה = תונוחצנב .קלח | תחקל םג וארקנ םה ::וזמ הלודגו
 לע הלע אל דמעמ ותואְב ויה רשאי םישנאה ."(ןוילופנ .תומחלמב)
 בוש םינש שלש  םהילע הנרובעת םרטב  דוע יכ ,ללכ םבל
 םקוה ,ןוילופנ לש ובכוכ עקששכ .וטיגה תכשח :ךות לא .וכלשוי

 רויפיפאהל םדקמכ .רסמנ ןוטלשחו היסנכה לש .התלחנ לבחשדחמ
 .(1814) השק היצקאיר לש הפוקת העינה םידוהילו ,ותולגמ בשש

 (. אובי ףוס)

 .הֶיקְושמ םיִבָמְִמ
 יג

 םינויצה לע  טנמלרפה תא שיערהל םיברעה םיטטופדה ורמא רומא
 םינותעהב לבא |. םדוקה יבתכמב יתראבש ןמכ ,םריב התלע אלו , תונויצהו
 םירומאה םימואנה רבד-לע םיחוכוהו תוחישה ןוודע .וקספ אל רוכצה ךותבו
 שמתשהל : הכיהצ הלשממהש ,איה םירשיחו םינותמה תעד .ללכב תונווצהו
 שוש המבו תונו'צה תוהמ לע שארהדבוכב שורדלו רוקחלו הדיל אבש הרקמב
 םניא םימשיטנאהו .היכרצו הנודמה תלעות לש הפקשהה תדוקנמ הב
 תונויצהש --- ערפמל .םהל רורב לכהו < השירדבו הריקחב ,ןבומכ ,םיצור

 תויפה הכ ןיבו  הכ ןיבו  .'וכו  הנידמח תומלשל הנכס הב שיש , הרופא
 .. . םידוהוה ינינעבו םידוהיב לפטלמ םיקסופ םניא םיטעהו

 .שער תצק אוה םג כפה רשא ,רבר לפנ המינפ תיאטשוקה .תודהיבו
 , רפפמב שוא | םירשע ,"ינחורההיממעה רעוה ירבח,, , םינכרה ואר
 הבוזעה | איה הבר יכ .,היקרוטב לארשי ינכמ תחכתשמו תכלוה

 הרותה ,יכ

 עוצקמב
 לכו םינברה לש םדיבב םג אליממו הוותה דובכ ךאמ דע דרי יכו ךננחה

. 
 גארל תנמ לע תחא הרוגא םלוכ ושעיו ומוקיו , תחנ רפע לע הרותה ישפות
 חורב תונקת 'םהל ונקתיו ,תודעה ברקב תדהו חורה ינונע  ןוקתל
 םהיתונקת תא זעיציו  ,התרוסמו תירכעה תוימואלהו המדקה , היצוטיטסנוקה
 אופיא ושע םינברה ,ןרשאל ישארה ברהו "ינמש'ג שיל'גימ,ה ינפל הלא

 רעוה, ירכח םינכרהל תושר שי ןידה י"פעש םושמ , ןידה תרושמ םינפל
 ,שוא יפ לואש ילבמ ,םמצעל תונקת ןקתלו הרוגא תושעהל "יגחורה-יממעה

 ןקתלו טנמלרפב תחא | הצוכקל רדתסהל םיאשר םיעדדימימת םיטטופרש םשכ
 הגהנהה ילודג .יניעב םלואו .. רבד םילכמ .ןואב םגיע תואר יפל .תונקת םהל

 לש "םתוילרביל, העגפנ !ןח  םינבוה לש םהישעמ ןאצמ אל הישארו
 ן,סידוהי  ,םכילע | םינבר + רובצה תא  הקעוה ףיקתו ,  םישארהו  םילורגה 0

 לעב | ,וכבפמ 'הירא, הלעשבו . םירוהי , םכילע ,  םירגויצקאיר , םירוחש
 , תוריתח 4 םירתוח  ,,םיטסיכרגא + אוה ותחסוג י"פע ללימ ליחתה  ,"ופמיטה,
 -- "ופמיטה, | ירחאו =. "ורורס,בש ארמזר  יקוספ לכ ףוס רע דועו םינָוצ
 םיפודגו = תופרח .יכ ,םיימשיטנאה םינותעה טה םיעדוי) םיימשיטנאה םיגותעה
 .,גוהנב ,ללחתנ בוש .לארשו ו ל סה .םירידא םומ "ןפמיטב ,

 קחצי 'ר םסרופמה גוגדפהל וקיצה |

 שונעל ישארה ברח שקב .וסעכ תעשב יכ , ורפס אטשוק ינותעו , םינכרה לע
 ,הבודא :רמאו ורמגל | ןתמת הככש ינש עגרו ,רומח שגוע "םיררומה, .תא
 יוסעב גפ בושו סעכו רוח בושו .. ויניעב ורשי םהיתונקתו םינברה תדוגא
 ---ילופונאורדא ןותע בתוכ --- היקרוטב םידוהי ףלא תואמ שמח לש | םהינינע,

 5 טקמ ,ןויסנ רפוחמ לבא ,אוה רואנו ליכשמ םנמאש ,םדא ידיב םירוסמ

 ,וישכע  םג | המו ,תיקרוטה תודהיה תא יוארכ להנל ידכ םישורדה ,ץרמו
 + "ףרטל םירחשמו םתרואממ םיאצוו םיבאזשב

 ב , עמש .'סירטפ תאינ, | יגוי ןותע , םתרואממ םיבכאז ואצו םנמאו

 ,תוארהל ירכ ,ועוהז תא ףושחיו אנקתיו , היפורב רשא בויקב םד"תלולע שי
 ' / ןמ תוחוקלה תועידי םסרפל לחה | , תולילע ירעש ולעננ אל היקרוטב סגש
 !   ףחאבש דע ,הזכ ןפואב ןומהה ןוימד תא ביהלהו םיסורה םירוחשה םינוחעה
 ירוהי = . הוה ךכ היהש השעמו .םד:תלולעל המצע אטשוק םג התכז םומיה
 תשקבמו  ןורחא הצר תינעוצ הרלי הגהו , תובוחרה דחאב לייט ןקז יזנכשא
 " הל ןחג .הרליה ןמ רטפי אל יכ  ,ירוהיה  תוארב = . םוקמה גהנמכ  ,ישישבב,
 ךושמל הצר יכ , פרמאב םירועצ םינוי והובס עגרכ ,וריב ויהש םיניפותה רחא
 תא ורפאי וכ ,טירטושל וארק יו .וותר שומש המדב שמתשהלו ןירחא הרלוה תא

 ותאטח לע הדוי יכ , והונעו םשאנה תא ורסא , םהל ונענ םירטושה ., ירוהיה

 " םלואו < ישפחל אצוה ,ןקזה תקרצ הערונשב ; השודחהו הריקחה רחאל קרו
 "אלא דוע אלו ,קשמד ינותעל אטשוק ינותעמ הֶעומשה הרבע  םיתניב
 , םיאנק םהב ועגפי ןפ ,רדחפ קשמד ידוהיו , תופסונ םג הילע ומש םינורחאהש

 ברה רהמ םגמאו ,ץרפב דומעל השקב לש תומרגלט ישארה ברהל וחלשיז
 ' תלשי וכ ול חיטבה ןורחאה הזו ,םיריזוה שארל רבדה תא  עירוהל ישארה
 + התונמה לעו רדפה לע רומשי יכ ,קשמד תחפל תצרמג הדוקפ ףכית

 0 היקג הכאלמב, וניוטצה .םעפה = , תוקסופ ןניא םינפכמ תוירוטלדה םגו
 < "םיטניא דוד בולקה, ירבה -- "ופמיטה, לש םיקהבומה וידומלת וז "הלקו

 .םוימואל וירבח ויה הלחתמ .הער תוברתל אצי הז בולק . יקינולסבש ידוהיה
 < ןוקסרפ לש ותרות תא ולבקו םהב ורזח כ"חא , תוגויצל םג םיבורקו םיבהלג
 . + תוגיצב םתלה ילבל "הבוט,  תונמרזה .םוש | לע םירבוע םֶה ןיא זאמו

 .ןוקינולסב הרותה:דומלת .להנמ ,ןימשפא
 '- םיקחש ,הובכה-רעשו  ,תוגווצב ריאמ בקעו 2 תא ומישאה ,אזה ינויצ יכ לע
 םושמ ,ויניעב אוה .םג השי אל .,ןטלושה לש ורובכל  יקינולסב "שדחה בולקה,
 =  תונושלמב .בולקה | , הארנכ ,לשכנ בוש התעו = .יגויצה ןונגפה ןמ לב שוש
 .ןטלושה אוב ינפל | םידחא םימי . תוגושארה ןמ רוע איה הלודגש ,השדח
 םקיחרהל יוארש ,  םירושחה םישנאה לש המושר היצילופה * הכרע יקינולסל
 היצרדפה לש הגהנהה ירבחמ העברא ורפאג םואתפו ,ריעְה ןמ העשל
 / היברפל הלגה ,ידוהי ,רחא רבח .. יקרוט דחאו םידוהי השלש , תיטסילאוצוסה
 ּ - עוהיה ירגלובה טטופרה השארבו , היצררפה . רפאמב ומשוה םירתונה השלשו
 "לבא ,ישפחל םירפאנה ואצוה זא . הזהי לועֶה דגנכ התחמ , ידנפא-ףוחאלוו
 .םועורי םירומאה םיטפילאוצוסה .תעברא . יקינולסל ןיידע בשוה אל הלוגה
 .המחוזמה תונישלמב ויה ימ ידי ,ולאש לכהו ,םיולש םילעופל ריעה לכב
 םודחא יכ ,ישארה רורוקורפה יפמ .היצררפה לש. הנותעל ערוג ףוסבל . תאזה
 םוגותע + החקרמל ריעה .יהתו .םינושלמה המה "םיטניא | זוד  םולקה, ירבחמ
 .ןיטשפא השעמ | תא רול והיכזהו בולקה | דגנ םיפירח םירמאמ ומסרפ םינוש
 , השחכה אוה םג והצמ םסרפ רורוקורפהז השחכה םסרפ בולקה םגמא :.רועו
 ₪ , םיתפומו תותוא הריב שיש , תנעוטו תרמוע | *הרביל הנובירטה, לבא
 יהל התוא עבתי :יכ ,רורוקורפחל העיצמ איהו , םינישלמה םה בולקה ירכה
 ---ץחוש אותו רורוקורפה הל הנענ אל החע* :תעלו . הופב רקשש אוה עדוי םא
 "5 הנוזגמ ןפואב ללחתנ (ןבומכ ,םיפח ונא ןוא ךמצע בולקה לע) לארשי םשו
 / ..דאמ
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 יקינולסב | םה םיבר ה ונל שי וקפרפ :ידימלת קר אל םלואו
 = "יבבמה תרזגא, ו "יבכמ  לקרוס,ה רבלמ 7 םינמאנה םינוגהה םיריעצה םג
 ' רתוי |, ןירבח = , ותרכוהש "שרחה בולקה, ותוא יקינולסב הראפתל םסונתמ

 < תותוחכת תעשב .הרעה ירועצבש םיתבושמה ןמ 'םה ,שיא תואמ ששמ

 ה: רמוא אות וב רשא ,זורכ "שרחה בולקה, איצוה הלהקה תגהנהל תונורחאה
 "נא ., םוונעהו = םירישעה וגותורליו וגידלי לכ ךרוצ יד .רפסדיתבב םיצור ונא,
 םתודהיב ושובי אל ₪" היבב רומל קוח תא םרמגב ,וגיתורלוו .ונידלוש ,םיצור
 < הדעה = תודסומ שארבש 8 נא + רדחגה םמע ,רבעו



 ,ניפרָחמ
 + לודג דובב הזה בולקה לחנ םומעומ םימי ינפ

 + וקינולס ימימב זא דמעש  ,ינאמו תועה יצה רובכל הרדהנ הגיגח בולקה .ךרע

 םג םכותכו .םיטטופד הכרה ,יצה לש םיהובגה וידקפמ ואב הגיגחה לא

 דעוה לש  םיריכזמח שאר ,יב> 8 י'גח ,םינפה"רטסונימ הוהש ימ ,יב:טאלט =

 תלהק יחולש , הליקו הלנפונאירדא ,  יקינולסמ םינברה ישאר "המדקו תודחא

 הו'גחו 8 + םיוחא םימואל לש םהיחולש םגו תורחא תולהקו ךומזא |

 תרלומל הבר תלעות ואיבה םה יכ ,רמאל םידוהיה לש םחכשב ובד" יב-לורא

 לש םתוריסמ איה  הלודג :יכ ,םיערוי םינאמותועה לכ יכו שפוחה תמחלמל

 ינב .םולוכי --- הפיה .ומואנ תא יב:טאלט  םויס---התעמ, . תרלומהל םירוהיק

 ,הכלממה ןוטלשב תוהובו רתויה תוגרדמל תולעל וגתנורמבש םימואלה לב -

 םיפסאנה לכ ברקב וררוע הלאה םירבדה ..."רבלב ןטלושה תגרדמל אל ,קרו

 + ראמ הלודג ובה ל
 דאמ הרדהג םינפ:תלבק ,םימואלה | רתי" לככ ,וברע יקינולס ידוהי =

 :תוכולהת וכרע  םידוהיה יבולק : דובכ-ירעש מקוה .םירוהיה עמורב + ןטלושל

 הליקמ ברה |, הלופונאירדאמ | ונרגוב ברה יקינולפל ואב םויה .דובכל .גח

 הכרב םתבמ ןטלושל השיגה = יקינולס תדע . תורחא תודע הברה לש ןהיחולשו

 השעמ בהו קית ךותב ןותנו .(ןימשפא קחצי 'ה  ורבח)  תוקרוטו תירבע בותב

 . תיללכה םינפה-תלבק תעשב רשוהו וששה רובכל רבוח ריש םג .ןמא יו

 תוריל שמחו םיעבש | הנתמ ןתנ .םגו ,םידוהיה עבור ךרד רבע ןטלושה |

 ןמלושה .תאמ לבק רואמ בקעי 'ר ברה .םידוהיה תלהק לש רפחה תודסומל

 בקעי 'רל עיבה ןטלושה .תורקי םינבא  םיצבושמ בהז תרשרשו ןועש .הנתמל -

 , םודוהיה ול וכרעש םינפה-תלבק לע ותחמש תא ריאמ =

 היקרוטב . ללהל דע "הפי, ןאכ ולע  "סגאילא,ה | תגהנהל תורוחבה =

 !'סנאילא,,הל \ רבח  ,םותחל .עדויה ,םדא לכ ,"השענ , אטשוקב :. ךאניר תצנ 0

 אלוממו םורבח ושענ ,ורגב אלשו ורגבש ,םירענ םג . הריחבה תובז ול .הנָיִו |

 םתוא ''םישוע,, ןיה אל ןכ אל םאש , ךאגירב ורחב יאדו וללהו  ..םירחוב  םג <

 ךאניר .לחנ יקינולפב םג יב ,םירפסמ  םינותעהו < . הליחתכל םירחוכו םורבח

 אוהו . םירחובו םירבח "תישעת,, התוא םש םג החילצה ,הארנב . רומכ ,יןוחצנ

 + היקרוט ירע  רתוב ירה
 . םילשוריל יקינולסמ תאצל  ןמוזמו ןכומ היה  רבכ  ריאמ בעי 'ר

 דוע פ"חכל ריעב ראשי יב ,.והושקבו הדעה חכ-יאב הרשע וילא ואב הנהו

 ריאמ ברה .הדובעה לא שגת התע הו הרחבנש הגהנהה רשא רע ,םיעובש

 בוזעל הז :םברל | יקונולס . ינכ ונתי אל ףוס ףוסש  ,םירטוא שיו . םהל הנענ

 + רועה 7
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 .תֶכְרְעִמַה לֶא .בָּתְכִמ

 יקינולפב  ןטלושה תויהב
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 ;יחרזמ לאלצב
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 ! ךרועה ינודא =
 י"ח .רמ לש וותונעט ירקע לע םידחא | םירבח | בישהל יל אנ .השרח |

 . "םלועה, לש ז"י רמונב "ונתנג, ירפס תא רקב רשא
 ךכופל --ןיטש = אנכש רמ .בתוב--.םירלידינג .םהל | שו םלועה תומא 25

 , ותרקב תא  ןוסלנצק רמ חתופ ךכ--,"הלאכ םינג ןיעב, ונל .םג ויהיש .ץוח

 "אובמ,ה לכב ןה ? יפב ומישל הוב הנושמ ןויער חקל ןביהמ + המתו דמוע
 | ? ףב אצויב וא וזכ תחא הלמ וליפא הרמאנ אל ופוג רפסה לבכו רפה
 ןייח ימי תורוק רופס וב שוש ,"לברפ לע רמאמה, : ירקבמ רמוא רוע =

 לע .ןוכנו = ריהב גשומ -- רקיעה אלא , םולכ וב רסח אל ,הזה :גוגדפ

 ,ינהימת םלואו ."לכרפל רשא ךונחה תיב לש ותוהמו וביט |

 םיקרפ השלש .הול יתשדקה | ,ךכל יוארה םוקמב ןלהלש ,  שֶיפ אלו .ךקב

 :תלעותה,ו ,"תוכנחמל .לברפ - לש ויתוצע,  ,"לברפ. תטיש ידוסי, ך"ע ם
 ? "תוילברפ תורובעבו םוקחט
 תולברפה  הטושה -לש  החבשב רבדל הכרמ ינאש ,רקבמה ןעומ בוש \

 ונל רשפא יא תולגב וישכע לש ונבצמבש ,  אנקסמ  ירול אב ינא סבלו

 ,"םירליההינג,ל םדוק יתיבה רוברה ןלצאש , םלועה תומוא ישעמב תושעל ללב |

 + םורליה לש תוללכה תוחתפתהה םשל אלא םרקוע לכ םיאב .םנוא ."םינגה,
 , ירבעה .רובדה \ דומלל  יעצמא< קר תשסשמ איהש ,וז "הניכמ, ןכ| חני הו

 ונרכחמל ול ראשנ המ  ,ןכ .םא, = : לאוש .אוהו ?תאוה הרטמהל למ אטהו
 םורצ % הניב ו ו ו -םלואו נ

 הלמ) ."קר | שמשל..."וזארכ ונינינע לע ןגהלו  רבד ל בושהל וערָי םא .יב

 'םתס עודמ

 רוכדה .דומלל יעצמא  (רקבמה תאמ \ הנהבב | יל  הנותנה
 רשפא ול -- םלשו ילאמרונ ךונה, : יתומא רשא רכדה הז אלא ,"ירבעה
 -תיבבו רפסה-תיכב  ןונירלי יפב היהת תחא ןושלש 'םוקמב ,ונצראב קר תווקל
 ,תיכונח קר :אל םתרטמ אהת םג .אולו ,בר רפסמב :םיירבע םידלידינג קר באה
 םילוכי ויה  ,הרקיעב תידומל אלא = ,םלועה  תומוא לצא גהונ רבדהש ומב
 ןושלב רבדמ ךלי לכ לבקמש (תותיבה הנכהה ןורסח תא ונלצא תואלמל
 תמישבש תיכונחה הרטמה תא לטבמ * יניאש ,תרטוא תאז ."ןיבא תיבב תחא
 .יתעד יפל ,הל תמרוק תידומלה הרטמה רחוימה ונבצמבש אלא ,לברפ

 ,וז הדבוע םג ןייצל יתוא החירכמ תרוקבה התואש ,דאמ יל רצו
 לע דקפמה הרומה/ ,ןוגכ ,םלועמ וב ויה אש םירבד ירפסל סחימ רבחמהש
 ן 'תחא-תכב : הבקנ .ןושלבו רכז  ןושלב םילמ ארוק אוהש העשב ,םידוקירה
 . המודכו ,"דובכה-אסב, רבד לע רופסה

 , ירפסב | ןותנה , רמוחב יוארב ןייעל ובל תא רקבמה םש אל ,הארנב
 תרבחמל ואובב ,לשמל ,הנה .וב שיש המ םרסמו בברעמ אוה ךביפלו
 ףולחמ (הבחמה ינא  ,רמולכ) אוה תונומתה תא, : רמוא אוה ,תפסונה האירקה
 ואב אל תמאבו  ."םילמל .תויתואה .ןמ רבעמ ןיעמ שמשל םתרטמש ,םירופסב
 ול הוסאש ,וגוגדפה  קוחה ירחא .תואלמל ידכ אלא ,הלאה םיעצומה םירופסה לב
 םירופס י"ע קרשו םהל םוגבומ םניאש םירבד אורקל וידימלתל ןתיל הרומל
 -תורוש :תא וגיביש ,ךכ ידול םינטקה תא לקנב איכהל רשפא פ"עבש םימדקומ
 . . האירקה

 ירקעה שרחה | ןויערה תא  ללכב | רקבמה ןיבה אל המכ דעו
 ספות אוהש ,רויִצה 4 עוצקמב, :ולא וירברמ רוחיב  תוארל 'רשפא. ,ירפסבש
 , תומוקמ ינשב תוינבת .עברא קר .רפסה לכב שי = ,ךונחב לודג םוקמ  תמאב
 יפ-לעדףא ,ירמגל הז רפסב רסח הז  רקיעש ירה ,םולכ תווש ןנוא .ןתעבראו
 ' ,ערי אלו רקבמה האר ."דאמ דבכנ רדיקפת ומצע ירבחמה ול טחימ ''אובמב,,ש

 ןוירבדכ ,"םירויצ,, לש תוינכת עבֶהא אל שי רפסב . האר המ  ,ודובכ .תליחמב
 . רפסבש אמגודל םירועשה רפפמכ ,םיטוט רש, רשע -השמהח אלא
 ,םירימלתה ךרוצל ןה טוטרשו רויצל תואמגוד אל ,הארש -ולא תוינבת "'עברא,,ו
 פותבב םיגוהגה םילגעמבו  תורושב םידימלתה תכילה ררס לש | תוינכת אלא
 ילברפ  ךונח תיב .ואר אל 4 םהמ .הברהש ,  םירומה ךרוצל , לברפ לש .ךונחה
 ₪ רי \ + + םהימומ

 המויק תורשפא היולת הב , דאמ ונל איה .הבושח תילברפה הטישה
 ילעב םירומ ואוביש ,אופיא היה יוארו .הלוב "'תירבעב תירבע,, תטיש לש
 םיערויהו לעופב תידומלו תיכונח הדובע לצא םייוצטה = ,ותורפסו יכונח םעט
 ,הז ןודינב םתעד תא םה ווחיו ,תולגב ירבעה ונרפסהתיב לש ותלכי תולובג תא

 ,ןייטש אנכש
 .אשראוו

 .תּונויִצּב
/ 

 בא:םחנמ שדוחל  א"כ--ויטב ליזבב .היהי ירישעה םרגנוקה
 . (טסונאב ויט- -'ט .;טסונאב 'ב---ילויב זיכ)

 ,םילקוש .י'ע ורחבנש םיריצ קר ףהתשהל םילוכי .סרגנוקב
 םילקש | ,(ינווב 1% -- 80) זומתב יד דע םהילקש תא ולקשש
 .תוריחבה ןובשחל םיפרטצמ םניא הוה דעומה ירחא םילבקחמה

 ןלקב לעופה | רעוהל הנפ "םינומדקה םיבכמה,, ילגנאה ינויצה ןדרואה .--
 הז לע . עובקה .דעומה | רחאל. רע 'םילקשה תרוכמ יימי ול ףיראי יב , השקבב .

 ץהינויב .א"ב) .זומתב 'ח דע םילקש רוכמל רשפא .יכ ,.ןלקמ הבושת הלבקתנ
 ו"כ) .זומתב ,ד"י ד ע  תויהל תובירצ סרגנוקה לא תוריחבהשו | (ילויב 'ד
 8 . (ילויב  ד"וו--ינויב

 הנאלמת זומתב ףיכב יכ ,ונירבח לכל 'ריכזהל םידבכתמ ונא
 תא 'ונתי ונירבח .יכ ,םיחוטב ונא  .לצרה ר"דה .תומל םינש עבש
 ,'לודגה ונגוהנמ רובכל תורכזא רשפאש םוקמ לכב רהסל םבל
 ןרקה לש תיזכרמה הכשלה תעד יפל .תע אלב ונתאמ חקולש
 תבוטל תובדנ ץובק ןורכזה םויב ררפל"הפיו בוט ,ןלקב תימואלה
 . לארשידץראב םיעטנה . "לצרהזירעי,
 .םילבור וש לשל וילע

 . יפצרההירעיב, ץע עטונה



 .אשראווב רונל אציו אנליוו תא בזע םיובנידג קחצי רמ ונרבח * ""םלועה, תכרעמ החלש * שטיבוהוררב .ךפושש םדה ילגיול 0
 ידידיו הדובעל וירבח ,םיער-תדועס ודובכל הכרענ ותאצ םוי ברעב  'דאמ דע .ונשערנ, : רמאל - ןימוחנת לש המרנלט היצילג ינויצל = <

 רתוי ךשמב אנליווב דבעש ,הירופה הדובעה לע הרות ול ועיבה  .שמיבוהורדב .תוריחבה תמחלמב ולפנש ,םיארונה תונברקה עמשל
 ! | ןאכמ םג הבושחה ותדובע תא רובעל  ףיסוי יכ ,הוקתו ,םיתנשמ = ויתויכז דעב המחלמב | ןברקל ולפנש ,םינושארה לש םהימותי
 -  םרכח תאמ םיבוסמה ודרפנ הלילב תרחואמ העשב ,אבהלו | ,הזב םשפנל ןימוחנת אנ ואצמי ,תולגב לארשי .םע .לש תוימואלה
 2 ,הדובכה ותשאלו ול הבורמ הכרבב ."םרעצב םהמע ףתתשמ םעה לכ :יכ

| 

 וכרמ י"ע | אניווב | אצויה "אניטסעלאפ,, ןוהריה לש ינוי תרבחמב |

 .לָאְרְשידְץֶרֶאּב אניוו ךרד לארשי-ץראל ולעש םישגאה רפסמ דע תועידי םיאצומ ונא םינויצה |
 ו ו 951 הנשה ךשמב ולע , רומאה ןכרמה תבשלל ונפו 1910 תנש ךשמב

 "לע | ."'םיעטנ | תרוגא,, לש הבצמ תא םיראתמה , םידחא םירפסמ -- היצילגמ ויה ןהמ . תושפנ 342 ה''ם (86/9 |) םישנ .01--ו ,  (61,19) םירבג

 ילעו , קנרפ 200.000 ךרעב התע דע  םירבחה ופינכה ורכמנש  תוינמה ןובשח = ;97-הירגנואמ 04, --היסורמ * ,76--תימורה ןילופמ , 86--לארשי-ץראמ 1
 = | 8885 לש תטש תוספות הדוגאה תוזוחא .'רפ 885.000 רוע םלשל םירבחה לש םליג .1--תינופצה .הקירמאמו = 3--הינמורמ 4, --הינמרגמ 8, --הירטסואמ
 ! | 7 900- -/'תובוחר,,בו םנוד 650--'"הרדחב , , םנוד 2285 "הב-יצפח,,ב םהמ , םנור = 'נב ושיא 195--הנש 19-30 ינב ,שיא 81--הנש 15 ינב דע =: אוה םילועה
 הדוגאה העטנ  התע דע .'רפ 80.000 ךס לע הדוגאל שי םינינבו תונוכמ .םנוד = ם'!ארה םישנא ה"'ס , שיא 68--הנש םישמחמ הלעמל  ,שוא 56--הנש 0

 תלבקמ .הדונאה +םנוד 880 םידקשו םנוד 285 םיסדרפ ,םנוד 885 םיתיז וגלפנ םרי חלשמ י"פע . 650 = ןמ רתוי תצק (הנש 15750. ינב) הדובעל י
 425 וו תונלבקב הל שי וישכעו ,םירחא לש תוזוחא םג רבעלו לחנל הילע = ='תבב םיריבש ,18 המדא ודבוע ,40 םירחוס ,85 םינמוא : הזב ןפואב םילועה
 ,'רפ 450,000 ךרעל :הלוע םריחמש , תונוש תועיטנ .םנוד .795--םיסדרפ םנוד לע םיכומס ,5 הבישי:ינב 8,  םיטנרוטס 27,  תוישפח תוסנרפ ילעב ,13 ךחסמ
 יצע  םגוד .150 .תובוחרב תוזוחאה ולעפמ דחא עטנ תאזוה . הנשב -- תוסנרפ ילעב = ,6 םינבמ הכימת ילבקמו הקולח ילבקמ | ,8 םהיתובא ןחלש
 תעיטנב = לארשי-ץראב השענש לו דגה ןושארה ןויסנה והז .  (סוניציר) קוק = ,םילשוריל--.25 (םישנ  ,םירלי) העובק הסנרפ םהל ןיאש םישנא 106,  וגוש
 . םיטועפ תונויסנ קר ושענ התע רע .הלא םיצע = -.חירכמו תפצל ,58--חיתובשומו הפיחל ,132--היתובשומו ופיל ,שיא 76 ועסנ
 קר ראשנ , תובחרל הקירפאמ ןמצלוהי 'ה איבהש , הנעיה"תונבמ -- ןמ .רתוי 1 : םנוה ד"ע תועירי  ונתנ שיא 275--.10--רדגבלו תוריבל 6
 < הצור איה ןיא לבא . הנושארה םעפב םיציב הבקנה הלימה וושכע , דחא גוו ,'ב 1000--8 * ב /5000--8 | ,'ב 10000--8 ,/'ב 25000--5 ,םירתב 0
 " ןהמ  איצוהלו םיציבה תא םמחל  הנובמ ןמצלוה 'ה ןומוח "ךבופל , רוגדל = :העיפנה 'צוח יד קר ףככ םהל היה שוא 206 ,/ב 400 דע 100 ןמ--4 1
 . וידע י"אב הנעוהתונב < לדגל ןויסנה תואצוה ירהו .יתוכאלמ ןפואב םיחורפא = ןח .תורבע--180  ,תינוגרז = ןערי 828 ---,העיסנה 'צוה יד אל ולופא--0
 ; . תודמועו .תויולת שלשמ רתוי ,הנידמה תפש תא שיא 156 ועדי .(תינוגרז בור י''פע) םאה תפשמ
 אקי תודיקפ וישכע העיצמ , ופיב ןיעידומה  תכשל  ירבד יפל -- : . שיא 110 ועדי תופש

 , חאהל :םיצורה םישגאל .בקעי"וורבוו המי = , הלוטמב "תונוגה תוווחא  רובמל 77---- 4
 "8000. .לש ןוהו המדא תרובע ינינעב תועידי תצק םהל שיש ,לארשי-ץראב = תבוטל ; קרמ :7705,08. : תימואלה ןרקה תבוטל ופסאנ עובשה ךשמב

 ךשמב םלשל רשפא ןריחמ תאו ,םנוד 250 תונב .ןה תורומאה תוווחאה .'רפ | רפסב הנורחאה המישרה . קרמ 00(1--רמיהגפוא לש .ודופימ תפתושמה הפוקה
 " םותפרו הרידל תיב םג א"קי ול הנבת ךכב הצור הנוקה םא .הנש 0 . 3988--איה .בהזה

 רעב 'רפ 17000  ךרע רמולכ ,םנוד לכ דעב 'רפ 70 אוה ריחמה , תומהבל ל
 .הנוקה ךרטצי הנש הנש .('רפ 5000 דו םיתפרו תיב דעב) הזוחא לכ לש המש והז)  "ןויצדירובג, = וכרע ןויסב 'חב : ונל םיבתוכ וגקישמ

 0 8 שורד 7 רומאה , םינמוזמב 'רפ 5000  םובמה . 'רחפ 0 םלשל | הפסאה . הלודג תינויצ הפסא (תירבה תוצרא לש ןברעמבש תינויצה .היצרדפה

 : + המודכו העירזל האובת , הדובע ירישבמ תינקל = םיריצ תריחב -- התיה התרטמו ,ימוקמה "טוטימסניא = ורביה,,ב  הברעב
 = :םורח ןב לפנש ךוסכסב ופיב .םוררוב .לש ןיר-תוב ןד הלא םימיב -- שארב םודמועה ןמ םבור ,שיא הרשעמ ךתוי ורחבנ . ירישעה סרגנוקהל
 .בור לש םתשקבל םיכסה 'קנבה ..רבדה הזו ..."בקעי-ראב, ינב לש טועמהו לש ךרעה פל ,הזכ  לודג רפסמב םיהיצ ורחבנ , הקירמא ברעמב תוגויצה
 תתל ידכ , עקרקב תורונצ  חינהלו ראבה רי לע עינמ .דימעהל הבשומה ינב םושמ אלא .,םילקושה רפסמ הברתנש םושמ קר אל , םימדוקה םיפרגנוקה
 םיבסה קנבה + האקשה םישרוהה תוקריו  תועיטנ לדגל . .תלוכיה תא םירכאהל = ןמ םירחא . תונורחאה םינשב ליח השעתו היחתה תעונת ןאב הלדג ללכבש
 - תוירחאב םיבייח = יהי הבשומה .ינב לבש  ,יאנתב קר האולהה תא תתל  ,'ובו קלאפ רמ , ןאמלוש רמ ןררואה אישנ ןוגב , סרגנוקה .לא ורחבנש םיריצה
 תוָרונצַו עיגמב = ךרוצ ןיאש ,ורמא  םירבאה ןמ השמח  םלואו .ןימולשתה תאו הבושי תא  תוארלו ץראה תֶא רייסל לארשי-ץראל סרגנוקה רחאל ועמי
 'שמתשהל ולכוי .אל םהו הבשומב | ןיידע םיבשוי םניא  םירכאה תצקש םושמ . וניתורסומ

 ! תא הנלדגת תורוגצה תחגהו עינמה תמקהש , ורמא דועו .האקשהה ירישכמב = יאצומב גגח ,"ןויצהירובג,, ןדרואה יפינפבש בושתה ,"היחתה,, תדוגא --
 "םרו ןוא ןישבע םגש = ,םירבאה תוחכמ הלעמל דע הבשומב רובצה תואצוה | ורשוהו םימואנ ואשינ .ההדסוהל םינש שמח תאלמ םוי תא תועובשה גח
 םיףרובה לש .ןירה-תיב -- .ינארכ הדובעה תא להנלו םתמדא דעב םלשל תגשמ | רמ לשו ןאמלוש רמ  ןהרואה אישנ לש םהימואנ וניימצה  רוחיב .. םיריש
 " םגו ,בורה תערל עגכהל םיכירצ םירומאה םירכאה תשמח :הו קספ איצוה ףשנה תאובת .םולב תרמ הרומה י'ע ורדסנו וכרענ תוניגנמה , ןוסרבא
 \ םהל "תושעל רשפאש אלא ,עינמה תמקה תואצוהב ףתתשהל םיבייח פה : . "לאלצב,, תבוטל א השדקוה

 תסנרפו םיטה .תכשמה  ךרוצל .תואצוהב ףתתשהל םיבייח םה ןיא . תוחנה < 970-
 ,(עינמה .תדובעב םֶה םג ושמתשי אלש .ןמו = לב ., ןבוטכ) ותמקה רחאל עינמה = היצטיגאה עוצקמב : הלאה םירברכ ונל בתוכ 'הינמרג יגויצ לש ןכרמה

 . . הלועח ףסכה לב תא ,וצרי םא  ,,ףכית םלשל תושרה 5 הנתינ רועו " תרבחמב לודג ךרוצ העיספו העיספ לכ לע תוגורחאה םינשב םישיגרמ וגא

 . קנבהל ןימולשתה תוירחאב תופתתשהה ןמ רטפהלו םקלחב | ןאציש תורבחמה | .תונויצה לש הברדו הנכת תא יוארכ ראבת רשא , הנוגה
 / 5 .'רפ 60/000 .ךרע- ימיב לבו לע הוקת-חתפ .האיצוה וו הנשב -- בורקב | ונחנא םיאיצומ ךכיפל . דוע ןהב שמתשהל ןיאו ונשונ רבב התע רע

 0 : האמ ןה תוכוט הזה לובוה תואצות = ,"תונויצה לש המרגורפה,| םשב | ,םיהמכיל .ררכיר 'ה הרבחש , תרבחמ |
 .יקרוט םולפוד םג ול היהו רשא ,אפוו הל תשקבמ הלוטמ -- עייסת וז תרבחמ יכ , םיחוטב ונא .'םבא 20.000 רפסמב םפדות תרבחמה
 . םורפכב םג הדוכע אוצמל לכוי .אפורה ,הנשב 'רפ 3000- .עובקה רכשה | םושמ ,תינמרג ןהב | םירבדמש ., תוצראה לבב | היצאטיגאל בושה  עויס

 0 ,ּ 1 ו תר ךלהמ ךותמ תידדצ לכמ הב תראבתמ | תונויצה תמרגורפש <

 20-- ספא 100 = ,גינפפ 80 דחאה 'פבאה ריחמ .םידומע 48 ליכת תרבחמה

 ,.םירבגה בור .,,םונמות תוחפשמ םי ש ש כ ןושבע תובשוי תובוחרב -- ןאכמ תלבקמ תונמזה " , קרמ 100 'םבא 1000 , , קרמ 75--'פבא 500 ,  קרמ
 יענ .םח םובומ םילעופ .םהיצחמ ךרעו , םיסדרפבו םימרכב םה םילעופ | גרובנטולרש-ןולרב) = הינמרג יגויצ - תוררתסה לש .תיזכרמה .הבשלה ךלואו
 , םודחוימ םוחב רשע-םיגש ונבג :םינמיתל . םירכאה יתבב תודבוע םינמיתה / , .(9 כ

 ו ! .הבשומב םופתרמב םירד .םינמותה רתי , 1 / ,
 0-2 = םירושכמ הלבק ופוב < תורבעה תוסנמיגה = | 0 , 6



 'ה לש ותברג .ןובשח לע .ונמזוה - םירישכמה :, 'רפ םיפלא .תנומש לש .םוכס <

 + ןוטמירפא |
 ןינב ךרוצל שְָרְגמ ופיב תונקל ירכ ףסכ חלש .בויקמ ןוסנרובר 'ה. -- 7%
 , תונבל .רמוא ,ןוסנריבר 'ה ,אאוחש , הכאלמל רפס-תיב |

 לש .תונבל רפסה-תיבל ךומס רפסהתוב .וישכע הנוב "סנאולא,ה --
 םינש יפל הנקנ ,רפסה:יתב ינש\ הת ע ויהי וילעש , שרגמה ותוא) ןויצייבבזח |

 'ה  חונמהו הפירואמ ןיטשניו שריה 'ה ןויצ:יבבוח דעול ובדנש ףסכב םורשע
 הז ליבשבו ,"סנאילא,ה אושנ לש -ןמש לע זא הנקנ שרגמה , יקצוסיו זק \

 תועיבתו תונעט בור רחאו .הלש אוה שרגמהש ,כ"חא  "סנאילא,ה הנעט
 ויצח תאו ,.שרגמה יצח תא ןויצ-יבבוחל  תתלו "רתו,ל "סנאילא,ה התערתב
 ,(תמצעל הריאשה יגשה

 הנואפה עוצקמב ןָימינומ ול ואצו רכבש | ,ינורהא 'ה גולואוזה ---
 תופוע הברה ותא איכהו  םירהנ"מואב ןעסממ התע בש , תילארשיצראה
 דבוע יגורהא 'ה ,הזה עדמה ירקוחל התע דע םועודו ויה אלש , םישמרו
 םואיזומל םג םורלפמסכא הברה .רסומ אוה םלואו ,ינילרבה םואיזומה םשל =
 ."לאלצב, רו לע רטוש |

 השעו אוה , הקירמאמ גרבגרירפ 'פורפה התע ההוש לארשי"ץראב -- :
 ,+ םימו חריכ "אב |

 תא רקבל .םירמואה ,םיקרוט 800 לש הדוגא הָררסנ יקונולסב --
 סינותעה' ,םיברעהו םיקרוטה ןיב .תור'ריה רשק תא קזחל ידכ ,הורומ ורע

 םניא םיקרוטהש  ,םירעטצמ םהש אלא '/ הזה  רוקבה לע  םיחמש םיברע
 הברק םיברעה לא .םברקחהל ולכוי אל ךביפלשו תיברעה ןושלה תא םיערוי |

 . תרומג

0% 

 ,הָיְסּורְּב 8
 ל: 1

 יבויקה רוטאנובוג-לרנה ,בויקמ תוחפשמ ףלא שוריג
 םניאש ,םירוהיה םיטבצמרפה לע ךלפה ןוטלש רזגש ,תולגה תרזג תא םויק
 וכ ,וללה םיטבצמרפה תאמ תשרוד רככ הליחתה היצילופה , םתנמואב םיקסוע
 תולגהל םירמועה רפסמ . םימי הנומש ךשמב ריעה תא בוזעל בתכב .ובויחתי
 םואשונ םהש וא , םיחקור-יגסחמ  בויקב םנשי םהמ הברהל , שיא ףלאל הלוע

 ,דאמ השק . הלאה  םושנאה בצמ ,הלאכ םיגפחמב | .חרשמ |
 ! המלש הירוטסיה הל שי  ,םירוהיח םיטבצמרפת לע הרזגנש , וז הרזג | \

 אב היה םעפב םעפכ לבא ,םהיתויכו רבדב הלאש הררועתנ רחא םעפ | אל
 םינפב תבשל 'םידוהי םיטסוטנרלו םיטבצמרפל תושרה שי יכ ., ראבמו וטאנוסה | 2
 םהב ועגנ אל םיעשתה תונש תלהת דע .ץפח םבלש המב קוסעלו 6

 "םירהטמ, וליחתהש העשב ךא , המלש החונמב םוחתל ץוחמ זבשו םהו ,הערל
 ךמס לע םירוהיה םיטסיטנדהו םיטבצמרפה תא םג םישרגמ ולחה ,הבקסומ תא |

 טנמטרפידה לא * הגלבוק ושיגה םישרוגמה , םתנמואב  םיקסוע םניאש , הז
 -ימ לש ותשירד י'פע לבא . תוכזל .םגיד תא קספ אוהו , טאניסה לש ןושארה
 הפסאה לא הלאשה הרבע , בויברומ ב איהה תעב היהש |
 םיטבצמרפה םידוהיה תא 0 תועד .בורב .טלחוה םשו ,טאגיפה לש תיללבה |

 הטלחהה המסרפתנ 1908  תנשב .  םתנמואב םיקסוע םגיאש , םוטסוט

 . תדחוימ הדוקפב תאזה

 םיטבצמרפה תלאש הררועתנו הבש שדחה רטשמה תעובק רחאל
 !:רבדב הרשפ ןיעמ טאניסה אצמ (1905 תנשכ התיה הז) זאו  ,םיטסוטנדהו

 דבלבו , םיגוש םיקסעב קופעל תרכזנה הלכשהה ילעב .סירוהיהל תושרה ,

 תיבויקה היצרטסינימדאהו |, םויה רע רתפג אל הזח ךוסכסה . םתונמואל
 איהש אלא דוע אלו ,המצע תער יפ לע הרמוחל וז הלאש  התע הרתפ

 רככו .,תושרב אלש רהפמב וקפעש .לע הלאה םישנאה לכ תא ןידל .תרסוו
 "- ,בויקב םורחא םידוהי םוטבצמרפ לש  םהיתורוחפ ומרחוה

 ךשמב גרוברטפב תכשל ,םייטרפ םישנא לשַו רובצהו הלשממה לש רפסח:יתבב

 וז .תולדחשהל .רז  הנש .ילויב 28 םוי דע ינויב 5 םוימ ונויה ,  םירועשה ימי
 ינויב .יששב -- .  םידוהי םורומו  .תורומ םיעשת לש המישר היפימוקה .הפרצ

 רוטאנופה םינפה-רטסיגימ ןגפ יב ,העירי ריעה בוצנ תאמ היסימוקה הלבק

 םודוהיח תורומהו םירומהשו ,התולדתשה תא החד יקפבונאזירק
 , ריעה ןמ ףכית תאצל םיבויח םירועשה םשל גרוברטפל

 אילביבה יגקפע תריעוב םידוהיה ינינע

 ואב  רבבש

 ,תואקיתו
 ינונעל .הנושארה תיפורה תוללכה הדיעוה גרוברטפב החתפנ ינויב 'אב
 ,וז ,הדיעוב ףתתשהל םידוהיל םג דאמ דבכנ רבדה תויהב . תואקיתואילביב
 תכירעל הדוגאה לא םיחרי ינש ינפל לארשי תורפפל הרוגאה דעו הנפ
 ינפל לדתשת יכ ,העצהב .,הדיעוה התוא  הלוהקה איהש , תויקיתואילביב
 ימי  ךשמ לכל :גרוברטפל אובל םירוהי םיריצל ןוושרה תניתנ רברב תושרה
 ,שקובמה ןוישרה תא ןתנ אל  םינפהדינינעל | םוירטסינומה = לבא , הריעוה
 דחי ודחאתה הלאה םירוצה . םיהוהי .םיריצ םירשעכ קר ופתתשה הריעובו

 ינינע לע .הריעוה לש תווללכה תובישיב ןגהל = : תועוצקמ ינשב הרובעל
 תועגונה[תולאשה תא ררבלו תואקיתואילביבל עגונב םודוהיה
 + ןתגהנהו םידוהיה םיארוקה  ךרוצל תואקיתואילביב

 תגהנהו דוסיב

 דגנ האחמ תיללכה הבישיהל םידוהיה םיריצח וסינכה לכ תישאר

 רמו | קפנוממ .יקסנימאק ר"דה םיריצה ואשנ ב"חא , הריעוב

 ףתתשהל הבושיה<תוכז ירסוחמ םידוהיה םיריצה רתי לע ורסאש , רופיאה

 קיטוק א ,א
 ןושארח : , ןרודסו רובצ לש תואקיתואילביב רופי תלאשב םימואנ קוטסילאיבמ
 םיבשותה לכ ינונעל םיגאוד םורעה ונוטלש ןיא ברעמהייבלפבש ,רועה
 רכר ונשה , דיל .תואקיתואילביבה תגהנה תא רוסמל רברה בוט אל ךכיפלו
 ,םוקמה יבשות לכ. יכרצל םאתהב תואקיתואילביבה תא .ררפל ךרוצה לע

 ומישי- :, םינוש .םימואל  ינב םה ןהיבשותש * ,םירעבש ,רברה ץוחג .ךכיפלו
 םימואנה ינש ,םימעה לכ ינב לש םהיתונושלל בל תואקיתואולביבה  ילהנמ

 לע ןגהל .קיטנק-רמ-עוצתש ,תווצולוזרהו , הכורמ ןוצרכ הריעוב ועמשנ הלאה
 + דחא .הפ .ולכקתנ , רכנה"ינבמ םובשותה לש םהיתוובז

 ,ןונעב .ןודל ירכ ., תודחוימ תובישיל  םמצע ינפב וסנכנ םידוהיה םיריצה
 בצמ יכ | ,תררבתנ הנושארה הבישיב = . םודוהיל תואקיתואילביב רופי
 בצמת רבלמ ,דאמ השק ,םיתאמל הלוע ןיפפמש ,םירוהיל תואקיתואילביבה
 תועוצקמב םג םילוקלקה ןהב ובר ,הנה תואקיתוילביבה לש .עוערה יפגגופה
 ג.לש תואקיתוילביבה לכל תוזכרמ היהתש ,הפשלב לודג ןורסח שגרומ . םירחא
 + תוצוחנ תוארוהו תועירי .ןהל קיפפתו

 . אבה רמוגב איבג הריעוב ולבקתנש תוטלחהה חא

 דונונעל :ושארה ןוטלשה .1910 תגש ב יתורפסה ונרשעו
 היסורב ואצוש ,םינושה םיגותעהו םירפסה לש הכורעת גרוברטפב רדס סופדה

 תומישר  ללוכה , רחא סרטנוק ןוטלשה ותוא  םסרפ הז םע 1710 תנשב
 יהוהיה קלחה ונל אוה בושח תרכזגה הנשה ךשמב םפדנש המ לכמ ,תויטסיטאמס
 י הז סרטנוקבש

 ,אצי .זא ,םהיתונושלל 1910 תנשב היסורב ואציש ,םירפסה תא קלחנ םא
 . תידוהיהו תירבעה ןושלב וספדנש םירפסה םיספות ישילשה םוקמה תא יב

 ,תירוהיהו  תירבעה ןושלב םירפס 468 ןובשחה < תגשב ואצי ןילופב
 7 -ןולופ ירחא - לבור 581.170--םריחמו .סכא 1,079,712 לש םוכסב וספדנש
 --- םריחמל 'פבא 806.436 לש םוכסב םירפס 806 .יברעמהינופצה | לילגה
 440.820 לש םובסב םירפס 185 ופפרנ םוחתה יכלפ רתי לבב , לבור 8
 + לבור 48.415 םריחמו "סבא

 םיאצוי תיסורה ןושלב יכ , םיאור ונא םינותעה לש הקיטסיטיטפה | ןמ

 21071 םילאנרוז 373 --  רכנה:תונושלב | ; סינותע 68071 םילאנר'ז 9
 16--םינותע ,.19/ תידוהיהו תירבעה ןושלב םילאנרוז . םינותע
 + תידוהיה ןושלב 6-ו תירבעה ןושלב 25 ואצי םידחוימ

 םינמזל תואצוה ,

 תא תירוהיה-תירבעה .תורפסה תספות םירפסה רחסמב | יכ , ריעהל יואר
 העיגה אל הז עוצקמב יכ , החיכומ םיגנתעהו םילאגרווה תמישרו , ישילשה םוקמה
 קר תפפוח :איהו ,םימעה רתי לש תונושלה  תלעמל | תידוהיה-תירבעה  תורפסה
 , תיטולה = , תיזנכשאה ןמ  הופורב ונתונותע איה הלר | ,ירושעה  םוקמה תא
 4 . תינוטסיאה ןמ וליפאו תינימראה



 .הפשלה לא

 / 7 [ יגכ ןוולנ

 בור ., "םולוחתמל םורומ, לש תוומשר תודועתל  םג וכז םהמ השמחו םירשע
 םוירבעה םודומלה דכלמ ,רדמלל  םירשכומ  ,םדומל  קוח תא ורמגש ,םירועצה
 תונפל אנ ולואוי םירומ  םושקבמה , תולמעתהו רויצ ,  הרמז םג , םייללכהו
 קסהאס. | 138060816 ][608002₪9860816 5 :)ז הסירדא י"פע
 רשא ,רפסה:תיב לש ותוהמ יהמ ,טורטורפב עידוהל אנ ובאיו .07

 רפסמ ,(םייללכ וא םייהבע) םודומלה ןמ | וזיא ךרוצל ,יחרומה שורד ול

 . וכו הנשב שפוהה ימו רפפמ , רכשה תסכמ , עובשב הדובעה תועש
 תאמ ןוושר לכק ןמרטלא .ב רמ השרווב \ ירבעה םידליה:ןג לעב --

 טסוגבאב וחתפי םיסרוקה ,"תוננג,ל םיסרוק "ונג, די לע דסיל רוטנרבוג:לרנגה
 תועדויה הלעמו הרשע-שש תונבמ תומלע .הנלבקתת | תודימלתל * . וז הנש

 + תירבע

 תונוש תובס ינפמ יכ , ונל העידומ "רומ  יקסיירוועי, לאנרו'זה תכרעמ

 התע תקפוע איהו , ןועובשה תאצוה תא ילוי תישאר דע קיספהל החרכוח

 + ריתעל הלעפמ סוסבב

 .ץֶרֶאְל-ץּוחְּב
 היה אלש ,םד ךפשב הטארסכיירה לא תוריחבה ורמגנ. שטיבוהורדב

 םיררועמ םה ., עיגמ םיארונה תוערואמה עמש רשא ,םוקמ לכב . םלועמ והומב

 יפומנמ גשומ הזיא ול שיש ימ לכל תורורב תוערואסה .תובס . בל תדרחו םעז

 + םורההיארובו = תורוחבה .ישוע םה םה אבצהו היצילופה ,.  היצילאגב תוריחכה

 םועד-ימימתל םיעודיה הלא קר םילכקמ הריחבה דעו .לא הפינכה:תושר תא

 לוספלו  .תוחרל םיגהונ היציזופואה ןיבמ' םירחובה תא ,  םיטילשההתגלפמ םע

 ט"וב , תורבעה-םוו ותואב . , היצילג .גחנמ והז * ,םלועבש תואלתמא .ונומ לכב

 השמ"תה:ינב םינלופה לש טארידנאקה שטיבוהוררב הריחבה לע :ודמע ,ינויב

 ישאר . רפיצ ןושרג ר"דה .םונויצה לש טארידנאקה ותמועלו ןויטשנול ןתנ רידח

 םודותעה = , ןורזהו = תימרתה-ישעמ לכ ר"ע שארמ וערי  רשא , היצוזופואה

 הניוול היצטופיד וחלש , ןייטשנול תבוטל תוריחבה תעשב שטובוהורדב תושעהל

 ,ןידה*תווע לש תַודבועה לכ תא טרניב םירטסינימה דוס אישנ ונפל תוצרהל

 היצטופידה לבא ,שטובוהוררב תוריחבה ןינעב םהירוועו םינלופה ןהב םישמתשמש

 יהאבש תמועלכ שפנ יחפב הבשו םירטסינימח שאר תאמ הלבקתנ אל

 סינלופה םיגיהנמה תאו םירוטאלימוסאה חור תא , ןבומכ רדוע הז רבד

 םינויצה אר ,ילְג שארב םהלש האגואהו ףויזה ישעמ תא תושע  ףוסוהל

 םהינפל ךרדה תא היצילופה המסחש העשב , דאמ ושערנו רבדה תא םדוס:יתמו

 םירוטלימיפא  םירוטטיגא הרוחבה-תכשל די לע  ןפסאנ |, הריחבה-תיב לא

 ,םיגויצה  םירחומה ידוב הרוחבה:תואקתפ תא" , טושפ , וערק םהו ,  תורשעל

 סנפהל היצילופה ירטוש ונתנ אל םידוהי םורחוב תואמל ,םהב ההכ אל שואו \

 + םירעוכמ רתווה םיפויזה .יגומ ,לכ ושענ" המינפ .הכשלבו ..ללכ .הכשלה לא

 תא ווח ,תיבה ירוחאמש הרתוסמ תלר ךרד וסנכנש , םירוכש םירוטאטיגא

 רבכש םישנא םשב תואקתפ תואמ ושגוה . ימשרה טארידנאקה תבומל םהיתועד

 ווחש , הלאכ םישנא םג ויה ,תובר םינש הז היצילאגמ ואצו רבכש וא ותמ

 :יפויז לכ לע חצנמהו , ןויטשנול תבוטל םימעפ םישלש דע םירשעמ םתער תא

 ,ןויטשראייפ ר"דה , שטיבוהורדב םיתרזאה שאר ןגס היה הלאה הריחבה

 + םינלופתל תופכ רבע , ינוציק רוטאלומופא
/ 

 םורוטאלימיפאהו םינלופה יכ , היצזופואהל עדונ רקבב תינימשה העשב
 החוטב ןייטשנול לש ותריחב יכו , םיפווזמ  הריחב לש תואקתפ 3500  וניכה

 ישנאו םינויצה ברקב תוחווה-תרעס תא דאמ לידגה הוח רבדה .  ערפמל

 ריעה ןמ זאבש * ,םינויצהו .םילעופה .ברקמ םרפסמ  הברתג רשא  ,םתירב

 האחמ רותב ללב תוריחבב ףהתשה יתלבל העצה .העצוה זא , באלפירוב הכומסה

 לע ןגהל טולחה םיחומה לש עירכמה בורה לבא . תומלאהו .ףויזה השעמ דגנ

 ץורפל ןומהה יריב הלע היצילופה רצמ בוכעה  תורמל .רוח:תקזחב ויתויכז
 תורייגהו תורועתה 0 תא ל ה לש תינויצאטוגאה

 .ולע ל ל ורסמגש . תועד 1% ןמ 00 7 טרופקנרפבו 0

 *הוקתה, תרישב- ומדק םוראפוהה תא ,  רצ לכמ ןומהה תא םיפיקמו ,  םיסופ
 . םינבא רטמבו

 וציפהו

 , םישנא

 0 תופולש  תוברחב ןומהה ךות לא ועיקכה םוראפוהה םלואו
 השמחה ועצפנ תאזה תושגנתהה תעשב |. םירבע לכל ותוא

 . !  ךותב ,תימרתהו ףויזה .ישעמ וקספ אל וללה תואחמה לכ תוומל לבא
 ( בח וב ובשיש ,הוהקה:תיב לא וצרפ  םירועצ תצובק . הליחבה:תכשל
 '  תרחא םירועצ תצובקו ,.וב אצמנה לכ תא ופרהיו ,.תינלופה הריחבההתיסימוק
 / | לכל ןושארהו שאה = , ןויטשראייפ .ר"ד םיחרזאה:שאר ןגס חיב לע הלפנתה
 !/ >> "ןייטשראויפ ר'דה . ןכותב  תומש ושעוו ,תזויחבב םושענה תימרתהו ףויזה ישעמ
 |" בובלל ףרגלטה י'ע | עידוה  תימוקמה היצילופה שאר | ,טלמהל והמ
 חכב שמתשהל ןוושרה ול ןתנו אל םא יכו רשק ורשק םורוהיה יב = , הגיוולו
 ,'אובל שגרתמה לכ רעב תוירחאה תא וילעמ ריפמ.אוה .ירה , קשנה

 םילעופו הכאלמ:ילעב הריחבה:תכשל לא אבל וברה םירהצה רחא
 ןומהה בבל תרעס . םהינפב הרוגס תלרה תא ואצמ םלוכ טעמְכ לבא ,  םורוהי
 ץק םישל רפיצ ר"דהב םוקיזחמה וטולחה הנורחאבו ,לֶדגְו ךולה הכלה
 לש  תואירקב ,הריחכה:תכשלב םישעגה  הרורעשה-ושעמ לכל דיה:תקזחב
 תשירד י"פע .הריחבה:םלוא לא ךרד םהל ועיקבה "הוקתה, תרישבו האחמ
 'ולב ,םילויח דודג .אובל רהמ יקסבוק'ציל  ראסימוקהו שוהאי םיחרזאה אישנ
 יוהי םילייחה *!1רַי, : רמאל וילייח לע טננטילה דקפ תמדוק הארתה םוש
 = םיגורה תורשע וראשנ ןוטהה  רזפתנשכ וז רחא וזב = תופוכת תוירי שמח
 -,הרנתנ התשענש םיאפוה תקירב י"פע . תפצרמה לע  םילטומ םועוצפו
 < לודגה בוהה ,ובגב עצפנ אל רחא ףא .םידיב וא הזחב ותחנ םירודכה לכ וכ
 .\ /  ךליאו תישילשה העשמ ,ןוסאה .רחאל .םינויצה ןמ םה םועוצפהו םיגורהה לש
 0 .ןויטשנול רחכנ .וקספנ אל תוריחבה םלואו ,יפלקה לא רחא ידוהי ףא שגנ אל

 ' טדנמה ןמ רמפתנ ,ב"כ םיבורמ םדא תונברקב ולעש ,תוריחבה רחאש אלא
 : ולש

 - תוביתנההתיכב לבא , הניוול טלמנ .ןייטשראייפ ר"ד םיחרזאה שאר ןגס
 = :תואירקב וילע ולפנתה רשא ,םינויצ .םיטנרוטס תצוכק וינפ תא ומדק יאניווה
 תא הרזפו היצולופה האב  ףכית . ןינפ לע ול רטס רחאהו ,האחמ לש
 : ..םיטנרטסנומודה

 - רחא . תואשח התיה היולחה .  תורבקל םיגורהה ולבוח ינויב ף"כב
 .ורסאנ ,םהב היולהה הרבע רשא תובוחרב . םיתמה יבורק קר וכלה תוגוראה
 ןוה .ריעה תובוחר לכ ..וירבע לכמ םילייח ףקוה תורבקה"הדש , תוופונכ
 .לכא:ילגד ופנפנ  םיתבה תוגג לעמ , הירמראדנא'וו היצילזפה ירטוש םואלמ
 סויה .לכ רגפמ :לע םורוגס ויה ריעבש רהפמהייתבו םינפחמה , תויונחה לכו

 םגו האתמ לש הלודג הפסא וכרע הגיווב םיימואלה םיטנדוטסה
 היצילופה הפינה  הטיסרבינואה ינפל . ןילופרטמה = תובוחרב לבא:תכולהת
 ?  יםירבעה תורוכחל םיכוושה  םינוילעה .ם"הב ירימלת לב , םוטנרטסנומדה תא
 "  ףתתשהל  תויצאטופיד םכותמ וחלש | םגו  לבא-ינויצ ושבל | םיימואלה
 6 + היולהב

 .םשל םידעו ודסונ תווחא םירעב םגו המצע שטיבוהוררבו | הניווב
 / , + םיגורהה לש םהימותיו םהיתונמלא תבוטל תובדנ ץיובק

 - / :רטסיגומ תא רקב , טילש רורינוא ר'דה ,  הניוזכ  םינויצה שאר

 \ ושענש םיפויזה לעו שטיבוהורדב ךפשנש םדה לע וינפל לבקו .גריכנקיוו .םינפה

 4 ןשע שטיבוהורדב תוערואמה יכ ,שולש ר"דהל רמא רטפינימה . תוריחבב
 ' תא קודבל הלשממה לש הנוטלש ףקותב ןוא ורעצל ,  רירחמ םשור וילע

 .קוחבת טנמלרפב  תיגויצאמיטיגילה היסימוקה יכ , הוקמ אוה לבא , תוריחבה
 :אוה יכ .,חוטכה * רטסינימה + םייאצילאגה םיטאדנאמה תא 0 הקירב
 - תויחל תודמועה תוינשה תוריהבה לע רומשל ידכ םיעצמאה לכב שמתשו

 . לועו .תימרת:ישעמ לכמ תויקנ הנויהתש היצולאגב

 !ידוט תוריחבה תואצות ד"ע . "םנאיל,ה תגהנהל תוריחבה

 ירבח לש 'לנחגה בורה :הלאה םירבדה תא | "ץינעדנאפסערראק 'דוי עיינ,,ה

 < .םינמרגה ורבחש 'הגהנהה :ירבח תמישר לע .םדי תא וכמס הינמרגב "'פנאילא,,ה
 = תבוטל 6054 |ויה = תינמרגה הכשלל  ורסמנש ךרעב | תועד  םיפלא תעבשמ
 גרבנרונב הומ) תועד ,990--ל קר .התכו תיזירפה .המישרה . תינילרבה. המושרה



 וש

 םיענכנ ה םשש  .,/חרומה תוצראמ ולבקתנש תוערה תרועב--רחבנ בו
 םיביהרמה- םישנאה םה :םיטעמו = , הישרומו  "םנאילא ,ה  ירומ לש :םתארוהל |

 רחאל ותרשמ תא בוזעל ל לכל ר''דה יב ו שי יפה |
 הילגנאב םידוהיה ירישע לש םהיתובל תא ברקל גיפונ ר"רה יריב -

 ,תויִתורְפס תועד

 ! תכרעמב ולבקתנש םישדח םירפס

 ,"אקניראמ,--קי ל אי ב נח ,א 1 :"קא טש ג יב, גאלרעפ
 .גרובצניג - ןועמש גול

 :פירש עטלעמאועג \טראפאפאר המלש) יקס --נא .א ,ש |
 ,'ר 1 זיירפ ,גרובסרעטעפ ,"הרזע, גאלרעפ ,רנאב ה

 . ערמלו לארשי .ינינע .לכלו  הרוחל .ישדח ןותע הפצמה
 -וינמ  יקפלאקסיא יו .ןאיעבמ  ץיוועלעדוי = א'א םינברה ו"

 . ..א'ערת :,ןפינ
 תש המעורלהה השק -

 ,ץיבוניבר ..ז א םגרת . ץיליא ןביא תומ ,יוטס ל ומ .5
 .ופי--'תפו

 ,לבור 3 הפי הכירכב ל םע לבור 0 : רוחמה
0 

 .בוקינטלְח
 ,יולפינטס ., "היחתה, |

 הנושאר העיספ

 .א"ערת

 םירויצ | דועו

 1,40 | :ריחמה

 יאמש

 .'צוה

 .ךאניר יב ,יאדו הבדל םיבשוח תאז לכבו . תועד בול תיפולרכח ה .המושרה .התכז |

 'צוה ..עדמ יררס השש
 . חולשמה אלב 'פוק 50 :ריחמה

 םירומה תדוגא יי'ע .אצומ  ,םירוענההינבל ןיחרי .תדלומ
 י'א הגש ,.ןויצ-ןב .ש / :י'ע | ךורע  ,"תלהוק,  תופתתשהב ייאב
 ? / .א"ערת ,ופי .,'א 'בוח

 .יקסושרש ןימינב ריד
 .א'ערת ,אסידוא ,"רבח,
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 ףרוצמ הינמרנו .הינמור < ,הירגנוא-הירטסואב םימתוחה דעב
 שו ילוימ המיתחה תא שרחל .ידכ ,ןוושנאלרע | 'הז .ןוילנל
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 == | .איערת ,זומת " ,הנליו ==

 ו המ1/\, 98-ע0 ]סח 1911 זו א 6-ל6מ 0, ₪ ₪

 א-ג

 עברל .ןורחאה .היהי ,ינויב 36% םויב אציש ,שא 95) אבה ןוילגה =.
 = "םלועה לע ומתח רשא ,םימתוחהל קספי ןועובשה חולשמו ,הז
 :.המיתחה ימד חולשמב זרדזהל םישקבתמ וללהו .ילויב ןושארה .דע
 , תונוילגה חולשמב הקספה אובת אלש ידכ ,הינשה .הנשה .תיצחמל
 ו

 ןוילנל

 .קר3פ ף%אנ

 תא םהיניב וקקחש ,םימעה םמצעל ועבקש ,לודנ ללכ הז
 , םימעהו  .רחא םע לש םיימינפה וונינעב ברעתמ .דחא םע ןיא :ץראה
 : ברקבו .הלחנהו קלחה ילעבל רקפה םישענ ,הלחנו קלה םהל ןיאש

 "הינומרה,, תררוש ,םתוברתו םתורואנב םיאגתמה ,םיטילשה 'םימעה

 םימעב טילש םע לכ ול השעי ..ךלש---ךלשו .ילש- -ילש : הרומג

 םורגי אלש רד בל בו ,וינועב בוטכ ,וכותב םיבשויה  ,םירחאה

 . םירחאה םימילשה םימעל קזיה

 ..הב דומעל השקש ,הרמ תישענ וז "רבלב,ש שי ךא
 םמע ינבל חור תחנ תושעל תלוביו חכ ילעב ורמאיש שי

 שונהלו םהילגו דסב םישל ,םהלש  םידוהיב תצק ללעתהלו

 ןיאש ,תיטרפה םתוכז איה ווש ,המודמכ , םהידי תא .םיתשוחנל

 תחדוגו הפוריא האב :הנהו . הב :רופכלו הילע קולחל לוכי שיא

 ,לובגה תאי םירבועו  םמוקממ | םירקענו  םילהבנ  םידוהיה | , רד)

 םידוהיה  םיאב = םהיתוצראלש * ,םימעהו  ,הינומרהה  תערפנו

 םידוהיב ונשפא יאו , ךלש- -ךלשו .ילש- -ולש : םינעומ ,םיפדרנה

 : 0 " ".ךלשמ <>

 /ןידהו ,הלש הידוהי תויבז תא הליבגמ .,לשמל ,היסור הנה ,

 תוכזמ הפי = הלש םניאש = םידוהיה = תוכז  הוהת' אלש * ,ןתונ =
0 0 

 ..המיתחה ימד חוקלשמל הטסופ תאחמה .תפרוצמ הז

 "המרעב :וחמתנ  רבכ היסור = ירוהיש : ,טרפבו | . הלש םירוהיה
 * לש םוחרזא םישענ ;תורחא תוצראל םה םיאצוי יכ ,קוחה לע הרבעהבו
 השרחה םתוחרזא חכב בושל םירמוא .םה .ןכ-ירחאו .תוצראה ןתוא
 היה םנמאו . בר למעב םהמ "הרטפנ, רבְכש ,ץראה התואל
 /  /םתצקו ,םידוהי תואמ עבראל בורקו ,םיטעומ םימי ינפל השעמ
 = גרוברטפל ,דחא תובע אל .רקובב ואב | ,היסור ידוהי םינפל ויה
 ןיאו ,תכלל .םחור היה רשא לכ- לא  ריעה  תובוחרב וכלהתהו

 .: לש .ולגרב .תוסחל ."םתמרע, .םהל .הדמע ןכילע יכ ,םריב החומ
 . ,תוצראב םיחרזא .תויהל וכז ..רשא ,םידוהיה .םלואו . הקירימא .יצ
 -תא .םיקחוד ; םירוהיל .וליפאו םדא לכל תויכז-יווש ןתמב ולשכנש
 ירימ .םתוכז תא הנעבתת יכ = ,תוצראה .ןתוא לש  תולשממה
 " ,הידוהיל .הפינכ-רתיה תשרוהו .הקירמא האב יהו , היפור תלשממ
 0 + תחנ ןיאו--,רחפמה :תירב לוטבב  תמייאמו

 " םירע .ךותמ םיינע םידוהי שורגכ ימינפו טושפ השעמ םגו
 \ ,האנחב= םהילע = רופא 'םריואש ,םוחתה לא םיכומסה ,םירפכו
 ,םירופאה תומוקמה 'םתוא ךותל וסנכנו וקחדנ ,םידוהיה  ,םהש אלא
 , , חזכ = ימינפו טושפ  רבר םג -- ,קוחה לע הרבעה חכבו המרעב
 : םישרוגמה ומרי = אמש * ,לוכגל רבעמ | ןוצרדיאו ששח .ררועמ
 .:תחנ ןיא .בושו ..ןחלש ןהידוהיב ןהל ירש ,תורחא תוצראל ואובוו
 :הבלש המ  הלש | הידוהיב :וליפא תישעל הגיהמו הנידמל השקו
 0 8 - ל ,ץפח

 . הנופנה .ךררח ,הארגכ ,האצמנ .הנהו
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 תודיתע .:יכ ,העומשה ץראליץוח ינותעב הטשפ הגושארב
 רחפמה | תועוצקמב | היסור = ירוהי = לע אובל  תושדח תולבגה
 םגו העובק הרוצ תשבול וז העומש הליחתה ךכ-רחא .הישעתהו

 הצעומ םירטסינימה טניבקל התיה רבכש .,ועידוה םיסורה םינותעה
 חכב אב: ןיפילוטס = : ראמ .תרעופ | התיה הצעומהו הז .רבדב =

 הש ק רי תחנת יכ ,שרדו ,ודיב הנמוזמו הנבומה ,העודי .היצולוזה
 רטסינימה = ,בושאמיטו  ,הישטתבו רחסמב םיקסועה םידוהיה לע
 דגנתה ,םידוהיל הבחו הבהאב דושח וניאש י'פעא ,הלא תועוצקמל
 םיקסועה םירוהיה .לע השקה דיה תחנתש העשבש םושמ ,העצהל
 ,לבא .. ללכב הנירמב הישעתהו רחפמה ורערעתי .הישעתבו רחסמב
 ,עירכת אל בושאמיט לש ותרבסש .ללכ .קפתסהל .ןיאש ,המודמכ
 ."ןוצרה  :הופיחר,ו "תימואלה הקיטילופה, תטיש ףכה תא עירכתו |

 ירישע , ןוצר-יא םעפה ררועתי אל לובגל רבעמ םגש ,תווקל שו
 . תורחא תוצראל ןומהב תאצלו היסור תא בוזעל ורהמי אל ןה םירוהיק
 םסיכמ :רובעי םרשעו ולדלדתיש הדמב ,טאלדטאל. קר .ואצו .וללה
 םתא ואיבי אלה ףכית ואציש וללהו .טילשה םעה 0 לש םסיכל
 תוצראב םג ולבוקי הז תוכזבו  ,ותצקמ | וא .ולכ :,םנוה ת
 :חרתי תורמרמתה ילב ול

 היאיצממל- רעצ .םורגל אופיא הלולע הניא השוחה האצמהה
 םנמא ::םולשב .אובי  ומוקמ :לע  לכהו ,"הינומרהה, תא .תיבשהלו
 סיפדה ,הילגנאב 'עוריה  ידוהיה  ןקבעהו . רפוסה ,ףלאוו .ןייסול
 םינופ ,םידוהי .הברה וכ .,רמוא .אוה | וב רשא  ,"םמיט,ב בת
 החמת יכ ,השקבלו  הילגנאה ' הפירפה לא ;תונפל העצהב | וילא

 םִג לבא .. םידוהיה .לע היסורב םישרוחש . ,תושדחה תוערה ד
 תולולע .תושדחה  תולכגההש ,הזמ בוט קומינ .אצומ .וניא א

 םהידי תא" ריתהל יםיקינזויוס,ה ' םילוכי .ךכ  ךותמו %
 י'ע .אקוד ;הז .קומינ אוה שולק המכו .םידוהיב תוערפ עורפלו

 רשפא" יא ןבאבו . לורבב תוניוזמה  םידיח 'תרתה לש "הז ששו
 רבב .הקירמאב אלו הפוריאב אל להקה .תעד תא ררועל וישב
 ,םידוהיב ללעההל רשפאש , םינורחאה םימיה לש תוערואמה וחיפ\
 תמב לעמ הנוכב ץיפהלו םרה"תלילע תא םג שדהל ' רשפאש

 ,"ררסה, לע תאו לבב  רומשלו םידוהיל םקנ תמחו .האנש .המודה <
 ,הלועפל הנאצת תולבגהה * הנוכנה ךרדה ,הארנכ ,האצמנ
 --,הטילפל םהל ראשנ ןיירעש ,וריחיה עוצקה טמשו םידוהיה
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 - ףירטסואמ | תומיתבה תואפוה

 טאָרסכיירה סנכנ וז .ונתמישר " תא םיבתוכ = ונאש העשב =
 המחלמב ּולעש ,תוריחבה תואצותו ,הרצק הבישיל שדחה ירטסוא

 . ןיעל .תוארנו .תוטלוב תושענ ,םד-ךפשבו ה
 הגלפמהו ,לורג ןוחצנ הירטסואב םעפה הלחנ היטארקומידה

 -ולופה זועמ , םיילאיצוסה"םירצונה  תגלפמ ,הנירמב הפיקת  רֶתויה
 -ידומע .ולפנ הז רחא  הזב .  תומ-תכמ התכוה ,תימשיטנאה הקיט

 שמחו םירשע .ךשמב .םהילע  תנעשנ  התיה = וז הגלפמש . .,ךותה
 -וליב + רגיאול .לש .םיקהבומה :וידימלת = ולפנ , תונורחאה םינשה

 :נטכיל .ץנירפה ,ןאמסג רידה ,ייטאפ ר'דה  ,רנכריקסייוו ,קבאלה
 למעה לכ .תורמל .  םירחאו . .קטיוו ןוראבה .,ריאמינ .ריידה .,ןוי

 ו לש. םתכוטל תוינשה תוריחבב הלשממה הלמע רשא ,
 9 ,.הלוכ םתריב העקעקתנ , 7 העפש

 :ןירל ץוחמ היסורב .םידמוע םירוהיהש ,תובבלב הרכהה תא קזח

 . ,םמצע ןיבל םניב .הניבוקובבו היצילגב םָינויצה ו םמצע ייע 0
 המ 5

 הלשממה :רופב :םג  ,הוכלמה-רצחב הנוילעה לע םדי התיה תאוה

 -תנוכמ ילגלג תא .ועינה םהש אלא ,רוע אלו :םירחבנה-תיבב .םגו

 ,םירחא \ תוהפומבו ריעה-תצעומב םיריקפה יפלא יי'ע תוריחבה

 ףוס"ףוס  םלואו . ..םמחל-ינהונ "םהילעב,5  רוזעל םיי ב יי ח .ויהש
 'וילעמ קרפ  םעהו ,הלש | תא , .תויללכה .תוריחבה .תמוש התשע

 תא ואלמ רשא ,םיילאיצוסה םירצונה ויגיהנמ לש 'םלוע תא

 ןירדףלס = , תוילאקירלק לש | הקינחמ .הריפסומטא םתביבס לכ
 , טפשמזלזגו

 הליפנ .חרכהב הירחא הררג םיילאיצופה םירצונה. הלפמו
 םירטפינימה . רוזע לפנו רזוע .לשכ :הלשממה ירבח תצקל םג
 רבדב ליחתה .דחא דהא טניבקה ןמ םיטמהשמ וליחתה
 תא םיילאיצוסה םירצונה  ונתנ רגיאול .תומב רשא , רנכריקסייוו
 אלש אלא | ,אניווב .רועה שארלו םהל שארל תויהל וב םהיניע
 אישנ -- םייסו ,רוימרפ תלעמל תולעל הוקש םושמ ,םהל הנענ

 רטפ רשא ,טרניב " .טרניב ןופ ןוראבה ,ומצע םירטסינימה דוס
 רצה ןמ ז"יע שילחהל ירכ ,ונמז א ינפל םדוקה  טארסכיירה תא
 הנורהאה תעב ;.ליחתהש ,היטרקומיד+ לאיצוסה לש החכ תא דחאה

 תוילאירפמיא < לש | הקוטיליפח :יפלכ  םושק  םירבר  .תחטמ
 תגחנהב 'יזנכשאה רוסיה תא ינשה רצה ןמ ריבגהלו ,תויראטילימו
 ,ה5-. םג .הליפנ תישאר םיילאיצופה םירצונה .תלפמב האר  ,הנידמה
 .רטפתנו ומצע אוה םידקה ,וליפהל םירחא והומרקי אלש ליבשבו
 רבכש = ,שטיוג ןופ .ןוראבה .םירטסינימה .אישנל  הנמתנ. ומוקמב
 .םיילאיצוסה | םירצונה לש םיטעב : לפנו וז הרשמב םינפל 'דמע
 אוהו ,תוילאריבילל םינפ = .ריאמה םדאל .עודי שטיוג ,ןופ ןוראבה
 שטיוג לש ותונמתה יכ ,םידמוא :שיו :. תונלפמה לכל .הצוהמ
 עירפהל םינושארה םה | ויה התע דעש ,,םיח'צה יניעב םג 'היוצר
 . טארסכיירה לש ותדובע דעב

 תגלפמו ,לודג ןוחצנ הירטסואב היטרקומידה החצנ ןכ הנה
 ןיא םידוהיה ונחנא םלואו . הלודג הלפמ הלחנ םיילאיצוסה םירצונה
 אלו ןוחצנה .לע אל חומשל תדחוימ הבס. םוש טעמכ עיעל ונל
 םיילאיצוסה םירצונה תגלפמ לופנב יכ ,בשוחה לב . הלפמה לע
 תוגלפמה .העוט אלא וניא ,הירטסואב תוימשיטנאה םג התא הקפנ
 לודג .ןוחצנ .תונורחאה תוריחבב וחצנש ,תוילאריבילה = תויזנכשאה
 ןמ תוחפ אל .תומשיטנאו תיזנכשא  תוימואל ןה תואלמ | ,ראמ
 "םילאריבילה \ םיזגכשאה ,תרוגא, לע .םמצע םיילאיצוסה םירצונה
 םתעשב ועיצה רשא " ,"םימרקתמה | םיזנכשאה,  ,לשמל ,.םינמנ
 לש המרונ הירטסואב = רפסהייתבב עובקל .םרוקה = טארסכיירהל
 ההומאה חדוגאה םנמא = ,היסורב תגהונה .וזכ 'םידוהיל .םימנצורפ
 יידע הזה םשלו = ,יםי ל א ר בייל ה = םיזנכשאה תרוגא,  תארקנ
 ,םג םיעדוי ונא לבא , ןזואה תא .ןדעמה ,דחוימ לו צ ל צ הזיא שי

 וג5 ,ןיא ןפוא לכב .ונ כו ת מ הזה םשה ןקורתנ | רבכ המכ רע
 ..הלא םילארביל לש הנוחצנ לע ה רתי החמש חומשל

 לע שיא 114 םינמנ טארסכיירהבש םיטטופרה 6?5 ןמ
 + רומאכ . ,םימשיטנא םה .םלוכ .  טעמכש | ,"םילרבילה םיזנכשאה.
 ךרע הלודגה התלפמ :ירחא םג הל .שי םיילאיצוסה םירצונה .תנלפמ
 בורק -- ינלופה .בולקה ;שרחה טארסכיירהב םיטטופד םיעבש
 בולקה ;קפס לכמ הלעמל תרמוע םתומשיטנאש ,םיטטופד םינומשל
 בורהש ירח  .םימשיטנא םבוה םה םגש + םיטטופר האמכ---יח'צה
 .ימשיטנא .ולוכ אוה .,שיא 865 ךרע ,עי רכמה

 ותוא ,םרוקה טארסכיילהב. הנושאר רסונש ,ייירוהיה .בםולקה,ו
 םגו | ,אוה םג .לפנ ,ךכ-לכ בר 'למעב .וירסומל  הלעש ,רסומה
 ---.דוחיבו . ,םירחא .י"ע .וחצונ- -תוריחבה . תמחלמב וחצונ .םינויצה
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 םרג רשא ,רבדה אוה המ" ,דיגהל רשפא-יא יידע .אחהיר ןדיעב
 תמא םנמאה :,תוריחבה  תמחלמב :וחולצה % יב ,םינויצהל םהל
 םעה בל קלח יב  ,טילחהלו םקנ:קוחש .קוחשל םירהממה | יפב
 עגר הלאה  "המקנה>ירובג, ועדי אל .אופיא .עודמ + םינויצה לעמ
 אלו + םינויצה םע םעה רי  ןיכת אל -יכ ,תוריחבה ינפל רחא
 התלע אל הללכבש ,המצע הוריחבה תמחלמב םגש אלא רוע
 בוש ח קלח יכ ,תוחיכומה ,תוררוב תורבוע שי  ,םינויצהל הפי
 .שממ שפנ תוריפמ | רע םינויצה | םע" ובל ןמאנ היצילג ירוהימ
 לע רורבב רומעל .ןיידע .רשפא+יא יכ  ,ונרומא .רשא ,רברה אוה
 רבד לבא .,וחילצי .אל יכ ,םינויצל םעפה המרגש ,תירקעה הבסה
 וחצונשמ רתוי יכ ,םמצע הירטסוא ינויצל םגו .ונ> .רורב דחא
 . םמצע :ייע .וחצונ םירחא :ייע

 תואצות לע  חומשל המ ונל :ןיא  ,ןפוא  לכב
 ,הרתי .ההמש חומשל םג \המו ., הירטסואב

 תוריחכה

.901%| | 

 -=-םהל שי .םיללמוא םימע ; םייח טהל שי םירשואמ .םימע
 תולגמ םיכתוכ וללהו | ידו -- םינהנ  ,םייח וללה = .הירוטסיה
 םורקוח הצק .  תומחנו :תועושי תולגמ םיבחוכו םירזוחו .. תוינעה
 ןורשכב ןנוח" רשא ,םע והוטכ היה אל יכ .,לארשי םעב םידיעמ
 לארשי .םעל ול חיה דימת : רבדב /אלפ לכ ןוא :, היפרגוירוטסיהל
 ןורשכב = אוה ןנוחשמ .רתויו = .רודל .רפסל המ = ,בותכל המ
 ונל יכ- ,רבדב שי אלפ .המו .םירחא וב והוננוח  ,היפרגוירוטסיהל
 עגרה .וליפא ,הנומאה וליפא ,תדה וליפא ,הירוטסיה לכה השענ

 ךותמ, אלש .םולכ :ונל .ןתינ אל .םלועמ :וב  םימווק = ונאש .היהה
 .'הירוטסיה, ךותמ .אלש : ,םירוסיו .רעצ

 .ונמלוע .תוחור עבהאב בותכ  ךכ---,"היהש אוהי הוהש המ,
 בונבוד 'ה  רפסמ -- ' ',ימורב | וטונה ירעש = ורבשנשכ

 שפוחה ירוכב ימי םימיהו --- ,הילטיאב היצפיסנמאה לע ורמאמב
 םהילא ,חפסל  תימואלה = הידרבגה = תונויגל | וצר אל = ,ןויושהז-

 יצר אל םירצונה םירעה ןוטקש ירוצו ,םידוהיה = ןיבמ םיבדנתמ
 ,םינש האמ ורבע , םידוהיה  םהירבח  םע  תחא הרושב 4 תבשל
 תא .הקירמאב םילעונ "םיפחוימ, = םירצונ לש  םיבולק | --- הנהו
 ותרועתב שרופמ בתוכ ינקירמא :לינולוקו  ,םידוהי .ינפב תותלדה
 תוכזה .תא ול םיגתונ ויתועידיו  ויתונורשכש = ,ידוהי  ליח לש
 ייל רבח השעי .ידוחיש ,ה צ ור .ינ יא, +: רציפוא תלעמל תולעל

 . שפוחה ץרא יאדו איה .הקירמאו = .("ץראלהץוחב, קרפב ןלהל 'יע)
 הנוילעה  הגררמל הב תולעל לוכי םדא לכו = ,םירומגה ןויושהו
 . ופוחיב ול םיקדוב :ןיאו .תירובצה תובישחהו םייחה םלוסב

 םידסימ ןייאמ | ניעש טרופקנרפב :גוס ותואמ הדבוע דועו
 ..םידוהיח ירישע ונתנ .ךכל שורדה ףסכה בור תא ..הטיסרבינוא
 שיאש אלא ,דוע אלו  ,ןוצרב ,ןבומכ .,לבקתנ :םידוהיה לש םפסכ
 רפפמ :תתל םידוהיה | ךכ-לכ  םיברמ עודמ .,ללכ המת אל
 ,רבדה אוה יעבטו טעומ וניא טרופקנרפב םירישעה  םידוהיה
 ןומלשהו .וריע יכרצל בדנל .הברי ,ידוהיחאל וא ידוהי  ,רישע םדאש

 םלש בלב אוה הבוט ריכמש יארו הטיסרבינואה . רופיב .קסועה
 נהנמה לבא = . ירוהידאל וא :ידוהי .היהו  ,הלודג ותבדנש ימ לכל
 םידוהי  .תונמל. ילב%-- הינמרגבש  תוטיסרבינואה רתי לכב גוהנה
 השרחה = הטיסרבינואב \ םג :גוהנ .היהי--.,ןינמה ןמ  םירוסיפורפל
 בקעי אב ::וזמ הלודגו .םורוהי לש םפסכב תדסיתמה .,טרופקנרפב
 ולכיהב הינמרג רסיק. תא תוארהל חכזו  ,ןילרבל הקירמאמ .ףיש \

 טרופקנרפב תדסיהמה הטוסרבינואה ךרוצל בדנל שקבו ,םדסטופב
 6 וכ  ,יאנתב קמ | ל וו (טרופקנמפ ןב = אוה .ףיש

 גהנמ | ותוא לארשי ימכחב | וגהני אל טרופקנרפבש ,החטבה ול
 ןתנ אלו ודי תא ףיש ץפקו ,החטבהה 15 הנתינ אלו ,ןויזב לש
 ,טרופקנרפב הרדה ,דלישמור םלהליוו לש ותנמלא םג .ותבדנ תא
 הנונה .הבדנ .התאמ שקבל הילא ונפש העשב ,הז .יאנת התנתה
 . איה םג הצפק ,האנת לבקתנ אלשכו ,השרחה הטיסרבינואה .ךרוצל
 ...הדי תא

 הראראג | לינולוקה השעמב רתויב רעצמה רָברַה | והמו
 !.?םהל | תומודה תודבועה .לכבו טרופקנרפ השעמב = ,ינקירמאה
 לש | המקנה .תולפשו האנשה תורכשמ םולכ ןהב ןיאש ,הז אקוד
 ,  בהיאה = ,חמ"ןמק = ידוהיב  םימקנתמה  ,םיציבקשירופו םיבוקרמ
 :/ותוא : םיחירכמו = ,"ץיבומיפיי  ידאקרא,  םותחלו ומצעל אורקל
 ןהב שי אלא ,''ץיבומייח = ןרהא, .אקוד םותחלו  ומצעל | אורקל
 , השוריפש | ,ךכ רמול רשפא םא ."תילאידיא,  ,הנוילע .הומשימנא

 ,םידוחי םע תחא הנררמב רומעל םילוכייונא ןיא,':איה
  םברע ₪ םתוהמו םעבט םצע י"פע ש םישנא םע רמולכ
 : .,,יונכרעל הוש

 ,ויראפב אשנ .רשא םואנב יוררונ רמא םירחא  תועובש  ינפל
 א םמצעל ,םוארוכו .םירזוח .םהש * ,םידוהיה לע םילבוק םוחל יכ
 < הפו וחכש ,הב חל ןובערה--,םידחוימ תוטינ = .תולודגה םירעב
 םתוא חירכמ .הביקה לש  הנובער תא םג םימעפל קיתשהל
 םנכהל .ונתוא חירכמ הבחל לודגה יעבטה ןובערה קר אלו ,ךכל
 לע רומשל לודגה יעבטה  ךרוצה 'םג םא = יכ | ,ונמצע ךות לא
 ,םירמואה םה םיעטמו םיעוט םלואו . םירחא והוללחי לבל ונכרע
 [ ןמ ררפהל ,לדבהל ונתוא .תרמלמ תימואלה .הרותהש
 :.,יח .םדא .לוכי .יכו . םתוברת < קבא תא ונילעמ  רענל  ,םירחאה
 % ותוא .הפקמו תבבוסה .תוברתה ןמ | ,םלועה .ןמ  לדבהל יח םע
 < | םיקבדתמ נא אלא ,םלועה ןמ .םידחפנ .ונא  ןיא .,םילדבנ ונא יא
 תורצוא לע םיִרָתַנְמ ונא  ןיא- ןוהערב שיא םיבלשנו  ויחאב שיא
 רתו 'לכב םהב ונחרמ ונא םג רשאו םדאה | ןיכהו רצאש ,.חורה
 םירמוא םירחאש ,ונכרע לע םג םירָּתּומ  ונא ןיא לבא ,םדאה
 ,תימואלה הרותה לש התוכז םנמא איה תאזו , וב .עוגפלו וללחל
 העורזו איה השק םא ףאו ,הילעו ,ונכרד תא :ונל התרוה איה יב
 הרכה ךוהמ אלשו . הרורב הרכה = ךותמ = ,םיבציתמ = ,ףננ:ינבא
 ,.תימואלה .הרותב :ןיירע םח םירפוכ הכלהלש !;הלא = ם2- ,הרורב
 . ,םיימואל .םניא יאדו ה כ לה לש .דלישטור תינורבהו ףיש .בקעי

 לש םכרעב | לולול .דיתעה  ,רסומל .םפסכ תא  ונתנ אלש .ןויב
 < ברה "יו ןפיטסו  ..םירומג .םיימואלכ השעמ ושע ,לארשי .ימכח
 א םימיב לבק ורשא .הנמזהה לעש ,הקירמאב ינ נוצקה :ימרופירה
 - ףיתותלה תא ה ,ןולמב הכרענש ,תותנשה םולשה תפסא לא
 יאמב .סנכהל ץפח וניא יכ ,בישה | ;םידוהי  ינפב ןוזיסה  ימיב
 הכלהל רפוכה ,אוה םג-- ילווב = וינפב תולוענ ויתותלרש תיבל
 .'רומג ל השעמ השע ,תימואקה הרותב

6% 
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 ,יִרישַעֶַה .סֶרָנוקַה :ןּתְפמ לע
 םיסרגנוקה לא בלה-תמושת התוא היוצמ הניא לארשי:ץראב

 כ תא תואל םילגרתמ הפ ,ץראל-ץוחב היוצמ איהש םשכ םיינויצה

 םיליגר ןיא .הפ .הפונ ץראב םישענה םירבדב םיימואלה \ םיוחה זכרמ
 לע הרצ ב הפ .םיטיבמ = ךכופלו ,תולנה ייחל בל :םישל
 ו ל תולאשב ו , םיסרננוקה



 ,וישכעו  ,םֶדוק םג .היה ךכ | . היחתה ץרא
 הנשב .ויחש תופסאב . רתוי דוע וז טבמ תרוקנ החצנ = ,תולודגה

 דגנ םתעד תא" םיבר .ווח "ריעצה-לעופ,לו !ןויצ-ילעופ,ל תא
 הנומֶאה .התרכנו המת ולא לש םבלבש ינפמ ,סרגנוקב תופתתשהה |

 איכהל סרגנוקח לכוי .יכ ,דוע חוקת םהל ןיאו םרגנוקה לש וחכב
 תובורק םיתעלו ,רתויו רתוי תובבלה תא ול שבוכ הזה סחיה . תלעות
 םילוכי םניאש ,דללה סיסרגנוקה :הלאשה םינוש םידדצמ הפ תעמשנ

 תדבועה .,תאוה הלודנה הנוכמה + םה המל ,בושח רבד םוש רוציל
 שיו ?הב ךרוצ שי ימל | ,םולכ השוע הניאו  הלומהבו שערב |

 ,וישכע |: םילאושו םיפיסו

 ,וזכ הלודג הֶרִמב םה םיבורמ .םירשחהו
 + סרננוקב שי

 םנינע .הניא היחתה .תלאשש | ,םיחכוש לארשי"ץרא ינב
 םעה .תיחת . < דבלב ץראב םיבשויה : םידוהיה לש . .רחנימה
 םעה לש םייחה תוחכה לכו ,תילל5 הלאש איה וחורו .ירפעה
 .השואמה בצמה ותואל ונעגה םרט רוע לארשי"ץראב = הב םיוש

 ובועיש .,תורחא .תוצראב םיבשויה םידוהיה .תאמ שוררל לכונ
 :ץראב .תוברתה .תרובעב קר וקפתסיו םהלש חורה תונאד .לכ תא
 חורה תמרה | ,תימואלה םשפנ ןואמצ תא וורי וז הדובעבו לארשי

 תישענ איהו ,םעה םויקל ןושארה יאנתה אוה תוצראה לכבי י
 ונאו , . המצע .ץראב .הפ תישענה ונתרובע תא קוחל בושח חכ םג

 הרובעה תא תושעל לכו .רשא . ,סרננוקה ל רחא רסומ ונל

 לש הנגרוא ,סרגנוקה רצונ לודנ .ישוקב . תאוה .תיללכה תימואל
 התודחא למסל היהש ,הזה .ןגרואה לע רומשל ונילעו ,הלוכ תו

 וכרמל ושענ םרט רוע לארשי.ץרא ידוהיש ןמז לכ = .המואה "ל
 רבדמה ,דפומה ותוא לש וקוזחל עייסל 0 םג :ירה  ,תודהי
 1 ,היחתהו . תוימואלה םש
 ונתוררתסה = ..דחא ..רבֶר .רוע  םיחכוש  לארשי  ץרא .ינב =

 ימואלה .ונשוכר .לכ רוסמ םהלש ,תודסומ הברה הל שי תינויצה

 םידסומה לכו .,בושיח .עוצקמב : ונתדובע \ לכ תישענ ה
 ןיא .. תרוקבו החנשהל םיכירצ םדי לע תישענה הרובעהו חלא

 הגותנה ,תאוה הנוילעה החנשהה ןמ רטפהל תוכז לכ .אופיא ונל
 ונא: ןוא .םג .םא .,תושרח .תועצה .ונל ןיא םג .םא ,  פרגנוקה ידי
 הרובעה 'בצמ לא ןנובתהל = ונחנא םיבייח זא םג ,שדחל םיא

 הבושתו .ושענש םישעמה לב לע ןובשחו ןיד ןמזל ןמומ . שורדלו
 ונאש .ןויכ ..ונל םיוצרה .םישעמה | ושענ אל עודמ  ,ונתלאש

 םוסרגנוקה לא .אובל םוכירצ ונא ירה ,ונתדובע תא :םידבועו םיי
 ךירצה .תא :ןקתלו דיתעב . ונל הכחמה הרובעה לע ץעוהלו  ונל

 תוערואמ רסוחו ,םוָי .לכב םילגתמ םניא םישדח םיקפוא
 הדובעה .ןמ .,םוי .םוי תדובעמ ללכ = ונתוא . רטופ ונוא םיל 0

 ךרוצ המ ויש כ ע -

 ..הרתי תובהלתה ידיל. איבהל הלגוסמ הניא ,םוי
 הרישכמש .איה .הטושפהו הטועפה"הרובעה
 ,םיריבכה תוחכה תא הניכמש איה ,דיתעב

 . םיבחר םק

 אקו .לבא
 הריבכה הדובעה תא
 יולג תעשב סישורדה

 היקרוט רצמ רשחה רבגשכ ,וישכע |, תיאליזבה המרגורפה :
 יונש ד'ע .השירדה  התוא .רתוי רוע  הרבג = ;תונויצה לא .ענוגב

 אחסונה  יפל = תינויצה = המרגורפהש  ,םירָמוא שי = . המרגור
 ונלש .תוטולופה הדובעהש ,םיאצומ םה , ונל הקיומ תיאליוב

 םולמב - ךרוצ לכ רגל ןיא הז .ינפמו ,ירמגל ל ,תא
 ,=..תבעהל ןורכז רותב קר תומייק וראשנשו :ןנמז רבע רב

 לכ 7 0%

 תווקתה ןמ ושאונשכ

 ,ךכ-לכ אוח ךובס ינירמה  בצמהשכ

 "תדובע . ,הטושפה הרובעה , םנמא , תושעל םיבירצ ונאש ,

 ..תונשל השירדה תא ודילוה תונורחאה םינשה לש תוערואמה

 . הבוט ה .המרגורפה ,דופי "הל ןיא וז .השירד םלוא

 איה =. היקרוטב תר 8 ל הלובי הניאש ,התואנ
 םיכלוהה .,םונושה> םיאנתה ::יפל .הרובעה  שפוח = תא .ונל .תנתונ
 תופחיתמ . תועורי . תוחיפס. וא .תיקרוטה הלשממה .- םא ., םיפלחתמו
 .הזב המשא המרגורפה .אל ירה ,תודננתהו .רשח לש םחי .ונילא

 ינפל םג: ילולש .היה  תוניצה לא  הלשממה לש הסחי
 +תיאלוזבה  .המרגורפה . ינפל . םג = רמולכ | ,םיסרגנוקה תפוקה
 האנש ךותמ : םג וא ןומאדיא .ךותמ ונילא  תוסחיתמה | תוריפסב
 :תיאליזבה המרנורפה רע העירי. לכ םהל .ןיאש םישנאה םה םיבר
 לש .ותבחההל . .תודגנתהה הא רושכמה ,היקרוטב ,עוהי םרוג שי

 םג ירה וז-הנוחבפו , ןפואו הרוצ לכב .לארשי-ץראב ידוהיה .בושיה
 םיקרומה >; הרשכ \ הניא .א"קי .םנ+ .היוצר  הניא .תינמרגה הרזע,
 םניא .,,היקרוטב עורי םוקמב םירוהיה .תוזכרתהל םודגנתמה ,םיברעהו
 ּוהמאנש: ,תועודי = םולמל .אקוה  םתודגנתה | תא ךומפל  םיכירצ
 םתעה :הא חיני .המרגורפה יונשש ,בשוחה לכ . תיאליזבה המרגורפב
 . העוט אלא וניא * ,םולשב ומוקמ לע .אובי לכתו םיקרומה לש
 םעט .ונתמרגורפב  ,בל-ןורזב .וא בלדרשויב םא ,םישקבמש וללה
 סויפנ אל ערהל םינוכמה תא .טעומ םרפסמ ,ונל םתודגנתהל קומינו
 לע רבֶקל .לכונ,.אלה---ונידננתמבש .םירשיהו ,חסונה .יונש ירי לע
 לע .הער םוש .תשהוח .הניא ונלש המרגורפהש ,םהל .חיכוהלו םבל
 ,היהי ךירצ-ירישעה םרגנוקב םנ ..םתכלממו םינאמותיעה
 -היעישתה פרגנוקב ונישץ רש א-תא תושע ל
 שיגרהלו .תוקרוטה .הלשממה לא - תא .החותפה .םואנב עיבהל
 תומלשל םיגאורה ;םורומג םי:מותועכ .לארשי-ץראב .תויחל וננוצר תא
 ; תושעל םיבירצ ונא .ןוא..ףומ רתוי .  תיקרוטה הכלממה

 אלא ,ץוח \ יפלכ אל ונל .ץוחנ . המרגורפה .יונשש ,ורמאי
 לש היפא לא .רתוי  המיאתמה ,המרגורפ .ונל השורה . : םונפ יפלכ
 רוע םיאצומ ונא יא = ,ךטר'צל דוע םיפאוש ונא ןיא = .ונתדובע
 ,תישעמ .הרובעב קר: םיצור ונא |; תיטמולפיר .הדובעב .ךרוצ
 תאו -- .,םושיה לש .הגרדומה .ותוחתפתהב ,ונמצע  תוחכ .לודגב

 ןיא--וז- הניחפפ םג לבא .ונהמרגורפב עיבה5 םוכירצ .ונא הז לכ
 הנשל :העבקנ :אל וגלש המרגורפה , המרגורפה יונשב .ךרוצ םוש

 ,תובחרו תולודג .תוירשפא הכותב .לולכל הכירצ איה . םיתנשל וא
 ולמלא םנמא . הלבנומ הרובע רעב םג .ללכ העירפמ אוה ןיא .לבא
 ונויה - יאדו ,ינויצ  סרגנוקל  הנושאר = וישכע  .םיפסאתמ = ונייה
 בצמ \לא התוי המיאתמה ,רתוי: הלבגומ - המרגורפ וגל .םיעבוק
 ןיא ירה = ,הפרנורפ וישבע :.םיעבוק .ונא. ןיאש ןויכ לבא .. עגרה
 אל המרגורפה יונש -. תמייקה המהגורפה תא'.תונשל .םג .ךרוצ לכ
 הז תמייק ונלש. הפרגורפה . ..:ונתגלפמ רצמ  תערזתולק אלא .היהו
 אובנ המלו : ;תובבלב . םישרש התכה .רבכו = ,הנש הרשע-עבהא
 תא .טעמלו< החכ תא. .שילחהלו = ךרוצל ..אלש 'התונשל אופיא
 ?.התומד

 וניתורסומ :םירושק .תיאליזבה המרגורפב =: רחא .רבר .רועו
 דימעהל .לוכי חמרגורפה .יונשו---,תימואלה ןרקהו :קנבה -- םילודגה
 ונא חומו , הלא = .וניתורפומל  עגונב  חוטבדיתלב .בצמב | ונתוא
 ונלדתשהש :העשב וניאר-=-ונל קוזהל וצר שי :יכ , רהזהל םוכירצ
 רשא  ,םישנא :וישכע סג. ואצמי ילואו ,קנבה : .תונקה' תא  תונשל
 םישדח םילובלבו :ךחפ .ליטהל ידפ : ,המרנורפה .יונשב ושמתשי

 הפורמ  רעצב :וגייחכ .ונל .הלוע.השדח הֶריצי לכ .. ונ;חמ ךות לא

 5א ,םויק ךרע .לעב רבה; הזיא וגל שי .ר:כ 'םאו ,םילודנ םירוסיו
 אל וז הסירהש ,קפס לכ .ןיאש העשב  רוחיבו ,ותוא .סורהל .אובנ
 שי .היהיש רצ :הזיאמ :איהש-לכ  תלעות וליפא ונתדובעל איבת

 : המרגורפה .יונש  ידיל  ונתוא .איבהל .לוכי- היהש  ,רחא בצמ .קר
 ה הלשממה םע ..ןתמו"אשמ הזיאב .םידמוע ו



 . םירשחה תא טיקשהלו תועדה תא סייפל ידכ ,ונלש המרגורפה |

 זיזהל-ונל ןיא ךכיפלו  ,הזכ בצמב :,עוחיב  ,םיאצמנ ונא ןיא לבא |
 . + המוקממ ונלש המרגורפר תא

 לע הבר תוררועתהב וישכע :םירבדמ | תינויצה תונותעב
 סרגנוקה לש יונויע זכרמל הרוטלוקה . תלאש תא תושעל תוציחנה
 *תינויצה חדובעה זכרמל תירוטלוקה הדובעה תאו \ ירישעה
 סרגנוקה ךָירצ יאדו .הממהה ןמ הברה שי ולא תושיררב
 קוסעל סרגניקה ךירצ יאר\ ;ןפקיה לכל הרוטלוקה תולאשב קופעל
 . תירבעה תוהפסה .תוחתפתהלו הפשה תיחתל תועגונה ,תולאשב
 , בושיה תלאשב קסועה רעול ךפהי סרגנוקהש ,םיצור ונא ןיא םא

 יכ ,ףכל גארל םיכירצ נא ,הפידואב  ןויצ-יבבוח לש רעו ןימל
 ר ןינע שמשל הלוכיה ,תישעמה הדובעה תולאש לעמ םמורתי
 ל גוחל אלא םיפרמצמ םה ןיא ףוס-ףוסש ,בושיה יבבוחל
 וירברש ,םעה לכל המב תמאב שמשי סרגנוקהש ,םיצור ונחנא םא
 לכב קוסע5 ךירצ אוה ירה ,הלוגה תוצופת לכב םיעמשנ ויהי
 ונא סרגנוקה .ירי לע . םעה | ייחל | תועגונה ,תויללכה .תולאשה
 הוה רבדה תאו ..ותוא דדועלו ירבעה חורה תא םמורל םיכירצ
 ,חורה תולאשל בושח םוקמ סרגנוקהב הצקנ םא קר תושעל לכונ
 ונתנ .יכ .,ונדצמ  הלודג האינש התיה וז . תירבעה המשנה ייחל
 הזב ונמרג . תוכרתה תדובע תא המצעל תחקל תרחא תורדתסהל
 ונאבה אל תוברתה תדובעלו .תינויצה תורדתפהל הבורמ דספה
 תונקהלו תושרח תויורדתפה ,רוציל לק רבר הז ןיא : תלעוה םוש

 ונא ..ןקתל ונילע הזה .תוועמה תא , םייחב העפשהו חב ןהל
 ונתינכת ךות ילא תירוטלוקה הדובעה תא םינכהלו בושל םיכירצ
 ונישעמ תא םינוכמ ונא ןיא ..םיקודאה תמח תא :אוריל ונל ןיאו
 ,ןינבב םא יכ ,הפירהב | םוקסוע ונא ןיא . הנומאהו תדה רגנ
 . םירחא יריל הרסמלו וז הדובעמ לטבהל ןירוח:ינב  ונאדיאו

 הרוטלוקה ןינעש ,המזנהה ןמ רהזהל ונילע הז םע רחי לבא
 חכשנ לא .ונתרובע לכבו * םרננוקב = יזכרמ ןינע תושעהל ךירצ
 סיסב ונל שורד לכ םדוקש ,ברה וננויסנ ּונָרִמְלש ללכה תא
 םג ירה ,ונילגר תחת ונל היהי אל עקרק םא . עקרק ,ימונוקיא

 שישמ לורג ינויח חכ תירבעה תוברתל הָיהי אל לארשי ץראב
 , תולשוכ וניכרבו. תוטטומתמ = ונילגר = ןהבש ,תורחא תוצראב הל

 םנ לארשי:ץראכ ונתוברת תא .חתפל דוע . לכונ העש .יפל םנמא .

 איה. ;םימי ךיראת אל וזכש הרובע לבא ..ונל עקרק :תויה ילבמ
 תכלוה םתוברתש ,ץראה יבשוי תיחת םע חרכהב קספתו עוגת
 הרקי ךכו ,תוצראה לכב .ונל הרק ךַכ . .וניניעל איה .םג היחו
 אלש ,השרח .הזיחא ונמצעל הפ רוצינ אל קר םא ,הפ םג ונל
 --השוריפ וו השדח הזיחאו ,תורחא תוצראב התומכ ונל התיה
 ינויצה סרגנוקהש ירה , תודחוימ תופנב ירוהי בושיו יעקרק סיפב
 תושעל .לוכי .אוה ןיאו הרוטלוקה חלאשל דוחיב תונפהל לוכי וניא

 . ונתוררתסה לש תישארה התדובעל תוברתה תדובע תא <

 אוה + תוינויע תולאש רותפל ריתע .וניא ירישעה סרגנוקה
 םישעמה םינינעה שארב תדמוע בושו ,ושעמ סרננוק היהי |

 הנשת לבל ,.רהזהל םיכירצ ונא ..הגהנהה רודס רבר לע הלאשה
 הללח הנורחאה וז . גרובמהב התיהש הנוגמה המחלמה האיליזבב
 תויהל .ךירצש = ,סרגנוקה ךרע תא הליפשהו | תונויצה דובכ תא
 םורמ לע תדמוע הניא ונלש הגהנההש ,םימיכסמ ,ונלכ | ,ונל רקי

 יוגש \ .דגנ  דבבנה .רבחמה + לש = ויקומנו וימעמ לכ  וקדצ | יאדו (*
 ולה | םיקומנהו םימעטה לכש = וגל  המודמכ לבא .  תיאלינבה  המרגורפה
 סרגנוקב אצמי אל יאדו , עוריה יפל | רשא יִָחא  ירמגל טעמכ םה רתומל

 לע תדמוע הניא וז הלאשו ,המרנוהפה תא תוגשל עיציש ןםדא .םוש ירושעה | =
 / 0% 0 , .תכרעמה ו ו ללב .םויהקרהפ +

 ,םירעצמ הישעמ םנמא ,הז רבדב הדומ המצע איה , לורגה .הדיקפת
 ,ונתוא םימעפל" םה םיזיגרמו  םירעצמ  רוחיב = ,םימעפל םיזיגרמ
 רשא ,הלענ הגהנה דימת שקבל ונילע םנמא , לארשי-ץרא :ינב
 ונאצמ אלש ןמו לכ לבא . םילודגהו םיבורמה וניכ צ לכל םיאתת
 < ,תרחא ;השרח הגהנהב ונרחב אלש ןמו לכ ,םישקבמ ונא רשא תא
 ;הרובכב .םיבייח ונאו ונחכ:תאב איה  וישכע  תמויקה וז ירה
 הלאש רותפל ךירצ ןפוא לכב  ,ונתורדתסה דובכב םיבייח ונאש םשכ
 הב דירטהל אלש ירכ ,סרגנוקה .ינפל דוע הגהנהה .רורס לש וז
 ..ומצע סרגנוקה תא

 .ונתגלפמב תוער יקולח וישכע ןיא .הדובעה תינכתל עגונב
 . תישעמה בושיה תדובע ונל אוה .רקיעה יכ  ,רבכ .ומיכסה .לכה
 :קר וישכע םירופמ ונידבוע ץרמ לכו :וניתודסומ יפסכ לכ  ,תמאבו
 "קר .תועגונ ןה ירה ,תושרח תישירד ינל שי םאו .לארשי"ץראל
 תא ..ןקתל השקב אלא ןניא ולא תושירד = . םירקיעב אלו םיטרפב
 . םוקמה יאנתלו וניכרצל .רתוי המיאתהלו הדובעה

 לכ תא .ריבעהל השירדה לארשי"ץראמ האצי הז-ןמז  ינפל

 וזכ השירד הלכי ,ןבומכ . ןאבל ץראל-ץוחמ | תינויצה = הגהנהה
 : .וישכע .. היקרוטב .תורחה ןהמ .רחאל םינושארה םימיב קר  דלוהל
 םע רחי לבא . ךכל העשה העיגה םרמ דועש ,לכל .ררבוה רבכ
 , םילארשיצראה לש  םדיקפת תא לידגהל ךירצש ,ןכ .םג ררבוה הז
 ,םיימוקמה םינקפעל הרקיעב רסמהל הכירצ בושיה תדובע . הגהנהב
 ינקסע לש תוטלחההו תינכתה י"פע תישענ אהתש הכירצ וז הדובע

 . בושח רבד םוש תושעל הכירצ הניא  תישארה הנהנה, . םוקמה
 .םג .'הפ םיאצמנה תורסומה םע הלחת ךלמהל ילבמ ,לארשי-ץראב
 ,םוילארשיצראה תיחכה תא ףתשל ךירצ היקרוטב תיטילופה הדובעב
 . המעמ תא ןובשחב רימת איבהל  ונילע הרובעל ענונבש ינפמ
 . לא ..םיבורק .לארשי:ץרא ינבכ ימו  ,םיברעה  ברקב  תוחורה
 + םיברעה

 < /תואיקב םהל ונק רבכש ,תודסומ יריקפ הפ ונל שי םנמא
 םישוע םמצעןוללה םידיקפה לבא . םהב תכלמנ הגהנהה רשא , ןויסנו
 תשרוד איהו ,איה הבר הדובעהו .םה םתוירחא לע קר םישועש המ
 הניא .ןכ לעו + םהידרצ ידצ לכמ םיאנתה תעידיו  תוריהז ,ןויע
 םהישעמ םישועה  ,םידיקפה .ידיב -קר = אצמהל הדובעה = הכירצ
 < העצה רבכ הז עיצה ןיימש רב ר'רה . תיטרפה םתרכה י'פע
 8 ולכוי .וז הגהנהל , תימוקמ .הגהנה לארשי-ץראב רסיל הבוט
 < ילהנמ ,לודגה לעופה דעוה ירבחל לארשי-ץראב ורחביש , םישנאה
 < הנהנה . הנמזה יפד-לע םיימוקמה םינקפעהו | םילודגה  תודסומה
 " הרובעה לע .חיגשת איה ;הדובעה תודחא ידיל איבת וזכ תימוקמ
 < םויללכה םינינעה רבדב  ךהדה תא הותתו דסומו דסומ לכ לש
 . ץראב ונתדובעלו ונייחל םיענונה

 0 -- .תינשנו תרזוח איהש ,תחא שי תונשיה תושירדה ןיב
 איה | וז-- ,הזה םויה דע  האלמתנ אל :ןיירעו = .פרגנוקג \ סרגנוק
 ,הרואכל .  לארשי-ץראב .ונלש קנבה : ןוה תא - לידגהל  השיררה
 = חץראב קר הדובעל .שמשי = וננוהש ,ךכ"לכ .יעבט רבד והז אלה
 .םיקפע  השענ יכ ,ףסכה ףסאנ ךכל אל ןה  .:דבלב לארשי
 < לש נוה תלדגה ,ירה תאו לכו = + היסורב וא ,ןויב ,ןודנולב
 .'הגהנהה. רצמ .הפיקת תורגנתהב .דימת תלקתנ, לארשי"ץראב :קנבה
 תא קר וז תודגנתהב םישאהל םיגהונ  היסורב . ונלש תיזכרמה
 < המצע היסורב םג , ידיחיה .אוה ןיא תמאב לבא ,  ןודנולמ ןבוק 'ה
 עפפי לבל ,לארשי"ץראב ונלש קנבה לע םירמושה ,םירוטקיריר שי

 " הלאה םירוטקירידה | ונורטפי אנ לאו . הלילח תובחר | תועיספ

 "קנבה ןוה תא  דימת םילידגמ םה השעמלש :,הלינרה \ םתבושתב
 "= ,תינשו ,םחרכ לעב רכדה תא םה םישוע , תישאר ., לארשי"ץראב
 רול ה . ביאכמ .הגהנהה רצמ הוה סחיה .. תקפסמ הנואש הדמב



 , רנרֶל בקעי םיבוט םיקסע  השוע לארשי"ץראב  קנבה אקורש .םושמ ,רתויב
 ----- דנריביד בוצקל = ןודנולב קנבהל םג תלוכיה תא ןתנה אוהו

 פייס ב "תאמ הנוגה תיבח הבוג 0 קנבה ןכ לע יכ ,ויתוינמ ילעבל
 ייל ,ול הולמ אוהש ףסכה רעב הניתשלפדחילגנא 'ח לש קנבה

 םימועזה ףרחההיִבְרַעְב ףקיה תא הנש הנש ביחרהל תורשפאה תא איצומ ינמרגה קנבה =

 3 : 7 דע ,ולש ןוהה תא  לידגהלו םישדח | םיפינפ חותפל ,ותדובע |
 תבשויה | ,ונלש הגהנההו * ,קנרפ ןוילימ , 95  ידכ עיגה רבכש <

 חַהְנה יִרָפְּכְש הַעָשְּב תבחרהל םוקמ דוע ןיאש ,ןומרכ תונעט דימת האלמ ץראל ץוחב | \
 היסלופ יגלֶשַּב .רובקו תרבעהבו םישרח םיפינפב ךרוצ דוע ןיאשו לארשי ץראב םיקסעה |
 ו 4 הכירצ הפ םיקסעה תלדגה ןיא 5 ..ןאכ5 ןודנולמ םיפסכה | =
 רותב ונל /ץוחנ ינודנולה .קנבה . ןודנולב % הריגס .םורנל <>

 הָנָבְלַה .הָפופה תמטשמ םג ונל ץוחנ אוה . אפוריאב םיקנבה ןיבו הפ םיקנבה ןיב .ךותמ"
 ;הטלעה ללחב הכלהש לבא ., םיילננא םלוכ םה ל םיקנבהש םושמ ,המריפ רותב
 ו םייקתהל ךירצ ' אוה ,ויקפע הא םצמצל | ךירצ ןודנולב = קנבח
 יואי יפי םיִבְָב , של ונלש םיקנבה לש םכרצלו ו הליחתצל |
 ,הקוחרה ּורָצָחְּב דָחֶא לָּכ התע דע לבא ,םדוקה טרגנוקב הלבקתנ רבכ הז ןבומב הטלחה
 ; הָשגַרְתִמ הָרְצְל םיִשָשּוחַּכ ירחא ושרה לודנ .ישוקב קר 6 הטלחה אלא הראשנ אל
 תחיתפלו ,תפצב טועפה ףינפה תא חותפל גרובמהב סרגנוקח .
 : ףינפ לכש יפ-לעהףא  .םידגנתמו םידגנתמ | ןיידע םישדח \ םיפינ 0

 ּוקנחְיו םיִלַּה .ּושְּבַחְתַה תושעל םגו .אוהה םוקמב .ידוהיה .בושיל חכ ףיסוהל  לגוסמ שדח
 2 ,הָלָלְי-תַניִנְנב ויחַא שיא . םיבוט םיקסע

 מילא ודעונו -- שו זא םתלהנהב ףתשל ךירצ .: רחא .ןוקת רוע שורד ונלש םיקנבהל
 ו התיה ונלש םיקנכה תדוכעש ןמז לכ | . ימוקמה :רובצה ' ת

 םיִליִאזרוע יל מ םיִחָלַּפ תוירחאה . .לכו הדובעה .לכש  ,םיכסהל היה .רשפא ' ,הרע
 ,ןייב .םָנּומָמְש גיִפָהְל ' | "ץראב ונלש םיקנבה לש להנמה ,םנמא ..דחא שיא יריב הנאצמת
 ,הָרְדוקַה תיִבָחְּ רַמְשִמַה ,םהיקפע םוסב | ,םתדובע רודס תבוטל  .תושעל הברה .לארשו

 ויתוחכמ הלרג רבכ הדובעה לבא ."וכו ץראה ינב  רצמ ןומאה יקוז
 :לּכַה לע םִיְִַב למל רבכש ,הזכ .בצמב וישכע םיאצמנ ונלש םיקנבה ..ידיחי .לחנמ

 , םיִפַמּו תויִנּורַא רַבּד לע יכ  ,רבלב םיפסכ ינינעו = רחסמב אל ל תלוביה םהל שי"
 ;הַעיִרְזל תועקרק טועמ לע ונלש םיקנבה . .בושיה תדובעב םיישממ םירבד םג תושעל םג ְ 4

 ינינעל | ,ץראה .ידוהי לש םיבושחו  םינוש םינינעל סחי ם םהל שו
 יואַרָה  ,הָרְעָהיסִנְרַפ לע םינינעל םג .תובורק םימעפלו = ,םירעבו תובשומב ונלש .בושיה \ <
 :"אָּתַשָה- הָפְְקַל--חדּויש םג ךירצ וניאו .לוכי וניא להנמהו = ,לודג | ירובצ ךרע םהל שיש ; |

 , תֶומהיתְקיִתְשּכ םיִדְבְכְ

 הָדַעְרַּב עַמְשיַו םָצְמַטְצַה
 (ק-

 םיִּכשְחַמ- -תילע הזאב

 "רּוראה 6 טסולוה רלבל, לע ףתשל אופיא | ךירצ = . רבלב ותוירחא .לע לכה תא" דימעה"
 . ו הצעומב ופתתשי | יכ  ,םיירובצה תוחכה תא םיקנבה . תרובעב =

 + טיפה רש תא 0 אלא ,קנבל הצעומ שי םנמא .תוירחאה לש הלועב םג ואש
 הָכְלְהש ,"הָפיִרָה הָצְקש לע , להנמה ידיב ירמגל רוסמה ,ישפח דסומ רותב תמייקתמ < איהש
 הָרָשּב םימלֶא םֶלֶאְל תויכז םג ול תונקהלו התואנ .רתוי הרוצ הזה דסומהל תתל ךירו

 . העפשהו] חכ ול ויהיש ליבשב ..תועי
 ! הרה אַה הָהו-בֶשָתו
 , : ןיא ..ירישעה פרגנוקח תושעל לכויש  ,םירבדה םה םובר אל ואצמְש חלפה יִנולַּפ לע

 -- תּונָליִאתַבְְִּב ןורטיה םיחתפנ םניא םובחר םיקפוא ;הריצי תפוקתב התע םימייק :ונחגו
 ;ונורקו ויסּוס תֶא רצעיו העשב ,תיניצר העשב ףסאתי ירישעה סרגנוקה . וניניעל \ וז .העש
 0 : תוממורתהל םוקמ הב ןיאש ,םוי"םוי תדובע , השק הרובע ונל הכחמש
 6 הָרובָח דוס לע הלק .םוי"םוי  תרובע יהת לא לבא ,  םילודנ ' תונוחצנל ₪

 ,ינמְלַ ן לע ירעיל תולעו חורה תוממורתה ימי = ,תודעומהו םינחה :ימי
 ,המוגו ,רמוגו ,רַמּוגְ ,  םמי ירח הא אלא םיאב םה ןיאו  ,םה םיטעומ |
 .םוידםוי תדובע --  ,הסנ ,השק ,הטושפ הדובע = -

 , ּולָצְנְתִי םיִחְנּוְ םיִלָצָע

 שו ו תֶא םיִאָּבַה



 | תועורקס ווּ תוובנְמ
 םֶשַרּכִמ םיִפניִב ּוצָמָי
 ; תורּורְב-אל "תוללק לש תוורְבָה

 הָחַטְבְבּ רבב ּובָשיִתִי

 גֶחַה םיִלַפַפַ בג לע

 -- הָיּותדַה הָבְבְשַל םיִכּומְפַה

 םּבְרְק לֶא "תורושמ. וכסניו

 - .הַָָ םיִַחְל-תְְַבְּב
 ותְרטקמ ָחֶאָה איצוי א
 ו פָנַמ קָמְְב הָבּחְתַ
 ('הקרְוחַמ הָמָטַפיְו הָנָשדְי
 % ,הָכּועְמַה תיָחּופְלְשה ךותמ

 ודָי לע ורָבָח בָשִיְתַמ
 : השקנה ופכ .ול טשופו

 ! ףקבטמ ,םיכורט ,אָנ בה ְי

 *תאז ןיאה ,הֶתוצּב רטקנ
 יעברו יִשיִלָש ם רַעְנִתַמ
 יזטַעְב \ ומָצַע תֶא לפְרעְל
 תורטקמ ןושד לוק רַבַעְו

 < ג לב בצת רצ לוצלצו
 ב
 :ןולו שטבע יש
 הָכּומְנַה הָרְקְתַל ּומְמְוְתי

 ;הָחְּכִ הֶרונְמַה ּמָמָעְ
 , : םיִבּובּ הָדְולַח תַלּוכָא

 ו ץרָאָל ּוכְבַאְתְי הָמָשַמ
 / תיבה יִבָשוי תֶא ּופְפֶאְ

 = ענר ענר ובת
 ,..ואפקְ-םוקמַה רָבָּכ רצ דע

 ,םייופח םיִלָרַ םיִבָשְויִו

 .3 רּוכָעָה וחמ םע דָחֶא ל

 הָפְצְרֶה תַאְלָחְל םֶהְנִע
 . \ מַה הָפְטל םֶבִלְו 0
 תורָבַה םיִקָרָפְל םיִאיִצומ ה

 ,זמְּבַמ תומּומָע תורבסו | +

 תּולְצַעְּב לנו הָכָכְ /

 .גרבמונ ד

 < . רטקהְבּו קוהפ לַש לֶבָהְ
 - = הנוכיתוברמ = תוקיקרו

 ל = תב ,חַזְרַפַה לח
 2 .ןומָמָש-יצוקש אלמתמ

 ל ה

 7 וםיִצְעידַבְּכ חלש לע ,דנִמ
 2 ,תומּגו :םיקְיִרָחב םּוגָפַה

 לַמְואְב הָלְב רָי הָחְתַפֶש
 = ;תֶרָתַא הָדובַע פא
 ,הָרּוכָע הָרּונְמ לָבַאְתִּת

 ו תיֶנרודק ּוטָמִא הָבְשוי הפ

 2 + תובָאָהתַפּוקְתִמ הָפַמ לע

 -- רֶדָתַהיתיִצָתַמ תֶא הפות

 ,ּהָקְמּופ הסב הירו
 / == ;חָרָבְּבַמ הָתָצונ טלמָת וא

 כ המַחְנא םינְרְל הָחְלושְו
 ו קנה הלועש יעטק םע

 ..לֶנְפִמִד תיבה ריוא לֶא

 תֶבָעוי הָיִצְחשַכ ,הָדָ לע

 יל תג הי
 יִתוחַא הקְנח :הָמְנְמִנִמ
 , ּוְלְּב תַביִבַחְו הָמעָפַה

 = התת ןקה יפ תא
 ,אָטֶח אל קוניִת לַש תּומיִמְתְּב

 . = הָוְִה הָתְפְלְחַמ תיִצְָו

 חלש לע םיִנאְדיא תחנוצ

 ירה יא דָרְבְל הָפְלִע איה
 7 הָלַצִע םיִרָוכָשתַניִננּ

 ו םיִרָלְ ןיְנָעלָּכ רָמחְב
 .1 הָתודְלְ תמש תֶא עשפשיָש

 (יאובי  ףוס)



 הז:יכ ףא  ;תופיע לכ ונשנרר אל .. ונחור תא רכש ריהבה ןבולהו
 ונפאש ...ןהילאמ וכלה וליאכ- ינילגר ., ךרדב ונאצמנ תודחא תועש
 המישנ .לכ לע ונגנעתהו =, לקהו חצה םירחה :ריוא תא ונברק \לא
 תשלש וניניעל ולגנ בוש .התע דע ונערי אל רשא גונעת המושנו
 תועבגו םיקמע ,  תומוהת וניאר בוש ."יארפה רסיקה, לש םישארה
 לש , עלטח-ףרוע :,ופרע לע ,ץצונו -ךז גלש םיסוכמ םלוכ: ,םישחח
 בע וניאר הלק .העש ירחאו ,ןשע ןיעב: לגלגתה "יארפה - רפיקה,
 ,תומד-רסח | רוצי ןימל המוד התיהו  הטאל  הלחז .רשא < ,הנטק
 רשא לככו .םירהה יצירח' ןיב .רשא ונק לא -ךשמנו .ףאושה"
 ריכהל ןיעה הלכי | קחרמבו ,םישדח תוארמ וניניעל ולגנ ,ונאשנתה

 הלאה 0 ולגנ .םיתע  םימש םיכמותה | ,םיפלאה תא

 זא ויה םימודו שטשוטמ הארמה היה םיתעו ,הבר ' תוריהבב

 ונתחתמש העקבה לכו ריעה ,ןיא רהנ . רוא:יגופס םיננע ןומהל
 . וניניבו .םהיניב  ולידבה ' םיננעה = ,ןיעה = ןמ .לילכ ומלענ רבכ =

 ,ירופאהו הכה אוהה ינוליחה םלועהמ םידרפנ .ונמצע תא ונשגרה
 םיננעו םיעלסו םירה ןיב .תישפנ שלש קר .ונא ירה ןונבוע רשא
 השקב ,ונברקב תפסות .התוה רשא 0 תוהרועתהה =. גלשו

 ,ארפ:תואירק ינימ לוקב אורקל ,ץורל :,רישל ונלחתהו ,אצומ הל" =
 ,םינוש םירבעמ ונירחאמ \ הנע םירהה"דהו

 : ויניעדהארממ רוכש רלאווצראווש היה ונלוכמ רתוי לבא

 ,םימודא ויה וינפ ,ףרה-ילב ץרו רש ,רחנ לוקב קעצו ארק אוה
 שפיחב גהנתה אינוס םע . שממ ןוענש לש קרב קירבה = וינועבו

 חקול היה םעפב םעפ ירמ'. הבוהא וא היהא היה ולי , רומג |
 ההוא הממ וא השאר לע התעבנמ' תא ליפשמ | ,ודיב = הדו תא

 , עגר ףא הנממ ויניע תא .ערנ אלו הנממ רס אלו. ,רחא רבע לא ."
 ינפב הטיבה = םימעפל = קרו = ,הבחב | וילא הפחיתה | אינופ

 ינא ןכ הנה ! םוכהוא .דציכ ,האר אנ האר :ילא הזמר" ולאכו <>
 ...יתוא ובהאיש ;הצפח

 . םוקמהייבשותמ .לגרחילוָע = םע .ונשגפנ םעפב | םעפ ידמ < >> 0
 ;ונינפל .םירבועו תחתמ םיאב וללהו ,רהה:ימורממ םידרוו וללה'

 ,וניניעמ ףכית ומלענ ,לתפתמו םקעתמ .םירהה ליבשש ינפמ לבא
 אב  וליאכ .ליקהו ,,ארוק:לוק ונעמש םואתפ .ונרבל ונראשנ בושו =

 םרט דועו ..םירבעה לכמ ול .הנע דה "| פוה  !'פוה, רצה ןמ
 ףריח-תלגע הבר .תוריהמב :ונילא הדרי ,ונביבס טיבהל ונקפסה

 העונתהמ העזיהסוכמו = וליכ םודא = ,שיא בשוי הילעו ,הנטק
 ךותמו ,הרצה ותלנע תא .תוטהל .קיפסה אל אוה . הריהמה |

 ,הכפהנ הלגעה .גלשה-ריק לא ףחרנ  ,וגילע רובע ילבל ותוריהו
 םק ךכירהא | ,ליבשה ינפ 'לַע גלשב .לגלגתה ,הנממ לפנ שיאה
 0% קוחצ-תבב ונילא הנפו ,הרק אל רבד וליאכ ,הרומג .החונמב
 : תמורעת ןיעמ םג הב היהש

 יתארק אלה -, ךרד תונפלו הדצה תוטנל .םהייה םיכורצ -- ;
 + םתעמש אל םולכ ."פוה:פוה, <

 ..ופוגב אוה םלשו  אירב םא ,ותוא .ונלאשו החילס ונשקב
 לע .לגלגתהל קר רשפא .ללכ הנכס םושמ הזב ןיא ..קחצ אוה
 םימק זאו ,םקעתהל ליחתמ אוה םשש ,םוקמה 'דע ליבשה רנפ
 'ונדחפ אופיא םנחל ,הינשה הליפנה רע בוש םיעסונו םיבשויו
 םלענ הרהמ דעו ,ותלגע לע :םעפה דוע בשי אוה .ול-ונגארו
 ונרהמ רבכ ונחנאו ,תולגע רוע ודרי הלק .העש ירחא ..וניניעמ
 . רוטיקדתלנע .לש תוריהמב ונינפל ופע .תולנעהו ,דצה .ןמ דומעל |

 הלאה תולגעהמ תחא לע "קר . םיעסונַה ינפב לבתסהל ונקפסה אל *
 תשובלת השובל | ,םינפ"תמודא .תילוריט .הרענ ,  עסונ :גוז .וניאר
 + הלגעה תא לנו ינפלמ .בשי רשא  ,שיאה תא הקבח ,תימואל
 ו ל .הארנ יב ,היה רצו ,רשואו םייח אלמ ,הפי :היה הארמה |

 ו

 תואירקה ועמשנ בושו" ,הזה וזה םג םלענ הרהמ דע ןדחא עגר
 / ,"פיה פיה,

 ,אינוס . הלאש --- ? הלגעב ונחנא םג דרנ םאה =-
 .ילא םואתפ

 + תדחופ תא ןיא םולכ --
 + ךתער לע .הלע הז המ =
 +ילפת םאו --

 התונפב

 .םוקא --
 התיה | ,הארנה = יפכ' ,איהו ,הבל"ץמוא .לע התוא יתְללה

 הכב ידי תא הקבה איה .ילש | ,טנמילפמוקהמ  ןוצרדתעבש
 :שחלב הרמאו

 רוחשה לצה ,ילש רילאוואקה לא בושל ינא הכירצ --
 +התא אנקמה , ךכ-לכ םויה אוה ןינעמ ,ילע ענעגתי

 ,אל --

 ?הלגעב דחיב דרנה --
 .ךצפחכ --
 .,בומ כ
 ,רלאווצראווש. לא הבשו ידי תא הקבה םעפה רועו
 ןקזהו .םיילאכרַאירטפה | םינפה לעב ,המוקה:הבג יילורימה

 ב ,"ל'דֶאמ גיטפָארק א, :העש ונפל ינזאב שחלש הז ,לרוגמה
 תכלל 'הנוכב .ריחכה .וכלהמ דעב .רצע אוה ,ונתא שגפנו תחתמ
 -תולפמ רבר :לע ,םירהה רבד לע החישב ותא ונסנכנ .דהי ונתא

 היתוארמבו | וצראב .האגתה אוה .םירהב םייחה רבד לע ,גלשה
 םורמב .תנגוח הרוגא | וזיא :יכ ,ונל עדונ החישה ךשמב .םיפיה
 אלב .,ןולל .םוקמ : . תאזה .הדוגאל רבח ומצע .אוהו ,הגח תא רהה
 לא תולגעב תדרל םיחרכומ :היהנו  .םש אצמנ אל ,קפס לכ
 וליפא יכ ,ונתוא = חיטבה .אוה 4 ,רחה עצמאב רשא * ,ןולמה
 הנכס לכ ןיא ' הנושארה / םעפב גלש תלגעב תדרל םיפנמה
 ךרדה תא רגוס : ,ליבשה ירבע ינשמ .רשא ,גלשה ,םהל תפקשנ
 ךומס רבוע < ליבשה ובש ,דחא  םוקמכ קר : .הב .וטתי ילבל
 ,ונתוא ץעי .אוה. ..רהזהל ךירצ ,םש .ךומנ גלשהו ,הקומע םוהתל
 הרק הרבעה הנשב יכ ןעי = ,ונילגרב אוהה םוקמה תא רובענש
 : .הפ גרהנ ;הלכו ןתח ,גוז .  ןוסא-הרקמ הפ

 וידיב ריפה :ילוריטה = . רמא .רשא םוקמה דע ונאב הרהמב
 לע תרפסמה ,תבותכ התורה וילעו .,עלס וניאר זאו גלשה תא
 . ןוסאה ותוא  רבד

 :יטקניטסניא .דחפ הויא . ונילע הלפנ המיאו ,וניתחת ונמבה
 טג : תאזה \ .הקומעה .םוחתה לא :ונטיבהב ,בלח תא .דירחה יב
 םיעלס ; הכרצ"לכ גישהל ןיעה הלכו אל תחתמ גלשה ןבול תא
 םוקמה ארקנ. ךכ- -'ןטשה םוהת,  ,םירבעה  לכמ | ורקדזנ םייארפ
 רשפאחיא טעמכש ,הבוזע םוהת  ,ונידיב  רשא רהה תפמב הזה
 לש ינשה ורבעמ --ילוריטה ונל רפס-- ךרה וזיא שי  .הילא רודחל
 םיבר םירטָמש ,נלשב הֶתע תעבוט תאזה ךרדה לבא  ,רהה
 תררוש ,ריהב : :םויבו  ,המש :אובל רשפא ץיקהיימיב קר .והבג
 , תילולפא םש

 .ונתאמ . שיא .לאש --- + םוהתה הקומע םאה --
 אוה | והקרזו  ותוא השקה ,נלש ףכה אולמ חקל ילוריטה

 עיגה רשא :דע םידחא םיעגר , ורבע ;בישקהל ונוא תא הטה
 : ו . הקירזה לוק וינזאל

 -, הנע -- ,םיחטמ :.תואמ יתשמ רתוי -=-

 הליחתה הועו  הרק חור .ינפוגב לוק ןיעכ שיגרהל . ונלחתה
 תא האלמ תוחכ ןיעכו .םיריהב = תויהל = ולדח םימשה = . תבשנמ
 עצמאב | וליאב .קמור = ..ריואה
 לוקכ' ,םינושמ תו םעפב םעפכ ועמשנ קוחרמ ,התזחא הדערו

 ' םואתפ שמשה הרחפנ התחירז

 ל
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 םילגלגתמ .םימערהו ,אב .רעסש ,ונל .המדנ . רעיב .םיצע  תליפנ
 הבשנ חורהו | ,,םימשה ינפ .וסוכ .הרהמ דע  .רהה רבעמ םש

 לע הללוחתה .גלש תפוס . אפוק  גלש יתפ .ונילע הקרזו .ונינפב

 הפופה רה תא קר םשמ האיבה חורהו ,"יארפה  רסיקה, .ינפ
 ,..תאזה

 --,ילורוטה ונתוא םחנ --,הבקה  ךראי אל הזה בצמה --

 .התע :וב םיכלוה ונאש ,םיקמב :תויוצמ !ןניא  גלשה-תולפמ

 גלש תפוסש העשב ,תושעל :ונילע המ ,ונתוא הרוה אוה

 ,גלשב עובט ילבל הנכסה ןמ ץֶלָחִנ רציכו האב

 , ךכ תושעל  ךירצ =

 ,וילגר .תועבצא תוצק לע דמע = ,וידי תא םירח :ילוריטה

 . ףועל ןוכתה ליאכ
 . גלשה לעמ :אשנתהל --ונתוא הרוה---,חושל = -

 המיא ., וניניעמ םלענו .ונתוא בוע .הרחמ דעו ,ונל ץעו ךב

 -תפוסל .וניכח וליאכ ,ונרבל ונראשהב  ,וניתובל תא הפקת .הלק

 המכ . היתחת םייח ונרבקתו ונילע "הסכתו אובת  רשא ,גלשה

 הז .עודמו !םימי המכ ךשמנה = הומ ;הזה תומה  דירחמו ארונ

 תא ליצהל רהמ קפס לכ אלב --+ הזה ילוריטה | ונתוא * בוע

 4.'ךכ ,חושל, , וירחא רהמל םילוכי ונא ןיאש  ,ותוארב ,אוה ושפנ

 :לכ חמש .הלק העש "ינפל  רשא  ,הזה .גלשהו .  וירבד לע ונרזח

 התע ךפהנ ,ותוריהבְב .רפשמו הפי .ונל הארנו ונחור תא ךכ

 אלא ארבנ אל רשא | ,תומדדרסה ,רופא  ,ארונ רמוח  הזיאל

 : , םדאה לש ונוסאל

 הרשע ורבע אל .רבע גלשה .הברה ךרא אל ונדהפ לבא

 הפמש שמשהו | ,םיצצונהו םיריהבה םימשה ופקשנ .בושו .םיענר

 ואב הנשמ תוררועתהו הלופכ הודחו ,קירבה גלשה ,קותמ םוחו רוא

 ךרדה עצמאב = .ןורבש ידכ דע .העיגה .תאזה תוררועתהה .ונילע

 תא ונשנה. .םר לוקב רישל ונלחתהו .גלשה לע .ונתשלש ונבשו

 ויגהנממו .וילבכמ .םישפח ,ונותחתמ רשא םלועהמ =ילדבומ ונמצע

 ונינשו ,"התא, ןושלב ונהא .רבדל .ליחתה רלאווצראווש +: םיהעבנה =

 ינא ,התיא ונגהנ ,הל ונקשנ | ..רומג  שפוחב אינוס םע .ונגהנתה

 רעיההירשכ ,היתועורזב ,ינשה רבעהמ  דלאווצראוושו- ,.דחא .רבעמ

 איהְו .םנבור לש וירויצב .היובשה .האיפה תא .םיגחונה = ,וללה

 םואתפו = ,הירחא ונתוא הכשמו ונידימ  טלמהל  הצמאתה וליאכ

 ..םרו .לילצ קוחצ ץרפ היפמו גלשה .לע הלפנ

 שארמ ולחז םיננעה .ולוכ ןשע *יארפה רפיקה, לש עלסה-שארו

 . ונותחתמ .רשאו ונל םיכומפה ,םינטקה םירהה תא וסכו ובג לע רהה |

 ינש לש הבוגב אצמנ רשא ,ןולמה לא  ,ונתרממ לא ונעגה .רשאב

 ,ונותחתמ רשא לכ לע םיננעה :וסכ .רבכ ,םיה 5עמ םיהטמ םיפלא

 לש שמשו  ,םינבלה םהיליעמב םיפלאה וקירבה ונממ הלעמל' קרו

 . תוינוסכלאה | הינרק תא םהילע הכפש םיברע"ןיב

 וי

 התיה המיִענ תופיעו ,ונבל תא = ונדעס ,ךרדה למעמ ונחנ

 אל איה .הנימב הניוצמ התיה וז תופיע םנ  ,ונירבא לבב הפופש

 ,םיבישקמו םִיָרְע .תויהל ונתוא הדדוע םא יכ ,ונילע  הנש הליפה

 . רחאל = היהו  ךפהנ ורבל = ךלאווצראווש קר . ןנובתהלו  תוארל

 ,ןחלשה לא" בשי אוה .םואתפ עתפל וילע  הלפנ  הרוחשדהרמ

 ,תערמ אלש תולפאה :ויניעב טיבהו .תחאה ודי .לע וינפב ןעשנ

 הזה םלועב

 הפאש םשלש ,םוקמה יל 0 ,שמשה

 שמשה עוקשב תוארל הצוחה ונאציו ותוא -ונבזע :.רָּבָד אל . רבדו

 = ,ןמגראהינּנ תשבול .הלוחתה ,וניתחת הצבר .רשא .,הננעה 0

 7 'תממוע שא ,תועוצר וחטתשה

 8 ל ּי <

 הלוכ .הננעה .יכ ,המדנו ,שמשה .תכרק םע החקלתה תאזה שאה
 ינוג קרו ,הננעל החכ .הארמ היה ונל בורקמ , תובהל . הזוחא
 השוע עבטה .ררקתהו ךולה ךלה ריואה , םשו הפ ופקתשה תלכת
 :ופלח , ואב םינוג יבג לע םינונ .הגררה ילב ,תוריהמב וישעמ תא הפ
 תא :וחקל .םירחאו ,ורפוה  ,וחתמנ םינוליו ,םוקמל םוקממ ורבע
 "וליאכ .,וז הננעב :.עבוט הליחתהו ,הברקו .הברק שמשהו .םמוקמ
 םירהה ודמע ביבפמו .הלאה םיעבצה ללש ךותב ףחרל הצפה
 אלמה ,הוה הזחמה לא .הימודב ומיבהו  הלונע .ןרוג-יצחב םימרה
 ! סה ..שדוק-תרדהו .תוממור

 ץצונתה ןפלה גלשה  ,הרוא-יפוטש ווה ןיידע םירהה ישאר
 ' לע םיאלפתמו םירמוע הלאה םירהה יכ ,היה .המודו ,םהילע
 החטתשהו .בחרמה לא האציו םהיצירחב הרלונ רשא ,תאזה הננעה
 .שמשה תא הברק לא תעלוב איה התעו ,הטשפתהו

 לוע םירחה ישאר לבא ,ןיעה ןמ המלענו העבט שמשהו

 הטעמ האְנע הליחתה ,וניתתתמש הננעה . ריהבו ךז .םדואב וצחר
 "ומרענ וליאכ ,שמשה העקש םשש ,םוקמב הרעב שא קתו ,ההכ
 : <+ןהב חפנ רירקה ברעההחורו , תורעוב םילחנ תחתמ םש
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 '! ,השירחהו יעורז לע הנעשנ איה , אינוסי ינא ,ונבל ונדמע

 םיעבצה ,ונבל תא ואלמ ישירח  דערו תושמשה-ןיב לש בצע
 םיללצהו -רוחשה תכלממו ,םסקההינוליו ופע  ,םיכלוהו םיבכ וליחתה

 3 ,םנואגבו םררמב :ודמע םירההדישאר קרו ,לכ לע \ החמתשה
 הנה .,ונירוחאל ונטבה ..םתוא הפטע הריהבו הכר תומימדאו

 < אוה םג- ץצונתמ ,םירטמ האמכ קר ונתאמ הובג ,ונלש רהה-שאר
 \ רשפא םולחב קר \ .םירכדו רמואב .וראתל יאש ,םדמדא עבצב

 ףטע .בורקמו קוחרמו .ףטלמו גונע ,ךר עבצ ,הזב עבצ תוארל

 ןגנש ,עבצ  ,םירהה ישאר תא הז עבצ
 ..,הרתוסמ הוקתו הדירפ לש

 ,יל הקשנו ישאר תא הדיב הקבח ,ילא הקחרנ  אינוס
 ,ונל קחשל הלע אל םתעד לע לבא ,ונל םיכומס ודמע םישנא

 ,המושפ .התיה ונלש הזופה . םהינפב שייבתהל הלע אל ונתעד לע.

 וניניע תא ונאשנ םואתפו ,הזה הפיה םלועה לכ ומכ ,תיעבטו

 "םטוחו ,ונתאמ קוחר אל מע אוה ,דלאווצראווש תא  וניארו

 ,,,רוק5 דער אוה . . .הרתוסמ .הנוכ וזיאב ונילא 'ףקשנ ולש רשנה

 ונאש ,םדא ינבל קר שי תאזכ תוזח .!וינפ ויה םיארונ המכ ,יוה

 :החונמב תומה םכרבי םרטב ,הנורחאה םעפב םהינפ תא םיאור

 , ,וילא יתברקו .אינוס תא יתבזע

 ..יתלאש -- + ךל רק םאה --
 - ל ,.י שירחה .אוה

 =, ןושיל םוקמ הפ ןיא .ונתדרב םמחתנ הרהמ דע =

 . .ץפח ילב רלאווצראווש הנע -- . ךכ = -
 "| ו דלאווצראווש ליבשב תחאה  :גלש"תולגע | יתש ונחקל

 החפט ,תלהוצו הזילע התיה איה ..אינוס ליבשבו יליבשב הינשהו

 ןוצל הל . הרמח דלאווצראווש -םעו = . הללוהתהו הקחצו יפתכ לע

 רי ,"רוחש לצ, ול .הארקו

 .ערוי וניא --

 2 ,םומעש ליפמה הטושל תייהו תכפהנ

 ,ונממ התפרה אל האז לכבו  ,רבד הנע אל אוה

 < דיתעבו ,החוה תא ררוע התע דע רבעש המ = .התיה הלהצו החמש

 < .תוריהמב הפעה | .הלגע לע הלילה עצמאב העיסנ הינפל הפקשנ

 <> ,ןהיריחב .םע הלאה תוילוריטה תומלעה ומכ ;יתא דחיבו , הלורג

 ,הלאש -- + רלאווצראווש ,ךל רק 'םאה --

 0 . ב

 : + לופת םא ,השעת המו --
. ; , 6 / , 

/ 

, 

 /:הניננ ,תישירח הניננ

 7 + אריתמ ךניאה , רוחש לצ

 -\ תאלמ
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 .. שירחה .אוה
 ישאר תא יתינפה :. ירוחאמ הלגעה לע הבשי רבכ ,הרבדב

 -=- " יד ! ישירחה, . שירחת יכ  ,תיאל: היפ לע ידי תא יתחנהו =

 . היפמ ץרפ קוחצ .הער :יל רשב יבל . יתשחל 2

 אנ לא ! דלאיוצראווש :-- ,יתדקפ --- !ונא םיליחתמ .-- 07
 םאי ,ךתלגע דעב רוצע ,ונהלגע ךפהתה םא |; ונל בורק עפת

 יתחא ! ךרדל ונוכה ,התא םג לופלו ונב לשכהל \ ץפח ךניא =
 ! שראמ- שלש םיתש

 יתוא .הקבח | איגוס =
 ..הטאל טלשה

 רצְל הטונ ליבשה םא-- ,דלאווצראוושל יתרמא--!אנדרוכו =- = <
 . תילאמשה לגרב -- לאמש דצל םאו .תינמיה לגרב רוצעל ךורצ \ ןימי 1

 ונחנא ..ונירחא רהמלו םוקל חכשת אנ לא ,לופת םאו --

 : . אונוס הרמא .--, 1 ךל הכחנ אל

 םירהה . םיבכוכ וקירבה .םירוחשה םימשב ,הכשה :התיה
 קר .הדימעב םה םימנמנמ ,יכ >,המדנו, ,םינבלה טהיליעמ יפטע
 הלחתב :. ונכרדב ונירחא ופדרו םילהוצו םייחו םירע ויה םיבכוכה
 תא ונומירה ,ינלגרתה הרהמ רע. לבא . טאל .ונעסני םוררזנ ,ןנינה

 תוריהמב ץורל  הליהתה הלנעהו | ,גלשב 'הנענה ילבל ונילג
 ,ףררה לתפתרב ,םואתפו ..ונפוג לכב רבע .קותמ ' םוח .הלודנ =
 ' הל הצר הלנעהו = ,הנממ ונלפנ  ;גלשה ריק לא ונתלגע הפחדנ |

 ונלגלגתה :. בוש ךרדה .הלתפתה 'םש רשא * ,םוקמה ' דע ,האל

 ,חבוהל ונקפסה םרטבו ינוסו ינא - ,גלשב תורחא םימע
 םעפה דוע הנהו ., יניפ קוחצ ו ,ונא .םיאירבו

 ג לגלגתהו ךפהתה 6 ונילא דרי  דלאווצראווש |!

 אירבה הקוחצ תא הקחצו \ הנושאר המק :אינוס , ונתא 'גלשב | אוה
 , לילצהו

 רשא דע ,ונלפנ בוש ,וניתולגעב | בוש ונבשי הרהמ דע =
 אלב :,הפי התלע = ונתעיסנו  ,הירוב \ לע  הבאלמה תא ,ונדמל |

 תוכחלו דומעל ונחרכוה םעפב םעפ ידמ קר . תוליפנו םולושכמ
 . ינירחאמ דימת ראשנ ,רשא ,רלאווצראוושל

 + ףיא .,רלאווצראווש -- . ונארק--! פיהדפוה --- =

 , וניאר .אל וינפ תאו ;קוחרמ לוק הנע --! הפ =
 תא גהנל הצפח איה ,אינוסו ינא ,וניתומוקמ תא ונפלחה =

 ץורל הלנעל הנתנ הרהמ דעו ,ידיב התוא ינא יתקבה . הלגעה
 0 ומכ וב ונרבע | ונחנאו ,לתפהה ליבשה = . הבר תוריהמב |

 ונרכו םואהפו , רבכ הז ונעמש אל רלאווצראווש לוק תא ,הרשו
 ,ונרמעו חלגעה רעב ילגרב ותרצע  ;"ןטשהה םוהה, תא

 , יתרמא--,ילגר רובעל .ונא םיכירצ הפ -=-
 תא יב ,םירחא םיעגר .ונתכל  ירחא ,ונחכונו .וניאר לבא ו
 ,ונרעש אלו ונעדי אל .:הצורב ונתלנע ה-בע רבכ "ןטשה  םוחת,
 ,העש עברכ דוע  .וגהלנע לש | הצירה .התיה "לודג המכ רע

 . רלאווצראוושל וניִכחו ונדמע .

 , ונארק -- 1 פוה:פ'ה | פיהיפו

 לע קולחל הליחתה הלגעהו | ,היריב

 וכ

 ! דלאווצראווש --

 םיבכוכהו ,םירבעה לכמ ונל הנע רהה קר ,אב אל הנעמו ₪
 * |, ושחלתהו וצרק לעממ |
 ,לורג לוב. אורקל 'יתלחתה - + ףיא .! דלאווצראווש -- /

 יבמ ןנק רתופמ רחפ ' תובוטדאל . רשב יבל .רער לוק ל
 + העיסנה תושארמ רוע
 ,ושקבל ונולעו ונבש | : 0

 .ךולה הכלה ונתנאד . הארונ העש ,הרבע המימה העשב \
 8 ונארי ו .תא ריבבה ונודעצמ | רעצ לכ 5 4

 . הלוכ .התוהמבו הרובד ןפואב .ומכ ,הקוחצב \

 לש
 רכ ןוילנ

 ,תוריחיב = ונכלהו  ,ונב קרוע .לכ  הדירחהו .הארונ התיה המצעב
 ותלנע : תא .ןנאצמ ףוסבל .םמוד .ונשפחו ,ותגאר םע דחא לכ
 .רוניאר אל רלאווצר ווש תאו ,ךרדב

 !אושל- -קועצל ,שפחל \ .אורקל ונלחתה םעפה רוע
 היה דעורה הלוקו .אינוס הלאש -- +רבדה רשפ המ --

 .סעבו תושנרתה אלמ

 \ . יתינע -- ,הפ לפנש ,ינא ששוח --

 הליחתהו הידי יתשב השארב הזחא אינופ --- ! + לפנ --
 :יארפ לוקב קועצל

 !וליצה ! וליצה .! וליצה ---

 ודירחהו = ביבסמ ומער וניתולוקו ,קועצל .יתלחתה ינא םג

 ,דחי .ונהא ודער םירהה וליפא יכ ,המוד .ריואה תא

 רהא הזב .םירורפנ .יתקלדה .,שא .תולעהל הלהבב..יתיסנ
 היה | שאונ : ןויער  .ודער ידי םגו ,םתוא .הבכ 'חוהה לבא .,הז
 יתיטנ .םירטמ 900 הקומעה .םוהה רורפג לש ורואב רואהל : הז
 קועצל הלדח אל אינופו ..ימצעב ותלפנ אלש טעמכו ,יפונ תא
 קועצלו

 וניתוקעצ תא ועמש םה ..רהה ימורממ םישנא ואב ףוסבל
 אל םיסנפה רואל ,םתא ואיבה םיסנפו ,ונילא 'תולנעב :ודרוו
 ןמו ,דחא םוקמב  ץורפ היה גלשה"ריק :קפס לכ רוע ראשנ
 איבל  ןיא הלילב . דוע היה רשפא-יא .וליצהל  ,לפנ הזה .םוקמה
 .ליעוה-אלל הז לכ היה ,אובל ולכי םג אולו ,אוה .םוקמה לא
 ,םייחב ראשנ .יכ  ,ללכ תווקל .ןיא ,הָזָכ .הבונמ .ולפגב

 : צי

 !םירהב ונרבח רבא ןכ יכ הנה
 םירובש : ,םיננוצמ ,םיפיע ,רהה עצמאבש ןולמה לא ונאב

 .ןוסאה .הרק םשש ,אוהה םוקמה תא בוזעל ונלוכי אל. םיצוצרו
 ,רוע  המחה = /ונרבְח לש התמה | ותיוג יכ .ונל המדנ םימעפל
 ידכ :,ונידי תא טישוהל קר ונא םיכירצו ,ונל הכומס  ,הפ תחנומ
 אוה יח ילוא 3 עדוי .ימ +ילואו ..הב תעגל
 ,ונשגרה  רשא דע ,ונרריו ונילע ,ךררב הבר 'תע ונרבע הפר
 -שוח ונילע ףקת .הנורחאל .  הרקמ הפ עונל ונל תפקשנ הנכס יכ
 אל איגוס .ונרכש רשא  ,רדחב ןוללו .ןולמ ה. לא .תדרל םייחה
 לע השארב תנעשנ ,הטמה לע הכשי אוה ,הידגב תא הטשפ
 יכב :חנורגמ .ץֶרפ םואתפ .לבא . ךכ המררנ יכ ,יל המדנ" ,יפתכ
 +הייחל לע :.ולגלגתה  ,םשג לש  תופטכ ב תולולג ,תועמרו  ,לודג
 ימכ ,תוננערו .תואירב הברה היה. התיכבבו ,הברה | התכב איה

 םושנא .םיכוב .ךכ
 5עמ םתפכ הזיא ףוטשל ךרוצ םישיגרמ םהש העשב ,םירשואמ
 לע היתבכשה .היכבה \ עצמאב יפתכ לע המדרנ איה .םתמשנ
 \ ' 7  הצוחה .יתאציו הטמה

 ףיתסהו ןשי לודנה םלועה ..ביבסמ הממר .  הוה רק ליל
 ו + התמו  הייח וקספנ התע הוש ,ההיעצ היח שפנ וברקב

 , איהה םוהתה לא .בורקלו  תכלל ינתוחא. תיארפ הואת וזיא
 ,יתשגרה ., החונמו  רשוא :החיטבמו יל  הארוק  איהש ,יל המדנ
 שופת ,ידמע לע יתרמעו | ,בושא אל | בוש ,המש .ברקא םא יכ
 רבה לע :ורפסיו  םיבכוכה  וצרק \ םימשה  ימורממו = , תובשחמב
 ,םיחצנ-יחצנ
 ל ,.םש םיּוש תומהו .םייחהו

 .ונרבד ,ןבגימל ונבושבו

 ' לוקב הרזעל :ארוקו

 ,ןוני+ , רשואל ,ןוסאו םחב \ םוקמ .ןיאש

)+? 



 ,םיאלפדתדגאל = תישענו הלול |

 םינותעה .וראתש ומכ  ,לפנ אל. :אוה יב ,יתרעשה תא ונופל

 ..הנוכב .ומצע תא ליפה םא יכ הרקמה תא
 ,המותל הלאש --- + יתוא םהא תמאב יכ ,התא רובסב --

 ..םייחו .רשוא אלמה ,הלש קוחצה ותוא הלגנ הינפ לעו
 4 הזה .קוחצה

- 

 .םיִמּוחְפה ךותמ
 ,ומ

 ב

 . טסנרָא .ב

 ורפסו :,בויק. ךלפב | רשא = ,ב ו לי 5 ר ב = ריעה ידוהי
 תחא שפנ לע הגות-תדגא םהירחא םיאבה םהינבל םיִמיִה תירחאב
 .םהיתבמ דחאב הלאה םימיב .התיהנו המק .רשא ,לארשימ

 טחושה :ןכ | ,םוליסורכ  ריעה ירענמ = ידוהי .רענב השעמ
 ךשוחה ימי ,הלאה םינורחאה  םימיב וררחב רדובהמ היהש ,אתמר
 חפרחה לכ תא וברק לא גפוסו םינותעב ארוקו בשוי = ,ןורזהו
 :עורב םיבילשמ :שפנ-יאמטו םירז םישנא רשא ., הבעותה לכ תאו
 -תלהצב םתאנהל וב .םיללעתמו קקוזמהו רוהטה ומע דובכ לע םבל
 הז לכ תא רוע  תאשל םימתה | רענה ' שפנ התאלנו .---  םיארפ
 הפרח רצועמ תערל ומצע תא דבא :השעמ השעו םקו. ,שירחהלו
 דסהה תא תמה םהיחא םע ושעו בוליסורב ידוהי ודמעו .:באכו

 רחפ .לפנו . ריעה ירחאמ .םהיתובא  תורבקב ותוא .ורבקו .ןורהאה
 םיטקוש ויהש | ;םהיתבל \ לעמ הצבר הפשח המיאו .םהילע. לוהג
 -יתבל .,םיקושלו = תובוחהל םידוהי .םיסנכתמ = . הכ רע  םיננאשו
 םירדוק םינפב ' תורובח-תורובח = םידמוע .,תושרדמ-יתבלו :תויסנכ
 הז םע הז  םירפסמו םילאושו | םיהות  ,ןוהמת :תוקיפמ * םיניעבו
 לארשי ישנ תודמוע ? איה המ זז הנוש מ ה תימ :  שחלב
 ..ןירה תא תוקירצמו :ןהינפ .לעמ. העמד :תיחומ :,התיב חתפב השא
 םינקזו  ,םיבישקמו םהיתומא ירניס .לע הדרחב .םיקפרתמ תוקוניתו
 םימיב ול התלע .ךכש = ,ןכפמה באהל םידנו םהישארב = םיענענמ
 +5: ןודזהו .ךשוחה ימי = ,הלאה

 רענה לע הדגאה היהת  הככ אלה
 ,אטח לע .ומדב רפבו ןברקל ומצע תא .הלעה

 רשא = ,יבולוסורבה

 הב = ןיאו .לחכ הבי ןיא ,תאז איה המושפ הדנא ..ומע אמח אלו
 ,איה הדגא ןכדיפ"לע-ףאו .קרש

 :ילפרע רשא . ,תואלפנה תודגאה ימי  .םיקוחרה .םיניבהדימי
 .רוע בוש :ילבל ורבע רבכ ,ןחיניבו וניניב םילירבמ ,םיבר תורוד
 םימיב :.תלוכיהו \ תואיצמה \ .רדגב לכה :היה / ןיידע םהה םימיב
 -ןיב .תכפהנ  התיה ,םדה-תדגא ,החלאנה\ הדגאה .רשא, שי םהה

 וחור םעפת .התוא עמושה לכ רשא
 תוישעמה>ירופס תא ןיידע םתא םירכוזה ..,.קורשיו םושיו וברקב
 םינוק םתייהש ,קוחמ .רוינ לע י"שרדבתכב | םיספדנה = ,םיאלפנה

 םעו ולקמ םע דמועה :,דדונה םירפפה-רכומ  תאמ םכתודלי ימיב
 םירבהה תא .ןיידע :םתא  םירכוזה + תסנכה-תיב רצחב = ולימרת
 המוה .אמטה | ףוספסאה | דועב = הנהו .., --- + םהה . םיאלפנה
 ו רימשהל ,ףרטל רחשמו  רככה לכ ,ינפ תא .הפכמו קקושו

 = זבזובלו ללש . לולשל ,ןקז דעו, ךענמ  םידוהיה לכ תא הב
 ,ינפ .לומ לא וידעצ .ןנוכו .ותובמ אצי רשא = ,ןקוה ברה :ינפ .וארנ

 ודרחו וינפמ ולהבנ םיאטחהו. םיערה ףוספסאה נב 2. םיואח

 ירכנה רלוח בבש םש רשא = ,ןוראה .דע ןקזה ברה שגנ א, ומגרו

 ייח

 / אוה אטח אלש

 ינא רזונ 1 דלי > ,רלי .: ארקו רמעו .,הלילעה יאיצומ ידיב  חצרנה
 רליה --- ! יתלאש לע הנעתו בשתו .ךרגפל .ךתמשנ .רוזחתש , ךילע
 ךמא -=-- ,ונוראב בשיו ררועתהו ברה תדיקפ תא עמש חצרנה
 התיה םידוהיה דיה :-- .תמאדרבד  עימשתש ,ךילע ינא רזונ : ברה
 -- !ואל : רמאו ושארכ ענענ חצרנה דליה = + שפנ ךחצרל ךב

 ועבצאב .הארה חצרנה דליה -- + ךב התיה ימ דיו = : ברה רמא
 :ןזרגו .ןוראה דיל דמע רשא ,הלילעה איצומ ,םידוהיה-ררוצ לע

 יל .הנאררחנ .ןידלו- =, דליה: ברה רמא \-
 -- .!הנממ ךיתזגרה .רשא | ,ךתחונמל  בושתש
 . וניראב  בכשו = ווניע תא רגסו ברה תדוקפ תא
 רקיו ןוששו החמ שו הרוא התיה

 ,ןהה .םיאלפההתודגא תא ןיירע םתא םירכוזה
 ,םיכרו םיריעצ .םכתויהכ .םכנוימד תאו םכבבל תא םינפל
 םיקוחרה . תורודה ילפרע ןיבמ + םכיתובא תיבב םיננאשו םיולש

 ! אוה ,אוה  :.ודוב

 םידוהילו

 יאלמ רשא

 םיציפמו הכשהב םיעקובה ,שא"ידומעכ ןהה תודגאה םכילא ופקשנ

 , ףננהינבאו םיתחתת האלמ ,השקו הכורא ךרד לע אלפנ הגונ
 ,זא ויה .תואלפנ תודנאו .םיאלפנ .םימי

 ,וישכע םהב םייח .ונא רשא ,הלאה .םימיה םלואו
 םניא .םיחצרנהו .ץראב .תושעהל ולרח רבכ םיפנה .דוע םיאלפנ
 ,קזחתמו ךלוה ןיידע ןורזה קרו ,םהיבורקב תמא ריעהל דוע םימק
 םימת רענו .לכְה לע הפכמ .הבעותהו ,תרבגהמו תכלוה הכשחהו
 ,םינותע . לצא םויכ- ליגרה- ,םודוהיה  ירענמ

 ,'ויתובא
 אלפ יכ ,שיגרמו שחה ,ששובתת אלו :ולוכ \ םלועה .יניעל התורע
 םואכו ואצי 'םיה יכ ,ריכמו . עדויה ,דוע שחרתי אל סנו .היהי אל
 רענה .םא .,היהי אלפל .םנמאה =- םמושמו ץקושמ ראשי או ה ו
 ןיא רשא ,הלאה םילוונמה  םייחב תחא םעפ \םאמי הזה םימתה
 שפנה"רוהטל ול רשפא .םאה ?שפנה-ירוהטל  דוע םוקמ .םהב
 ,..+הזה רו כעה קמעב תויחל

 םיריעצה = םייחה .לע .דאמ ונל רצ ,ונל .רצ ןכ-יפ-לע:ףאו
 רעב ןברק .ובהקוהו םָּבַאב םדועב .ופטקנ .רשא ,הלאה  םירוהמהו
 םוברב תולהק = ליהקנ אל וגחנא ןח :.םירז תפרח רעב ,םירז ןוע
 ' םיה .וריכזיו .םיברב .םהיתולהק תא 'ם ה. וליהקי --  ורכזלו .ומשל
 :השוע ןקז = בר דוע  ןיא ירשא = ,םהלש םייקסניצשויה .תומש תא

 ויחצורב  הנמאנ:  תודע 'דיעהל- ומיקיו .ויפ. חורבי והיחיש ., תיאלפנ
 ונבי -- ורבק לע: תויסנכ:יתב הנבג אל .ונחנא  ןה ., ףוספסאהיינב
 םהיפורגא תא :וצחריו  יבויקה .םשודק רבק לע תויסנכ:יתב םה
 ונחנא = ,;.החונמה .לעו .םולשה לע .ןושארה :םויב ללפתהל ואוביו
 העונצו  הנטק /הבצמ קר
 :,,ותומ תא .אצמ םהבו לערה תא התש םהמ רשא ,םירבעה

 !.וקנ * רָמּואָה ראו

 !ןמק דָכָי םד תמקנ ו תאזכ המ

 = .ןמשה אָרַב אל רוע

 ! סֶהֶתַה תֶא םֶּבַה בקי

 ,ךשוחה חכו םיארפ תלהצ ץוחמ
 ,םויל
 . תאז אוה .תופרשה  תרצ .ןייקו
 המוהמהו ו תוננעהו שאב םילכו 'םיכלוה .םימוחתה ךותב
 \ + ,רפר| םידוח לכו ,הבר

 ו רעם ,הנטקח רימ ריע םִגּו
 ל 8

 7 תחלע ו ה רשא

 !עמש חצרנה דליה

 .םכדועב

 "םניא

 .תא .ויניעב האורח
 " תרהט לעו :וייח תרהמ לע .םיכילשמ םיער .םירז רשא ,םיצוקשה

 :תא .הלנמ איה הנהו ,תאטוחה הפצוחה תא האורה

 < םונותעב  שפנח:רוהט | רענל \ ביצנ

 םוימ  רבגתמו .ךלוהה

 = ץיק .לפב .ונילע = תשדחתמה | ,השוניהנשי  \הרצ-- תיבמו
 \ רשא םהיתורועו לארשי = ירע



 םירעה ראש ךותב התע תדמוע יאדוב = רימ רוע םגו = . דקומה
 יריעצ םלואו . םינמחר ינב םינמחרל .תדעור .די תטשופו תופורשה =

 ,םהלש הקיתוילביבה ' רעב אלא התע םישקבמ  םניא .רימ רועה = =
 ךותב איה ףא הטפשנ התעו ,תוכר םינש הב וחרטו ולטע רשא <

 .שאב םיטפשנה
 ןיעמה | התיה איהש = ,רימ ריעל וז הקיתוילביב  הלודגו

 םסרופמה ,קיתעה הבישיה-תיב ידימלת ובאש ונממ .רשא ,רחאה =
 לודגו .םלועה תויוהבו תירבעה תורפסב םהיתועידי תא ,אמילב

 ידיחיה ירוטלוקה  רסומה םא ,וז הקיתוילביב | ינקסע לש .םרעצ + . ,

 םדיב | ךמותו רוע ןיאמ  ,לטבת ותעפשהו ןוימטל ךלי םריעבשי י =
 .תאזכ הרצ תעב

 תא ררועת יכ ,"םלועה, תכרעמ לא הלאה םינקפעה םינופו
 תואצוהל ,תירבעה תורפסה תצפהלו תירבעה תוברתל תודוגאה

 םתוא וכמהי יכ = ,רובצה םע םיקסועה ,םיטרפ םישנאלו םירפס
 הקיתוילפיּבה תוברח תא םיקהל םהל ו"ועיו םדי גישת רשא 2

 .שאב הפורשה
 + הקיתוילביבה לש דעוה ירבחמ השמח ומתח .בתכמה לע

 . קסנימ ךלפ ,רימ ,יקסניטקיט .ש : םתסירהא |.

. : % % / 

 + בונבוד ןועמש |

 :ּיְלַיִאְּב .הָעְשל .הָיצפיסנמָאָה
 .ןושארַה ןויֶלופְנ יִמיִּב /

 (יףוס)

 = -תודבעל תורחמו ,תורחל תודבעמ <- הזה רזוחה לגלגה ,
 :ביפרה תא .העורקה הילטיא תונירמ רתיב םג םידוהיה לע רבע '
 ,179ל תנש לש היצולובירה הכפה האי ציניוו ב תיליצאה הכיל =
 ,תיממע' הקילבופתל  ,םיתפרצה  תונוחצנ . ילגרל  הררועתנ רשאי

 חתיהו המק הזה :רצקה ןמזה ךשמב | .הנש יצח" המייקתנש
 ורקענ 129? תנשל .ילויב רשע:רחאב ,םידוהיה לש היצפיסנמאה =

 לא .ךמסנש םידוהיה ביחרו ,ננוח ןומְה .תעורת לוקל ומינה .ירעש | <
 תואל .(. 0007868 8116. 08100 "תירבה בוחר, ארקנ = ריעה = =

 ילגרל ומאנ  םיפי .םימואנ הברה :.םיחרזאה 'לכ לש :תודחאו הוחא |
 וז היצטספינמב - ופתתשה םילוטק  םינהכ .וליפא = : הזה ערואמה =
 וסנכנ .ריעב  דסונש יטרקומהה .ןוטלשה לא ..ןויושהו תורחה רובכל |
 ;ררבוה הרהמ דע  םלואו :. ידוהיה .רובצה .רצמ םושרומ השלש | <

 לבש = ךותמ . ערפמל :אמויק:הב :היה אל, הזה * שהחה .רטשמהש
 אל ,םיתפרצה אבצ לש ויתונוחצנ י"ע- אלא "רצונ אל ורקיע
 לש  םייטילופה ויתונובשחו ובל. .ירציל ןברקל | תולעל :םג רחא
 םולשה תירב י"פע . טרפונוב ןוילופנ | ,וניהנמו הזה אבצה רובנ
 ,הירטסוא לש  קקלחב האיציניוו התלע הָימרופ"הֶֶמַקְב ההרפנש>

 ידיל הלשממה .הרבעש ןויכו =, ןשיה רטשמה לע הנינמ התיהש
 םישרחה םייטרקומדה  םירדסה לב ולטב ,(1998 ראוני) הירטסוא
 החפסנ 1805 תנשב .םיחרזאה. לש םהיתויכז יווש .םג | םללכבו

 התוא  השָעְוָ ןוילופנ הציש ,הי לטי א תו כ למ לע האיצינווו <
 םעפהו  ,םידוהיל  תויכזהיויש = ןהינ בוש : תפרצ תורסקמ :קלחל
 החצנו הבש רשא דע ,םינש עשה | ךשמב הוה יוושה .םייקתג =
 \ ,(* 1814 תנשב הוצקאירה ><

 רשא 0 לש םבצמב ה ויה 7 כ -

 לש .התילע דצמ .ומצע חרכהה ותוא .חכבש ,םהה הילטיא יקלחב

 הקילבופרל והו 179%  תנשב ורחאתנ םהילע תפרצ
 לעמ וערקנש .תופנהו ינידומ תונצרה ,הידרבמול תינ יפלפיצה
 ךשמב המוקת התיה וז הקילבופרל . (האיציניוו לעמו היסנכה לבח

 לש ודופימ  "הילטיא תוכלמ, לע החפסנ רשא דע םינש הנומש
 ,רבד לכל 'תפרצ יחרזאל ובשחנ םידוהיה היבשותו .\1808) ןוילופנ
 היצפיסנמאה | תפוקת, לש  הפוס דע םריב המייקתנ וז םתוכזו
 , "הנושארה

 םג ויה  ,תוכפהמה תבר  ,האוה תהעופה הפוקתה ךשמב
 לש תוקספהל םיכוז תררופמה הילטיא יקלח ראשבש  םירוהיה
 היצפיסנמאל הוקתה = ..רתוי תוכורא םיתעו תורצק םיתע ,תורח
 תנשב האב ונרוביל ב תישארה םתלבקו הנקס וט ידוהי ווקש
 ונרוביל .ידוהי ,תפרצ לע החפסנ י'ִציִדְב תוגצרהש העשב ,8
 עגפ אל ןא דע  םג רשא .,תוברתה ילעבו םירחוסה ,למנה ריע
 ירמגל | םינמוזמו = םינכומ ויה ,בילעמ ןפואב .תויכוה-רסוח :םהב
 ידוהי .לש. בצמה :יונש .היה .רתוי השק .:םיחרזא לש םישדח םייחל
 ומיבש =  ,(תורחאו.  אורדנסבלא . ,אנירוט .תולהקה) יט נומויפ
 היסנכה חור .םש  הררש . תינידרסה .היטסנידה ינבמ םילשומה
 ,םיתפרצה . םיביצנה לש :םהיתואצרהמ | הארנש .יפכ . תיאמורה
 ולשומ.: והר  ,תורסקה = ימיִב .יטנומויפ :תוליקנ שארב ודמע רשא
 ,םייעבטה םהיתוחכ לודלר  ידכ דע ירזכא ןפואב םידוהיב .הינידרס
 הבהה ולספנ .אבצב רובעל  םיריעצה .תאירק .ימיבש םרג הז רבדו
 / ,(1808)- וז .הדובעמ םידוהי

 קר אל ולגנ .העשל הילטיאב עבקנש שהחה רטשמה תובקע
 ימצעה | ןומלשה .ירהסב םג: םא .יכ ,םידוהיזה לש .יחרואה  םבצמב
 וכ ",תשרור היצפופנמאה התיה םוקמ לכב טעמכ ,תולהקה "לש
 ,ימצעה ןוטלשה םוקמב ..תולהקה לש תימינפה הימונוטואה .לטבה
 ,האיציניוו ;ומורב ,םילודגח .תודהיה יזכרמב רימעמ היה .םינפלמש
 אב ::חיה :,םייתוברת"םיימואל :תוחפומ לש המלש הרוש  ,ונרוביל
 תומדב  םיעוהג :ןיפולח' ומ .םידוהיל .איבמו הורסקה לש הנוטלש
 םע = ומילשה- הילטיא :ידוהי :.'זיהאפ  חסונ יפל .הירוטסיסנוק .ירּרס
 ,ורעטמצה אלו \ וב םתוא התכז הלשממהש הוה, ימצעה ןוטלשה

 םהינקזו םהינבה.; . הינונוטואה = ןדבא | לע >,םידנלוהה .םהיחאכ
 תופסא -- זיראפב ."םידוהיה יטנמלרפ,ב ףתתשהל דאמ ויה םיזירז
 וללה .תופסאה ןמ ' תחא לכב /,(1806--ל?) | ןירדהנסהו .םישארה
 5כ רפסממ :יִעיבְר ךרע) הילטיאמ שיא השמחו םירשעכ .ופתתשה
 ןירההנסב ,(הינשה לש -- שילשו הנושארה .הפסאה לש .םירבחה
 ם הר ב א 'ר ידחאה : תואישנב .םוקמ הילטיא :ינברמ םינשל ןתינ
 רבח םג עודי ןמז (ךשמב היהש מ  ,הבוטנממ אי נ ולו קיד
 ליל יטנומויפמ :ינשהו  ,תינופלסיצה : הקילבופרה לש  הלשממה
 ,הרטרופ ירחא : ,ןןררהנפב ינשה הצרמה .ירגס ע ש וה י 'ר  ,(הווס
 "בר.היבו קרק בקעי:"ה ,האוציניוומ ברה היה  ,םפרופמה
 ;םילקיררח = תצובק .לע-'תופסאה = יתשב וולנ, םיקלטיאה םיריצה
 .םידוהיה לע ןוולופנ בשה רשא:,העיממה .תובשחמל ןוצרב .ומיבסהש
 עיצה רשא ,הצינמ רודגיבא ' ריצה :ותוא  םג היה הילטיא ןב
 < םיבוטה הישעמל .םלוע:רכזתודהיה ברקב רימעהל םישארה .תפסאל
 \ ./(* תולוטקה  הנוהבֶה לש

 רתוי ורהמ םירוהיה . הילטואב  ןא בשנ רורדו שפוח חור,
 ,ברקתהל .וקקותשה םימדקתמה םידוחיה = .,ותיא טולקל .םירצונה .ןמ
 םונפ תראה התו ,תובוחק םיתעל . םהְל .ביבסמ /רשא  רובצה .לא

 א ,
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 דועש .,םימדקתמה םידוהיה בלב .הבומ הוקת תנתונ םירצונ דצמ-
 יביצנ * , תויתדהו  תוימואלה * תוציחמה לב ןה"ת -ולפנו טעמ
 החילצמו תכלוה וז תוברקתה יכ ,םהיתואצרהב םידיעמ  תולילגה
 םירחא תוערדייולג 'םג'ועמשנ המצע העש ההואב םלואו ,(1808)
 ,(1810) זיראפל העירומ ימורבש תיזכרמה :הירוטםיסנוקה . ירמגל
 : םידוהיל הקומע האנש ןיידע /תננקמ ילוטקה .בושיה .. ברקב יכ
 לא סחי ןהל שי הירוטסיסנוקה לעו םיביצנה לש .וללה תועידיה
 רשאו ,1808 תנשל ץרמב '1ל ןמ ורמאמב ןוילופנ רזגש ,תורזגה
 תולהקו. םיביצנה . תויקלטיאה .תופנה לע םג ולטוה סעב-תעשב
 איהש ,םחיכוהב ,הרזגה תא  לטבל 'ןיראפב 4 ולדהשה * םידוהיה
 בושתו  ,םירצוגהו םידוהיהי ןיב הליחתהש ,תוברקתהה תא .קיספת
 םא,  .השא הבכ םרט רועש | ,תיתדה הביאה תא תבלתו
 תנשל ץרמב 1% ןמ תורפקה רמאמ לש תורוקפב ילילגב שמתשנ

 --= .(יטנומויפ - םינפל) .'פ | לילגה  םיצנ ,לשמל ,בת 8
 ותוכלמ רוה הוקמש ,תווקתה ןתוא הנמיוקת אלש יד אל ירה
 ,םונירה תופנבש םידוהיל  ענונב הז א רמאמ לש ושומשמ איצוהל
 בכעתת : תוכפוהמ הנייהת תואצותה יכ .רבדה . בורקש אלא
 איה הלוכישו היצולובירה העשמ הליחתהש ,םירוהיה לש םתיחה

 שיש :תויכזה לכ םידוהיהל הנהנת םא קר .תכלוהו תכשמנ :תויהל ="
 י"פעו ןתחלשמ תא .ושע הלא תויולדתשה . 'הנירמה יניתנ רתיל
 דהשמח  ואצוה 1810 תנשל לירפאב 11 ןמ רסיקה | תדוקפ
 האצוה אל ימור םלואו ."ןולקה רמאמ, ללכמ הילטיא תולילג רשע

 םיחרכומ 1810 תנשב רבמבונב רועו ,"ןולקה. רמאמ, .ותוא ללכמ |
 תיאמורה  .תיזכרמה  הירוטסיסנוקה םגו הז לילג לש ביצנה ויה ְי

 תועד תוררוש םש םוקמ,  ,ימורל םג החנה = רע ?דתשהלו  בושל
 ןמ ןיא הבשו ,םיקמ .לכב רשאמ רתוי  םידוהיה = דגנ .תומודק
 ; . "חלאכ תומודק תוערל עייסל .יוארה

 ,תויחרזא :תויכז הילמיא ידוהיל הנתנ םנמא ןוילופנ תלשממ
 םירבשמה , ילכלכה םבצמל  עגונב הכרב םהל האיבה אל לבא

 תוינונראהו םיפמה סמחו וקפפ אל רשא תומחלמה לש םיטילופה
 תאו ללכב הילטיא יבשות תא ולדלד םיתפרצה וליטה רשא
 ףוחה ירעב םידוהיה לש 'רחפמההיתב =, טרפב םידוהיה היבשות

 םירבשמֶה | ידיללע .דאמ הברה ועגפנ | ונרובילו = האיציניוו :
 אל  ,תויכזה-יווש ילגרל :אבש .,רחסמה | שפוח .םרב  ..וללה -

 םידוהיה וגלפנ טעומ .ןמז ךשמב יכ ,םרגש אוה  :הלטבל אצי
 לש םינוש | תועוצקמל הנושארב רשאמ רתוי .הוש | הרמב
 ,םינפל יטנומויפ לילג לש הקיטסיטטסה יפל . תילכלבה תונקסעה
 ,רתויב הכומנ ותוחתפתה תגרדמש , הילטיא לש הז הקלחב הלועה
 ןמ וסנרפתה םרהיו ,רחסמב | םוקמה ידוהימ שילש קר םש וקסע
 לש םירפסמה) רפכה-יקשמו תוירובצ תורשמ :.תונמאה , תוינמואה
 םהל ויה רובצה תורסומב ושמשש םידוהיה ,(1808- - 1811 תונש

 םיריכזמ ,םירעה ישארל םינגס) םירעה ןוטלשב תורשמ .בוח ייפע ,
 תונוש. םירעב .(המודכו הטסופה ידיקפ ,םירעה תוצעומב םירבחו
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 םהותועד : תוהמל | ,ידמל  ןוגה הק םרפסמ היה הילטיאב
 התודע יפל  ,תובורק םיתעלש | ,םירצונה  םיבשותה - לש- תומודקה
 תבשל | בל-ץפחב םימיכסמ ויה אל, ,היצרטסינימדאה לש
 (* ,."םידוהי םע תחא הרושב רוכצה תודסומ לש םהיתוצעומב

 ; זיראפב .תימואלה הקיתוילביבה לש דיה-יבתכמ (*
 : רנזופ 'ס

 לש ורמאמב ואבוה
 סיפפסקאמ וסתסקן]א 9808280-0מק00ת6וחצ'כ 630008

 והצהה מ ]א מ (+3008005* 1905, אח. א]),

 < . כ ויל

 ,םמצע

 יהל ול יד , תרה .ינינעו שרוקהיובתב תעידו אלו הפשה תעירי אל ןאכ ןוא
 וה ייקב, םאו ., "ירבע , תצק עריש |

 םלועה

 5 = ,קרויריִנְּב תידּוהיה "הֶלֶהְק.ה
 6 4 (.הקירמאמ .בהכמ)

 "הלהק,ה ,לש * תישילשה תיתנשה הדיעוה ןאכ התיח המ*ןמז ינפל
 . תיקרויוינה

 התיהש הריעוהש יפל ,תינשה הריעוה : ארקהל איה היואר םצעב
 הלהקה ןינבל היתשה:ןכא החנוה זא : דופוה-תדיעו אלא התיה אל: םיתנש ינפל

 ..קרוו?וינ ירוהי לכל תרדוסמה
 נב ויחב השענש , בושח רתויה ימואלה השעמה יכ  ,רברב קפס ןוא

 ךלוה .הכרעש | , "הלהק,ה דופו רבד אוה ,תוכורחאה םינשכ ןז ץראב זנמע
 ךהרו הלהקה דופיל ןמרגש ,תובסה לע דומעל ןכ-לע יאדכ ,הלועו
 : ..התוחתפתה

 < ,'טהגניב השעמ, : ץוחה ןמ אב הלהקה רודפל ןורחאה םרוגה
 תמאבש | ספא .הקירמאב רשא וגיחא לע השקו לודג םשור השע ונמזבש

 םוימינפה , הקירמאב וגויח יאנת . המכ הז שגרומ תרדופמ הלהקכ ךרוצה היה
 < ברק םהנניב השעמ ותואש אלא ,ךרוצה תא ודילוהש םה םה ,  םיינוציחה םגו
 | % .ויולג תא

 = .ץובקה הז , קרוי:ןינבש ידוהיה ץוכקה אוה רמונמו הנושמ ,ונימב דיהי

 . .יקרוי"וונה לובקה-תיב .םלועב רחא םוקמ םושב תומכל והומכ ןיאש , ידוהיה
 ' םיאג םלוכו " , תונושו תוגבר תוצראמ םיבר םיילארשי םיסולכוא  וכות:לא טלוק
 הל גיתש  םתוא ,  םיעובק םויחדיכרדו תופקשה , םיגהנמ , תורוסמ םע ןאכל

 םוקמְב ;קרואשוינבו = , םהילע עובט ,הנממ ואצוש ,ץראה עבטמשו "םתוב,
 צע תא םישיגרמ "םורג,ה םיליחתמ , שרב ןאושו הקזחב רסנמ םויחה לגלג
 , . םיאור , ספקות ןוממשו םשפנ תא םיאלממ םילודנ םיעוגעג , םודומלגו םיבווע

 טלמהל  ידכו . םהל רחא ןכיתו תרחא הרוצו םה םירחא יכ ,םייחה תא םה
 םיסנכתמ םילוגה וליחהה , םתורל ךכ:לכ הרזה הביבסה תעפשהמ

 םשכ וכ  ,,םדכל ץרא ץרא ינכ ,רתויב םהל הבורקה הרבחה ךותב

 נע ינב םהיחא סג םהל םירזומ ךכ , ללכב השדחה ץראה יאנת םהל םירזומש
 .ךכז = . םהייחדינפאו םהיתוכילה ,םתפש ,םעבט םע ,  תוחא ץרא יאצוי

 ,םשמ וש תוצראה יפל םידחוימ טיצוב קל הפ ,םיצבק להמ םידוהיה .וליחתה

 . ןתוא לש | תולהקהו תורעהל טעסכ הנמאנ האוכב םישענ הלאה םיצובקהו
 :\,"תווצילג, ,"תויסור, תודע קרוי-וינב התע םורוהיל שי הזכ ןפואבו , תוצראה

 תייתָו הל | םיקחוימה  היתורסומו הדע הרע :,וכו ,'וכו *תוינמרג, ,"תוינמור,
 =דומלת, .יתב , חלשמ "םירדח, , הלשמ תויסנכ"יתב : הל םודהוי:ה םיירובצה

 )  ,הלשמ | תוירוטלוק - תורבח , הלשמ הכימתו רפחה תודפומ , הלשמ "הרוח

 וע : תחאב | . הלשמ "ןומלעהתיב, וליפאו  הלשמ םילוח:תיב ,הלשמ םונוהע
 = הפ  אצמו , סולה אובי יכ שרח ידוהיו . מצע ינפב םלוע 0 הדעו הרע
 : 0 יח ורוואב רשא ,םלועה ותוא -- ,וינפל ןכומ רבכ "ומלוע, תא

 ו + ותרלומ

 " חיבוברעו והבו:וחת . לכל הנבומו היולג וז תוגלפתהמ תאצויה הערה

 םוופמ 'ןויבצ לעב דחא ידוהי ץובק םוקמב , ןאכ םייללבה ונויחב ומק הנושמ
 , רבלב הקורטא לש רמולכ ,ת ה א  ץרא לש המתוחש ,תודהי ,רכינ יפואו
 ונוחאמ םיבר . הז םע הז םיחאתמ םניאש םינוש'םיצובק ןאכ ווהתנ ,וילע חנומ
 וז .ץראבש םייחה-ואנתל | םילגתסמ םניא | ,םהומי לכ "םיקורי, ןאכ  םיראשנ

 םיבשוי .םה ןוירעש , םהל המדנש םושמ |, םלודלדבו  םינעב םידמוע םיראשנו

 א ףאש ,וז איה הדבועו .הנ ת ש : א ל םוא מו  ןשיה "םתוב,ב
 לגטו | אל תילגנאה  ןושלה תאו ןחינזו אל םתרלומ\ תו צרא | לש תונושלה

 םהייחב תלעוח .פהל איבהל הלוכיש ןושלה התוא --- ,יוארכ םמצעל

 תורעה תחא ידוהו .ואובי רשא שי  .דבלב וז אלו . םיולכלכה םויטרפה

 תונולפ .ץרא ידוהיל פא, . וכ ךרוצ רוע ןיאו ותמגוד שי רבכש , דסומ  ודסייו

 :ךפיהלו %*  והומכ תוהי אל ונל םגְז ונא ונקלח ערגי המל , הז רסומ שי
 1 ,ּף תו שמ חכ ןיאש ונפמ , םיצוחנ תודסומ הברה ןאכ םירפח

 "4 .  םורפח קרוייוינ ירוהי לכ םיאצמנו ,םדסי" רשא ,תלוכי

, 

 רבעה ודלי לש םטועמ קר ,.ראמ רע הבוזעה איה הארוגו הלודג הז עוצקמב
 שולקו אוה .יוקל ומצע .ךונחה יותוא פג , ללכב ירבע ךונח קרויהוונב םילבקמ

 הלעמל רו רוע יא ירה --- *שידק,ב םג



 . לדגישכל הז רועצ .רור לש .וטפשמ היהו המ ,שארמ .רעשל רשפאו + ןנמיה ל

 ךונחה .תורוצל תומורה  ,תונוש תורוצ המכל אוה טג קסורמ הז "ךונח, ףאו = =

 ,רואבהו םוגרתה ןפוא ,ןוגנה ,חסונה , "הטיש,ה , תדלומה תוצראכ תוגוהנה 8
 םיתעל תוספרג ןכ הנה  ."םש, היהש המ םואתהל ךורצ לכה -- ,אטבטה-

 ,'י א צ י ל ג הרומ שרוד ינולפ תת תיב, + ולאי ןיעמ תועדומ םינוהעב תובורק
 , המודכו , "ו ג ל \ 5 דמלמ שרוה ינומלא תת תובע =
 ו

 ןץודה | אוהו .םינ פ | \פ לב | תולקלקה | ןה תזנושו תובר

 הפ םהולע .ןגהל םיבירצ םודוהיהש = , םידחוימ םיסוטניא שי ..ץ ו חי פ:ל ב
 הלשממה תאמ שורדל םיבויח םודוהיהש , .תודחוימ תושירד שי = ; םחב לכב =
 תא תווחלו םלוק תא עימשהל םידוהיה ם י ב יי ה  תובורק םותעל ( ץמואב
 רכדל תמאב תושרה ול היהת רשא ,  רפומ ןיאו שיא ןוא םלואו = ..םתעד 0

 תנשרו ."םינרק, הדוגא לכו םדא לכ ול חקול \ ךכיפלו
 םניאו םיעמשנ  םהירבד ןיא אלוממו = ,םחור לע הלועה לככ רובצה םשב רברל

, 
 .ידוהיה | רובצה םשב %

 לוכי תרדופמ "הלהק, רוסי קרש | ,המכ הז חיה עודו יולגש 'י"פעאו

 סושנא רו .הלועפל רבדה אצי אל םוקמ:לכמ ,הזה לקלוקמה בצמל ץק- ה
 בוכעב .התיה , תורשכ ןניאשו .תורשכ | תונוכ יופמ ורערעו ואבש = ,"םידככנ,

 דופיב ךווצה תא לכל הלגו האסה תא שדגו "םהנניב השעמ, אב הנה ,הוה

 לידגהל .התוה ו םושמ ,ןנרובצ | ברקב לודג רעפ ל תאזה הללעה

 ופסאתנ ,.הקירמא תמדא לע צי תתסוצ .הפוחהמה , תומשיטנאה תא רתוו רוע
 ,תלאכ תוכעתנ תולילע רי ת ע ל שיחכהל ךיא .,הצע פכטל ונינקסעמ המב |

 ירחאו , קרוידוינ ידוהו תדע רצמ תי מ ש ר השחכה ןשוחכהל ןוא זי ש
 ידוהי לכ דוגא אלא .תרחא ךרד ןיא יב ,,הנקסמ יריל ואב הכורא אירט
 י תיקרזי"ניגה "הל הק,ה .החפונ ךכו . תררופמ הלהק תרוצב 'רחא ףוןגב ק

 תוצרוובש | םידוהיה תולהק | ןובו ןאכ ונתלהק ןוב שו ירקוע < לרכה |
 ליטהל היפכהו ןומלש ה חכ  הלהקל תוכלמה תנתונ םש

 ,,אוה | ענמגה ןמ ונלצא = ,ונלצא .ןכ ןיאש המ . םורבחה לכ לע הלהקהיפמ

 ןמ איה תררפנ תוכלמה רשאב ,הופכהו ןוטלשה  חכ .הלהקל ןותנ אהוש ,

 ,רבדה השק הז םעטמו . היסנכה :
 ינפל ל ולא 0 ו ,הלהקה ,ירבח .תושענ תומלש תוקוררחפז /

 םיעורי םינקסע רצמ תודגנההה השעמ רחאל םג הקספ אל 0
 הלהקב םידבועה ושאר ,לועוה אלל ךא ,הקירמאב ונתונותע לש עודי קלח 6

 לע הלהקה תא רימעהל  םריב התלעש ףָ | ךכדלכ םתרובעל םירוטמ רו

 ואב  הילא רשאו רבכ אל הז התיהש ,תושל תיתנשח הרועוב

 ונויצה ,הלהקה אושג ןתנ , תונוש .תויורדתסהו תורבחמ םורוצ תואמ עברא
 .הנשה ךשמב הלהקה תרוכע רבר"לע ןוכשהו:ןיד ,סוגגאמ ,ל ,י רידה םסרופמה

 תורחא תולודג. םירע לע םג הבוטל עיפשה קרוי:וינב .הלהקה רוסי + =
 תוהמוע םש םגו ., ('וכו .,יקוטנק , ליוופיאול ו 7 הקורטאב

 קלסל .ידב 0 ושה ו תא ל ןכו , תיתמאה ה - תואיצמ /

 ור והיה % רבד 0% תטרופמ ל הכרע הלהקה
 <ןינבש, םידוהיח יהלומ ם יי ש י ל ש י נ ש וב ןח תאוח הרוקחה תא
 ,יכבעה ךונתחה . .ירב ע ךונה םוש .םילבקמ םני א :
 5 םוזכזממ הנש הנש = ..דאמ לקלוקמו ער אוח פג ,דתאה שילשל ןתי

 ןוהה לכ טעמכו = , םהינב לש ירבעה םכונחל ,םיהלור םופלא תואמ .קרוויןוג

 עוצקמב בצמה תא טאל:טאל ביטיהל.לרתשת הלהקה ..הלטבל צו הוה פרה
 יקרוייןינה (קוכג רפס תיב) ישורעלאק,ה יחיגשמ לא התנפ העש ופל ./

 דומלל תוקל המ ודו-לע וחת פיש ,,תולחתשו
 ., "םירמלמ,ל תוהרתסה .רסול ל ,תרפוא רוע .תיוגעה

: % 

 הדסונ , קרוידוינב \

 ל

 רב וילג

 הלהקה תלדתשמו , םהבאלמל םח םיחמומ- יכ ,םהילע ריעי "םינחובהלשד עו ,ש

 ורבעי םורכנ לש תורסומב בר רפסמב םוכנחתמה לארשי ידליש , הז רביזב ג

 + םודוהו לש תודסומל
 , "םיקורי , םירוהיל הרובע אוצמהל ירכ ,ןועודומ:תכשל | הרסו הלהקה

 רךומג תרכה היה וזכ הבשל רוסי .ץראה תפש תא ןיידע םיעדוי םניאש

 תורמוחהו תורזגה ןינעב םג תקפוע הליחתה הלהקה .דאמ הבר התלעותו
 סג תוריעו הז ןודינב הל ויהו ,"ר ג א ל : י א ס י ל א ,ב  ורזגנש תושרחה
 לש טנמלרפה לא העצה הפונכה הלהקה | .תורחא תזידוהי = תויורדתסה םע

 .תחיתפבו רחסמכ םירתומ ויהי תבשה תא םירמושה םידוהיה יכ , קרוי> ןיג ךלפ

 החדה םידוהי יבגל יכ , הלהקה הסונכה .העצה דועו ,ןושארה םויב סהיתויונה
 הלהקה . דעומהו תכשה רחאל רע  ,םידעומבו .תותכשב הלחה ,היצרטפיגר לכ
 םה םידוהוה יכ ,וב רמאנש * ,םיבושתה םינוחריה  דחאב | רמאמ .לע התגע
 רבדב :תידוס* . הריק התשע הלהקה .>,: תויחה = תושפגה | רחפמב \ םיקסועה
 ןיב ווצמ רדופמ תוש פנב רהפ מ לב ןיא יכ ,האצמו

 ינונע לע .חקפל : םינבר:לש:דעו .הדסו .הלחהה .הקירמ א, ירדוהי
 וניחא  וכרטצי אלו תויתַר תולאש קוספוש .,יללכ *ןיר:תיב, הדסי | תרה
 איה , תואושנ םהיניע עצכה לא קר רשא | ,."ןיד:תוב,  ינימ לכל םידרחה

 םידוהיה יינע וחרכוי אלש ירכ ,ם יי ש פ ח תויטנכדיתב "םיארונ םימי ל .תחתופ

 םהל ןיאש םושמ ,!וכו תולוחמהימלואב = , םייזגה לש הלפת:יתבב 4 ללפתהל
 "םיטח"הועמ,ב םג תקפוע הלהקה |, תסנכחתיב הזיאב םיטרב  תונקל תלוכיה
 .םנח םויגעל :תוצמ תקולחבו

 בקעי 'ה ,עודיה  רנוילימה תרזעב יכ , עירוה סונגאט 'ה אישנה
 ירבעה  ךונחה = ןוקת :ךרוצל םירלוד ףלא השמחו םיעבש  הלחקל בדגש ,ףי ש

 .ולרדבב | ר!הה , החמומ גוגרפ  תחגשהב ךונח-תבשל,

 רפס:יתב .הדסי איה : םיבושח .םירבר .המכ .הנשה .ךשמב התשע \ תאזה .הבשלה
 תטיש ,תחא הטיש העבק , םירחא רפס יתכל תורומו םירומ .האיצמה , םישדח
 איהו , התושרב םירמועה | רפס | יתבבו = הלש. רפס .יתכב ,"תירבעב .תורבע,
 + "וכו, הקירמאב ם" 'התב יכרצל םידחוימ דומל .ירפס םג  איצוהל תדמוע

 רשא "ךונחה"רעו, לש  ןובשחהו ןירה :ןמ םידחא" םירפסמ איבהל .יואר
 + הלחקה' רי-לע

 19 "הרות:דומלת, .יתב :'שי .קרוידוינב
 0 םירחא .תורפומ לשו םימותיל .ךונהו רומל יתב
 120 םוירבע .רפסדיתב
 7 1 ןושארה םויל רפסדיתב
 8 ?םירדח,
 םיפלא 95 םע םודמלמ 1072 הלאה .תודסומה לכב שי \לכה-ךפ

 + (תודימלת םיפלא העשת--םללכב) | םידימלת
 . שדחל םירלוד 40 רע 15. ןמ איה םידמלמה .תרוכשמ
 תודהי .ידומל ךא ,הקזח תעמשמ תררוש ןושארה םויל רפס-יתבב

 75 .ןמ .אוה - :םייטרפ  "םירדה,ב  ךומלה-רכש ."תחא לגר לע, םהב םידמול
 "יתבבו :ללכ .תודימלת .ןיא .הרותה-דומלת .יתבב  ..שדוחל :.םירלוד 2 דע 'םיטנס
 . םידימלתה  רפסמ לע .תודומלתה ,רפסמ : הלוע ,ןושארה : םויל  רפסה

 תדובעב הצרמנ  תופתתשה םיפתתשמ םינויצה | יכ = , ריעהל  ךירצ
 הלהקב  היחת חורה .הב םידבועה ישאר םג םהו הידסימ ויה םה . הלהקה
 ו ר'הה ,הקירמאב  תונויצה היצרדפה לש אישנההןגס , רומאכ' ,אוה .האישנו
 ,םינויצ םה הצעומה-דופו לעופה רעוה ירבח לש  םתיצחמ טעמכ . סונגאמ .ל
 איה = .היתוחפומו הלהקה ישעמ  לכב .תימואל חור .סינכהל םיצמאתמ םהו
 , םינויצל היוארה "הוהה  תדובע,,

 ןיידע .תללוכו .הפיקמ הלהקה ןיא התע-תעל יב ,.תודוחל ךירצ םלואו
 ,וז איה הזול תיוקעה הבסה  .הפ ונל שיש תויורדתסההו תודוגאה לכ תא
 םולעופה .תודוגא המ לש .םחורל המיאתמ הניאש , תיתד הרוצ השכל הלהקהש
 ,קוחל הלהקה .העבק הנה .הזמ ץוח .  ללכב ונלש  ''םיישפח,ה  לשו םילקיררהו
 הלענ /הזבו הל םירכח | תויהל 'תושרה םהל שי תירכח-תוצרא יחרזא קרש
 + םיבומה ונינקסעמ :הטכו .המכ .ינפכ תלדה תא

 .התעט הברה םירבדבו ;רגתלחקב םירחא 'תומיגפו תונורסח שי ןיידע
 העשמש , היה רשפא"יאו "הלהקה הדסונ םיתנש ינפל קר יכ. , חובשל ןיא לבא
 תילארשיה הלהקה דוסיש ,.קפס לכ ןיא . הינפל הנוכנ הכרד לב .היחת .הגושאר
 לארשי  תסנכל .הבורמ הבוט -איבהל .דיתעה , בושח .ימואל לעפמ אוה הקירמאב
 . תורבח .תוצראב

 ,יקסרַּפ .לאינר
\ 1 

 1 יאמ , קרויכוינ



 .תונויצפב ו

 בא:םחנמ :שדוחל אי'כ---ו"יטב .ליזבב :היהי ירישעה טרגנוקה 0

 ,:(םסונבאב 'וימ =-'ט ':טסונבאב ב--ילויב :זייב)

 ! סרגנוקל תורוחבה רדס ד"ע הלאה םירבדה תא תבתוכ "טלעוו,ה -- -

 ט"ו ד ע (81 גנוררעגנילאראק) ןלקב לבקתהל = םיכירצ = תוריחכה  ילוקוטורפ
 , תוקירבורה לכ תא אלמל ךירצ  תוריחבה ילוקוטורפב . (ילויב 15|9) זומתב
 ,א'ערת תנשכ תוריחבה םוקמב ורכמנש םילק /ה רפסמ תא ןמסל ךיוצ דוחיבו

 בורבדה וטרופי אל םא  .םהיתינש רפסמו ונגסו ריצה ולבקש תועֶרה רפסמ

 לכל שי: רוחבל תוכזה --- ., הנלפפתש תוהיחבה תולוכו םולוקנטורפב ןללה = =

 הנש | ר"כ | ןבמ לקוש לכל --- רחבהל תוכזרז , הלעמו הנשי ח"ו ןבמ לקוש

 םא ,,םילקש לש תומלש תואמ יתש לכל רחבנ רחא ריִצ---.הלעמו

 סרננוקמ לא ואובב | ריצ לב---,ןלקב לעופה .רעוהל רסמנ רבכ םילקשה ףסכ

 הזכ םוטרכ ילב .רחבנ יכ תואל סיטרכ וצראבש .זכומה תאמ איכהל .כייח

 + םיריצהסיטרכ תא ליזבב לבקל ריצה .לכוי אל ;

 הנאלמת זומהב ףייכב יכ .,ונירבֶח לכל ריכזהל .םירבכתמ נא 2
 תא .ונתי .וניהבח ..יכ ,םיתוטב .ונא ..לצהה .ר"דה תימל םינש עבש

 ,לודגה :ונגיהנמ דובכל תורכזא .רשפאש : םוקמ .לכב  רדסל :םבל

 ןהקה..לש  תווברמח .הכשלה. תעד ..יפל  ..תע .אלב. \ונתאמ 'חסולש
 תבוטל :תובדנ 'ץובק ןורכזר .םויב רדסל,הפיו בוט ,ןלקב  תימואלה

 ילצרהדירעיב, ץע  עטונה : לארשי-ץראב  םיעטנה ,"לצרה-ירעי,

 ..םילבור השלש םלשל וילע
 ןובשההו-ןידה ןמ . ץייוושבש םינזיצה תירב ירוצל הריעו התיה ןידאבב

 הולשל ץייווש לכות ירישעה סרגנוקה לא .הלע תירבה ירבח רפפמש , הארנ

 םובסל הנשה ךשמב ץיווושב העוגה תימואלה ןיקה תסנכה , םיריצ השמח

 .'רפ 1,800 לש
 ירגלוב ןותע איצוהל םיילאיצופה םינויצה .וליחתה (הירגלוב) ה

 . "הדובארפ, .םשב .
 תבוטל , קרְמ 6718,34 תומןאלה ןרקה תבוטל ןפסאנ עובשה ךשמב

 הנורחאה ,המישרה ..קרמ 499,14- -רמיהנפוא לש  ורוסומ תפתושמה הפוקה

 ,.3992 רמוג איה בחזה רפסב

 .לֶאְרְשיהְֶֶראְּב
 + הבשומב םומה-תמא | תא לורגהלו ןקתל טילחה ןויצל-ןושאר :העו: = 06

 ינב ,םילודג .םיהאומרזה ינש הבשומבש .הובג רתויה םוקמב ודמעו הז ףרוצל

 לבל .םימ קיפסהל הלוכי  רטמ 0 הקומעה .ראבה | .םיבקועמ רטמ 5

 תיצחמ .'רפ 90--40.000 'ידכ דע הנילעת הוה ןוקתה תואצוה .הבשומה ונב

 < ונלש קנבה הולי  היגשה תיצחמה :תאו המצע הבשומב ףסאת "הזה םוכסה
 .הנש 18 ךשמב םלתשת האולהה-

 "ןושאר לובג \ע -תודחא םינש ינפל .ונקנש ,  המדא :םגוה .800'--

 תרכומ המראח .תא  ..םיברעה תמדאמ  ףוסדףוס הקלחנ  ,ןג-תיב רפפב :ןויצל

 + םיתיזו םידקש תאוה  המדאה לע זעטני הארנכ , צ"לאר ירבאל א"י
 ריצבה | .'םומהכב  הבוט | הבנעל םיוקמ "תובוחרבו . ןויצל-ןושארב --

 . םינש- תועובש דועב ליחתי
 . רטגנ  םרט :דוע .הלופב \ םולש תירב  תתירכ רבהב  ןתמהודאשמה --

 הבשומב םיאצְמנ ןוחטב רתילו ,םדקמכ .הבשומב יםידבוע םידוהיה .םילעופה

 . ידוהי אוה םהמ  דחא .םימרדנ'ז .השלש

 י"פע המראה הקלחג  רבכ "ןימינב  תלחנ, ופיבש .השדחה הנובשב --

 "ןימינבדתלחנ,, ינבו "ביבא-לת,  ינבל תיללב הפסא היהת הלא םימוב .לרוג

 תחא הגהנה םישלו דחי הלאה תונובששה יתש תא דחאל העצהה רבדב

 + ןהיתשל
 "ביבא-לת, לש ,רעוה --

 . רובצה תאצוה : ךרוצל. םילעמ
 תובשומה  חב"ואב הב םיפתתשמש | , הדחוימ .הדעו הרסונ הירבטב -- | 2

 הטולחה - החעוה . הופלאובא : ישבמכחהו .ריעההתצעומ .רבח לולג .ותוא לש | :

 + הירבמל יהוהי אפור .םג/ ןימזהלו םודוהיה ךרוצל ידוהו ו ןימוהל
 ורסמנ .םינבאה , ןהמ | ,\ ףרונ ..טפג | חיהש , םינכא /

 הגומשה  ינכש ,םמה תסכמ תא רירָוחל טילהה

 םונושארה םימיב .לארשו"ןץראב רמגת רפסההותבב  םירומלה תנש <
 . ותועצמאב וא בא שדוחל

 תהכחמב- איצה .ןויצריבבוח דעו לש :ודוסומ .ופיב .תונבל רפפה=תיב =-
 רומלה 'ןמז  ךשמ עבקנ וז תונכת יפל וב םוגוהנה םידומלה תונכת הדחוימ
 , .תוורוסי תוקלחמ ששו תוניכמ | יתשל קלחנ ס'"'היב , םינש הנימשל הז .ם"יבב

 "+ תועש 87 - - תונוילעה = תוקלחמבו  עובשב תועש 38  םירמול = תוגיכמב
 לאר שי-ץראל םעה"דחא .אובי ויתפה ימי תישאהב .ןא ץיקה ףוסב --
 * אצויש ,  "ךיעצה יקריטה,- יתפרצה להנְמ אב "ארשי-ץראל --

 לע ו םיברמ | םודוהיה .ינותע םומתוח "י"א : - ףופאל ונוצר ,אטשוקב
 ל-7 : .הז .בושח: ןותע

 - םונותעה לבל עוצמ ןפיֶדוהיל ררוצה ,'למרכה, עוריה יברעה ןותעה ==
 / | ,לארשי"ץראכ ידוהיה בושיב םחלהל הגמ לע רחו ודחאתו יכ ,םיברעה

 לבק כ ,םירמוא שו .שדחה החפה לש ואובל םיכחמ םילשורוב ---
 ,ירוהיה :ושיה רבדב תורחוימ  תוארוה אטשוקב

 ' 4 = הלפמה .ךרוא .וכעו הפיח ןוב .לזרב:תלפמ תוגבל ןלוחתי בורקב --
 , . רטמוליק 1

 !.יבשוח דגנ  תוחמל תוינומה תופסא ויה הירופו  לארשי:ץֶרא ירעב --
 אלש 'ידכ ,םיעצמאה לכב הלשממהל רוזעל טלחוה וללה תופפאב .,םיתרכ יאה

 היתויזנח תא .םינויה .ורגס  ופיב , היקרוט .תנידמ לעמ רומאה יאה \ דרפו
 .הפסאה תעשב

ּ . 

 .הָיְמּורְּב
 ל .העש יפל יהרזג לוטב
 ש ,קפל ב מב  רוטאנרבוגה יכ ,  םונוהעב .העיריה האב רבכ

 עב .רחסמב קוסעלו תבשל קר אל םידוהיה 0 רפא תאזה הנשכו םדוקה וגהנממ
 .םירחוסה ולודגמ הברה . כ קושה םויל הילא אובל םג םא יכ ,ןימיוט

 0 הלאה םימיב . רחסמה:ןוירטסינומ לא .תאזה \הרזגה לע .הנלביק .ושיגה .םידוהיה
 .דעוח 'תאמ םג;םידוהיה תבוטל \ תדחוימ תולדהשה | ררסכה:ןוירטכינימ | לבכ

 ימוע םידוחיה יב , רכזנה דעוה ררבמ וז ותולרתשתב + ןימויטב .יאזריבה

 = ןימויטב הבישיה םהולע רסאָה םאו , םילודג .רחסמייקב .הברה םע רחסמהוהשקב
 0 היטמקרפה \ ינונעל ,תבורמ רפפה | אוכהל .הז רבד .לולע ,קושה ימי. ךשמל

 3 נמו יאזריבה רעה לש יתולדתשה תא רריב רחסמה:ןוירטסינימ הלודגה

 קוחה יכ  ,יותדוקפב ךומסיש הי לע קסלובוטב .רוטאגרבוגל ול הוה וכ

 ץ חמש תומוקמל עגונב יערא-תבישי = ןיבו .עבק:תבושו .ןוב לדבה םוש השוע
 שעמל 'הכלה הז קוחב ושמתשה אל הכ דע יכ ,בל לא םושב לכא . םוחתל

 וטסינימְה .טולחה , רחסמה:ינינעב הובוכרע אי :הל אוה .לולעו , ןידח ,רמוח- לכב
 תרוקפ העש יפל לטבה יב , םינפה ו סע ןתמבו אשמב ו

 יא 0

 ו בה
 וח-תיב דוסיל לבור ףלא 218 לש םוכס .בדנ .יקסנוקלאוו .וו ךיפנה--

 ילוח קר וב ואפרי ש  ,יאותב ןילה אוו | ךלפב . םינועדילוחל
 ואגתל רושַא תתמ ומצע תא קלס םינפה-ןוירטסינימ לבא . םירצוג
 שוע האופרה ןוטלש לש  תונקתה-רפס ןיא כ - ,ותא וקומינו ומעטו
 0 .ןוירטסינימה ,אוה ןיא .ךכיפלו ,תרל תד ןיב םילוח יופר ןינעל

 אלוחה-תוב ןינבל .תשרוד איהש ,המראה-תקלח תא הבטסמיוהל תוצקהל ותמכסה
 .רותב תיאנעיה הטיסרבינואהב ודומל קוח תא רמגש ,גרובצניג .ש רמ --

 .ןוישרה ול  ןתיש לאב קול תולהתשה .שוגה .,הנוצורימל ר'ר
 וטו בוגואה לש .םולפירה לא  :םילוח-אפור : ראות  תלבק  תנמ לע" היסורב

 יב לש תוקלחמ הנומש רמגש תנאל הדועת גרובצנוג רמ ףריצ תיאנעיה
 עישב תונוטאלה ןושלה | תעידי .ןויסנב דסע  יכ .,היארל .הדועת םגו רחפמל
 ילש ןז ותולרתשה תא החד רטפינימה לבא  .היסנמינה .תוקלחמ הנומש לש
 וע .גרובצניג דצמ דמועה ,תורגב-תרועת םולפידל ףריצ אלש ינפמ .,גרובצניג
 ושהה 'ןוירטסיגימ לע  הנלבוק טאניסה ,לא .שיגה ןוסמרב 4 ,מ .ל עבשומה
 טיסרבינוא .לש  םולפודל שו = קוחה סו לע יב ,טילקרפה חיכומ וז תנלבוקב
 הטיסרבינוא לש ינוצידימה טטלוקאפה תאמ ןתינה םןלפיד לש ףקות ץראל"ץוחב
 5 יךכל תדחוומה היפימוקב תויבלממה ,תוגיחבה תוכו ךוגעל תופוה

 7 ה ה



 .ץֶרָאְל-ץוחְּב
 לש רעו ןאכ :דסונ ינויב איכב = :ונל  םיבתוכ שטיבוהוררמ >>

 לש  םהיתונמלאו םהימותילו םיעוצפהל הרזע איבחל  םיחרזא <>
 תוח י"פע ..טארסכיירה = לא תוריחבה .תעשב ותמוהש = ,םיגרהנה .

 לכ םימומ-ילעב םיעוצפה לש םכור וראשי  ,םיאפורה לש םתעה =
 םישנא וענפנ שטיבוהורדב היהש ארונה :גרהה י"ע =. םהייח מו

 םעה לש תוינעה .תורדשה :ןמ
 רחכנ שאר-בשויל = .:םירבח רשעוהשמח והחבנ | רעוה לא

 םילקרפה -- 'רבזגו  ריכזמלו ךברטיול רוריזיא - .רידח | טולקרפה
 ךירצ םיללמואה תבוטל .תובדנה לכ תא .טרופפר ץירומ = רירה =
 ;וז .הסירדא י"פע חולשל =

 0081 פד 1. הסקס, קיטס. (1ו/10ח.)

 לש "שרחה כולק,ה ךרע  ןויסב ג'בב + ונל בתוכ תיקרוטמ ונרפוס = =

 רדהנ החשמ תינש ("םלועה,- לש םרוקה רמונה 'יע) סיימואלה םידוהיה

 םיאלמ ויה םיטשיקמה בולקה ימלוא .החפרוקח םירוזוה שאר לש ורובכל
 ואצי ,םינפה:רטסיגימו החפ>יקח ןאבשב . הרעה ידככנו הלשממה ילודגמ םישנא

 'ר , םהינפ תא לבקל בולקה לש רַעְוְה ירבחו רואמ בקעי 'ר ברה .םתארקל
 יחל הלפת תי ברע ב ךרעו םיחוואה תא ךכב ,ףשנה תא חתפ ריאמ בקע |
 הותועה םידוהיה קו אלש ,רמאו היתפרצ רצק םואנ םאנ 'ךכ רחא . ןטלושה |
 םלועבש םידוהיה לכ םגש אלא ,םתרלומ ץרא היקרוטל םה םינמאנ םינאמ
 דבנויראמב היה  ,ריאמ ברה ,אוהשכ הרבעש הנשב , תיקרוטל הבח סוגוה |

 ןינפ תא לבקל וגוכיו ,ריעב אצמנ החפייקח םגש  םש ויהש םידוהיל עדוג
 היגיהנמלו היקרוטל םירוהי בל שחרוש הכחה- תושגר חא ולי עובהלו דובב 5

 םידוהיה לש םנוצרו , רבנייראמ תא םאתפ בזע החפ"יקחש אלא' ,םישהחו
 לש וחכשב ריאמ רה רבד ףוסבל ., םווקתנ אל דוככב ןיגפ תא .לבקל ושקב|
 + "המדקו תודחא, דעוהו ינאמוהועה אבצ
 ןירבח .דובכלו ודובכל ומאונש  םימואנה לע ,תיתפרצ בישה התפוקה |
 תפשב ןטלושה םולשל הלפתה תא ךוועל ליאוה ריאמ ברה דובכ : רמאו
 דע ונלובל חיכומ הז רבד . םתא םכתפשל איה תוחאש תיבבעה הפשה , ונחד

 רבד רשא םירבדה -- . םידוהיה ןיבו וניניבש הוחאה  תברק איה הלודג המב
 הלשממה אישנ רותכ ,יל תושעל רבנייראמב םידוהיה ורמאש רובכה לע ברה

 ההוה עובהל הז הרקמב שמתשמ ינאו ,שממ יבל דע ועגנ , ונתונלמ לש |
 ,"ינממ ותא הענמ רבנויראממ יתאיציש י"פעא הזה  לודגה דובכה רעב
 םכוע תא יוארכ 'ךירעהל םיעדוו הזה םוקמב יב לע הלודג החמש ינא חמש
 הדוח םיבויח ונא םהינשל . "המדקו תודחא,  דעוהו ינאמוהועה אבצה לש

 הבוטרווופכו .םינגרנ תצק שי ןוידע םאו . היקרוט לש השפוח רעב הזה םווכ 2%
 יכ ;ונחנא םיוקמ הנה ,דעוה לש ולעפמ ךרע תא ןינהל ועדי אל רשא

 קפקפל הבס הלשממל החיה םא םלואו , הניב םהל םג דמלו בורקה דיתעה
 םתונמ אנב .הנה , ונתוכלמל היהיש ימ היהי לש ותוריסמב = םיגמזה :ןמ .ןמזב < =

 םירעשה  לכשכ =, וישכע | . םלועמ | שיא  קפקפ אל ונתובלמל םורנהיה לש
 תוטב ינא ירה  ,החורל םונאמותועה לכלכ| םידוהיה  ינפל ונתגידמב .חתפנ

 םולועמה ונורחוסל ההע רע םתוא ושעש , םילודגה םהיתונורשכו םתנוב חכבש =
 רתויה םיטמולפידה תא םג םברקמ בורקב ונל  ודימעי ,רתויב םיצורחהו

 ינא , םיצורח רתויה םידוקפה תאו ' םיצימא/ רתויה .םיריציפואה תא , םיבושח "|
 םינאמותועה לכ תא דחאת ונתדלומל הבהאהשכ ,רדהנ דיתע ריש םלו

 , הרשואמו הפיקת , הרירא הכלממל היקרוט תא תושעלו .רחא .םבש רוב

 הלפתה לכיהב וכרע "תירב ינב, .ירבח :ונל .בתוכ הקירמאמ ונרפוס-- 0

 םייחל .םלוע:תכצמ ו ךאיה |, ץעוהל ידכ הלודג הפסא ןוטגנושאווב |

 רברש ו טפאט אישנה היה הפסאהב םירכדמה שאר . ונוממב היעולוכרה | 6

 :תוצרא תא חבשל ול רשפאהיא לודגה ורעצלש ,רמא  לארשו לש םחבשב

 הקירמא תפרהל | . ללב ןהב תררוש םידוהיל האנשה יא "יב / רמאלו תורבח <
 ילעב, םושנא םשארב םידמוע הרקמ י'פעש  ,םורצונ סיבולק הברה הל שו" %

 תא םילעוג םהש ז"יע םתלודג תא חיכוהל : םירמואה | ,"םימצמוצמ = תוחומ = ><
 ,. םידוהי ונפב םתיבולק תולה

 ו ב 6 תה 3 0 0 0 0 1% 0 2
 ;ּ : סתתמסתשו ₪8 ,,1' 808

 םויה ותוא תרחממ :אובל ווחא אל טפאט לש הז ומואנ  תואצות
 + ןוטגנישאוזב * ןטילופורטמ "בולקה, לש דעוה ירבח השלש םתרמשממ ורטפתה

 ובש ,  הלפתה לכיה ותוא לא םיתיחשמ | םישנא הלילב  ורדח עובש רובעבו
 הלע וריחמש ,רקיה ובגוע תא םיסיסרל ורבשיו , הרומאה הפסאה הכרענ
 םוקנל ידכ החשענ וז הלבנ יכ , םוחיכומ םינמוס הברהו ,רלוד ףלא םיעבראל
 .םבור תא בר טפאטש |, םידוהוב

 ינפלו טפאמ אושנה לע הדחפ תא הארגכ הליפה אל וז "המקנ, םלואו
 , ידוהי ריעצ = . הקירטאב םידוהיה לש םהיתויכז = לע ןיגהו רזח םוטעומ םומי
 אבצה לש הנוילעה הומדקאה לא סנכהל רמא , ומש- םולב  ,טויח לש וגב
 הפינכה איה השקש םושמ אלא = , רציפוא רוחב הב ודומל קוח תא רומגל ירב
 טלבזור תירכה:תוצרא .אישנ היהשל'מ תצעכ םולג ריעצה השע וז הימדקאל

 .רציפוא תלעמל והוממורי | ותוצירחו וישעמ יכ , הוקתב טושפ ליח השענו
 ןוהמתל םולב לשכנ דראראג לינולוקה ינפל ןחכמל רבעה שדוחב ורמעב לבא
 וכ ,עדוג ףוסבל . םינוזצמ תונורשכ לעב אוה יכ , וכ םועדויה , וירכמ לכ בל

 "וכ ,  ץפח ינא ןוא, + הלאה םירבדה תא םולבל עגונב בתכ דראראג לונולוקה
 םירובצה םיטעמ יכ = ,ערוי .ינא ןווסנה ןמ , יל רבח השעו םיטויחהןכו ידוחי
 םולב לש ותולעתה .  םהל םיוכח םידוהי ושעי יכ םוצורה | , םירצונה לש
 ;"דודגב תעמשמה תא לקלקל הדיתע רציפוא תלעמל

 בושל םולבל תושרה ףכית ןתנת .יכ , הוצ אוהו , טפאטל ערונ רברה
 רותב, :' רמוא אוה המחלמה:רטסינימל טפאט בתכש בחכמבו ., ןהבמל- רזמעלו
 , רציפוא םושל תושרהל  לוכי י:יא .השביבו םיב וניתולייח לע םידקפמה שאר
 תוערו האנש ינמיס ואצמו ודי תחתמ איצומ אוהש תוימשר תודועתב יכ

 ."היהיש עזג הזיא ינבל עגונב תומורק
 שקב הליחתמ . םיטעהו תויפא לכ התע םיקסוע "םולב השעמ,ב

 י"ע שנענש ירסומה ושנעב קפתסהל טלחוה כ"חא.; דראראנ תא שונעל טפאט

 וישבע המחלמההרטסינימז טפאט ןיב ורבעש םיכתכמה םוסרפ
 תא .תערל ידכ ,רבדב השירדו הריקח השעת יב , פרגנוקה .יריצמ דחא שרד
 םואלמ םינותעה ירומעו ., םידוהיה  םוליוחחל .אבצה ידיקפ לש יתמאה סחוה

 " "םולב השעמ, ד"ע םיבתכמו תועידיו םירמאמ ,ןבומכ ,םה םג

 םינברל ןודנולב התיהש הינשה הריעוה רבד תא םיעדוי "םלועה | יארוק--
 : וז ..הדיעו רבד"לע םידחא םיטרפ ונחנא םירסומ הזב . םילגנאה םינזה ו

 ךותמ, .: םדה-תלילע .רבדב וז היצולוזר הדיעוה הלבק הנושארה הבישיה. תלחתב
 , םדהדתלילע  הרועגו הרזח היפורב יב , הילגנא-ינבר תדועול עדונ לודג רעצ
 הדיעוה .וז הלולעמ םילבוסה היחאל תבחלג היטאפמיס הדיעוה תעבמ ךךכיפלו
 לכב ןשמתשי םי רשיה איהה ץראה יבשות לכ יכ ., קוחה הנוחטב תא תעבמ
 רבכש , תאזה הלפתה הלילעב רשא בזכהו רקשה לב תא לכל ררבל .םהיתוחב
 היסנכה ילודגמ הברה י"ע םג םא .יכ. ,דבלב םידָוהיַה י"ע .קר אל ולגתנ
 , . "םירצונ םידמולמו תירצונה

 היה ללבב ; וז הדיעוב םיטעמ קר ופתתשה היסור יאצוי םינברה ןמ

 :םינזח ,םא יכ ,םינבה אל הדיעוה ירבח בור
 תודהיה .םחי רבד .לע -- התוה ,הדיעוה הב התנדש ,חנושארה .הלאשה

 .הז ןודונב

 םישקבמ | םידוהיה יכ ,  האצמו השקב הדיעוה .ילאנויצאנריטניאר םולשה לא
 . הילגנא ידוהי ברקב םייתדה םייחדי רודס לע וגד כ"חא . םולשה תא דימת

 .םילודג .םיגוקתל תקקזנ תדה יכ , חיכוה וז .הלאשב הצרמה
 הארקנש  ,תירבעה .ןושלה  תיחת ד"ע האצרהה הררוע םיצרמנ םיחוכוו

 וליחתה רבפי הילגנא ינבר םג יב .,חארנ וללה  םיחוכיוה .י"פע :. לגס בה י'ע
 . םירוהיה. ייחב תימואלה .ןושלה לש הברע 2 תא ןיבהל

 תעיבק ד"ע העצהה דגנ .האחמ לש היצולוזר הדועוה הלבק כ'חא
 . עובשל ןושארה םויב תיללכ החונמ

 תולגנאתה, ר'ע יול ברה לש ןתאצרה הררוע םיבושח  םוחוכיו
 ןושלב תלעות םוש ןיא יכ , אצמו .ןוגרא'זה 'דגנ. ותעד תא הוח יול ."םידוהיה
 ומיבסה אלו וז החנה | דגנכ ונעט  םידחא םינבר . הקירמאו הילגנא ידוהיל וז
 ,ןפוא םושב הילא

 ךכיפלו םינזח ויה םיריצה בור יכ ןעי . תצק ךחוגמ היה הריעוה רמג
 , רחא וליפא רחכנ .אל םהמו .תירידתה היסימוקל .םירבח תויהמ .םינברה .ולספג
 תדחוימ .תורדתסה | רסילו םינזחה לעמ לדבהל ןטולחהו םינברה ובלענ
 , + םמצעל

 .םונאיורד ,א ךרועה
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 יט חמקחוו

 \ ב ':-  קתסוד ג, 80-פ0 10 1911 ₪

 .ןללהו ..ילויב ןושארה דע "םלועה, לע ומתח .רשא ,םימתוחהל
 < ,הינשה הנשה ת'צחמק המיתחה ימדי חולשמב זרדזהל םישקבתמ
 .םהל תונוילגה חולשמב הקספה אובת אלש -

 .- |47 ור א*ת
 היה .אוה \ : .רחאה

 יכ ,רחאה אוה היה .תיברה ויתולוגסמ תחא לכ יפדלע אלו

 ,דחא םראב אלפנה ןפורצ יפ-לע רתוי הכרה םא

 ,ילארשידמ הטמל םאונ =: ,הניה ךירנהל . עינה אלש ררושמ
 ותלעמל הלע אלש רקפמ ,טויִלֶא  תירצינה : ןמ תוחפ ןוימד לעב
 וכ ,םהמ דחא לכמ לורג אוה היה תאו לכבו ,שריה ןורבה לש \

 ,דחא רבד דוע וב היה הומ ץוחו ,וב ויהו וללכנ 4 ןכדלע
 ובלו ,הפוריא ברעמ לש הנוילעה תוברתב טשקו םגרפ וחור תא
 םיריבכל ,הרוסמה יָרצּונ הפוריא חרזמ ירוהי םע תחא הקיפד קפד
 לש הבשוימהו הנוכנה .ותעד תא---ןמאנ רבע ,ןחנ .הריש יפורצבש
 הכל .אלש ידכו = ..חוהה-רק ןובשחה שיא .לש . ,ינידמח . גוהנמה
 לש םיחכרב היה רודהו .,יונב :ותוינוצח - םג .התיה .הננוחמ :---. רבד
 ,וליכ היה הפי , ראמ דע םראב איה הבר .םתובישחש = ,ךכב המ
 ,תועד הניה םיליצא-חצמ ןתינ ול ;ןתיא ווג הנבמו החובג .ותמוק'
 דע עיגמו רידא ,םח לוק ,םסק םסוק קוחצ ,הרוחש םילשומ:ןיע
 םג הפקשנ יעבטה ונואג- ךותמו ,רשועב לרונו .דלונ אוה . קוחרמל
 האולמ  .לכלו רשי טובהל .היושע .התיה רוניע . . ינועה .תורדתונע
 ול .ןתנ רשא .תורחה , רויפיפא וא .ךלמ ,רסיק יהו --- וב  רבוחב
 רובעש ךותמ .םלועמ .הפפכנ אלש :,ותררש תא הפקז .ירמחה ובצמ
 , הענכהו

 .םיעוקש ויח םה - לבא . לארשי  םע .רימעה תונורשכ הבהה
 :הניה ךירגה, ונל היה - , תונורשכ .יעטק .קר-ויה וא םמצע .ךותב =
 לגרל .הילעה .לעו :פונירה .רהנ לע \ ,הבהאה . לע רש אוה לבא

 ,.יולה הדוהי ל היה , ךאלָבְקב יונל, רשא הביבחה השוחקה לא

 "םיירבעה .ויעוגענ לכ תא התלר הלד  תינומרה הקירול לבא
 .. הי רפמואה תא רצי אוה לבא ,ילארשיד .הכות לא םתוא הטלקו
 קיחרה אל .ובל .ןוזח לבא ,לארשי ןב .השנמ ., תילגנאה תוילא
 אישנה,  .,ןושמש .,םירוהיל הילגנא ירעש תחיתפ רע םא יב תכלל
 " תבשל .ידכ .,םימב .ורשב תא ריבעהל -רחב .אוה לבא ,"םחרמ
 ' תוברתה לש  החילש = ,ןוסלדנמ . םינמרג לש  תופסאב שאר
 = לש םילכוקמה ןיכרעה לע | לוולז דמְל איה לבא = ,תיברעמה

 = ,םדא םלועל לארשי םע איבה םיפלא תונש ירחא הנהו .םידיהיה

 אלמ .ידוהי ולוכ היהש םשכ ,אילפהל דע יאפוריא ולוכ היהש

 < םע .החיו  םידרויו םיבקונ .המדק:ילאידיא "הגה ובל | רשא ,חור

 .לש המשל ינידמ .ןקסעו ררושמ .,ןיוצמ ירוטפיה שיח היה אלמ הז
 ! "םוקמ לכב ריהז = .השעמלשיאו םלוח = ,םאונ  ,אישנ | ,תורהיה
 +. לכל :ןמוזמו  ןכומ  ,חרכומ היהש  םוקמ לכב = ,בל-ץימא ,לוביש
 = םייזנעהו ולש ויה = תונברקהש העשב | ,םייונעל = וליפאו תונברקה
 .הברו אג  .םירחאל לובג ילב דע .ןונחו םוחר ,חֶלַס לבא ,וליבשב
 םינטקהו םיתוחפה לכ לא - הוחא שגר אלמו | עונצ לבא .,ךרע
 ש : +.ונממ

 עבראו .םיעברא : ןב קרו * ,לצרה .רודואית היה הוה שיאה

 5 , <...ונל רבאש העשב היה

 ו



 לע. רוחש םתככ .תדרווה >> /-

 .הפְצִמַה לַע

 0 סנו \ֶּפ הו חמות

 ינפל רפעב ונירישע ושלפתה םינש עברא:שלש ינפל רוע
 ,היה המודו .'ףודגא זמר * .םהילא  ורוברל ףרצל עדיש ימ לכ
 : "הבהאמ, הענכה םג םא .וכ ,ןאכ שי הארימ  הענבה קר אלש

 הואגב םהמע רבדל ועריש וללה :וגירישע יניעב .וארנ .םישודקב =
 ,םינורחאה ןמ העש התוא ויה אל ,םירישעה ,םהו ,בבל:לדונו =

 . ויתויכזלו ירוהיה דבועל ונעט .רשא
 םישנאה  בלבש הלודגה הבעותהו לגלגה ךפהנ הגהו |
 לכ שארב המצע לע זירכהלו השאר תא םירהל תרהממ םינטקה
 יכרד לא דומלל ,הארנכ .וטילחה תוקירבפ ילעב םידוהי ., תוצוח =
 .;'םידוהיה ןמ ץוח, : רובעי אלו קוח םמצעל עובקלו .םיטילשה
 תומוקמב םידוהי  תוקירבפ .ילעב ושע | םינורחאה םימיב -

 רברל רשפא:יאש ,םישעמ ירוהי.ן- -רבועה - םהיחאל .עגונב- םינוש
 םישעמה ..ןורכזל םוי:םוי ישעמ םשור לש ןוטב ,החונמב םהילע
 הלָבִנ ,תידיהי = תומשיטנא אלא רהא .םש הפ ןיא - םלוכ .וללה

 האורה ,ידוהיה ךובצה לכ לש ישאר
 . קתושו ויניעל םישענ חלאכ םישעמ

 %ש םידוהי םילעופ וארק ,לארשיב םאו ריע ,קוטסילאיבב

 גוהנ :: רבדה הוו . הנימב הזתוומ  התובש הגיראל תוקירבפה :תחא
 םידימעמ םהש \ןויכמש  .הגי-אל תוקירבפ  ילעב  םידוהי- ונהנ
 םודוהוו םיגרואה תא .םירטופ .סה .דימ .,רידילונ םוקמב םיינָכְמ םילונ
 : תוקירבפה ילעב ויה. .םינעוטו .םירצונ .םינרוא םמוקמב םיאובמו

 ם איקב םניא  (םהילעב .ורשעתנ םפא * תעומש) םירוהיה  םיגרואה
 םלנסל ידכ ,וננמזו וננוממ תא רבאל ונל אלו  םיינכמ " םילונב

 םובמולוקכ לודנ  "איצממ, .קוטסילאיבב  אצמנ הנהו וז .הדובעל <
 ?גהנמה, תא לטב :הדוה לע הציבה תא רימעה רשא ,ותעשב
 הב תישענ הדובעהש. .י"פעא .והקירבפ  ךותל םידוהי םג :םינכהו
 םיגרואה .ןמ .רחא- לכש ,הנתה .יאנתש אלא: ,םיינכמ  םילונב
 תואמ שלש רע + םיתשמ .,הקירבפה- לעבל ,ול הולי םידוהי ה
 ןוהה תג  םג -וילעבל קיפסי ירוהיה לעופהש + רמולכ ,'בּוה =
 ואיצוה םידוהיה  םיגרואהו \ .וירירש -חכ תא ול איביו ול שורדה |
 ,טובעב 'םהוא ונתנו םינורחאה םתסכו םרכו םתוסכ תא .םתחתמ

 .ןותצנה לע :

 הוב רברמ ינא .ןיא ,ןבומכ .לודג ןוחצנ ונלחנ הלאה םינורחאה םימיב
 בוש רחבנו "תינמרגה המישרה,, תא ''תיתפרצה המישרה,, החצנש ,ןוחצנה לע ,

 הזב רכדמ .ינא ןיא  ,ןבומכ .ההובג תידוהי הקיטילופב יקסע ןיא -- ךניר
 ,ינשה ןותעה ,וריבח תא יושראווב דחא ידוהי ןותע חצנש ,ןוחצנה לע :םג
 ירחסמ ןיא -- םהימי לכ הז םע הו םיחגנתמ םהש * , תוימרפה תוחגנתהב
 ,םיל 'רבעמ ונילא  עיגהש > ןןוחצנה ותואל = הזב ינא ןוכתמ  ,םידוהו םינותעב
 ריו !טיַארדללָא,, םגה  לארשיהינב וניחא םשש ,הכורבהו הבוטה הנפה התואמ |
 טייחה-ןב ירוהיה חצנש  ,אלפנה .ןוחצנח ותואל ינא ןוכתמ ., הנוילעה לע רומח
 ו אבצב ריציפוא תלעמל עיגהו  םיליצאה עזגמ ייראה ןאטופאקה תא =

 . הז לש ותמח לעו ופא לע =
 שער םימי נפל הלוח רשא ,תאזה האלפנה העיהיה תא םתארק אלה

 ו + סוניקואה ירבע ינשמ .לארשו :ינותעב לודג

 םתדובע תא םפא .תעזב דובעל * תוכזה תא םמצעל תונק .ןעמל
 םינרואה ותשעתה וישכע , םירצונה :םהיחא םע .תחא הרושב השקה
 םיגרואה ןמ ונילפנ המב :םינעוט- םהו התיבש וארו םירוהיה
 יב ,ונתאמ שרדי המלו .,םידבוע :ונחנאו םידבוע וללה + םירצונה
 הקירבפה לעבו. +םירבוע ונא רשא הדובעה דעב םלשנ 'םלש םג
 ותשרחלתיב תא רגס םא :יכ ,םולכ רמוא אוה ןיא + רמוא והמ
 -- םידוהי + וינפל רשא תא אוה  עדוי  ..חונל ץראל-הצוח .אציו
 אלא הנקת םהל ןיא -- וז הלמ לע "תלשלש, ונוימרב אוה גיצמו
 אפרו בשו --- םהיתועבצא תא וקניי ,ובערי ,ואמצי , בלגמו טושב
 ,..םהל

 תוקירבפ המכ וישבע תונבנ- -"רניירפ,ה רפסמ---אשראוובו
 תוקירבפל תחקל ילבל ו ג הנ רבכו ,ינכמ ףפואב םילענ תישעתק
 ,הרזגה ןוגכ  ;תוכומנה תוכאלמל אלא םידוהי  םירלדנס | ולא
 ןמש ןויכמו =, םירצונ םירלדנס קר םיחקול = תובושחה .תוכאלמלו
 םירלדנפ יפלאל שממ בער .תנכס היופצ התע הונבגה .תוקירבפה
 ילעבל םידוהיה םירלדנפה ואב ,םדי הדובע לע םייהה ,םידוהי
 התעמ יכ ,םושקבו ,םה םירי הי ם ל ו כ ש ,תושדחה תוקירבפה
 אלא ;תובושחה  תוכאלכה תא = רובעל = תוכזה .-םהל םג- היהת
 םינפ רבסב םידוהיה םירלדנפה תא ולבק אל תוקירבפה ילעבש
 ::תוטשפב בושה .,ימש ןילטָצו - ןמ .דחאו = ...ללכ- תָיּפו
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 (,'םירוהיב ךרוצ ןיא .ונל ; הרובעל םידוהי .םיחקול ונא
 קרש 'רמאנ | ,םידיהי םירלרנכ  ףלא האמ :ךרע .שי היפורב

 ןמש ירה < ,םייונפ --םרתיו ,םידליל הובאו םיאושנ םה םתיצחמ

 .םידוהו .ףלא םישמחו .םי אמ .וא םיתאכ ךרע. םיסנרפתמ. תורלדנסה
 הקירבפהו דידתבאלמ רוע תויהמ וניניעל תקסיפ וז הכאלמש ןויכו
 התדובעל תחקל הצור הניא הקירבפ התואו  ,הכוה לא התוא תעלוב
 בער תנכס :איה וז הדבוע לש השורפ ירה ,םידוהי םירלדנס
 הז לכו ,םידוהי ףלא םישמחו םיתאמל וא. םיתאמל | תפקשנ
 ,..םידוהיב ."ךרוצ, םהל ןיא-ול .םימודהו ןילמצ 'הש .םושמ 1 המל

 -תלילע וילע ולילעה םנחל יכ ,"דניירפה,ב בישה ןילטצ 'ה
 "םתד,ל םלועמ לאוש וניאו  ,אוה רומג .ילרביל  ,הברדא ,אוש
 רימעה םיטעומ םימי ינפל : וירבדל היאר אוה איבמו . וילעופ לש
 תוכאלמ לש עוצקמב אקודו ותקירבפב םירוהי םילעופ הע ברא
 ןיהה לעבש = ,ןורבל א "דניירפה,ב םשורו (. 'ה אבו  .תובושח
 ול םיקדוב ןיא רחסמ>ינינעו רבשיינינע שיש םוקמב יכ ,קסופ ירוהיה

 ריצופוא תושעהל .לדתשהש ,םיטנרגימאה רחא ןב  ,ירוהי ליוחכ השעמ
 ןתנ םעטו , וידי יתשב .ךכל הנוממה  ןאטיפאקה ותוא החד | .הקירמא אבצב
 תחא הפיפכב רורל לוכי ,םיליצא-ןבו ןטבמו הרלמ יירא ,אוה ןיא יכ ,והשעמל
 עיגהש רע = ,ירוהיה להקה  תעד הקירמאב  הררועתנ .  טייח"ןבו  ידוהי םע
 הפיונב רעגו בלה-בומ טפאט .רמע < .תירבה  תוצרא .אישנ  ,טפאט .ינואל רברה
 םסרפתנו  ,םיאקירמאה  םיריציפואה. תרבחב ידוהיה .לבקתנ .ןאטיפאק .ותואב
 תלהצ לוקבו  ןואשבו שערב .תוצראה לכב רשא םידוהיה םינותעב רבדה
 :ןוהחחא-רורל רפי .ןעמלו םימעב ודובכ תא לארשי עדי ןעמל ,םיחצנמ

 תא םמורמו בבלמו .אוה הפי ןינע הוה ןינעה לב יכ  ,ןבומ .אליממ
 ול ואצי .ןיטינומ אישנה .טפאט לש ומש יכ ,ןבומ אליממ .דאמ דאמב שפנה
 לכה | . ןנלוכל  םיענו  דמחנ .השענו = הלוגה תוצופת לבב םינורחאה  םימיב
 אוה בל-בוט טפאט: שיאה הז יכ ,התע עדי אל = ימ .. וחבשב .ןישבע .םירפסמ
 ?הקיהמא .תוארמולב ארטיל תואמ שמח ולקשמו הבחה רשבב .לברוסמו .והומכ .ןואמ
 אובל ליגר אלפנה אישנה ותוא יכ ,הזה םויכ עדוי ובר-תיב לש קונית וליפא
 שורדלו .הקירמאב .לארשי לש תושררמהיתבלו = תויסנב.יתבל .תבשד תבש לבב
 םנתל אל ירה  ..ותרוצכ ,קוספ םירוהיהל , םגרתלו .קובשה .תשרפב 'המיכה לעמ
 םהישארו הלעמל םהילגר : םיכופה .םישנא הישנאו ךופה םלוע איה גז הקירמא
 ! םיאלפב םישנאו האלפנ .ץרא .הטמל

 :שוגרג- ןוחצגה"תלהצ ורחאו שערה .יוחא ,רשא שו ןמדופ-לעהףאו



 :הכ וילג

 השעמ תושעל .ידוהיה לעופר לש ותעש עיגהב ,ןכבו .ותדב םדאל
 אנ :רוכזי ,הכלממה-תמוהל טטופר .רחבל ,לשמל ול :ענונש המב

 ילבמ וינונע לע .ןגהל .ריהעה  .,.טכופדב . רהביו הז :ללכ .אוה םג

 לב5  ,תילארשיה תוניתעב תורתהל .ןו 'ה םידקמו ..ותדב ול קודב
 תאו ."תודחאה, תאו ידוהיה "םואלה, תא ריכזהלו זא .אובל זיעת
 ,"לארשי .?לכ, לש .הקיטילופה

 ,.שרח ."לונלג,ב .-םוש -המוע  "רנוירפ,הש  .,םירבדה  ןיארנ
 היהש המ :[, 'ה .חכש ךכיפלו | ,"תורמעמה  תמחלמ, לש .לונלנב

 ותיבמ ושרוגש םידוהיה  םירלדנפה יכ ,ומצע  "דניירפ,הב .בותכ
 המשב םשקבלו םירצונה םהירבח לא תונפל וסנ, ןילטצ 'ה לש
 , תובושחה תוכאלמב | דובעל :םהל .ונתי יכ ,םירבועה תודחא לש

 ילבל = ,תולובחת ינימ לכב ושמתשה . םירצונה .םילעופה לבא
 םשלו ךאיה ,הלאשה איה .תאז אל" םלואו .., "הבושת םוש בישהל
 תוקירבפה ילעב רהיו םינילטצה לש םהישעמ 'ןורכזל ובתכי, המ
 םניאו  ידוהי ינעל הקדצ * תתל  םיגהונה  ,"םילרביל,ה .םירוהיה

 :ירמגל תרחא איה הלאשה .ידוהי דבועל הדובע  םינתונ
 דוע ול ןיא יכ דע = ,ידוהיה .רובצה לש וחכ ירמגל םת  םנמאה

 רוגסי לכל ידוהיה הקירבפה לעב תא חירכהל  תלוכי םוש
 חכ .תואיצמב שי | ןה .+ידוחיה  דבועה ינפב ויתותלד תא
 תתל םינמרגה  ,םיסורה ,םינלופה םילעבה תא חירכמה ,ירובצ
 הזכ ירובצ חכ >ונל ןיא םנמאה = ,ונאו . םהלשמ םילעופל הרובע
 ורמאנש םירברה לע  ונא םורזוח -- ידוהיה ןומהה  ןה, ללב

 םג והנה אוה ; דבלב הדובע רכומ קר  ונניא--"םלועה,ב רבב

 הנוק רותבו . קושל תואצומה תוריחסה בורב ךרוצ .ול שי" ,הנוק

 םיצור םניאש ,םהה תוקירבפה ילעבב םחלהל אוה לוכי .ןה

 . +. םידוהי םירבועב שמתשהל
 רחואמ ידוהי  רובצ | ןיאו |, "ה  קרצ = תמאב ילוא וא

 רשקו פחי :םוש ול ןיא .ונלש "תורמעמה, ןמ  דחא לכו ,םלועב

 ושרגבו .ידוהיה  דבועה הא "ירוהיה טנקירבפה עלבבו ,ורבח םע

 ,רבועהו טנקירבפה לש ייימרפה םנינע, אלא הז ןיא ,ותקירבפמ ותוא
 % םנמאה + ןאכל ונינע ןיא ביבסמ רשא ידוהיה .רובצה .לכו

 תחא ..התיבש םידוהי םילעופ .תואמ שלש | וארק . אנירב

 התוצ  תושְבהה .תבשה םויב החונמ -- התיה םהיתושירדמ

 םניאש  םידוהי לש םנידכ * ,אגירמ  םילעופה תא ףכית תולגהל

 םיקלוח  ןיאש ,"ינוצק = ןויגה,  ,ןבומכ ,והז .םתכאלמב םיקסוע
 האבש | ,יז "הלואג, לע ,הארנכ ,וחמש םידיהיה םילעבהו .וילע

 ב = 3% םלועה <

 ,תעדה-חסיהב םהל
 .הנידמה םינפבש תוינרבוגה ןמ םירצונ .םילעופ

 םידוהיה :םילעופה : םוקמב :ןימוהל  וזרהזהו

 לש הניגמ ,ו, 'ה קדצש ,'הי  םג ול  הלאש תררועתמ בושו

 תא העיספו העיספ לכ לע תוארל רשפא אגירב ןה . תורמעמה-תמחלמ
 םנמאה .תו ד מ ע מ ה תמחלמב תכבתפמו תלקתנ ם יי מ ו א 5 ה תמחלמ

 תוקירבפ ילעב םהירבח תא אגירב םידוהיה = תוקירבפה ילעב ואר
 5 ךכ םישוע םיזנכשא תוקירבפ ילעב וא .םיטלה םהילעופלךכ םישּוע םיִמָל

 - םינימאמ םלועבש םירובצה לכש אלא וניא וא ? םיזנכשאה םהילעופל
 = . םיעדוי .יזנכשאהו יטלהו ,תצנל .םהל .תרמועש איה וז םתנומאו ,םחכב
 , = םיזנכשאהו םיטלה .םילעופה תא שרגל םהל רש פ אי א ש ,ערפמל
 ךכ ידי לעש םושמ ,םהל ר ש פ א - יא-- ,םמוקמב םירחא דימעהלו
 .ונאו ,םרכשמ רתוי בורק ירמחה םדספה :םגו . ,םרובצ .לעמ ולדבי

 "הנאתהילע, .הלחתכל :םיני-ומו .,ונרובצ .חכ תא .ערפמל םילמבמ
 ונממש  ,תורה :ןויפר לע םהב תופכל ידכ .,תוקוספ תוכלה .תומרב
 "5 יורש לכה .ונרובצ שאר .לע עסופה לכ .אליממו  ,עבונ לוטב ותוא
 .:.םולכ .אלו ריספמ וניאו ,ול .לוחמ לכה ,ול

 - .ףינאתרפ

 =" ,ענוי אלו ףעיי אל .לארשי .לע למע-תובשחמ בשוחה חמה

 .< ינוילימ תשש . ,תובשי אל עגר ,ער שרוחה | שורחי  םויה לכ

 . = ,םיחינמ םניא = ,"ץראה- בלַח תא הפ לכב  םילכואה, = ,םידוהיה
 "| ;םירהטמו םיכלוהו --- ,הנידמה תא  םהמ  רהטל  ךירצ  ,ןושול
 = "לכו ,"היתואצמה, רשועב  ראמ דע תנייטצמ .וז "תורהט, .תכסמו

 .התרבחמ תמכּוחמו איה הפירח האצמה
 -.התצעומ האבש שי  .תקפסמ  הנוא רבלב םישורנ תרז

 ..רטסינימ םגש שיו לטבמו טאניסה אבש שי ,תלטבמו הכלממה

 ןחמצ ןיא הפנרפה  תועוצקכב תולבגהה םג  .דגנתהל -ררועתמ
 = ;וםירזוח .םהו" ,הז ףנעמ םידוהיה = תא םיחירבמ + רידת מק השוע

 ' אלא  ,דוע אלו , םושדח םיפנע "תוצימאה, םהידיב  םיתפולו

 ,,,!הפוריא רמאת המל :םסהמ בלהו .הרזג םירזוגש םג שי םימעפלש
 = םודוחיה ויחיש = ,וזכ .אלפדתצע .אוצמלו .שקבל ךירצ ןמבו

 = < ,העוצרב םבג לע דמוע היצילופ לש רטוש ילב .םמוקמ תא םיָבזוע

 . ' לכתסמ ,ךתנשמ רקובב התא םק . םהילאמ .תוררועתה י"פע אלא

 < הילידיא = ,םניאו  םידוהי :ויה = , קיר  םידוהיהדבוחר- הנהו . האורו

 םדא בייח : ביצסונודבופ תומימ וז איה הקיתע הלבק ..,הרומנ

הההבקמנכננאההההטמקהה/הטההדחטאמק:םבההונאטמההההההההטמטוןהכאמהההההההאהההההמההמאהההמהה
 הייוריהאהה | להההה הראתה ראה ה ההההקטהוהשה

 השגרהו : ,ונתמשנ תיתחת לע הצכרו הררי הבוטדאל השגרה וזיא יכ ,םואתפ

 ונחמשש ,תמדוקה ונתחמש לב תא התיבשמו ונחור תא הריכעמ וז הבוטדאל

 ידוהיה קחדנ ?ןככו -- בלועה ייראה תא בלענה ודוהיה חצנ ,ןוחצנה לע

 ןועב .וילע םיטיבמש םוקמל  ,ותוא םיריכמ ןיאש םוקמל תונורשכה-לעבו זירזה

 הזב םגטאה |? ןכבו -- רשויהו קדצה קוחב ודמעמ תא םש 'ספתו ,םירז

 ןובלעה הכשנ רבכ הזב םנמאה ? המלשה ותילכת ידיל ולוכ ןינעה עיגה רבב

 םנובלע םעבת תעב םילוזג לש הזופה ,תאכדמה הזופה וליפאו הפרחה החכשנו

 םילוזג .לש .וז .הזופ .םכימימ םתיאר אל םאה ? החכשנ איה ףא .,םהילזוג .ידימ

 קדצה יחינמ ינפל תורשיהו תוקחוצה .םהיתונעט תא םשיגה תעב | ,םיבומו

 תא זא םתיאר אל םאה .? םוכמהו םילזוגה תא ןידל םעבת - תעבו רשויהו

 םהיניע | תאו > ,הלחלת תואלמה  םהינתמ תאו | , ולא לש = היופרה .םתדימע

 קחושה םיניעה-קרב .ותוא. ,םהיניע ךותב רשא קרבה האו ,תוננחתמו תועבותה

 אל םאה ? היבוברעב וב .םישמשמ ךרומו וע - ,דחפו הוקתש - ,העותהו  דרחהו

 תששואמ הרימע ,םיכמהו םילזוגה לש םתדימע תא םג ןא םתיאו

 המלחהו המטשמ .תואלמה ,.ולא לש .םהיניע תאו , םיאגו םיאטוח לש תינשקעו

 -יטפוש ,םהיטפוש ינפמ םירטפנ ןידה-ילעבשב ,ךכדרחאו .? אוטחלו בושל הפיקת '

 ,םיבלענה. הארמל השוב לש שגר ןיעמ םכבלב וא ושיגרת אל. םאה ,קרצה

 םיחנקמ ,הדערב םיחמש ,םתאיצי תעשב םישגרנו = םיזיזפ םהו * ,םיאכו ואציש

 +"? תצנ ימ ]בבל : םירמואכ  ,ןוחצנ לש טבמ .םהירוחאל םיטובמו םהורי <
 5 . : . ִי ל : :

 ,ינממ ףיקתה ידיב הכומוי

 < המטשמה ווניעבו ,שקעו האגו אטוח , ומוקמב בצנ ןיירע הכמהו לווגה םלואו

 5 : ...הזעה

 = < לוז יתויה ולמלא --- ינא םלואו  .יתערכ .אהת םכתעד יב ,חוטב יננוא .

 < לנובלע תעיכת ירחאל םג הכומו לוזג ראשנ יתייה

  םירבעה ןמ :ישוכ = דבע ,לשמל = ,יתייה .ילמלא .  רשויהו קרצה יקוח  ףקותב

 ירורחש-רטש תא יתלבקו ,הקירטא תונידמב םתעשב םידבעושמ ויהש  ,םישוכה

 = תורוד השלש שוב = יתייה = ,םיינאמוהה .םיקוחה ףקותב 'רזכאה ינודא .תאמ

 תא חולשלו םינבלה תפשכ הפשב רבדלו םינבלה ידגבכ .םידגב .שובלל .םיפוצר

 ,םינבלה םע .דחיב תואסקרקו תוארמאית  יתבב בשילו םינב* לש רפסהיתבל ינב

 התיהש ומכ ,הפרה תראשנ התיה יתפרח .םתחמשב חומשלו -םגח תא .גוחל

 תעשב יבג-לע םהב ףולצמ היה רזכאה ינוראש ,בלגמהו טושה רכזו ,ןכל"םרוק

 'רוהי ןלשמ ףרד ,ינא יתייה ילמלא וא ,  יבלמ. הרחמב החמנ היה אל = ,ידובעש

 < תרתומ הבישילו = תויכו-ווושל | ושפנ : לכבו ובבל לכב  ,ףאושה  ,היסור .ידוהימ

 < תוחכו ויתוחכ בטימ תא םדעב בירקמו המורטסוקבו הבקפומבו .גרוברטפב

 <, .יתויהו  םיגרטקמהו .םיניטשמה  :תויפ- תא .ףוסדלכדףוס .םתוס יתויה ילמלאו ,ומע

 םיקוחה ףקותב = ףוס-לכדףוס = לבקמ יתויהו . הכלממההתמודב .ףוסדלבדףומ .חצנמ

 תרחומה הבישיה תאו :תויכזה-יווש .תא--הלודגה  ישפנהתאשמ תא םיילארבילה

 םדאה>תוכז = תאו = םהלש רפס יתבל | ,םיטנצורפ אלב  ,תישפחה הפינכה תאו

 .יתיוה םיפוצר .תורור השלש יכ  ,םיהלא יח -- ,םהלש תומשה ןמ םשב ארקהל
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 = חכ ןוילג

 רבדב םייאבקפומה. םיאפורה. תעד םג תויהל הדיתע ךכ יכ ,תווקל | ודבאו שילש ,ודמתשי םהמ שילש ;םידוהיה לש םהויח תא ררמל = =
 רותב רברה רבכנ ונל לבא ,ךליאו ןאבמ ףא םש תרתומ אהת הטיחשהו 5 : :.,ואצי .שילשו = <

 המחלמה ונימיב התלע הנרדמ וזיאל ,ונל חיכומה ,יטאמוטפמיס ןויוח = םיטרקורויב אל םעפה ובשי וז הכודמ לע :אלפ הז וארו 7

 ,תולבגה > ,םישוריג :  תועודי .ויתולובחת ןוטלשה , םירוהיה דגנכ = יכ  ,ךכב םתנמואש ,טנמטרפד  הזיא ירבח :;םינותחת .וא: םינוילע =
 תרכי : ול תותואנה תולובחת שקבמ אוה םג ירה רובצהו .םינייס  יושראווב אל היה  רבדהו" , םעה ךוהמ .םישנא ,הירק:ירחבנ םא = =
 רעצ לש םיפיהו םינידעה תושגרה םשב םידוהי יפלא יפמ לכיא שארב םש םישגפנ םירוהיש ,תרחא .ריעב אל" םגו אנליווב:אלוי = = =

 .רעצ םרעצ ןיאש :,םידוהיה םתוא ךכ ךותמ יחרכוי רשפא .םייח:ילעב = :הריטעמה הב ק ם ו מ ב = אלא :,םיניעה תא םירקנמו' תוצוח לכ
 אל .רקובבו  ,"תחנו הכושב, םמצעב תאצל  ,םייח םהייח * ןיאו = עונו רשאכ  םידוהיה תא .עינהל" תונויסנה לכ הב ושעג  .רבבש
 םידוהי ויה :קיר םי דוהיה-בוחר הנהו ךתנשמ םק התא דחא תובע | .םמאל םיכירצה  תוקונית :וליפא השרק :תמדא לעמ .לשנלו : הרבכב *
 ,. . םניאו | םהמראשת \ אל, = ,התער  הררקתנ אל  ןיירע הבקסומש = ,/הארנ =

 תפומ ךכ .רחא שמשת רשפא ."םינבאה-תנבל , תסרוג -ךכ--- ,"הסרפ
 ; 0 םיברס

 "5א תיאבקסומה הירקה  ירבחמ .רחא םינכה :ןמז .הזיא נפל >
 הטיחשה תא םיחבטמה"תיבב ורפאיש ,העצה תינוריעה .הבארפואה'
 וניא הז רבח לש | יקומינו ומעט  .םידוהיה:תנומא :י'פע " הגוהנהו
 ,יקסניצשל בקעי = םירזכא = לכה = ויהיש :,תמאב רבדה  רשפא+יא ןה ,רואב ךירצ |
 םישנא ,שגר"ילעב  םישנא םלועב ןיירע שי ףופ .ףוס .םידוהיכ |
 :ת ויִלָבְלַּכ תופקשה ,םייח-ילעב לש לק רעצ לכב םג םירצימה ,םינמחר | ,םיינאמוה =
 ל 7 ירברבה המיחשה-גהנמ תא החונמ בלב .תוארל םילוכי םניא .וללהו
 ,ד תשלשמ רתוי .ודגנכ םיחומ םהו ,םידוהיה לצא לבוקמה ,יארפהו

 וגל | השוע .רשא .יעבט-יא\ ער  השעמ - והוש ,םידומ: לכה המויא : הטיחש, : הנש < לכב  הבקסומב = תומחשנ 'תוסג  םיפלא
 םירפכה-רמעמ = לש  ,םירעה 'לש = ,הכלממה לש -- ,ןוטלשה | וקפאתי ,ושירחי = ,םינמחרה  ,םהו. ,לארשיוי השמ תרכ ,!תירזכאו
 םיסמ ימולשת לש הבוחה ןינעל יכ-- ,המורכו  ('תובטסמז,ה) = ךב =- תיאבקסומה = הבארפואהו = + ערב = תוארמ . םהונוע  ומצעיז
 תוכזה ןינעלו ,םיחדואה התי לככ ויגיעב םיבשחנ ונאי תוינוגראו הרתי. תובהלתהב  תאוה "האיצה, לע הלפנ---םינותעה| םירפסמ |
 וינועב םיבשחנ :ונא ןיא - םיירובצה = ונידסומל - הרוע תלבק לש  .םיאפורהו ;תומהב:יאפור לש היסימיקל ןויעל התוא .הרסמו הרהמז =

 יניתוחכב ,לנמצעב סנרפל < ,אופיא- ,םיחרכומ :ונא :, לל2 םיחרזאכ ּ , וז 'הלאשב .ןודל .תודחא תובושיל וסנכנ .רבכ <
 -רסוח ה! = רבד םחל | םלוג = חרכהבו .,ינירסומ לכ תא ,םילדח = .יאפור .יאיצוי רשא ,טפשמה תא ערפמל הערל רשפא יא 9"

 הלא וקרצ * ,ןבומכו : םיבורמ | םילוקלק ,הלורג  הדמב תָומלש | ןיא \ ללכב .םירוהיה | גהנמ יפל הטיחשה לע הבקסומב תומהבה
 קלח שי .ויתוסנכהבש ,ןוטלשה תאמ = שורדל ונילעש ,םירמואה = הנפ הנש הרשע שמח \ ינפל רוע = .הוסורב  השדח וז הלאש
 עגונב .םנ םייקי ,יכ ,ונא וניכרצל :םג :גאדו : יכ ,ונלשמ םג עורי = תיסורה / םייח | ילעב = רעצ  תרבח לא רכנה:תונומאל טנמטרפרה <
 - -םוקמ  לכב תוחכה"ףותש ולח .ובש ,ירופיה :ללכה תא .ונילא = לצא \ גוהנה ,הטיחשה-ןפוא לע התער תא = הוחת יכ ,השקבב =

 וניתויכז תא: עובתל  םיכירצ ונא + ןכ םנמא . "ןתתש תנמ לע לוט, ךותמ תאזה הלאשה לא .תרכזנה .הרבחה : הסחיתה :זא . םידוהיה
 הכלהל קר :אל רומגה וניתויכו"יווש לע .םחלהל םיבייח .ונא- ,הלא ,םיחמומ לש .הרובחל התוא = הרסמו :ךכל < יוארה : שארההדבוכ <
 ךרע םהל שיש םינינעל  ענונש המב קר .אל :,השעמל םא יכ = ,םיתחאו בולבאפ רוסיפורפהכ ,ערמה ילודג .םישנא 'הב ופתתשהש <
 המב | ;םיישממה  םייחב רעצו רעצ לכ לע .םא יכ ,יללכ ינירמ = .אוה םידוהיה לש הטיחשה גהנמ יכ ,האצמ תאוה םירמולמה-תרובח =

 ינש חוכשל ונל ןיא .הז .םע רחי \ לבא . דפומו רסומ לכל ענונש = ךירצ ךכיפל .םירחא לצא םיגוהנה הטיחשה"ינפוא לכמ ינאמוה רתויה < >>

 יתויה זא -- ,םינואה תא השירחמ התיה הלהצהו ,לורג היה שערהו ,ללמואהו  לומתא דוע רשא | ,המורטסוקבו הבקסומבו גרוברטפב ילגר>ףכ תא גוצהל שוב =
 ,..השוכה לדוג תמחמ .קתושו עקרקב ישאר 'תא :שבוב = הסינכ .סנכהל שוב יתייהו  ,בלבה תכילהמ רתוי הרופא םש יתכולה = התיה

 םימוקמש ,הלאה ןואשהו שערה ירבר לכ רשא ,ךייחב דחא עגר שי ןה תורגוסמז = תורוגס םהיתותלד ויה לומתא רוע רשא ,םהלש רפסדותבל תושפ)
 , תאוה תורטסיהה .הקעצה לכו ןלזגנהו ינעה תבוטל םוינאמוהו םירשי םישנא = שוב .יתייהו ,הזבנו ענכנו ררח בולעה  ירענ < םע .ןהירחאמ יתרמו : ינפל

 ומלועב = ךכדרחא תרסנמה ,םילוזגו םיכומ לש .תאוה ןוחצנה-תלהצ לכו ,רשווהו =, ;, ? הלול-ןיב ובלמ הנחיסהלו ותפרח תא  חובשל ,וינפ לעמ לילכ רוע .החמנ קדצה םשל םהיניב םיפולחמ בלה-יבוט םלועה תומוא ידיפחש ,תאזה םיבתכמה = אל םיהלא-מלצ רשא ,םדאל ול .רשפא ייכו ...ריה-תקזחב ילש ןיפחויה-תלוגממ | -תפולח לבו ,להקה לכ יניעל ויעצפ תא דתולגב ,ומצע לוגנהו ינעה  םיימש = החמנ לומתא רוע רשא ,סהלש תומשה ןמ םשה תא  םהידימ הרוחב לבקל |
 ..,שפנדקנחמלו הפרחלו ,אשמל  ךילע ויהי הלא לכ -- אוה-ךורבדשודקה לש = , הקירמא אבצב = דבועה = ,ורוהי לויח = ,לשמ ךרד = ,ונא יתייה ילמלאו ( = =
 !ולדחו ול :םתוא םילבוס ןיאש ,םוקמל םמצע תא קוחרל הלאה םיפוזגה םידוהיה = תמועלב בשו ישאר תא ךפוה יתייה--,ודוהי םע תחא הפופכב רוהל לובי דניא ה ולדחי ול ., הלאה תולוקה לכ וקתתשי ול * . הממד יהת ול  ,םלועדלשדונובר |, םיליצאה-ןכו ווראה .ןאוה .יב ,ותבושת תא ויפמ עמוש יתויהו לש ןאמיפאקה : ךבל יקמעמב תואשח הלפת ללפתת רשא ,ךייחב רחא עגר שי ןה ינפל יתשקב תא שוגמ : יתייחו .ריציפוא .תגרדמל תולעל .ינא .יתלדחשה = ילמלאו
 : ,הלאה םיקוחה םשב ןועטל .םיקוחה-יללושמ ולדחי % . 0 . םלבוס נואש ול .םהינפל תורגוסמו  תורוגס .םהיתותלד רשא ,םהלש רפסה יתכל .םהירענ | ימ םע תחא הפיפכב רודלו .הקירמא אבצב םיריצופוא תושעהל .ךוע. ולדתשי תא חולשלו .המורטסוקלו הכקפומלו .גרוברטפל ףואשל םיפוחסהו םייוורה .ולדחי = אלו  םירהצו- לקובו = ברע םבל לע םתוא -: ולעיו = חזה :ייראה \ ירבד- תא ורבוי = ול \ .םיירא םיריציפוא \םע תחא הפיפבב = רוחל .םתואתמ םירוהיה .םולייחה | םיפוצר תוהוד השלש :יכ | ,ירחא ינב תא הוצמו יתיבל רזוח יתייהו .,יתאבש
 ל ה = ב 28 0 - 5 שלחה .ימע = ןוחצנ .לעו \ ינוחצנ לע םיעירמו  םועקות :ויה םינותעה לכו ולו 0 8 0 : םלועה לבב םסרפתמ היח הזה השעמהו ,חצנמו קחדג יתייהש דע ,קחוהו .קחור "= - < < ותזא םיריבמ .ךואש םוקמל מצע תא קחוד יתייהו ילע .רבגתמ הוה > ןונממ | רובכ הז המו הפרח תאו המ ,תערל םעח מלי ל ףוקתש ימ תא שלחה ןוחצנ .,ןוחצנה שגרו תוטש חור יב הסנכנ ילמלאו ,
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 םועבתנה .ּונָעָי וכ ,דבלב העיבתב יד אל ,תישאר ..םיירקע .םירבד
 : חורכהל .ידכ הב ..שיש | ,וז העיבת קר איה הפי , םהיעבותל
 ןוחונב ..איח .תחאו -- ,השעמל .הב  תודוהל םיטילשה םיעבתנה תא
 םעש .וא .ומצע םעה ןמ עודי קלח סה םימילשח םיעבתנה םא ,הז
 הלוכו.אהתש .הכירצ העיבתה | ,תינשו .ורבחב טלוש רחא
 ,הנושארה . הבורעה איה העיבתה תא אלמל תלוכיה .אלמהל
 קפתסהל רשפא הלאכ תועיבתל ענונבו ,  אלמהל איה הריתעש
 ,רמולכ .,הז .גשומ לש לבגמה ונבומב | ,תיטילופ \ הרובעב קר
 ,תיטילופ .המרגורפל  היצטיגא תושעל ידכ = ,דחאתי רובצהש
 תועיבתל עגונב םג רשא שי םנמא  ,הז ןיממ  תועיבת תללוכה
 יפלכ תיטילופ היצטיגאו תוחכה רודפב קפתסמ רובצה ןיא הלאכ
 תא חינמ ,ומצעב הגוב ליחתמ אוה אלא ,רבלב .םיטילשה
 תיטילופה הרובעה תא .ךכ י'ע לקהל ידכ ,תונושארה דוסיה ינבא
 לבא . תמייק הרבוע ןובשהב איבהל  םיטילשה תא  חורכהלו
 םגו ,תיטילופה הדובעה איה הלאכ תועוצקמב תירקעה הדובעה
 ,תיטילופ  הדובע אלא וניא  תונושארה  ןינכה ינבא תחנה םצע
 ,'רומאב

 תחטבהב הלחתה םמצעב תושעל םיצור םניא םילעופה :לשמל
 יכ ,םישרור םה :ער עגפו ןוסא ירקממ םפוג תואירבו 'םהייח
 םיחומפ .םה םנובשח לע רברה תא \שעי הישעתה ילעבו הכלממה
 הכלממה תא הירפכ ה ל םהל ודמעי םהיתוחכ יכ  ,םילעופה
 עוצקמבש ,םה  םיריפמ = , םהיתושירר תא אלמל הישעתח ילעבו
 םיקפתסמ ךכיפלו ,םהל קויה םורגל הרתיה תורזעתחה הלוכי הז
 תיטילופ הרובע איה וז ; המחלמל תוחכה רודסו היצמיגאב םה

 םיח'צה .הרוהט הניאש תיטילופ הרובע הנהו .הרוהטה התומרב

 םייח'צ רפפ"יתב .ונבי הירטסואב םיימוקמה םימייסה כ" ,םישלור
 םגמא םיח'צה , בר רפסמב םיח'צ םהב ןיאש ,תולילגה םתואב םג
 הרובעה חכב קר םתרטמ תא גישהל םהל היהי רשפאש ,םיבשוח
 ,ולוכ יחצה םעה דצמ הרדוסמהו הפיקתה 'העיבתה ,תיטילופה
 םחטבמ םימש םה אלא ,רבלב וז הדובעב םיקפתסמ םה ןיא לבא
 ןובשח לע םייטרפ רפס"יתב םמצעל םירסימ םהו תורועתהב ם ג
 תא םמצע תוחכב התע תעל םיחינמ םה .םעה ברנמש ,תוברנה
 ינב 53% קיפסמ שומש שמשל ריתעה ,ימואלה רפסה תיבל דופיה
 ,"םג, הלמה תא ונשגרה הנוכט םלואו ., ויתובשומ לכב הזה 'םעה
 תונבל היוצר הרובע יהוזש ,םיבשוח םיח'צה ןיא תמאבש םושמ
 םישוע םהו ,.תוימרפ .תובדנ לש | דופי לע הזה לודגה םנינב תא
 ,רברל  םילגר שו ",'וקדצ " םנמאו + "דידרחאלב, קר הז השעמ

 ןכ אל םאר ,םהיתושירדכ  תודוהל .היהי חרכומ הנירמה ןוטלשש
 םיטעומה  ,םינמרגה ,םהש תומוקמב םינמהגה ןמ םתמקנ תא ומקני
 .םמצעק רפסהיתב םש  םירסח: .םינמרגה ויהיו :םיבורמה םיח'צהו

 םיכירצ ךאיה- + הלא תואמנודמ םירמול ,םידוהיה ,ו נא המ
 עבקנש סחיה וחזיא ?םישלחהו םיטעמה וניתוחכ תא קלחל ונא
 םע 'תופתתשהה .-- ץוח יפלכ תיטילופה הדובעה ןיב : ונמצעל
 הדובעה ןיבו -- תוימואלו \ תוינידמ תויכז .דעב .המחלמב םירחא
 םימעפל היולתה  הריבעה התוא  ,תורועתהה תדובע  ,תימינפה
 : ג םייטרפ םישנא לש בוטה .םנוצרב תובורק

 תורפנמה  ,רתויב תולודגהו תושקה תולאשה תחא יהו
 , הפקיה לפ5 וז .ונתמישרב הראבל ונתעד ןיא ,ןבומכו ,ונמלועב
 קרש ,ןוכנה תובשחמה-ךלהמ תא הרָצְקב, ןמסל אלא ונתנוכ ןוא
 ןורתפב הנוכנה ךרדל םג .ונתוא  איבהל ,ונתעד יפל ,לוכו :אוה

 + תאוה הלאשה
 ףועמו .רישע ןוימד לַעְב לכ .אלש ,םידקהל | ונא םיכירצו

 תואיצמה = לא .בל םשה | ,םדא לכ אלו ,אוח טסימיטפוא | בחר

 < טסימיספ .,םהב  שמתשהל רשפאש םוילאירה = תוחכהו. .תישממה
 ,אוה טסיפרגורפ .תופג תועיספ .עוספל .ר מו א ה לכ אל | .אוה
 תא ער ,  אוח ינויצקאיר וירעצ תא ליבגמו = וכרד בשוחה .לכ אלו
 ". טרפה קר אל וב שמתשיש יואר הו חבושמו הפי . ללכ ---ךמצע
 תונטא = .םיירובצה = םייחכ .רובצה םג .םא יכ .,םייטרפה םייחב
 \ "ילבמ ,םהש המ יל = ,יוארב תוחכה רמוא + איה .המ .תיטיליפ
 הל םחול ילבמ םג .לבא- = ,יתפאה .םכרע .חא .ליפשהלו ןומקהל
 םייח ונא רשא םויחה םלואו = ..תואיצמב םהל ןיאש ךרעְר תא
 = נא  םיולת ., יאלט יבג לע יאלט - םיאלוטמו .םה םיעורק תולגב
 םיתעל-:םירתוסו- םידגנתמה , םינושו םיבר  םיעיפשמ .תיחכב. רימת
 אשמ .רבוכ ונילע .קיעמ - ןמו .לכבו .םוקמ לכב .ה!ל הז תובורק
 ,נא ונפלועב אל .ושענשו ועליאש ,םישעמו תוערואמ לש ארוג
 "  םהב שיש ,בלה- לא םירוסמה םירבדב . וליפא =, ינלוכנל . ץיחמ
 חורה ינינעו :תרה  תולאש | ןונכ : ,הירתס יולגו - שפנה חיש רוס
 .תואלממה = .,תוערו .תובשחמ .לש ןצחל תחת ונחנא םינותנ .,ללכב
 <> \וא/ןוצרו הכח ךותמ  םא .ונתוא ףיקמו בבופה רוה םלועה תא
 = = םודמוע ונירשאמו .ונימכח לכ לבא  ,החילצה .אלש תודגנתה רחאל
 לע -תדמועה  ,תואפוריאה תוברתה - לש הֶריבכה התעפשה  תחה
 ןהיתש ןה תורז ונלש העשב = ,וזל וז תורתוסה = ,תונָיהו .תורצנה
 תיטילופה תונמאה יכ ,רבדב אופיא שי .אלפ המו . עודי ןפומב
 וא ,דאמ דע ונלצא איה היוקל  ,ןוכנה -תוחכה דמוא ,הרומאה
 ? וזב .וז :תומחלנה וניתוגלפמ לכל ירמגל איה הרסחש

: 

= 

 = ןיבש םידוגנה תיצמת לע דומעל ונבל תא ןתינ םא םנמאו 5%
 " * ,ונמלוע לש ומורב תודמועה .תולאשה לכל עגונב וניתוגלפמ 5
 < < /יביטקייבואה ךרעה רמואב לרבה אלא ]אכ .ןיא תמאב יכ הארנ !א
 ,  ועיתובא .יכ לע רעטצהל | ונא .םיכירצש םשכו | ,וניתוחכ לש

 + םמצע לע .וטיבהש יד אלו ,םיינירמה םייחב קלח וחקל אל םתעשב
 ,תוכלממה לש ןבוטמ תונהיל תוכזה סהל ןיאש ,םירומג םירז לעכ
 יםילעבה, תא וליגרהש אלא ,הנונה  הרמב ןנינבב ופתתשה רשא
 ,ןולל וטנ רשא .חרוא ירבוע אלא םידוהיה-ןיאש ,וז טבמ תדוקנב
 יכ .,תרמואה  ,תינוצקה תרחאה העדה לע םג רעטצהל שי ךכ
 ' םחלהל לכונ .הנידמו הנירמ לכב תוימואלהו .תוינידמה וניתויכז לע
 שגרה ותוא ירמגל ינבלמ שרשל םידקנ םא קר החלצהבו יוארכ
 ימי ךשמ לכב | דחא עגרל ףא .וניתובא בלמ קספ אלש ,רומאה
 < ינפמ ,קיזהל קר הריב שי וז תימצע האנוא  .הכוראה ונתולנ
 < .תונוצר = ,ןויסנה | ןמ | םיעדוי: ונאש  ומכ: ,הילוהל הלוכי איהש

 \ םג איה .הלוכי .רחא דצמו  ,םלועל ואלָמָי אל רשא םיאליטרע
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 | ונלגרוה .רבכש  ,תוחכה תוצמאתה תא שילחהלו םידיה תא .תופרל
 : ,.רתויב .השקו .ןכוסמ בצמב :ונמויק תעשב וליפא .הב

 = םיענונ ונא ןיא = , ונל המגור רפסהד-יתב תלאש אנ שמשה
 "< !:רפסההתוב לש ותְרוצב אלו וז הלאש לש ינידמה הדצב אלא הפ
 תויטרקומרה תעיבק םעש ,םינימאמה ,הרתי  הקיטילופב םיפוטשה
 "  'םישוררה- םיעצמאה ,הכלהל קר אלו ,לעופב .ונק ונתנו הכלממב
 < = + .וליפאו ,תידוהיה הלהקהש ,םינעוט ,םיירוטלוקה וניכרצ קופס יד ונל
 -  םיקחל הדי גישת אל ,םיצוחנה םיירקעה םינוקתה לכ הב ושעי םא
 < ,ונימיב תויוצמה תויגוגרפה תושירדל לכב םיאתמה ימואל רפסדתיב וגל
 "אלו םייסנניפה תוחכה אל הל ןיא ,םה .םירמוא , תידוהיה הלהקה
 תבייחו הכירצ ש איה הכלממה .ךכל םישוררה םיינחורה תוחכה
 < איה ה ל וכי םגו ,היבשות לכ לש םוירוטלוקה .םהיכרצל ארל
 . 7 הכירצ תודפומה = תגחנה קר ,יוארכ ולה םיכרצה לב תא .קפסל
 5 ל התואנה .ךררה תא רובל לכויש : ירכ ,ומצע םעה ידיל רסמהל
 * ?תיטרפה .הביטאיציניאה ,.הוהב ותוחתפתה בצמו ורבע י"פע :רתויב
 ..תא קה לוסל | תוכירצ ןלוכ--,הלחקה  תרוע * ,רובצה תרובע
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 לעו הכלממה "ידידלע הנביש ,ימואלה רפסהדתיב .ינפפ הל טמה
 : השוריפ והז . ונרמאש "הלסמה תלילס,ו .הנובשח

 וז השירדש ,הרכהה תא "םעה בלב שירשהל | ךירצ---,רקיעה =

 םנ ילואו---תוחפ אל ינירמ  ךרע הל שי .ימואל רפסדתיבל .עגונב
 שפוח ןינכ .,תורחאה  תוינירמה  תושיררה לכל .שושמ ----רתוו
 -ירפס ,םירומ ןיכהל  ךירצ ,תינשו =, 'וכו 'וכו תופסאה  ,תוישיאה
 =תיבש ,לעופב  חיכוהל רמולכ :הטנודל רפסחיתב דפיל .,דומל *

 .חרכה וב שי" 'אליממו = ,תואיצמב .אוה ירשפא = ימואלה  רפסה
 סחיבש ,ונחנא םידומ . םה םיפיו םיבוט הלאה םירבדה לכ .םנמאו
 םינבלה םיסורהל  ,םיטְלל  םיאטילל- וליפא  ,םיניירקואל  ,םונלופל

 .היוצרה הרטמה לא .הכותמ ובל הדיחיה ךרדה איה וז- -םירטטהלו 6
 5בקנ ונא םגש  ,תווקלו ונמצע תא תומרל ונחנא םולוכיה לבא |
 תהל תלוביה תא םירומאה  םימעה .םע הוש הדמבו תחא ןמזב =

 קר הלוכי = וזכ = תימצע האנוא = + ימואל . ךונח :וניתונבו :ונונבל
 רפסההיתב \ לכב \ דמלל : קוחה .לבקתנ .רבכש . ,יהי ול. קיזהל

 ןויפנה ונל הרוה רבכ = ירהו ,םעו םע לכ לש .תרבודמה .ןושלב
 תלקתנ ךלנרש ,םירורהה תא רשיל טשפמה קוחח ידיב ןיאש ,ידמל
 אוה  אמוס טשפמה קוחה .העשו העש לכב תואיצמה .יוחב םהב
 קוחה .תאצוה :; ונממ היקת ןיא - תואוצמה ייחל רשא \שיו ,םימעפל
 םירעה ינוטלש : ידול = ,םוימוקמה  םימסה יריל  רסמת הלועפל <
 רע ךרדה ןיידע :אוה בר תוימואלה  תוימונוטואה  לא) .המודכו .

ָ 

 לש .םתלאש הנהו +, ןהילע חוספל = דוע  רשפא התעדתעלו ,ראמ <
 לכ ןה  ,תצקמב ,תותפה-לכ5 ,הרתפנ  הרומאה םימעה לכ

 םה 9 וחכ-יאבו = הנידמב | עורי  לודג .חטש ספות םהמ דחא <
 *הלועפל קוחה תאצוה .רסמת םדילש ,םהה םירסומה תא םילהנמה
 קר םא- -,םעו םע לכ "יריב םינותנה ,םירסומהש ,אופיא אצמנ
 לכל ומיקי-- .יטרקומרה רוסיה .לע םירמוע םידסומה םתוא'ויהי
 ונטפשמ היהי .המו ..ול רחוימה ימואלה ורפס-תיב תא םעו. םע
 ,רבדה רשפאש רע ,ךכ"לכ = אוה םויאו ארונ תולגב ונבצמ +ונא
 ..םולכ ונל ןתת אל | כ"ג .וזכ תיטרקומדו .תידוסי המרופר וליפאש
 ורול הלועפל .קוחה תאצוה רסמתשכש ,רבדב קפס לכ ןיא ןה
 -יתבבו .דאמ תובר םינש הנרוכעה ,לשמל ,אשראוו ריעה ןוטלש <
 רשפאש רברהו . תרבודמה וננושלב דומלל רכז היהי אל .ונרפס
 -ואה לש םתבולש םוקמ ,בויקב ענמנה ןמ וניא אשראווב אוה =
 .'ונו וגו ,םיאטילה לש םתטילש םוקמ ,הנבוקב. ,םיניירק <

 5 לע
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 :םיטרפה לכ תא דחא רחא טורפל ללכ םיכירצ :ונא ןיא>
 רפסההיתב :לש הז ןינעו ,םהילאמ םדא .לכל םה םירורבו:םונכומ |

 .:,המנוד קר .ונל שמשמ ,אוה ןח

 הרובעה 4 רומאה .לכמ ונל אצויה יילכשה-רסומה, והמ  ןכבו
 קפתסהל םיאשר ונא .ןיאו ,יניניע תא אמסל הכירצ הניא תיטילופה :

 הקיטילופ םשל הנכה .תדובעבו  תוחכה רודסב ,רבלב הב קר =
 5ע ,ונא וננובשח ל: תונבל ' ,תונ ב5 םיבייח :ונא

 .ומויקו .וייח םשל .תונברק .בירקהל .בייחהו םייח ץפחה םעה ןובשח
 יכ ףא ,ונמויקל ונל םושורדה םיירובצ םירסומ דסיל םיכייח ונא
 קופל איה .םג גארתש ,הכלממה | תאמ שוחרל  תוכזה ונל שי
 םיימוקמה  ,םינוטלשה תאמ עובתל ונא .םיכירצ יב ףא ,וניכרצ
 תוינונראהו .םיסמה .ךרע .יפל ונקלח תא וערגי אל .יכ  ,םייזכרמהו .

 . םיסינְכְמ .ונאש

 יעבטה ושוחב שח ומצע םעה םנמאו ול ןיאש . ,אירבה

 ויתועיבתל.- ונעו. .ויכרצ תא :ול . וקיפסי ץראה ינורא .יכ  ,תונקל =
 ףתי .לש םהיתועיבתל :םינענו םהיכרצ תא םיקיפסמ םהש ,וז הדמב

 םידסומה . תא ומצע תוחבבו ומצעל :הנוב. אוה ירהו > ;םימעה

 7 םישוררה =

 םלועה 3

 * והזו--- תישאר

 -- ל הכ ןוילנ

 םירברל  םיאיצומ .תוצראה  לכב = וניחאש  ,ברה -ןוממה
 תמאבו .םירקוח הכרה לש םהיניע תא וילע ךשמ ,הקרצבש
 ללב טעמכ םידוהיה םישמתשמ ןיא עודמ ,דאמ הבושח הלאש יהוז
 ןיב \ םילידבמ  ןיאש ,תוצראה ןחואב  וליפא םייללכ םילוח"יתבב
 םינוילימ הברה םידוהיה םיאיצומ עודמ 3 ידוהי הלוחל ירצונ הלוח
 םירחא םיבר תועוצקמב םג ןידה אוהו + םהילוח תאופרל םהלשמ
 לדבהל .וז הפיאשש ,רמאש ימ םג היה , הקרצו .תירובצ הרזע לש
 תוירבה תא הלינרמ םנמא וזשו בר קיה ונל תמרוג םימעה" רתימ
 םירוהיה | ויהיש :, הזה יעבט-יאה  רברל ללכ שושחל ילבל
 םהיינע | ויחי .אלשו םיבשותה * רתי  לככ רובצה 'יסמ  םימלשמ
 רתי = לש םהינויבאו  םהיינעכ רובצה תודפוממ םינהנ םהינויבאו
 ונרמא רבכו .וז הערב תמא לש בוטרוק שי ,ןבומכ . םיבשותה
 םקלח | ערני אל יכ ,םוקמ לכב שורדל | ונא םיבירצש ,הלעמל
 ,םינוטלשה .תאמ הרזע תלבקל | עגונב | םיירובצה  ונידסומ לש
 תודבועה לכב תוארל םילוכי ונא ןיא לבא . םיימוקמהו םייזכרמה
 ,םעה דצמ תיטילופ תורנב רסוחו תוטש לש רותו קר הלאה
 ונא .הלא םירותו ידיל ואיבהש ,תונוכנו .תוקומע רתוי תובס שי

 תורגהדשגר ,תּורָגה-שנר לש ותעפשהו יחכ תא .הזב תוארל םיטונ
 לכ .תא .רוגחל דימת םעה תא ררועש ,אירבהו יעבטה
 הארמ היה הז םע דחיו ,םייקתהל ירכ ,םיירסימהו םיירמחה ויתוחכ
 תווקתהו.  תורשפאה ןאכ דע + רמואו .תילאירה תואיצמה לע ול
 ;תינידמה .הכלהה תא םיאתהל רשפא .ןאכ דע ,תועינמ תולנב
 ,םיבכרמו םיכובס .םוסחי --- ךליאו ןאכמ ;השעמה לא .תימרקומרה
 לעו . ןוונהה יקספלו הכלהל תוענכנ .ןניאש ,תומייקו תויח תודבוע
 םיכיהצ- ונא ,איר בו .יע בט ל  ונל הארנש ,תורגה"שגר ותוא
 היכרר תא: .קוידב ונל ןמסל לגוסמ אוה קרש םושמ ,רומשל
 םיאלפנה .הכהעו החכ תא וניאר רבכש | ,תימצעה הנגהה לש
 הלאשל עגונב . יכ  ,ונל םירמואש העשבו ,םיכוראה ונימי ירבדב
 ,היצרגימאה תלאש ,לשמל ,ומכ ,ונייח םוהת דע תדרויו תבקונה

 זא קרו ,אסכל היטרקומדה בשת רשא רע םורלו תוכחל ונילע
 תורבחש םושמ ,יוצרהו ןוכנה ןורהפה תא הל אוצמל היהי רשפא
 תא .קיפסהל .תנשמ ןדי  ןיא  תורדוסמ  תולהק  וליפאו תויטרפ
 םירבד ונל םירמואש .העשב.--- ,רדונה ןומהה לש ויכרצ . לכ
 לא ,רבד אל לע : םעה 'תא :ונשַיְת לא : םיבישמ ונא ירה ,הלאכ

 ןמ וב ןיא = הז .יוכח  ןויתוחכ תא ושילחת לאו וידי תא ופרת
 .םולכ אלו ינירמה ךונחה

 !ונלש הרמחהתמא :תויהל  הכירצ -וזו
 איה םירחאה .םידבעושמה .םימעה לכ לש

 תאמ תועודי תועיבתו  תושירד הכותב תללוכה ,המרגורפ דוסי

 לע יוארכ .ןנהל .עדיש רמולכ  ,הז  ןבומב .םעה ךונח  ,םיטילשה
 הלאה םימעהל תשמשמ הניא .ןינבה-תדובעו ,ויתועיבתו  ויתושירד
 ירה -- ,דבלב הרשכהו הנכה םשל תיערא תדובע אלא איה םג
 תויהל איה הכירצו המצעל תילכת איה ןינבה-תדובע . ונלצא
 םייחב ונתופתתשה תא טעמל ידכ אלו  ..תקסופזיתלבו = העובק
 תיטילופה ונתרובע לש הכרע תא .טעמל ידכ אלו  ,םייטולופה
 -תדובע לש .רחוימה .הכרע תא שיגרהל ידכ אלא ,םירבדה -ורמאנ

 ,היוההו  תימצעה  האנואה = .ינפמ | ריהזהלו = ונלוכגב = ןינבה
 ןמו  תוקפסה ןמ רתוי הברה הברה דספהל ןה  תובורקש
 : . תוריהזה

 םלעפמ .רקיעש העשב
 לע תיטילופ  תורדתסה



 ,ָרנָל . רנרֶל בקעו

 .םייוגב

 (:ףוס)

 ;הָמיִנְּפ םֶש ,הָכְכְשִל רבע
 ,תורוחשה תויבָחַה םּוקַמְּב
 יתוחַא הָרופצ לפה

 : טאָרְקי :םייוגהע הקיח ּהל)
 ,תורּושמ , תורושמ ומת איה
 ,ןוירפה תוטורפ תֶא הָנְמַתְ
 רֶפּול סקנפב םֶשֶרִתְו

 ,ִנּולָּפ ינומלא תובוח תֶא

 .:.םיִבְְ םיִלדִ םיכלוחה

 קוחרמ ץעָיְת םיִמָעַפְ
 : תיִנְְגְתְחיִרְבְעְב אָמָא םֶע

 ,לֶרְָּ תושפל- "המזתדב

 % יקיתו --"ןובשח לע, .אָבופַה
 : הָביִשַמ תַחְנָאְנ אַָמָאְ
 "..,( תְרָחַא הָרִיִרב ּוָל שי םול

 ריִּכָמ רָבְּכ לֶרָעֶה ותוא ףא

 ,וכותְבָש ןורָבשה שּוחב
 -=-1ּמָאְּב ששָח לָפנ יִּ

 ,. הָמְדַא "הָחיִצְר. אָלְמִנ
 ,ןָחמ ףָרְטְכ .קוְי
 :םִלְנִ תיקו הקרח
 ,הָבְלַּיתַב ,ייִטְּת הכא
 ( םיִעּורְצַה םידּוהיַה עַרָו תַּב
 %...הֶשיִדְא םֶכְלְּכ תֶא ;םֶכְלַכ תֶא
 - העלש דוע םָיִנָש רוע םיִבָהלְִמ

 .תובב הָדְבְה .הממו
 עַמשנ רָבָכ ּונָּמִא לעש ךַא

 :הָצְרַפְש הָרְעִסַה בָרְקִמ
 םירּוכָש םָיִפל הָשָח איה

 . תקְלַחּב םֶתְרְבַע כשל

 :=לַעְּתַשְת- = הָנֶהֶּת המ ,םולָחַּת המ,

 1 ףסכל לאש ימ .שעוח מ
 .י מכ ּוְּרַָ-ןַתי יִמ
 --הָכַחְמ הרשמה נע אש

 *..םולשלו םייַחל תותשל בש

 / הע וש .תֶכְוה הָרּודְמַה 2

 3- םלועה <
 ייייייייררוווווווווווווווווווווווווווווו

 ; תוקיקרב םימגול רָבָּכ "םייוג,ה
 לָחְלַחְת הָרְורְבאל "הָנולְ דוע

 .ןְֶפ לפה כ
 =-1בְרְקַּב ףּוסֶתְ-רהמ ךא
 ..ונּכ לע ןומְמשה בָשְו

 ,תמיִמָת הָעיִפְשִמ הָנְַּ
 ,םֶשְמַה רונה יִרָוחְא
 קרש ּהָּב םיִממוש תוליִלּבְש

 ,ןוגימ רַצְרַצַהְְמְלַאָה
 ,ףרחּכ ץיקפ .,םֶּיְ
 -- ןולח .לָש ורואל הָתְכֶז אל

 םיִנָשְו םיִמָיִמ עקְתְשַה
 ,הָרחָשּו .הָנָשונ הָטִמ ףוג

 , הָריִמְריִפ איִשְכ ,הָבַּג לע
 -- םיִרְכַה .תֶכְרַעִמ 'חֶאְשִנְתַה
 ...םייוגב ּונְלָמִע ןוה לכ

 הָתְלָח הָטְמַה התו
 ,תָּבִשְל תָבשמ ונָמא

 שיִגְרהְל הָּיִשפָה הָתיַה תַע
 ;הָשּולקַה ּהָתָיַונ יִבּואְכַמ

 תורוסא תורוחְס ּונפְצְנ ּהָּב

 ,(*"םדָאָה ןוראוצ.ה ןיעמ

 הָפוקְתל הָפוקְתִמ ּורָבָעְּב
 . ,ןומטַפייִלְצְלְב יִרְפְכְב
 ובא םג תולילב רָתְסִנ הפ

 . ,דדובת .ןקתשה .,ריִסָחָה
 ץקשמה חוהמה ןואשמ

 = רכָשה-יִתוש .הָפלובְ

 .- הכשל ב בנש

 ונבשי חורמה תיִבּב
 .יִפְו יא ,ּונָא

 אָבּוהש בּולַעָה רוחְּבַה

 ,הָבּומְמַה .הָרָיַעָה תֶאַמ

 .י'שְר םֶע שָמָחְּב קפענו
 כ \
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 0 של 7 : 4 ל -

 הכ ןוילג ל לוע - =

 הָיָה הָמ ,םאָתַּפ ָךָל הָיָה הָמ אָרְונְו םָמּוש הַמ !יִלֶא ּהָה .

 1 ךָשארְב הָתַא טָח ילוא וא הָרְוַה דומלַת יל הָיָה ַא 00/0078
 ושֶלָחְנ הפ ךְבְבְל אָמְש וא ,הָמָה יתודְלַי יִפְרַחְּב -

 םיִעָטְקְל חַּפיְתֶא--"!הָעְדֶא אל, ! ימה הָיִסְלופ ייוגו ןיב ₪
 .הָנּופךיא .יִתְָבַי ףשלו * -ינוזַחב ןורבעי ויִשְכַע דוע =

 יִתְללוח הָלָהָּבַה ךּותְבּו ,םיִמְלֶאְו םיפַיַע םיִבָרַע

 ,םירוכש תּוציִלָע יְִנַאָה ןָשַעֶה .תַליִחְנּכ םיפיע
 ןָחְלְשַל םֶהיִנָּפ תֶא ּוכָּפְהש ...לָּפְּתַה םואסְב םיִמָלָאְו 3

 ,יּבַר תֶא ןצְלְ ולבני -- הָריִבַא הילל ושבע רוע

 . עָגְְנְו תוצע - ןיִא דַמָעָש יד ןומָמשה -תתחו
 " ..ּויִתיִכַה אל נא : םמְִ םלוע דַע ,יּתְטְדָי , םֶלּועְלּ

 קי ,םיִָרְההַשָק תֶא חַפָָא אל
 מאה טשואַתְמְש שו הָדְמָחְיִא םינאדיִ יִדמְְּב
 המולבה ותיקו ומ הָרומַחה "םיִפַמ. תר
 תודְנובה וילנר לע דעו .ִרְבְַה דָבָעָה ותוא לע
 ;ןיִרְרְצַל .טָמומְתִמ שנ .יודֶא יבא : רואה
 ,אָכְרִמִה ּףְרְבאָה ,יִדְמלְמל .לָפרע אפק א רֶדְַב
 אא הצב לש ;תושָפִנ הֶצְשִמ הנה
 הָדּורְצַה : םיִיוגַה-תעּורְתל ףפשתו הָלּבַאַתַה חרונמה

 וינָּפ לא רֶשָי ול תפקו : -- 0 הנ 55

 : םֶפְמִמַה .ןנוצ | קוהנ תֶא ימא בל חַנָאנ ילוממ
 :הקנה,ינורה* ,המ ;הָתָצונ תַרָבְּכ לַע זוכה
 1 םֶכְלְצֶא (*"םיִנפזב ביִתְּכ יאמ - םיִחְלַּ וקחג "הנ

 "רָחְפ.ל ּודְמַלְי דַציְִו 5 םעט-ןיא תני ּורָחְ

 נט םיִחָלַּפ תומְל הָשָחְרַתַה םּומַעָה חב
 גלוד .אוה .רּוּבְדיִדְּכ-ךּותַו ...ןניא וא .,וניא 5 . השקה

 יתפיטש ימנע? ןמלס ,הָבְכִיִא רפא אל ,םאתפו
 ו הָריִא הָיִנָאַת הָרְקְע
 ל ,אַצְמִת אל ּהָתומַּכ תיִאָמַר ובא לבש יִבְלמ

 ל אלי הָאיִבְלִכ הָמְמוקְתַה יתרוה
 , הָאיִרְבּו הָצּורָמ לח :ץֶרֶאְל ּהָתַצּונ ףלשתו

 ? הרובר עַמָשַתַה - רק הָמיִמְתַה הְָנַח הֶלָחְלַחְת ה
 : !הָדְלִמ תיִחָלַפ שָמַמ ,ּנ : קטצתו הנופל תַמּונְתמ

 "ןתיִנודָחַי .איִהָש קר לכח יתוחא .הרופצ העור
 ...ובָשומ אּוה יִתוחַא . "הקול ;.הָמָעַפִ ֶחְלְשל .שחתו 9

 0 ב ,ועבטמ ןקתשה \ אָבַא םג .
 ,והיִפְּב "ברל .הָיהְי ןה " :הָנפב .ופרדְב בשיש

 "ו היה :םָ "בלב : ..ומוקממ ררחָיַו חינה
 דָבאַה רוחְּבַה לָּבְלַּבְתִ :.םיִשָעְרנ דָחֶאַּכ ל

 . :םיִשְרודְו  םידקיחו פל וש



 והלכא | םויב  ,ךרפ-תרובע רבע ,,לבסו עני

 הָעיְעְתִמ תוָחפמַה וי
 ,הְַָה שק ביִָמִ
 : לֶרָעַל .ןְְּתִת אָמִאְו
 'ּךִנשְל עמשי .םּולָּכ !ול חנה,

 2 פרק חלפה בופ א
 םיִצְצולַה .וירָכְחְל ףרשיו
 ,ידוהְי-ילְרפ מב
 . םִינְַא אמטמ | לובנ אָלַמ

 הָרופְצ יִתוחַא הַשָיְּבִתמ

 ו הָנויִּפ בשל הָלָחְמּו

 ,ּהָבְלִמ ּונָמַא הָחָנַאְתַמ
 ,הָָבְִ ַנַּפ הָשְבְ
 ,הָנְפַּב ץֶוכְתו אָבַאְ
 .ּורְפְסְּב רֶתוי דוע לֶלּוצְ

 .ועְבָש יִּר עירמ .לָהקַה
 : ךומהְו תורירשה לת א
 םידּורצַה  תונורגה דַחַאְ

 הַצָפִיו עתַפְל  רַעְנְתָי

 .הָשַדַח םיצוק ש-תניִננמ

3 
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 , םכילע-םולש

 .םיִלָאיִרְתּכ
 / .אי

 נותק .,התנותח

 םא ,וברקב ליגי אל .ובבלו | ונוחה חנ חמש אל ךיא

 תא אישחל -הזה . ןמול .והעינהו . והמיקו . אוה-ךורב-שודקה | וה
 + הריעצה לידיירפ 'תא---ויתונבב הנטקה

 + ימל
 רבכ רבדהש | דבלבו---קליבל וא קליחל + הנימ-אקפנ יאמל

 הבוט העשב ןישודיקו הפוחל תסנכנ .ותבו  ,םלשנו םת ,השענ
 . . תחלצומו

 תובאה ךררכ איה :ינונתה חנ :לש וכרד ..יכ ,םתא םירובסכ
 םיקרופכ ,הפיעל .אשממ | םירטפנכ .םהיתונבמ  םירטפנש = ,וללה
 אלא | םכניא = ,םירובס = םתא ךכ \ םא + םראוצ \ 'לעמ | םיחיר
 , םיעוט

 . םֶלועה יבחר לכב ותמגוד ואצמת אל ינונחה חנכ בא
 ,םליבשב .למעו חרט: ! וינב ליבשב  בירקה וייח לכ תא

 ,הלילב .חרקו ברוח
 המכש | אלא דוע .אלו ,םימשגו רירגפ ימיב = ,ךרדב וחכ הנע
 היה תובר םימעפו תכפהנ הלגע רבוכ :תחת לטומ היה םימעפ
 הניצ ,ותחאש דע ,ףרוחה תומיב הרק תילולשב עבומ

 ..שממ םהידיב :וזל

 . .לועושו

 -וסנ ,הברדא + ןאכ שי אלפ =יכו--המנפנ ותאירו והפקת .הנושמ
 הקיפסמש * ,הז .ץמוקב םינבו = השא | םנרפל. םכחכ תא םתא אנ
 ! םכיניע  הנחקפת .זא --,הקבילאירתכב תלוכרמהתונח

 : םהמע .לגלגתמ ומצע 'חנ היה  ,ויה .םינמק  ןיידע וינבשב
 םשאר תא  ףפוח ,םשיבלמו םליכאמ ,םכנחמ ,םלדגמ ,םפפלמ
 . םהיפרצ לָּכ תא םהל השועו

 + התיה ןכיה םמאו + ורמאה אמש
 : , רחסמב הימי לכ. הקוסע התיה : ,תינונחה | הָדלְו ,םמא

 40 ,ריעב יוצמ אוה ;םיצירפה םע הנתמו :האשמ היה בור-יפ"לע
 ל . ריעה :תוביבסב---איהו

 " איה .ליח"תשאש םושמ--+אוה אלו ,ךכל איה .התכז | המל
 הומכ ןיאו  םיצירפ ינפל  בצותהל \ תעדוי  ,הנודמה ןושלב הניבמו

 , הקבילאירתכ תולובגל ץוחמ התרוחס רוכמל תיחמומ
 % | תא :להנל הלוכי .הרלז ןיא הפוג הקבילאירתכ .ריעה ךותב

 ' םה :םיחקפ---םילאירתכה םינוקה תא  לכות אל לָּבלַּכ . הרחסמ
 תוביבסב רשא = ,םיצירפה ןמ | ץירפ .ןכ ןיאש המ :! יאדמ רתוי
 ותמויקו - רבה ול .תעמשהש * ןויכ | ,ץירפ לש וכרד ...ריעה

 *בילאירתכ ידוהימ ידוהי םלואו . ךל ןימאמ אוה רימ- ,ךתעובשב

 ול .עבשתו ורפע הא ךחלתו וינפל . ךרב ערכת םא .וליפא ,הק

 קוחצדתבבו . תומיענכו ןחב .ךל הנעי ,םלועבש  הועובשה .לכב
 : ויתפש 'לע .הלק

 + םנח עבשתו הריהי  החרט חרטה .המל ,ךממ השקבב --
 ..ו העובש :אלב םג יל התא ןמאנ

 "םיעבש לש ,ךס .תריעצה  ותבל ינונחה חנ  קספ הינודנ
 םיעבש--םישמחו האמ חיטבה = חָמבה : ונייה  ;םינמוזמב .השמחו
 0 /"רחא קלסל .בייחהה הש מחו םיעבשו 'םיא:תה תעשב קָלָפ השמחו
 ו ..ביח ריש כ ל ,ךכ

 , ןיידע האב אל 0 וז 'םלואו
 תואושנ םילאורתכה לכ יניע---"ביחרישכל, וז הבוט ,הוקת

 : ןיירעו ,הלח לע .הקבילאירהכ דומע םוימ ,םינשו םימי הז הילא

 , תולגהל התעש העיגה אל
 !  ,.רשפאו רשפא + םינמזה ןמ ןמוב הָלְגְהה + הוקתה אובתה

 ! = |םג ירה 4 ונקרצ חישממ העורג איה המב יכו ! םימש יריב לכה
 :וניחא ול םיכחמ הז לכ םע ,המהמתהש יפ-לע"ףא ,ונקוצ חישמ
 / \%., אוביש םוי = ב

 06 הינודנה ליבשב יכ  ,ויהת םיננאשו  םיחוטב | ,רוציקב
 : םידדצה | ינשמ  םינהוחמה : ינשש יפל | ,הז ךורש הלילח | לטבי
 הז .םיריכמ םינתוחמה | : הקבילאירתכב םיבשויה = ,םה םילאירתכ
 . תובהואו וז תא וז תוריכמ תונתוחמה ; הז תא הז םיבהואו הז תא
 ,.,ָתואו וז תא הז םיריכמ הלכהו ןתחה ; וז תא וז

 'ךןחב ונוחיטבת .םא ! ןוכתמב .אלש יפמ  רבד אציש טעמכ
 7. היהש השעמ םכל רפסא ,םכמְע היהי :םומכ דוס יב ,םבקרצ

 .'היה .ךכ  היהש .השעמו
 ; ןכרשה אנכש:םולש בר לש ותער לע הלעש םדוק דוע

 - הז הלכהו ןתחה ןעדי רבכ ,הלאה םידדצה | ינשב תורבכנ \רבדל
 הז םהיבתכמ םירסומ :ויהו םהיניב םיבהכמ  ופילחה רבכו וז הא

 , תונחב הקפע איהו  ,רדחב רמל אוה
 = .ךלחמ רענה- היה --- השעמ היה שדוחדשארב .=-- .תחא םעפ

 5 ,התוא הארו . תונחה ינפל רבע =. וריב ןיליפתהדקיתו .שרדמה-תיבל
 = המצע איהש ,המודא : ןתשפ:תלמש שובל ,חתפב: תחמוע .איהשכ
 השעמ תאז ףא  ,הנורפ הנבל תחפטמ השאר .לעו .,התריפתב הקסע
 ,ןחב .וילע  תוציצמ  תופיהו = תולורנה * ,תורוחשה הינועו * ,הידי
 שש ל ..תוקחושו תוציצמ

 ו < % 6 : 0

22 0 1 5 1% 



 שמשה :,תוציצמ :ןה וילע :וללה-םיניעה יכ = ,ול:היה 'הארנ
 רוהלהו = ,ויתואפ .לע ול הקילחהו וב הבשנ המח חור ' ;תטהל
 .< ."!איה :האנ 'הביר --- וז לידיירפ, : בלב ץנצנ

 לירוירפ --  ךכלרחא ותלפתב : ובל 'תא :ןּוכל דוע לובי אלו
 0 .ויניע .דגנל הבצנ

 תפב רבזנ דימ  ;"רצמה :ןמ, תלפתל עיגה ,ללהב חתפ
 ענענמ .ליחתה :.תופיהו: תולודגה, ,תורוחשה היניעבו האנה ינונחה |

 הנחיסי :ךכ-ךותמ אמש ,םר לוקב ירצמה ןמ, ארוקו :ומצע תא =
 .:ובלמ |
 ;החכותל :ץיצהו תונחה ינפל רבע ,ותיבל שררמה"תיבמ .רזח ,
 , וינפל בוש הלנתת ליריירפו :סנ  עראי אמש |

 ןויעל :וינוע  לופשה = ;ארמגה ' תא: -לטנ :,רהחה "לא אב
 . תורושה .ןיבמ -וילא :ץיצמ ": לידיירפ לש :ןונוקיא :ויז --- תופסותב

 .םולחב :ליחיירפ :וולא  התלגנ -- .הלילב .ובבשמ "לע חלע
 .לידיירפ תא האור והירה .הנופ אוהש הנפ  לכבו םוקמ --

 .העשה "תא וכו .אוה חקפ :ידוהי  ןכרשה אנכש"םולש 'בר '
 וינפל .עיצהל ינונחה חנ לש ותונחל .ןכרשה .אנכש"םולש בר .סגכנ |

 דמע < ,ןויצןב-ךורב 'בר לש ונב דוד תא הריעצה ותב ליבשב
 רברמ  ליחתהו הנממ .חירהל \ קבטה-תספוק תא" ופיכמ ."איצוהו <

 ירענ ןיב 'והומכ ןיאש ,רבודמה רענה לש וחבשב אילפמו תודבכנ =
 אלש ידכ ,םידרצל .התנפ  דימ  ,לידיירפ העמש  .הקבילאירתכ |

 .שאכ הינפ םדאתהב ,התלקלקב הוארי +

 ליתפבו  ,ליתפ רושק היה לידיירפ לש הראוצ לא הנה. יכ
 היה בתכמבו ,בתכמ ןופצ היה הסיפחבו  ,הסופח  היולה התיה |

 .ןמ ' םיקר  םילופלסו םיעוצעצ יושע * ,רדוהמו הפי .בהכב בותכ
 : רמָאְל ,םיקרה :

 -רואמו  ישאררתרטע ! יתמת = ,יתנוי . ,יתמשנ,
 ,הרקיה ליריירפ ! ישפנ-תאשמו יחור"ייח ! יניע,

 :ירתכ רהנ היה .ילמלא | ייחת  םימי-ךרואל, :
 רעיה-יצע ויה ילמלאו | ,ויד  ולוכ  הקבילא, 0

 ולוכ םלועה לכ היה ילמלאו ,םיסומלוק םלוכ, 3
 םימיה לכ בתוכו בשוי יתייה ילמלאו ,ריינ, שו

 ךל .םותכל ידיב קּפָפ היה אל ,תולילה לכו, לש
 יבבל שחרי רשא ,לכמ ףלא ינמ תחא וליפא, /

 תא יתיאר רשא ,ןושארה עגרה ןמל ,ךילא,
 ,הנבלכ םורבו המחכ םיפיה ,םיריאמה ךינפ, 8

 ןיימ .יכחל .קותמה ,ברעה ךלוק תא יהעמשו, ל
 "%..,םוטה, .

 .קמוגו =: ,רמונו <>

 -םולש ברל  םינוע?ןוילכב רבכ"הז :וכח .םימיענהו .םיבהאנח
 םתלפת תא םיהלא עמששכו .,.םהילע .וניע  םישי יכ :,ןכרשה' אנבש

 חלש ,בומזיכב :.רמגנ ךורשהו םהיתובא = יניעב הפי הלע םנווו
 רשע"השמח = ריחמב םיפי בהודימזנ = והלכל . תונולבס .ןתחה
 ןילפת .לש קיה .ןתחה .דובכל הרפת | איה ףא .הלכהו , םינוכרק
 רתכו תוירא .ינשבו- דוד"ןנמב ..טשוקמו -טָמִפ יושע  ,רדוהמו הא
 ןיע -תא- -אילפהש | ,דאמ רקי קית ,םהיבג לע .ךכופ ףסכ לש

 ! םילאירתכז

 דעו ָהְצִמ ,הקבילאירתכ  ריעה לכב אצמנ אל םהה :םימיב
 םימיענהו םיבהאנה .רשואכ לדני ורשֶא רשא , דחא שיא רוע ,ָהְצְה
 םיגומו :םירפוס ויה : ,עדוי :ןיאבו האור ןיאב : ,םירתפמב .הלאה
 --/חפוחה :סוי הע  םיעגרהו .תועשהו .םימיהו  תועובשה 'הפסמ תא
 .:העיגה הנהו = :.ומחנ:תבשב \ עבקנ םבלזתהמש םויו םתנותח םו
 , תחלצומו הבוט העש ,העשה ,העינה ,תעח
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 .:לפב דקולע הניגנמ, םינגנמ | 'םה "ורהה 7 תמכח .םיחלא , 6

 לידיירפ .לש'התנותח  םויב :תינונחה הדלז תא האר אלש ימ
 -תחפטמ ,התחפטמ תוצקשכ ,הנאו .הנא תצצורתמ הריעצה ההב
 איהו ,םיעיזמו = םימידאמ .הינפ  ,הירוחאמ הל תורושק ,ישמה
 האר אל -- ..;"+ יל יללא = ,םנ 'אוה ןכיה, :רֶחָנ ןורגב תחוצ
 :ףוריטו תוליהב לש 'םשוריפ-המ  ,םלועמ .עדי אלו .וימימ הפי רבד
 . תערה

 --קח לוקב החרצ -- ,םשפנ :םוצב םינעמ הלכהו .ןתחה ---
 יצק ,יל יוא ,חנ + התא ןכיה | ,חנ ! ּוהָאָשְג הנה חור אוהו
 !חנ ,אב

 רצ יאב םינתוחמה .הרי לע .ורזע -- | + ןתוחמה היא --

 ,הלכה תא בישוהל העשה העינה רבכ -- ,םה ףא וקעצו ןתחה
 + והיא ןהוחמה

 . תיוז:ןרקב .יובח = העש התוא .בשוי היה ומצע | ןתוחמהו
 ןתח יסוי:השמ .בר םע ,ודידיו .וער םע דחיב םשל ןתוחמה שרפ
 ול התבשנ יכ  ,ושפנ-תרצ תאו .וחיש:ירמ תא וינפל ךפשו | , ברה

 .םויה ותב תנותה
 ,ןוכנכו  יוארב = ,ערה"ןיע אלב | ,אישה = וותונב \ לכ תא

 היה תחאו תחא לב לש התנותחל ; םיבושח םיתבחילעב  גהנמכ

 עינהש = ןויכו  .ץיפוהימ םימסרופמה םינגנמה תא איבמו = ןימזמ
 הנותחמ 15 .יוא =: ! םייציפוהי .םינננכ ןיא -- הריעצה לש הרות
 ! הלוהב :הנותח ! הפורט הנותח : הפוטח הנותח ! וז

 עמוש = ,וירבדל - בישקמו .בשוי ברה ןהח יסוי:השמ | בר
 ,המושה ןתוחמה הז לע לק קוחשב ץיצמ ,ונקז תורעש תא קילחמו
 ; ול רמואו ץיצמ

 םינגנמה :יכו..ו] .הנותחבי םג םינגנמ ךל שי אלה לבא --
 + םינגנמ ללכב םניא םילאירתכה

 ןתוחמה חנ ול = רמוא -- ! םינגנמ | םיאורק וללה .םג -
 אלו .הניא | ,ץיפוהי  ינגנמ הב ןיאש ;הנותה -- , םיתפש"נעלב
 ! םולכ

 אל םייציפוהיה םינגנמה יכ  ,עָרפמל ינונחה חנ עדי ילמקא
 והב .תנותחל | אובל וקיפסי
 , לולאדיצחל הפוחה

 ,בוש חנ םלענ ,הפוחה ירחא ףכית ,ךכדרחא

 . הלכה רצ יאב םּוְָוצ -- % חג אוה ןכיה -

 ! ןתחה דצ יאב :םיָחְוצ -- +ןתוחמה איה ןכיה --
 + והיא .ןתוחמה + ןהוחמה היא --

 -ןרקב "בוש בשוי אוהשכ ,הלעב תא האצמו הדלז השפשפ
 ! היפכ תא הקפסו ודגנכ הדלז הדמע , שארדיופחו לבא ,תיוז

 ,,,זול יללא ,הריעצה ךתב תנותח תעשב גהונ התא הפי --

 -אלא  ,יניעב הנותח וז : ןיא םיציפוהיה םינגנמה ןיאב --
 .:.!תמה תולה ,היולה

 ךיפש המ = ךינזא תועמושה ,!לארשו יהלא םשב ,חנ --
 םינגנמה .יכו --- ..שאכ הירבהו ותגוז הדלז ול תרמוא ==... הכדמ
 םנוא םילאירתכה :םינגנמה יכו ?םדא :םיאוהק םניא םילאירתכה
 % הסנרפל .םיקוקז .םניא םילאירתכה .םינגנמה ,.יכו + םינבב םילפוטמ
 . ,לישה- עשוהי בר :...!חנ ,םלכת אלה ,שובח אלה !המילכו תשוב

 : ! התע ונל ןגנת הזילע .הניגנמ

 תואפ..לעב ..,םימיב-אב | ידוהי = ,ןגנמה. לישה;עשוהי ברו
 ,התחתמ 1%  תצבצבמ הנטק תילטו ןיכומ לש .הטופק .שובל .,תובע |

 םילאירתכה םינגנמהו--- וונגנמ תהבחל זמורו .רונכה לע ותשקב-הכמ
 ,.הָשֶה אל *םתוא  םג .יכ ,להקל -םיאָרְמו םהיצלח םירבגכ- םירזוא

 ןמז תא החוד היהש יאדו ,הריעצה
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 11 4- םלועה <

 םיללחמ :, תורצוצחב-. םירצצחמ -,תורונכח  לע.-םימרופ .,םרמזדילב
 ,םתמועל = ףכ :םיאחומ . םיאורקהו  :(םיפותב . םיפפותמ - ,םילילחב
 םע = םינתוחמהו> :;לוגעב = םיבציהמו - םירזפתמ :,םוקקושו םימוח
 םהיקגר םימירמ - ,הז-דיב הז :םוזחוא| ,םירדצה .ינש :יאב -, תונתוחמה
 , הלכה .ונפל 'דקרל  םיאצויו

% 
 של

 .אבא

 .תּורפַפַהְו תונותעה ןמ

). 

 ילמלא --- תכרעמב \ ילומל  .בשויה ירבח .רמוא = - ולמלא,

 ,תערו לכשהב םהינמז תא רדסל םכל תא :םינתונ .םדאהינב ויה

 לכ המלש | החונמ .םיחנו = ףרוחה = תומי- לכ םידבוע ויה .זא .יכי

 ריההיבתכ .יפלכ ושאר תא  ירבח = דירומו | . ,,"המחה- תומי

 ואפכ :ולאכ  ,ץפח ילב םהב ףרפדמ ,ןחלושה לע וינפל. םירובצה

 אוח הפי :ירבחב  ינא. אנקמ) וחצמ לעמ העזה תא החומ דש

 ,(העז תעשב | \ולופא | וחצמ
 רדס .לע השק אינורט םג וב שיש  ,לשורמ לוקב \ רמוא .אוחו

 ץיק םוח ,ארכנ \ אל : ,יוה, :  ומצע .לע םיבר .םימחר .םגו .םלועה

 .. . "דיחיבתכ תאירקל
 ,וירחא  םויסל :יכנא .ץפח --- ,"םינותע \תאירקל .ןבשלכמו,

 םינותע .: קר אל .םלועב שוש | ,ונא : רכזנ:ץפח :ידכ  ךותבש . :אלא

 יכ  ,םיהכה  ףרוחה תומיב האירקל םיבוטה :,"םיחבכ, = ,םיממעשמ

 םיבוטה ,שפנו בל 'םיבישמ = ,םילילק = ,םיזיזפ | םינותע .םג .םא

 םג :ינא :רכזנו  ,'והוזהוי רואה יפומש .המחה תומיב וליפא האורקל

 ,אשראוומ  ,.םה ונקש :: ונילע וללה םינותעל שוש ,תובוטה .תולעמב

 ,םיאב .םה , לאהשו :יסלכואב .הבורמה  ריע :הפוריאב הומכ ןיאש

 ,לארשיל | ץיבונר'צ = הב 'הנתינש - ןושלב  ,תידוהי = םה םיבותכ +
 םה ,ךילע .םיפרפלמ  ןוירע, המונת : ירייששכ = ,רקובב = רקובבו

 תא שרגל  ,ךתמיק .תא .םיענהל ידכ ,ךנחלש לע רבכ ךל םיכחמ

 ,תירחש לש .םולח ךבלב ריאשהש | ,םידרוטה םירוהרהה | ימורמר
 ינאש .ןויכו ..חורה תנהעו שפנה .תוממורתה לש םוי ךל רישכהלו
 ירבחל , יבלב ...דנ..ינאו . .ונפ..תובהוצ ..דימ .,הלא .ונינותעב רכמ

 ןיפיוקו ןיניוע .תקיחמ- לש וז השק .הרובע התלע ולרוגבש ,ללמואה

 םלש בלב הירוהו חבש -ונא .ןתונו. ,ןמוקמב. ן"יפכו ןייפלא .תביתכו

 ,... יקלחב :םינותע :תאורק  .התלעו .רמאש.:ימל

 ,ירבח/ יפלכ :חנינחו:םימחר = לש"'טבמ רצה = ןמ' קרוז" ינא

 :תרוק תא 'ערפמל .ימעטבו = ,וינפב ול חאפק הצומחה  ותיועהש

 אשראוומ'ואבש םיינוגרזה םינוהעה תא לוג  ינא  .יל הפחמה חורה

 :ארוק .ליחתמו

 ,ןעטאודיא = ,םירקש | ענעסאלעגפיוא | , הפצוח | עממעשרעפנוא,

 ,רעפלעהעב | ,רגעה עגיטאלב | ,גנויראב = ,שינעפעשעב | ךולקולגנוא

 רעניימעג .,רלעה רענעלאפעג = ,בנג |, שינעפטשעב עגיספיג =, גנוו רעבארג

 , רעקעְלרעלעט = ,ףנוח , ןאגילוח ,הנוז | , םרוקיפא רענעשארג " ,שנעמ %

 , לעקניוו:קראמ =, דנוה = רענ'עגושמ = , לוונמ = , רענגול = , ליומ = הפרט

 , אמט הפ = ,,ץראהיםע = , טסילאלנאקס ,  ליטעלב = גיטכערטרעדינ = , ראנ

 , םילובלב .עשורעבערברעפ .,קראמ=שיפ ,יולפ ,טסעפ .,רערערוולפ , רעלפאלפ

 , שינעפעשעב = גוצומש = ,"ירעטאמ אפ, = עשיסור ,רענויגוצ = ,ק'עובצ

 .ןמ .רתוי הבה הכהה  םיקיזמו  םיעורג : ,םינוגמו םילפש הש = , טייהנעסאלעגפיוא עטפאהרעריוש * ,רגעה  עגוצומש = ,רלעה  רעצראווש
 + "םינפ  ןיא רוד ייפש א  ,םיצרש | ,טסישזאמנאש = , ףפאק רעלאמש

 ,יקצולירפש ,תמאָב .בושחל .ועטת אלש ירכ םלו
 ו

 < ,ויתפש תא הועמ הצומח  היועה

 + .ןאקצאי
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 םתלמו ןהיפב  וירפוס : תרות קושב  תובורמ  םישנ וליפאש : ,הזה"

 < תודמלמהו תונלטבה .תדמ .התע דעו זאמ .הטעמתנ 'םא: ,עדוי יניא-

 , ו "ףלא ררס ייפע אקוד והער תא:שיא רפסל .םיגהונ .ןילטייצ להו

 ימצעב- יתרדס :הזה':"ןטק-ליטעצ ,ה- תאש -, תודוחל 'יכנא :םייח :;תיב

 םירמונ-= ה ש 5 שו /(141--48) םנ יי ה םורמונ.| י נש- י"פע

 תוארוקהו .םיארוקה - תלעותלו : ,(139- -40- ,148) יט עמ אמ,

 .עודיכ , ןורכול אוה הלוגסש  ,הז  האנ :ררסב : ותוא יתרהפו -יתחרמ

 יכ .;תועיבר : .פוכ .רחאל: הרצעדינימשב םיטייח יינש וצני יכ-'ויהו

 תוילעה < ילגרל = םבלב = השובכה = אניטה | תשחוה  .הליחתה

 ושאר תציצב שיא | וקיזחהו  ,"םיארונ  םימי, לש ןוראההתוהיתפו

 ףדונ .דחוימ חירו: םהינקז לא = דרוי- םהיר .,ורבח :לש = ויתואפבו

 םהיפמ םיקוספה ופעו  'ןטק-ליטעצ ה = תא ורכזו ,קוחרמל .םנורגמ

 ! יקצולירפ יחי, : ארקו ויפכ תא .ביבסמ רשא ןומהה .אחמו , םיקרבכ

 קושח לא  םישנ ::הנאצת : יכ יז ןולטייצ : ללה יחי :?ןאקצאי :יחי

 תרמוא וזו .אוה ילש תרמוא וז , דחא גד" 5ש-ובנזב .םיתש :וקיזחהו

 ' תולזופ :חינוע וזו .סשכמ .הנופצ הל טמשב הטילפק וז :,אוה. ילש

 : תולותכה ןהיתותפש :תא ןהיתש : והתפו ,המיח .בורמ .ןהירוהב :תוצרו

 לכ "היחו ,"ןטק<ליטעצ ,ה תא התוער שאר לע / השא וריטמהו

 = .לודגח יוגה  ןובגו םכח םע קר, : רמאו. קורשיו .םושי ןהילע- רבועה

 'םיתפשו .'םאולמ, תעשב םיטייחש , םיששוח .םתא אמש ...'ןנושל לע

 : יתאצמש המב קפתפהל ולכוי אל "ןתובהלתה,  תעשב: תולוחכ

 0 ,יקצולירפ לש ."םהיתוחיש, :וששחת לא --- ,תונוילג .השמחוב

 וז .הברדא  ,וקפפ אל ןיירע  םהל. םימורהו ןילטויצ ללה .ןאקצאי

 = רותעש  םהלש = יןמקרלימעצ,ה לע :הקזחו  ,הלחתה  ןיעמ "קר : איה

 ...בורקב .ונימיב הרהמב ."לודג-ליטעצ,, .תויהל איה

 ,\ :ונילע האבו .םואתפ הללוחתה "יהכפהמ,ו םימיה. םה םיקוחר -אל
 < ןתונלטביהאלה ! םייח ,.םייח,גונבוחרב ךיואה'תא העזעז הלודג'האירק
 לצ ליטהל "הכפהמה, לש .הישעמ תישאר : יהחו- "...! םיצפח ונא .םייח
 == | לשמל ,'וע) ,תינונרזה תורפסה לע רוא תולתלו תיהבעה :תורפסה לע
 : (.ושימחה :סרגנוקה ימי לש "היצקרפה, תוכישוב םיחוכוהו תואצרהה
 < תירבעה .תונותעהו :תירבעה | תורפסה, :ורמאו ונעט . "םינכפהמה,
 : ,ושבי ,תרוסמה .יקיזאב ןה .תולובכ ,ןהב םיגהונ םידמלמ :.םינלטב

 ,  חמכ \/ וארו וטיבה :הז ::תמועלו : . ןהמ- הוקת "םייחל,\ .ןיאו- ושבע

 = | ונרוה תורפסה :ךותמ  הלועו עקובה םייחה .םוח שפנו .בל -חמשמ
 = .תרופמ ,ואלמ.  םימולע לט, ,ןה :תורועצ ,תינוגרזה תונותעה :,תינ
 םייחה תא = תושבוכו תוסג  תועיספ. תועסופ :ןה :ירהו  ,ןהל ןיא
 .תובותכ :ןה אלה+ ,הלאכו הלאכ תוצילמ ינימ .דועו .דועו :.,.'םאולמו
 םירפופהו .םהה םימיה לש םיִטְרָפְרכּו .תורבוחב ,םיצבוקהו םינותעב
 ! ידמ דתוי .תצק .בכרתשנ .םמטח : ,םיפוזנכ :ודמע. תירבע :םיבתוכה
 שחל םלענו רימט לוק הזיא ,ידמ  רתוי תצק ץראל וחש םהיניעו

 < ילעב לש : םירברה םה תמאל | םיבורק :םנמא, + םחינזאב : םהל
 : ,ןה :תואלמ  םנמא תירבעה  תונותעהו  תירבעה תורפסה ;הצילמה
 .\ המדנו ...'ןהב .םינהונ :םידמלמו םינלטב תמאבו!  ,תודמלמו תונלמב

 חנונמ רבד םלועכ ןיא יב ' ,העש  התואב תירבע יבתוכל םהל
 .םימיב .ותח 'ךכ:לכו ., תונלטבו תודמלטמ ,םינלטבו םירמקממ לפשו
 < = דע .,יםייחה יעבות, לש האגה = םתרענ .ינפמ :תירבע- יבתוכ- םהה
 .: ,תרוסמכ = קיזמו = עורג רבה \.םג:םלועב- ןיאש ,המדנ  םתצקלש
 ּ ,םיה לא הנושאר : התוא- םילייטמ :וליחתהו

 , גוהנכ ,החכשנו הקתתשנ "הכפהמה,  ."תודחא :םינש ורבע

 "יחאמ  הבושח : תחא = העידי לבא = . אל :\וא- 'תירבעה \ לש .המוחתב
 םירבד םלועב שי :/הלאה \ תוטעמה םינשה ךשמב : .ונל .הפסותנ

 תרוסמה | ןמו  :תונלטבהו- .תוחמלמה : .ןמ  .,םינלטבהו- םירמלמה

 .םונותעה בור לש: םתחסונו םכרה > ייפע .ייםייחה  שובכ,--הלובכה
 ה
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 םהש ,"ןטקדליטעצ,ב .הלעמל םיראותמה : ןמ "םירובג, ,םיינוגר'זה=
 תא תשבוכ,ה  ,תינוגר'זה  תונותעה התוא לש :הידומעו. הילעב  םה
 הלדנ  קושבו הדלונ  קושבש :וז לש .ןפרדרסוחו :תורקפה ,"םייחה
 ."אעראמ אנפס, איה אלא ,סוחיו תרוסמ הל :ןיאש ,וז לש

 תמאב הל .המל ; ךמצע" תא לאוש התא רשא שי םלואו
 ומכ איה .החילצמש = ןויכ - ,הכרד תא | תונשל  תונותעה > התואל
 ,החרא תא תוכזלו הנכסב המצע תא דימעהל הל המל ?איהש
 ויתוטורפ תא 'איבמו להקה .הילע 'ץפוק וישכע לש התומרבש ןויכ
 ,הנטקה הרייעב הווצמה הנומת ךבל לע הלוע הילאמו + הילעבל |

 שמש :אצת םרמב ,םכשה רקובב .. ךימולע תונש ךילע ורבע הבש
 איבהש  ,"יוג, םיחמומ "םיניבמ, : םופיקמ  ,הקיתרנמ תמהולה ץיק =
 םע הז םיחמומה "םיניבמה,  םיחננמו  ..הריכמל .ריצח .הדשה :ןמ "

 ירהש \ ,המהב = הליכאל | ריצחה  אוה הפי : רמוא הז ...הכלהב הז
 אקוד : רמואו ינשח אבו = , העילבלו  הסיעלל חונו דאמ .אוה קר
 רוקרל ידכ וב שי ירהש ,המהב \ תליכאל לספנ אוה קדש םושמ

 רחא לכו  "םינובמ,ה :םילפלפתמו | ..הנושל תא ךותחלו הכח תא
 לטונו  ישילשה .אבש דע .  ותרעשהל . תורבסו :תויאר 'איבמ .םהמ
 איה םא :קושב העורה ,הרפל ושינמו ץמוקה :אולמ רוצחה ךותמ
 םאו ,המהב תליכאל/ הפי וניאש ול .ןמיס ,ונממ השאר תא הנפמ <
 ... המחב תליכאל .אוה הפיש ול ןמיס ,ותלכואו ותפטוח איה

 - -הינפב "החבש, .לכ הל  רמָאְי--ונלש הרשכה המחבהו
 ,אבבגו שק  ,םינקהבו םיצוק : הל םינתונש המ לכ תלכואו תפטוח
 םירבגו .םירבגה ןיבל ובשנש םישנ  ר'ע ףופ םהל ןיאש םינאמור =

 יןעגראמ  טונ,ה  איצמה וז המכוחמ "האצמה,) םישנה ןיבל ובשנש
 םיליחתמה  םיישאר | םיהרמאמ ,(6! הכרב וילע  אובת -- יאסידואה * /

 טנאק .לע .תושרד | ,עצמאב | כ"ג  דימת םימויפמו עצמאב- דימה <
 שוריפ םע בלסרבמ .ןמחנ .'רו :השצינ \ .,בוצידרבמ | קחצי יול 'רו |

 תונפ  עבראמ .תואמזונו םירקש = ,?ןויצ  תודוצמ,ו "דוד : תודוצמ,
 תוימרפ .ץראהו םימשה  תוחור עבראמ םיפודגו תופרח = ,םלועה
 תופקומו .תורוצב  םירע = ,"עיקר\ םור דעו אערא םוהתמ,| תונתמו =

 ,םיתיזה רה לע יעקרק תומא | 'דו אשראוו :לש המוחתב םונג
 םדא לוכיש ,תולרוג ירטשו םאר .םיחאהו .הנמלאה | סופדמ : ץייסש <

 אקוד) .םיהומח לע :תועיסנ', בהז ירניד םיפלא טיפרת  םהב תוכול
 םומי .ינש ךשמב = הוקי .ירעו  םילשורי = תוצוחב (! םירומח לע
 הכרוכמ זיוהקורב לש הידפולקיצנאו םיקלח .ט'ערהתו דחא הלילו
 הרשכה המהבה תלכואו תפטוח לכה תא -- ,'וכו 'וכו םישחת :רוע

 התצקהש  ,תוטעמה היתוטורפ תא :תמלשמ איה לכה דעבו :ונלש <

 האנה .תינהנ :איה לכה :ןמו = ,"תוברתלו  המכחלו | הרותל, .ןתוא
 .המלש |
 קושל ואיצוי 'אלש ,ואטחי אלש "םירובגה, םתוא ושעי המו < < =

 םהש המב ונתמהב תא ומטפי .אלשו םיאיצומ םה רשא תא
 + האלמהו - החותפה ,הבחרה .םדיב התוא .םיממפמ
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 פקות רמ שגרו ונלובנבש  רועכהו לונה תא םתא םיאורשכו =
 רבעמש :המב: םכיניע תא .ונתתש אלא הנקת םכל :ןיא ,םכתא
 ונא ונמלוע .םיתעבש: רועכהו .לוונה ולדגי םש רשא שי : ונלובנל
 הרקתב םכשאר  חטוה רבכו םכתמוק תא ופקזת םרטכ ,אוה רצ

 םכב  ועגפ . רבכו  םכידי : תוברא .תא .ושרפת, םרטב ;המחופמה 7
 ףעוי .המלו : ,הז - רצ לולב ללבו ףופצ .לכה ,םובוחמה  םילתכה
 ? ןאכ .םה. םיכורכש רוהטהו אמטה ,הנונמְהו הפיה לע םכבל <
 םיטשש = ,בחרהו : לודגה  ,םה  םמלועב לבא ,  ונילע רני לש
 תא וילע תכפוש םיחהצ 'שמשש ,וילע  םישורפ םיקומעו םירוהזמ =
 ;החוא ;ולחנ =

 ו

 וה  ינהכ, ינועב איה חנומ ץוקכ \

 0-8 םירצמ ולב הלחנו חיַבְחְְמ וב שיש

 אמטהו .ךוהטה תא :םש ךרכ ימ = ,הנוגמהו הפיה הא םש ללב
 םיניט ק .יןידה ןמ םמצע תא רוטפל םילוכי ונלש "םילודנ,ה ?ודחו
 םינטקה .לכל .לוחמו יורשש המו . חפט םתעיספו המא םתמוק ,םה
 םהיראוצל המח םיקנועה ,םהלש םילודגה לבא , םהל םג .לוחמו יורש

 % שפרה תאו המהוזה תא םהל ריתה ימ ,םהידעצ םירובג ידעצו

 םימלש - תומלוע ארב ריבכה וחכב .קנע היה רֶנְגנ ררכיר
 ימשיטנאו . םימלש תומלוע בירחהל רמא ,תוחפה:לכל ,וא ,.בירחהו
 היה \ אלו ,ידוהיכ וילע 'אונש םדא היה אל . רנגו היה יאנק

 לוחתהש :העשמ וימי לכ ..ידוהי הרצויש הקיסומכ וילע סואמ רבד
 ,רעעבריאמב םחלהלמ קספ אל ,ןורחאה ומוי רעו הלודגל הלוע
 תולפש,ה לכ ול התלגנ ןהבש םושמ ,ויתוריציבו ,ידוהי היהש םושמ
 ךותה ידומעמ דחא אוה רנגו דרכיר .ירוהיה חורה לש "תיעבטה
 ,גנירהיד םילמעו ולמע  הנינבבש  ,תיעזגה תומשיטנאה לש
 ידימלתו . 'םהידימלתו---רנגו :לש ןמאנה | "לומסופא,ה---ןילרבמ'צ
 ("רעעבריאמ .5לַאפ רעד,) ."רעעבריאמ \ השעמ,, םנמא .םהידימלה

 שיש ,םה םיעהוי -: ירהש ,'תונ
 םיערוכ םה רשא , םתוהולאל .ללכ דובכל םניאש ,םירבד הז השעמב
 ןתוא תוסבלו :זונגל  רומת 'םה םישקבמ ךכיפלו ,הל םווחתשמו
 ,ומש פפַאק .םוולוי ר"רו ,םדא אב  הנהו . בלט וחיכשהלו השעמ
 ,1911 ייקיזומ עיד,) "רעעבריאמו רנגו ררכיר, ורמאמב הלגו אצמו
 בייחתנו :םחלל :בער :רנגוש העשב .לכה תא :(14--18 'בוח
 שיאש העשב ,ויתובוח תא םלשל  ודיב היה אל יכ לע  ,הסיפת
 היה  ,תוילקיפומה : ויתוריציל בל םש אלו רנגו תא דוע עדו 5

 ,וב ריכה רשא ,ול רזע רשא ידיחיהו ןושארה רעעבריאמ .

 הנלבקתה יכ  ,ודיב היהש המ .לכ תא השע רשאו רצונ תולורגל יב

 ,רנגנו = ,רנגו לש .תונושארה : ויתוריפוא זיראפו  ןרזרד תורטאיתב

 אל .ירוקמה וחור תא רשא שיא ,"לּוחְכה םדה, לעב ,לודנה ייראה
 תלעותה תשקב, ,"תידוהיה  תולפשהו תידוהיה  הליחוה, וחילדה
 ,רעעפריאמ ינפל שמרכ לחוז .רנגו ותוא--- ,ישביה ינוינהה ןובשחהו

 ולומל: ןושל .חלושו וינפ תא ךפוהו ,ויניעק וילגר .רפע תאי קשנמ
 .ודי -אצמת רשא לכו .האלחו טיטו ןבא וב קהוזו

 לבקמ אוהש העשב וא רעעבריאמל :ךירצ | רנגוש העשב
 :וילא בתוכ .אוה. ,ונממ הבוט

 יכ ,האוו ינא ךב ...השדחה יכרד תא יל וארהש ןה התא ךיתוריצי,

 שרדמההתיב תא תפומל ול חקל רשא ,ינמרגה לש וריקפת ואולמב םויקתנ
 הנייהת , אוח ונואגב  רציי רשא  ,תוויציהש ידכ ,יתפרצהו יקלטיאח
 , ךלוכ רסחו בוט ךנהש , רקיה ינמא , התא, ..,"לכה תא  תופוקמ) תוללוכ

 דחא תא חירכהל) לוכי , תולוקה תוכלמב ירי חי ה לש ו מה , התא קר
 יכ ,הוקת אלמ יבל, "...(רנגו לש ותריצי תא לבקי יכ ,זיראפב תוארטאיתה

 ,הלענה ינמא) ינודא ,ךינפ תא הכרכב תודחלו בושל לכואו טעמ דוע
 *,.,שוקלמ לאב ישפג .גורעת .אוהה עגרה לעו

 םימיה םתואב ; .רנגו בהכ :.רשא  ,רמאמב

 בתכ, .אוהש :,רעעבריאמ לע רמוא אוה  ,העודי הניאש הבס ינפמ

 ויתוריציבו  ,"טרצומו = קולג  ,לדנָה וינפל הובתכש ומכ הקיסומ
 .ינמרגה חור ה לש הרובכהו הקומעה תוינואגנח לכ הפשחנ

 ןורטאיתה לש " רוטקרידהל - .רעעבריאמ | בתכ 184% :ףוסב
 רעד, רנגו לש הריפואה :תא ןוצרב לבקיש ,והשקבו ינילרבה
 רוח ,:ןיקרבב. כ'חא 'רעעבריאמ  תויהבו טל ערנעגעילפ
 :.ירחו- . ונורשכ  לעו  רנגו לע .תובומ  רוטקרידה ותוא \ ינפל .רבדו
 : רעעבריאמל בהיכ רנגו

 ןוע לע .ורפבו רשואמל והוא ושע בוש ךתאמ יתלבקש םילמ םיתש,
 ,םירעופה - הרותה = תושגרל ץק ןיא המכ רע , שוחל תלוכי קר ול ..,ילזמ
 " רשא איה  ותוטשפש הז תוא , ולרוגכ | תופתתשה לש .תואה| ילגרל .יבוחב

 2 .ךותורא :לע עיבהל | 07 ל םימלוע 6 ד

 ספדנ .אל .רשאו
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 םוו לכ ךל  חיהוש = ,םיחלאה ינפלמ ןוצר יהי ...! הרות | , הדות קר םא
 לע . םלועל ךניע תא הגותה ההכת אלו החמשל םיפיה ךייחמ םויו

 *...ךדבעו .ך דו מ ל ת בל לבב ללפתו תאז

 אוהו ןאמיוש טרבורל רנגו בתוכ ומ צע ןמו ותואבו

 ."הנוכב .תומרל  בהואה  ,םורע יאמר, : רעעבריאמל ארוק

 אוה וידידימ רחאל םימיה םתואב בהכש ,רחא בתכמנו

 : רמוא

 הריפואה תודא לע ינתעמשה רשא | םיטפשמל יכנא םיכסמ םנמאו,
 תרמאש הז ,יחור תא---ינא הרומ---ררמו ינדיחפה דחא רבדש אלא ,ילש
 -- לש וחיר הלועו ףדונ תומוקמ תצקב יכ ,הרומג שפנ תחונמב יל
 לש איהש רבד םלועב שי ללכב םא , עדוו ינוא , לכ .תושאר . רעעבריאמ
 היהי ןה ..,.הטועפ  תוירלופופל המורע הפואשמ ץוח ילוא --- , רעעבריאמ

 אוה ארזל וחירש ,ןיעמה ותואמ באשא יכ ,עבטה לש אלפ:קוחש הז

 ...?קוחרמ םג יפאב

 ,רעעבריאמל רופ רשא הפונחה לכש ,ומצע לע רננו דיעמו

 ,םושמ אלא האב אל ,הנושאר העשמ וילע אונש היה רשא

 ,"דאמ .דע וליבשב  בושח תושעהל (רעעבריאמ) אוה 5וכיש,

 רעעבריאמ לע וידידימ דחא םע רפסש  ירחא םידח א םימוו

 ,"חורה .היהי .רשא לכל תפנפנמ ותמילגש ,שפט-סנאה, 4 לעב

 לבא :ותדיריל בתוכו רעעבריאמ | לש ותיבב | רננו חראתמ

 ,. ."ךלמה לצא םג ילוא ,הבורמ תלעות יל איבהל לוכי אוה

 רועבהו לוונה ולדגי ,בחרה םלועב ,םש רשא שי : ומחנתה

 . , רצה ונמלועב רשאמ םיתעבש

 + הלא ןימוחנת םכילע ןיביבח

9 
 . תובשהמ-לעב

 . םיִמָשרְו תריס
 ה

 .םידְליהעְר לָצְרַה .רודואיָת

 הזּופּב ל'ז לצרה רודואית תא םיאור ונא םיהליהדינוטיליפב
 .םלועבש תוזופה ראש לכמ ול תיעבטהו האנה .התיה ילואש ,וז
 ,ןאמשירפ לש קהבומה ומוגרתב "םידליה"ינוטיליפ, ואצי רבכ אל הז
 םיאור םש ,םביט לע רומעל תלוכיה ול שי ירבעה ארוקה ףאו
 שיאה ותואל ללכ המור וניא הנושארה הריקסבש ,לצרה ןימ ונא

 לכתסמה ,שיא ונינפל בצנ םש .השועו רמואה ,ריבכה ןוצרה לעב
 -ןובשח ןיעכ תושעל רימת חרכומה ,הָחינְו הָגונ תולכתסה םייחב
 בושח ןויזח םוש ינפל .רובעל לכוי אל רשא ,שיא ,ומצעב שפנה
 םרז רשא . ילבמ  ,ושפנ-יקמעמב עגי רשא ילבמ ,םייחה-תונויזחמ
 ונא םיאור .ויניע:טבמ תא לפרעיו וחור תא רַעְסִי םינוש .תושגר
 תולוקה ןמ ,רחא עגר ןקורתנש ,בוזע םידלי:רהחב .ורמעב ,ותוא
 וחור הנהו ,ולוכ  םויה לכ ותוא םיאלממה = ,םיבָרעהו = םימיענה
 היבוברעב םישמשמה :,םהומכ ןיאמ םינירע הבהא:תושגְרב .תמעפנ
 םילכתסמ ,בל:בוטו ןקְּפְס ףוספוליפ ירוהרה םעו .םלועה:ןוגי םע
 ,םנמז םדוק .ורלונש ,םיִלָפָניםידלי םילרנש םוקמב ,"םירונה,ב נא
 תוריעצ  תומאש םוקמב ,ןיטסופאק-יד-ראוולוכה לא ונא םיננובתמ
 תרמוע | םוקמ :93בו .'ובו  ,'ובו ,אפורה, לא ןהירלי תא תואשונ
 הילע = בושנב | ,הןומיִמכ .תצּפתמו תמטורה ,תשגרהמ שפנ ונינפל

 .\ הדיח לש כב וחוה" תא- 8 םיריעצ .תומאו םירלי

 -תבית = ינפלב ,תישארב:יאלפ ינפלכ םהינפל אוה רמוע . תימלוע
 םיריהכ הָמכ | ,םימלועל  הרוגס איהו הב ןופצ לכהש ,םימסקה
 המכו  ,םבל-ירוהרהו .םהישעמ ,םהיתושנר םיטושפו  םילולצו
 םג !הלולצה םתומימתבו ההיהבה םתוטשפב םה םיבגשנו םילודנ
 ןיעכ .םה. םיפוקש ,םהיתושגרב ךכ:לכ םה םיכז --םאה םג ,,דליה
 םאה ןמ םנ ,רליה ןמ םג .ךכ:לכ םירוהמו םה םישורק ,חלודבה
 תולובגש = ,ולשמ  רפע לע ןיאש ,אלפנ םייח.שגר הלועו עקוב
 ונמלועמ ,םויקה ונמלועמ רבעל עיגמ ופוסש , וינפל םיחותפ םימש
 הירלקפסא :תישענ :ולא לש םתמשנ ןיאה .סגהו יטפילאירטאמה
 | רשפא וא  ?הדעב ורבעי  םייריוא תומלוע רשא תעב ,הריאמ
 " + בלב ועגי רשא העשב ,זא קר םילולצ םישענ םייריואה תומלועהש
 "/ היניע-טבמבו הריעצה םאה לש הבלב וא ,רמחנה וטבמבו דליה
 ?הגאר אלמה) םחד

 רחא ווק. ףא ! רליהו םאה םלוע ,הז םלוע.אוה האנ המָכו
 ',וב ,עמשת אל .תחא :המיענ ףא ! הָינומרהה תא וב עירפי אל
 אל תחא העונת ףא " ,בלה דע תענונו הקומע היהת אל רשא
 "םלוע ,התילכתל הנווכמו .האנ | .הכר היהת אל רשא ,וב הארת
 ןמאה ףאשי ול רשא ,ונמיה הלעמל ןיאש ,יונב .ןנוחמ-  םידליה
 ,. :הטושפ תללוכה .הנומתה : בתכבו  רויצב .וחכ .תא הלנמה ,לודנה
 == .הארמה .לכל ךכזלכ . המיאתמ הדוקנו הדוקנ .לכו .ךכ-לכ \ הריהבו
 , : !תלודבכ .ךזהו טושפה

 .לעב היה ,ןמא היהשמ רתוי רשא = ,ל"ז .לצרה רודואיה
 הריצי םתוא .השעו ומצע ייח תא חקל רשא ,לודנ ייִמָתְסִא שוח
 קסופ:יתלב רוקמ . רליהרשפנ לש הז יפויב אצמ | ,הפי תיתונמא
 , , וחור תא וב .ןיזהל

 ראשנ .ןיידע ,השרח הרטמ םייחה ול ולגשכ ,ךכ-רחא םגו
 .תא שקב ןויערה תככרהב אל רשא ,דליה:תֶמשנ לש יחצנ ץירעמ
 , ותוריהבו  ןוצרה תוטשפב אלא  ,הנוכנה ךרדה

 :,םשורה : םלואו . ,ספודרפכ םיבר | יניעב הז .היהי  ילוא
 לש ,ינואג דלי 5ש םשור אוה  ,לצרה ייח םהירחא ,וריאשהש
 ( ומי ירבדב ,רואוה תפש לע אמונה:תביתב | ורועב וניבר השמ
 -עבשו קיתע םע לא םרא ברקי  רשא * ,אוה ץרפנ:אל ןויזח םלועה
 ק תיתורליו השודק .החטב ךותמ ,דלי = לש הזכ םימת .טבמב םימי

 .ןווזח לצרה רודואית ברקש ומכ ,ימצע תמאב חמוב אוהש ,וזכ
 . םיליחתמ אלב  ,ולעפמל .ןושאר ומצע תא םדא שיגרי .רשא ,אוה רקי
 ונגיהנמ :ומצע תא שיגרהש ומכ ,םיינחור תובא אלב | ,ול ומדקש
 ---תישארביישעמב .הנושארה םייחה-תפטכ :והומכ| ..בוהאה * חונמה
 הזוחמל ךלוהו דעוצה ,דליכ  והומכ ,  וינפל ויה אל תויח תואירב
 רמא םנחל אל , וינפל הפוצ אלא ,וירחאמ טיבמ  וניאש  ,וצפח
 , תישארב רפסב הנושארה םעפב ויניע ןתונה דלי יכ  ,ומצעב .לצרה
 - מצע לצרהו .םויה וילע תשדחתמ םלועה תריצי וליאכ .,אוה המוד

 > וועע וארש ,עגרב וב וינפל החמצ ומע .תיחת : רשא ,דלי היה
 , .ומע תא ,םעה תא הנושארה םעפב

 קימעמה .לכתסמה ,יניעל .הארנ  לודגה םירליהדער  לצרה
 .הוליפה תא ונממ לוט . סרגנוקה-תמיבל יונ היהש = ,לצרה ותואכ
 .ןא =- ,םלועדםע תשרומ  ,החונה הנותה תאו תינקפסה היפוס
 < קר םייחב האורה / ,תיתודלי .תיתתסָא ןמאדתמשנ = ךינפל הלגתת
 < רימת הבירקמה = ,רליה תנָחכ -- .הריעצה | םאה תאו דליה תא
 ":. םָאל הזה רליה . בשח: ומצע תא םלואו :. ודעב ןברקל השפנ תא

 < .חתואכ .,ןק.ז ךעב ןברקל השפנ תא הבירקה תאזה םאה הגהו
 "הביש ל ןקז הירש .בלחב הקינימה = ,סנָבר לש ורויצב םאה
 +. .םימי-עבשו
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 היפּוסולפה תודוסי
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 .יוַָה .הָרּוהְי יב /
2 , 

 . ירזוכה .רפס לש ורָטשִמּו יּכרמה ורקְסמ

 (* יףופ)
 ןיב .םחיה .רבה+לע .רקחמה .אוהש  ,םיראתה. רקחמ + ןכ הנה

 ךותמ .ןוכנ :ןורתפ ו אובי ,האובנב יולג יריל אבה ,םדאו הולא <
 ,הולא תלוז :ינחור | .רוסי .וניא עבטה ,עבטה לש .יתמאה הדגה
 םינווכמ \ נאש :הדמכ: .הב .יריחיה .הרוצה רופי .אוה  הולאש ינפמ <
 ןורתפה -ידיל .ןיירע  יולח .עיגה אל .הזב : .ינחור .דוסיל .הז .אטבמב
 היפוסולפה לש תיזכרמה  הפקשהה .חא אצמ רבכ לבא :,ומצע

 התואנ: הרוצ תלכקל:ירמח קלח .הזיא לש ותנכה .הנכה ה וולש 6%
 הולא = קרש: ,הערה = .הישארב :השעמ לש קומע .רתויה ודופ .איה < 0

 היאנת תא .ןוכל .... רמולכ .,הנכהה .תא .עיפשהל .לוביו :עדוי ורבל
 ,גזמה  ינוש- םיירמח .םיקלח = הב" שיש ,הבכרה וזיא לש הירועשו
 התואנה. :הרוצה - תא-תאזה השרחה הבכרהה לע דירוהל םיוושעה
 ,הילע .טויונבה  םייחל דופי רותב תאזה העדה ---  ,תשקובמהו |

 תסחימה+ ,תדגנתמה הערה הז תמועלו .חנומ אה שהו ש יאיה
 רמולכ- ,ומצעמ הנוכנה הרובעה ךרר תא אוצמל ,חכה תא. םדאָל
 םדא: ' ידיב ::ושענש םיקוח לע םידסוימה :,םיירסומ םיָיח ידי לע

 םייורבה :,םילאוטירו- םישעמ יפ לע תיתר הדובע .ירי לע .דוחובו <
 אוה הזה .ןויערה . ירמה שר ש .איה .תאזה העדה -- ,םדא .בלמ

 לע ,ינשה .-לא .םירכזנה = םינינעה ינש. לש .ןושארה ןמ רבעמה-
 :ירזוכה, לש .ותלאש =

 בישמ  ."%ירמח  שרש = אוה הנומאה = שרוש | היחי = ךיאו, |
 : רבחה
 םויהלאה םהה םימשהה :לבקל :ונוכי .רשא ,םירברה .יכ :,ןכע .
 רעשל ולכוי :אלו -,םדא .תלוכיב םניא .(הרוצה דופי  ימשר .רמולכ)
 ,םצעה תא = רמולכ) = םָמַצע וערי = םאו < ,םתוכיאו  םתומכ
 ,םהל .ןומזקו 'םרובחו .םתווה :ךא :..םהינמז ועדי אל ,(היצנטסבוטה |
 תאמ! .רואבה :תולכת  תשרופמ | המלש | העידי לא : הזב :ךיהצו
 ויאנתו  וילובג = לע. ותוא םייקו הזה .רבדה ועיגהש  ימו  .םוחלאה
 ןינעה לבקל םירברה ןקתל ה ימו :ןימאמה :אוח .,.םלש 'בלב =

 תדהוהו םיזוחה ירפסב  אצמיש הממ תושקהו תורבפו רקחמב .אוחה
 אוה .יכ  הרממה = .אוה = ,תואמסלטהו .םימלצה : תישעו  תוינחוהה
 עדוי = וננואו .ארבסו  השקהמ = תרוטקה .ריטקמו תונברקה :בירקמ -
 ,תע הזיאבו:;םו קמ הזיאבו ,ךיאו ה מכר ,יוארש המ :תתמא<
 םינינעו .;אוהה | ןינעב .קסעתהל יואר ךי או ,םדא ינבמ 'ימ ו
 / ,(ט"ע ,ח'ע .,'א| "ךראי םרופס .,םובר -

 קפס :ןיא .דחא רצמש | ,ותפקשה - תא םיעטמ  רבחה ירח
 לול ןינעה  תארקל \ ומצע תא ןיכהל םראל רשפאש הבה
 אלא הדיקפת :תא :תאזה הנכה אלמת :אל .ינשה דצמשו ,ולבקלו <

 בתכב ,םימורממ הנתנש המלשה הרותה יפ לע תישענ איה ןכ .םא
 לש עבטה- רדגל> יולה  .לש :וסחי : ךותמ :.אצוי = הזו  ,הפ .לעבו
 םיאצמנה:.לש :סכותב .ומצעל' חחוימ .ינחור .דוסי :ןאכ :ןיא = + וטסוהא
 וב::תוימשנח  לובג ;תא .רובעל גילפמ .התאש = עגרב .יכ  ,םיימשגח
 ריחיה החוצה .דוסי לש ,הולא לש ותציחמב רבכ עגונ ךנה .ענרב
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 ם5לועה ><

 .המּבל לפטנו ךלה אוהו ,ושארה ;

 הב וילג 0

 ינש  ךותמ .הלוכ :הלוע .תיללכה . .תואיצמה
 ו

 ..דחוימהו

 לכה והוו -- ,יחצנה: ילויהדו :יחצנה ..הולאה .;םייחצנה

 םישרשה
 םוש וא,

 ,לעופב תואיצמה דופי .וחוטאח ןיב:  ,םיתניב תרחא תואיצמ

 לע הרוצה דוסימ העפשה לכ = .חכב :תואיצמה . דוסי <. ,ילויההו
 ה רש י איה. ,העפשהה התיא לבקל ןכומה, :רמוחהמ->י'קלח -הזוא
 ,(הטמל 'יע) :םחיניב : יעצמא ::םוש- ילב

 ,איה:ה ש רח האירב יעבט .אצמנ הזיא . לש ותווהתה
 ילב םיכשמנו = םיכלוה , םה אלא | ,ומתחנ .אל תישארב השעמ
 בכרומה . ןיב. ירקע לדבה .םוש ןיאש | ,אופיא. ,אוה .וולג ...קספה
 ,תיתוכאלמה .-הבכרהה .ןיבו  .,וניניעל .הווהתמו ךלוחה ..,יעבטה
 ,תונוש. תויכיא-.ילעב םינוש.- םירמח :ףורצב :םדא ;ידיב-  תישענה
 תיהלאה :המכחה .יפ.לע ;תישענ תאזה תיתוכאלמה -הבכרההש .דוע:לכ

 הרוצה 'רוקמ: םג "איה. איהש >  ,תיהלאה : המכחה  התוא: ,התוצמו
 .תיעבטה

 וטסירא ןיבש .תקולחמה .קמוע תא תוארל .ונל רשפא התע
 : ןמוא ישעמב הרוצה תלאשל רמולכ | ,ינשה ןינעהל עגונב יולהו
 תווה תה ךש מ ה 5 תורשפא םיש ןיא וטסירא לש ותפקשה יפל
 תירוטסיהה = תווהתהה לכש '"רחא ,היר ו טםי הב" תיעב מ
 תוכלמ | תאירבל : 'םוקמ 'םוש 'ןאכ :ןיא = .תיתוכאלמ אלא .הניא
 םינושה \ הרוצה תודוסי = .יעבטה -רמחה | לש .ודוסי = לע השדח
 ןמ 'םה םירמועו םיעובק .םיעבטה םיאצמנה לש 'םכותב םינכושה
 ןיא .םייתוכאלמה | םייונשהו .םיפולחה לכו = ,םלועה- רעו .םלועה
 םישעמש = ,רמאל .םוקמ .םוש ןיא = ,רבוע הרקמ ךרע אלא םהל
 היולג .יריל איבהל 'חכ םהב .שי .םיעודי \ םיילאומיר | ייפע .םייתד
 לע עיפשהל ידכ-הב היהיש ,השדח תימצע תווהתה = וזיא לש
 הביטחל הירומסיהו עבט רחאל < ,םיירוטסיהה .תוערואמה ךלהמ

 תואיצמ לש דחא רדס םתוא השועו םהינש תא תרשקמה | ,תחא
 . תווהתהו

 ותטיש יפל טלחהב םיענמנה | ,הלאה םירבדה | לכ אקורו

 . שדחה :ומלוע = ןינבב יולהל  הנפ ינבא םה םה | ,וטסירא לש
 5ע בישהל "רבחהל ןתונ .וניאש| | ,יולה -לש ומעט אוה הז

 רשב םע רובח ארובהל | היחיש רשפא ךיא ,.ירזוכה לש ותלאש
 יכ ,עבטה גשומ רבד לע וטסירא םע חוכוה  ירחא אלא ,םדו
 ול היה .רשפא וטסירא = לש 'עבטה גשומ : תא החרש :ירחא קר"

 תלבקל רמוחה 0 לש וז ,תיזכרמה .ותפקשה תא ןנגסל יולהל
 . . הלאשה 0 הנורתפל אצומ .הנממ .רשא ,,הרוצה

 ונינב ל כ תא ראבל :ונ% רשפא .התעו

 ; ירזופה
 רקהחמ אוה ירוכה  רפפ לש ישארה רקחמה

 .וב .םילפוקמו :םייולתה םויטרפה םירקחמה לכ םע םי ר.א תה
 רמולכ . ,ישארה .ונבומב \ שחי ה רק ח מ =. אוה .ורקחמ. אצומ
 חתפתמו .ךלוה הזה רקחמה דיע = חוכוה = .ה אר בנ ה .רקחמ
 עיגהש רע ,קוידב ..רדוסמ ןפואב  ,וניאר .רשאכ -,ןושארה .רמאמהב
 -תיויפטמה ותטיש תאצההל .יולה הב רחבש :,תיזכרמה הפקשהה לא
 הירוטסיהבו . עבטב  תווהתהַה .לכש , הפקשהה . רמולכ ., תירוטסיהה
 יעבמה רמחה .תנכהב םייונשה ..תרלות אלא .הניא..רבדה רקיעב
 תא ..םהינימל .םינושהו = םיברה וייוקנ .לכב הרוצה .דוסי :.תלבקל
 םילוכי .התע . "הנכהה ,תפקשה, ךליאו .ןאבמ הנּכִנ -.תאזוה הפקשהה
 רבה לע :חוכוה ' לא רוזחל .העשה .העיגה \ רבבש ,רעשל .ונייח

 : א .,'ב) /רייגתנש :ירחא ירזוכה  .ירבד .יפל = ,ןושארה .רקחמה,
 תופחוימה תו דמ הו .ת ומ שה לע .ותוא .לאשש המ ה ל חתו
 :רדי .ןיידע ,אצו  אלש ,האור- אוה + יולה :ןמ .אל.'לבא ..(אהובה .לא
 ., .רקחמה ו אצי הנממ רשא  ,המדאה תא .הדשלו תפל ,ותבוח

 ו םידקחמ המבו

 רפס לש .ורמשמו
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 הכ ןוילג

 ךותמ לבא ,םמצע .תמחמ יולהל ויה :םיבושחו םירקי יאדוב הלאה
 לש :וחור תא :ןיבהל  ,יולה לש :ותנוכ 'תילגתמ םהל  עבקש ררפה
 הלאה" םילפטה םירקחמה * .ינורתפו .ישארה . רקחמה :חוכול .ארוקה
 ,תודהיה לש" התוחתפתה ןפוא (א .: תוקלחמ שלשל קלחל  רשפא
 ,תמייקו המיופמ  תירוטסיה הרוצ הלבקש דע הלרגו .החמצ ךיא
 ,ךפיהל וא ,םאל-מאל ,עבטה ךררב הוה רבדה השענ םא
 הנכהה לש | תימואתפ העפשה ידי לע < , םואתפ עתפל
 חכה םהב היה עגר ןיבש | ןפואב | םינימאמה לע  השוררה
 -- 5. ,א"מ) | יהלאה | ןינעה .לש הבגשנה .העפשהה תא לבקל
 םימלצה תדובעל .תורהיה םחיו .הולא לש ותוינחור (ב  .(חיפ
 לנעה ןינע = תא :יולה . ,ראבמ הז  רקחמ  י"פעו .  ,תורוצהו
 ,.(זיצ=--ח'פ : ,א"מ) .ירמהו .הנומאה ,שרש .תודחא לע ותפקשה ךותמ
 השעמהש .,.תוארהל :ירכ ,"הנכהה: תפקשה,"רואב לא רזוח :יולה (ג
 לק "יונש= :לכש 'רמולכ = ,אוה 'קדה .ןמ 'קד"ןינע"ילאוטירה יתרה
 איבהלו :ןווכמה :לכ .תא ןכסל ' יושע ילבוקמהו הווצמה :ןמ: םילקבש
 השעמל הזב יתרה 'השעמה 'אוה המודו ./ ןוקת םוקמב לוקלק .ידיל
 רקיעב .לק יונש הזיא יושע 'עבטה 'תוריציל עגונבש םשכ ,עבטה
 הירב ותושעלו רלונה לש תילמרוגה הרוצה הא שטשטל הריציה
 ..תיתוכאלמה = תיתרה  הרוצל עגונב םג רבדה אוה ןכ ,הנושמ
 אלו: תאזה . הרוצה .רצות אל ,םיצוחנה  היאנתמ דחא .רסחי םא
 ,(גיק--ח''צ ,א'מ) .השועה לע אלו  השעמה :לע אל .הרוש היהת

 יהלאה ןינעה תלבקש ,םיעטהל יולה לרהשמ הז רקהמ .םע רשקבו
 םג אוה אצומ הזב , רעשל לוכי םהאש הממור רתויה החמשה איה
 ייחל . םידועיב . .שוריפב תקטוע הניא הרותהש ,רברל םעטה תא
 ,םיסגהו = םיימשגה :םינונעתהל  םהל שי ךהע המ ':אבה םלוע
 הלענה ,ינחורה גונעתה : לומ .,.ןהינימאמל הוחוטבמ  תורחא .תותרש
 ,ידוהי לכ  תלחנ אוהש ',יהלאה 'ןינעהל" לובק" :ילכ 'תויהל  ,הזה
 ותלבקב :הזה .םלועב לחנ  רבכ הוה גונעתהו + היהיש ימ היהי
 םעומ רבכ טושפ  רתויה  ידוהיה םג .יהלאה ןינעה העפשה תא
 שארל אב .אוהשכו  ,(ז"יק - ר"ק - ,א"מ) .אבה .םלוע ןיעמ .אוה
 רקחמל =- "'ןושארה .רקחמה,, לא" יולה :רזוח .ינשה (המאמה) :חוכוה
 העיגה הנהש ,המוד . (ז--'ב .בימ) יללכה ונ בו מ ב 'םיראתה
 תא לירבהלו סחיה רקחמבש םינושה םינבומה ןיב דירפהל ,העשה
 ויתודא לע חוכיה לא .רוזחלו םירקחמה ראש ךותמ האובנה רקחמ

 לש ובל :תֶא ןיכהל ומצעל הכוח האור יולה לבא . הלעמל קספנש
 רקחמה לע חוכוה תא החוד אוה .בושו ,קיודמ  רתוי .ןפואב .ארוקה
 וזיאל עגונב ויפב המ  עומשל וננוא תא ריעמ אוהו  ,הזה ישארה
 לע :;יהלאה ןינעה תלבקל ' המלשה הנכהה :ד'ע 'תויטרפ תולאש
 = חיצ ,'א) הלעמל ' רבד .רבכ :,דחוימה םעה לע ,ישארה יאנתה
 "ץראה :םירחאה * םיאנתה תא ראבמו :יולה  ךלוה * ןאכו .,(גיק
 םלשוריב . שדקמה תיב ,(ד"כ--'ח ,ב"מ) לארשי"ץרא : הדחוימה
 -- היכ ,ב'מ) וכותב שרקמה תא ןכשל רחוימה םעה םעפה .דועו
 ,םידחוימה . םיילאוטירה = םייתדה :םישעמה | ,(רימ --- ט'כ  ,ח'כ
 יפל. ,םויחה יוולנ. .לכב רשויה תוחרוא  ,םייוצרה השודק .ישימשת
 --- ה"מ- ,בימ) .םידחוימהו  םייוצרה .םוישימשתהו םיירסומה םיקוחה
 ,(א"פ--ז'ס ..ביימ) .תירבעה \ הפשה - - הנורחאלו ,(וייס

 ,וא וה ןהב :קפע .רבכש , תולאש לע .רוזחל יולה לש. וכרה
 לע חוכוה \תא .רומגלו :ןיה .ןתוא ראבל היה לובי  תוחפה .לכלש
 תולונסמ תחא = יהוז  ;חוכוה .ךלהמ 'ךיתל ןפינכהש העשב ןתודוא
 רמאמב .םירבדה  תונָשהל ענונב םלואו .יולה לש האצרהה ןונגס
 דחוימ .םעט ןאכ שי ,ןושארה רמאמב הב ןתנו אשנ רבכש :ינשה
 יולה. אצמ ןמצע תולאשה ןתוא רבד ,לע, םיחיכוה ינש ןיב ., רבדב
 לש  .ונורתפב | ךתוח .רתויח ןויערה תא ראבלו .עיצהל ול .םוקמ .

 תולאשה ןתוא לע .חוכוה . (הטמל .'יע וב. ,בימ) ישארה רקחמה
 4% ָ ו 0 ו

 15 ְּ 2 3. םלועה <

 ,.(א"כ  ,ה"מ) :וב. תוכורכה <

 ארוקה לש וחור תא ןיכהל .אב .ומרנה ןויערה לש ותעצהל םדוק
 אב העצהה ירחא אבֶה חוכוהש דועב ,ןויערה ותוא .תנבהל
 שוטללו -ויקודקדו  ויטרפ לכל הזה = ישארח  ןויערה תא םילשהל
 חוכוה לש ומוקמ תא םג ןיבנ הז ייפעו ,הנורחא השיטל ותוא
 "| לא רדוח | רתויו  קיודמ .רתוי ןפואב ראבל ותוצרכ , ישילשה
 ,יולח .ךלוה - ,ירמהו .הנומאה .שרש לש תורחאה ןינע לש ותוימינפ
 לש ונקויד  תומרב' ,"'ה  דבוע,| ,ידיסחה, לש ותנומת תא רייצמו
 המכ ראבל ,רשוכה םוקמ ול איצממ הזו ,הָאיטְהִה לש "םכחה
 | 35 א ,ג'מ) הנכהה . תפקשה / ךותמ  תובושח .תולאש = .המכו
 היוצר .ךרדב .יהלאה ןינעה לא ףאוש יתמאה רבועה ,(ניכ
 5עבשו בתכבש הרותב םיווצ מה םיעצמאה יפ לע ,הלבוקמו

 ןתנ .םיווצמה םיקוחה לש םתוציחנ לע רמאנש המ לכ יב .הפ
 םג המצע הדמ התואב אלא ,בתכבש הרית לע קר אל רומאהל
 תא אוצמל םדאה לש וחכב ןיאש םשכ יכ .הפ לעבש הרות לע
 אוצמל וחכב ןיא םנ ןכ ,בתכבש הרוה ןינע םהש ,םיקוחה ילל כ
 ךיא ,םירשיה  םיכרחה תא  ,הלאה םיקוחה לש םהישורפ תא
 םדאה ךירצ הזב :םג , םינוגה יבורמ םיישממה םייחהל םתוא לגמל
 שרש .םיארקה לש םלוקלק היה הו .הנמאנ הרוסמל
 הולא תא רובעל  םתוצרב יכ .ירמה שרשל םהל היה הדובעה
 ולקלקו תולקלקע ךרה , וכלה ,םבלמ ורבש הרותה ישוהיפ יפ לע
 .קר גושהל . רשפאש  ,יהלאה .ןינעה תלבקל תלגופמה .הנכהה תא
 השמל רע : הפ לא .הפ םילבוקמה םהישורפב הרותה .יקוח יפ .לע
 ; ,(דייע--גי'ב ,:ג:מ) יניסמ

 ,חוכוח תא :וילע  רמוגו ושארה רקחמה : לא יולה רזוח .התע
 ""תופסוה .,הנכהה :ןינעל םינורחא- םיאולמ איבמו ךקוה אוה וכרדבו
 :, (גייב = -'א  ,דימ) המודכו 'ץראהו  המואה רבד לע תופיו תוקד

 "ותנוכ יהוז .ותמיש .תעצה ךותמ  ישארה רקחמה * ןורתפ
 ;ה פ ם/ו ה אלא וניא ראשה . ירווכה ורפסב = יולה לש תירקיעה
 ' העצהה לש  םיידוסי םיקלח םניאש | ,םינוש = םינינע * תללוכה
 םימעפל ןבלמ םתודא לע חוכוהש יפ לע ףא .המצע תיתטישה
 יפ לע ףאו ,הטישבש | םיידוסי םינינע  המכ השדח הראה ךותמ
 "  ונורהפ תא אצמ אל ,הריחבה רקחמ . ,םייתטישה םירקחמה .דחאש
 "תא תפשוח וז הפסוהש ,רמול רשפא \ . ישימחה ..רמאמב אלא
 דגנ ויתונעט : תא העיצמו  יולה תופוסוּפ לש הית רוק מ
 ןושארה :הנינע : םהילע קלוח :אוהש םונינעב  :םויברעה םייאשמה
 .  תטיש לע דסוימ הריצי ר פסל: שורפיאוה הפסוהה לש
 תיפוסולפש רחאמו = ,0"כ--דייכ = ,דימ) \ וטסירא " לש :'הקיזיפטמה
 ""יפנעמ  ףנע  תניחבב :חוכוה = ךותק = הסנפנ = הריצי * "לפס
 "אלא ,אבס לארשי לש תושרדמ:יתבב ןתסנרפ תא ואצמש תומכחה
 ' \ תודוא לע םג םירבד :הצרמו יולה ךלוה | ,םיתעה| .קוצב ודבאנש
 ארקמה ןמזב םהב וקספע םינומדקה םירוהיהש ,םירחא המכח יפנע
 " הוצמהו הרותה ךרדב םעה תא םרי לע  ךירדהל .ירכ = ,דומלתהו
 = ,יהלאה ןינעה תלבקל השורהה המלשה  הנכההל ץוחגה .יעדמ קוידב
 ,דימ) - הלוכ .הרותה \ לכ .לש הנורחאהו . הנושארה | התנוכ ..יהוזש
 0 ,.(א"ל--ח'כ

 ? תא ההצק .הריקפ רקוס  ,ישימחה .רמאמה : ,ןורחאה ;חוכוה
 :"יולה לש = ויתונעמ . תא איבמו > םייברעה '.םייאשמה :תיפוסולפ
 "7 /הימ) םלועה שודח - לע: םירבדמה' 'תפומ >> ,(ד'י---יא "ה'מ) הדגנ
 "אלא הניא תמאבש ,הריחבה רבר לע יולה לש ותרותו : (חיי ויט
 " אוהו ,(כ-- טיי ,הימ) יחטישה לש 'היתורוסי = ךותמ הלועה .ללכה
 " \ !לע םיצרמנ םירבדב םייפופולפה | םינינעה לע :ויחוכו תא  םייסמ
 * רוחיב \ םדאה לש ולכש תא 'םומפוחה , תישונאה .הרכהה, ילובג
 תומוצעהו .תוברה : תולאשהו החגש הה  רקחמ לא וספרהב

 0 ו



, 

 חורהל .םיאתמה 'םויס  וירבד תא .רבחה םייפמ :הנורחאלו

 ,ובל שגר תא הלגמו ,םייפוסולפ רתויה םנ ,םיחוכוה לכב .תבשונה
 תא תוצרל ,השודקה ץיראל . רורג קיחרהל ושפנ הפסכנ המכ הע
 לש הרדה ויזב תוארל ,שדוק רפע ,הרפע- תא ןנוחלו הינבא
 םויה .םנ הקזחה ותנומאו ותעד יפל רשא ,השודקה ריע םילשורי
 רתויה הנכהה תגשהל רחוימה .רחבומה םוקמה 8 הקספ אל
 .(חיכ--ב"כ = ,ה"ימ) והלאה ןינעה תלבקל .השורהה המלש

 תומוקמה יפ לע יולה לש ותטיש תא הצרא םיאבה םיקרפב
 רדסב םתוא יתאכה רשא ירחא ורפסבש םיכתוחו םיבושח .רתויה
 . םויה ונתפקשהל רתוי םיאתמה, יתטיש

 כ

 + הָיִצילַומ םיִבָתַכַמ
 א

 טנמלרפה לא תוריחב ןיה , לורג םוסרפל וישכע  התכז

 תוריחבה תואצות ; הנממ קלח אלא * הניא היצילגש " ,הירטסוא  תכלממב
 רתוה הגלפמה : לכ יניעב ואלפנ הריבה הניווב דוחיבו הלוכ הכלממב
 ב*כמ .המלש הלופנ הלפנ , םירצונ-לאיצופה תגלפמ ,העפשהה תברו הקזח
 ןיב , העבהאמ רתוי אל הל וראשנ , הניו התע דע הל ויהש , םוטדנמה
 , םהל ענכנו ףופכ היה ןוטלשה לכש , הידטסוא ילודגמ הברה םינמג .םילפונה
 ר'ע הל הצוחמ פגו הירטסואב רכדל התע  םיברמ תאז ' לכבו , עודוב
 + ןהיטרפ יטרפו ןהיטרפו היצילגב תוריחבה

 ,םיעדוו לכה ,"בוט םש,ל רבכמ הז וכז "תויצילגה  תוריחב,ה
 ןמ הברהו , הנידמה-בוצג י'ע  ,"הלעמלמ,  תוריחבה תושענ  היצילגבש

 םירחבג ,ותגלפמל םיכיוש םהש וא רפח םהל ךשומ בוצנהש ,םיטרידנקה
 י"ע , ךכ רמול רשפא םא , "םירחכנ,ל םה םינמתמ תמאבו ,ילמרופ ןפואב קר
 גהנ ךכו תוילאירוקה תוריחבה ימיב  יקסניניפו 'ינדאב הפ וגהנ ךכ ..ביצנה

 ,תויללכ חנושארה םעפב ויה תוריחבהש העשב , 1907 תנשב ולופא יקצוטופ םג < 4
 . תויאשחו :תורשי <

 , לכה ווק ,ומוקמ תא שרי. יקסנישזבוב ר"דהו  יקצוטופ  תמוהשכ
 איהשכ יקצוטופ תגירה  ,וא םירמוא ויה ,תישאר .הבוטל הנתשו בצמהש <
 רוגינב יקסנושזבוב ירה ,תונשו  ,דיתעל , הרהזהה ,ןמ הברה = הב שי המצעל +

 ןמ רוסל ול רשפאו ,םיליצאה תחפשמל ךויש וניא םימדוקה  םיביצנ גהל

 ,םירשי םיטפשמו םוררס הפ  גיהנהלו תיצילגה "תינויצוטוטסנוקה"היציררט,,ה
 וטעמתנ אל יקסנישזבוב ימיבש יד אל ,המייקתנ אלו - - הוקתה התיה תאז
 םיכוסבסה םג ורבגו ומצעש אלא | ,םיגותורהו םיגלופה ןיב םוימואלה .םיכוכחה
 הגיהגמ ןכל םדוק היהש ,יקסנישזבוב .ןמצע תווגלופה תוגלפמה ןיכש תוטטקהו

 בציתהל חיטבה ותלשממ ימי" תישארב רשאו | םיכיטברסנוקה תנלפמ] לש <
 לש ינמיה דומעהו ינחורה הגיהגמ .היהש ומכ ראשנ ,תוגלפמה לכל ל עמ מ

 יבגל ןוחצנ הל  רישכהלו הל עייסל ודיבש ןוטלשה חכב שמתשהו ותגלפמ
 חומרה תגלפמ דגנ ודצמ תוגירטניאה ובר  דנחוב ,  תוינלופה  תוגלפמה ראש

 הגודמב .תלשומ הגלפמ תלעמל התלע ןמוה ךשמבש , םיימזאלהה ומרק

 והתרפמו היצילג ינינעל רטסינימה:קות םג םיביטברסנוקה תגלפמ .דימ האיצוהו
 תגלפמ הרשק תוריחבה ינפלש ,  וניאר ןכ חנה . יקסנובמולגל , הלשמ דחאל *
 םעו םינלופה םימרקומדה םע  ,יקפנושובוב בוצנה  רמולב ) םיבוטברסנוקה =

 אלא דוע "אלו 0 לע .רשק יקסנופטס * תעיפמ  םייממעה
 -ברעמב וכמת וללה + נתרטמל םינויצה לש םחכב םג שמחשה  יקסנושזבובש <
 -נוקח = םיטדידנקב ,,םידוהיב רוחבל תורשפא םוש ואר אלש םוקמב ,.היצילג =

 יקסנושזבובל ול התלע הז פיפכת ךותמו , םיימואלה:םיטרקומדה ךגנ םוביטברס
 טנמלרפב רשא  תחתו , התאשמ  םוימואלה:םיטרקומרה תגלפמ ' תא לופתל
 אה .תפנכנ , ינלופה בולקה | לש הלורג  רתויה הצובקד איה  התיה טרוקה

 + חרוב םוטדנמ הרשע קרשכ טנמלרפה לא .וושכע <

 .םשש , היצילגדחרזמבש | םיגווצה יגיהנמ - בלב הוקת ןתנ הזה בצמה | "<

 . חוני 4 ,םוללובתמה .םידוחיה רגנ = םינויצה ו המבב םומתול ,

 היצילג

 < םלועה <-

 ,/וחער>תולק,, לע .וושכע םחנתמ ,ולש טדגמה ןמ אוה רטפתמ יכ , שטיבוה ורד

 ,םהה תומוקמב חצנל ווק  רוחיב
 -םוטרקומדה תגלפמ לע הנמנה ללובתמ | ידוהיב ינויצה טדידנקה םחלנ םשש
 .םינויצה ךוד לע םולושכמ * יקסנושזבוב

 ףלורור רימעהש םוקמב |, לופונוטב .,לשמל) .ביצגה שפנ:תאונש ,  םיימואלה
 םוילגויציזופוא םיטרודנק ינש .ומחלנש םוקמב וא (ולש הרוטדידנקה תא לאג
 ונרבח דגנ דנאמאיד ר"ד ילאיצופה םחלג םשש , 111, בובלב , לשמל ,ומכ)
 + (ךויר  ר"ד ינניצה דגנ יקסבצרומ ילאיצוסה םחלנ םשש ,  ירטפבו דנאטש
 םיכיצנה לש "היצידרט,הל ןמאנ ראשנ יקסנישובוב , הבוכנ וז הוקת םג לבא
 ברקב היהתה תעונתלו םינויצהל הרבע ובלב אוה רמושו רבד לכל םויצילגה

 המכ דע יקסנישזבוב הארה וז הנש תישארב םעה:דקפמ תעשב דוע . םורוהיה
 ,תוריחבה ימי ואב הנהו . םידוהיה לש תימואלה העונתה תפידרב לודג וחכ
 ורוש המכ דע םתוא אכדלו םינויצה תא ףודרל רשוכה:תעש ול ושמש םהו
 אלא ,םיעצמאל םיעצמא ןיב םעפה  הלפה אל םנמא יקסנישזבובו , תעגמ
 ,.י הוצמ:תמחלמ ול התיה הארנכש ,וז המהלמל  וקשנ ילב לכ תא איצוה

 השוריפ והמ ,םיעדוו היצילג ינב  ונאו) יולגב ךמתש | , הזב .קפתסה אל אוה
 ענמנ אלו םיינויצה םוטרירנקה .דגנ םיילאיצופה םיטדידנקב (! וז הכומת לש
 לע .הנמג הז לאגש י"פעא ,רגאטשב הרחתה רשא , לאג ללזבהמל עויסל םג
 תורשע וגההנ ,רומג חבט ךרענ שטיבוהורדבש אלא . ,םוימואלה-םוטרקומדה
 חצוניו ןויטשנול ר"דה ללובתמה רחביש הז םשל הגהכו הנהכ ועצפנו םישנא
 , ... רפוצ ר'דה .ינויצה

 ? םיינויצה םיטדידנקה לכ .וחצונש ,אלפתהל שי םולכ ,הזב בצמבו
 םהב םיאבש , תומודרקה תא םהיניעב ואר רשא , השעמה םוקמל םיבורקה
 אל םינויצהש ,תוריחבה ינפל ש הנווחאה העשב ררבוה םהל ,םינויצה לע
 םיטדיהנקהל עגונב  הלודג תובהלתה הררש םידוהיה  בוחרב | ,םנמא .וחצני
 בור .ונתנ םוקמ לכב .טעמכו תוינומה תופסא םוקמ לכב וכרענ םנמא ,םינויצה
 לבא .שממ שפג תוריסמב םנוחצנ םשל ודבעַו םינויצל םדי תא םעה יגומה
 ,םיפיקתה ,םיגוירבה לש םנוצר -- םעה ינומה לש םנוצרמ םג לודגה חכ שי
 ברקבש בלה"ינומו םישלחה לע ? ביצנהו הלשממה לש םנוצר ,קויד רתוב ,וא
 םירחוב םיפלא הברהל ; ןישנועבו  תוסנקב ,םימויאב רחפ וליפה  םידוהיה
 תמישרב םומשר אל הנוכבש ינפמ  ,רוחבל .תורשפאה ללכ הנתינ אל םידוהי
 וכז רבבש ,םירחוב םיפלא הברהל ; תויצמיטיגל םהל ורסמ אלש וא םירחובה
 היפימוקה ירבחש וא .הריחבה םלוא לא סנכהל  ונתנ אל | ,תויצמיטיגל לבקל
 לש ומש תא ןהב ואצמו ןתוא וחתפש ירחאל םהלש הריחבה-תוקתפ תא וערק
 םמצע ןיבל  םגיב תויסימוקה ושע .םפוג הריחבההימלואבו + ינויצה טדירנקה
 םהיגיעב ורשי אלש תוקתפה תא יפלקה ןמ ואיצוה : ושעי אל רשא םישעמ
 ןתוא .ורפמו  םירחוב יפלא לש. תויצמימיגלה :תא וחקל ,ןמוקמב תורחא :וחינהו
 םאו ..הלאכ םישעמ רועו ,םהירבקמ םיתמ ומיקה  .םהלשמ ,םירחא םישנאל
 ,טרידנק לש ותבוטל תוקתפ בור ואצמנ יפלקבו וליעוה אל הלאה תולובחתה לכ
 דע ,תוקתפ תואמ המכ | םינושמ םימעט וזיא" יגפמ תלטבמ היסימוקה התיה
 היה ןלשמל ,ךכ  .ינוי'צה טדידנקב הרחתמה טדידנקל תועד בור קפסל ידכ
 אלו ןלטב םש תועד 112 לש בורב לֶאג רחבנש םוקמב  ןלופונוטב רבדה
 םושמ קה ,דנאטש לש ותבוטל תוקתפ תואמ עב ש  ךרעל ןובשחב ואיבה
 ...תינלופה היפרגותרואה י"פע ,2 פע 84 8 \ 6" ןהב בותכ היהש

 היה הזו ,השעמה םוקמל םיבורקה ונחנא וניניעב ןניאר הז לכ תא
 המרגש תיתמאה הבסה תאו אוהש ומכ םירברה בצמ תא ןיבהל ידכ וןנל יד
 קרש , השעמה םוקממ | םיקוחרה ולא לבא .ונלש םיטדידנקה לכ לש םתליפנל
 תא םג שטובוהורדב בטה חקפיה ,ועמש "תויצילגה תוריחבה, עמש תא
 ,+ י עדוו ימ ? ןיבהלו תוארל ידכ , םהיגוע

 םיללובתמה םידוהיהל םתבהאמ אל יכ ,ףיסוהל ךירצ ןינעה רורבלו
 םהל איה תחא , םינויצהל םתאנשמ םא יכ , הלא לכ תא ןוטלשהיישפות .ושע
 וא אלטציא התואל םייוארה םישנא \םידוהיה תאמ ורחבי םא , ןוטלשה:ישפותל

 תיגלופה הרבחה דצמ הזה יתמאה סתיה לע .םינויצ ןרחבי אלש רבלבו ,אל
 דימעהל ("הבודוראנ הדאר,) "תימואלה הצעומה, הטילחהש הטלחהה \ הדועמ

 ,ןי י ט ש ג ר 1 א תא םו'דוהיה הריחבה?תולילגב הלש .םוימשר םיטדידנק  רותב
 םה םירומג תוטוודהש םישנא =-  ,ל א 3 תאו ךינר תא ,ןרע םש תא
 .הרועסב םהמע 'בסהל גנועהו רובכה אוה בר אל ללכבשו הקיטילופה ינונעב
 +.,תחא

 .אלמלא .רתויב החובג תירפומה םתגררמ ןוא םיללובתמה םירחבגה ראש םג.<
 םידגנתמה | , ולאכ םינוגמ םיעצמא תרזעב רחבהל םימובפמ ויה אל יאדו ןכ

 ןמ רחא = , ןייטשנול ר"רהש .,רבדה תא ןיצל יוארו , ישונאה שגרלו קוחהל
 ריעה שארל = עידוהל .ותוא .הצלא  להקה"תערש ,םיללובתמבש םילועמה
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 םהירכק לע עפופ אוהשכ טנמלרפה לא סנכיו ותורטפתהמ רוזחי הארנכו , וז
 : +, .םיגורה 27 לש

 םירחכנ הנומש דוע ירטסואה  טנמלרפה לא וישבע וסנבי ןויטשנול םע
 ,.היצילגמ םירוה

 ,ןמרבול ר"דהי
 דנאמאיד ר"דה ,םינשו ינלופה בולקה ירבח רותב השש

 וללה םירחבנה ,  םיטרקומרהלאיצוסה לש בולקה ירבח רותב
 ידוהיל שיש :הוקתה .יהמ ..הוצילגב רשא  םודוהיה  ןוילימ .לש םחכ:יאב םה
 םהל ןיא ןתצקש ,ונהעדב .,שארמ רעשל רשפא---הלא  םחכ*יאבמ / היצילנ

 םהל .ןיא .םתצקו  םידוהיה :םהירחוב תבוטל רבה תושעל תלוכיהו .ןורשכה

 ,דוע :רוכזנ םאו , ךכל ןו צרה

 , "ירוהיה

 םימשיטנאה

 בולק,ה לש ומוקמ .דקפו הזה טנמלרפהבש
 ,.ןיכנ זא ,  ול. הצוחמ .ורמעש :םירחבנהל . סג ורועמ שמשמ הוהש

 וראשנ םג םאו ,.תוריחבה .תואצות לע . ללכ חזמשל היצילג ידוהיל םהל ןיא .יב
 םגו .םורצונ:לאיצופה | ישארמ הברה  טנמלרפה = ילתכל ץוחמ םירמוע םעפה

 . וירבחו יקסבולאווטס- ןהכה ןוגכ ,םואצילגה םיעוריה
 ידוהול קר אל הלודג הדבא יהוז---טנמלרפהב "ידוהי בולקה, לש ולוטב

 יטילופה רסומה "בולק,ה היה ןכהלע יכ. , הלוכ .תודהיהל םג אלא ,  הירטסוא

 + תוצראה לכבש םורוהיה יבוט םג םורעטצמ .תאזה הדכאה לע .הלוגב ןושארה

 . שינעה ריאמ

- 
 | .הָיְרְלּוּבמ םיִבְתְכמ

 העידי האב םינותעב

 היפופפש םילחבנה-תיבל אל : רואבו ןוקת הכורצ וז העידו . הירגלובב םירחבנה
 ,(00ה₪א0 1180880 656]ו8886) "הלודגה תימואלה תסנכל, אלא , הז ריצ רחב
 -- הורגלוב לש הגשוה הרובה -- :,הכוגרימפ תוקוחר  םימעפל  תפפאתמה
 ינינעב רתויב בושח .ןוקת .הזיא וא .היצוטוטסנוקפ יוגש הזוא תושעל ךירצשפ

 ישנא ופסאתנ םעפה .םהב ןורל יאשר םירחכנה>תיב ןיאש םירבד , הנירמה

 תא "ךילמהל, ?הלורכח תסנכ,
 ןמז לכ = ,/ 5 ארקי "ךיכג, המצע הירגלובב הנה ,ךלמל ותוא הריכה רבב
 הטילחה אלש
 הבונריטבש

 היציזופואה

 ןהיתומישר

 , יחרפ רמ .רחבנ םידוהיה

 8 םירחבנה:תיבל

 וא
 -תיבל .הנושארה טעפפ ףתבנ ידוהי ריצש

 הלופ הפוריאש יפ-לע<ףא יכ , ןושארה דנניררפ

 "הלודגה תסנכה, יריצ רפסמ ."ובילמה,ל "הלודגה תסנכה,
 םירשע לכ אל)  םירחבנה-תיבבש םיריצה רפסממ םינש יפ אוה

 תועיס לכ .טעמכ  ,(דחא .ריצב .םירחוב םיחרזא  םיפלֶא תרשע לכ אלא ,  ףלא
 לא .וסינכה ןלוכו ,הלשממה = דגנ  םתמחלמב םעפה ודחאתה
 לא "איח : םג הסינכה -הלשממה = תעיפ =. םינש = וא דחא : ידוהי

 הלשממה .החצנ . .םירוהיה תובל תא חילא  ךושמל ידכ ,.דחא ידוהי התמושר
 . "תיממעה, העיסה רבח , יחרפ םייח .רמ .רחכנ  םידוהיה . ןמו

 תאמ ריצ רוחב אל וב , "םלועה, יארוק וגיבי הזה בצקה רואכה ירחא

 , הנידמה = ינינע לכב קפועהו
 + תולבגמ היתולועפו רצק התדובע

 סיקקוחמ-דסומל ידוהי .רחבנש :, וז הרבוע דאמ איה -הבושח תאו"לכבו
 ינונעב ללב .שעמב .םיפתתשמ | הירגלוב ידוהי = ויה .אל התע דע ..הנודמב
 הכשחמו הנוכ םוש ילַב הלשממל  דוטת םונתונ ויה םהיתועד תא .הקיטילופה
 לולשל םירחבנה-תיבל עיצה בולברקש דע ,ךכ יריל עיגה רבדה .  הלחת הדחוימ
 רחבנשכו , םינעוצה תאמ הוללשש םשכ ,םירוהיה תאמ הריחבה-תוכז תא ירמגל

 ריטפ רמ ידוהיה 1804 תנשב \ \
 הלשממה האב-חנחוי  ידוהו .אוה ריצהש הז .םעט ינפמ קר  תוריחבה תא הלשממה |

 הזה סויה, : רמא םירטסיניטה רחא ..התמישר לא ירוהי ריצ .המצעב הסינכהו
 ודימעי .רחמ \ ; הנידמה לש םיקקוחמהחתורסומ לא :הנושאר .םידוהיה  םיסנכנ

 תסנכה, .רגסה ירחא ףכית . "הלשממה  ידיקפו אבצ<ירש = ,םיטפוש
 ידוהי . ריצ סינכהל הוקת .שי= תעכְו . ,,םירחבנה-תיבל תוריחב .הנויהת 'הלודגה
 : ןלש אוהש | ימל דובכה ןתניו . "הינארבוסה ה לא םג ידוהי רותב
 + תונויצה ידימ הירגלוב ירוהיל = האב םיירובצהו םיינידמה םייחב וז המדק
 םייחה םתוא , הירגלובב םידרפסה וניתא ייח ךוה לא הסיסת הלימה  תונויצה
 תודוגא הפ ורצי םינויצה . םתמשנ החרפ וליאב .םיקרפל המוד .היהש  ,םילשוךמה

 םונויצה , תוללוכתהה ךרדמ םיריעצה תא ובישה ולא תורוגאו ,הקיסומלו .תולמעתהל

 םג םברקמ

 | זה תא

 אל רחכנ אוהו ,"םיממעה, לש םרוצ רותכ אלא
 תופוצו :תודחא םינש | ותדובע תא  רבועה

 ןמז ,ךשמש , "הלודגה = תסנכ,ל = אלא = , גוהנכ

 הלספ , ריצל םירגלובה = םירכאה תאמ ' יאבג

 ומוקמב ודומעוו .,שיס רמ ללובתמה ,  םרוקה .ללוכה ברה תא ואסכמ .ורירוה |
 וחרשמכ ןהכמ ירפנרהא יהו צרה. רוח ו : 0 קש ,תירפנלת
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 5 ו 2 א וכו ה וכו \

 לובמאי תולהקבש רפסה-יתבמ ''סנאילאה., תא ושרג םינויצה .םינש רשעב הז
 "יתבל הלאה רפסה-יתב תא וכפהיו היפוסו קיזדראזאפ-רטט , הנראו ילופופיליפ
 .הנודמה ינונעל םג םעה בל תא וברקש םה םה םינויצהו . םיימואל םוירכע רפס
 תועיסה ישאר לא  םיימשר םיבתכמב הנפ = תירגלובח תוררתסהה לש 'זכרמה
 .\ לפקת רשא , וז העיסב קח ךומתל םילובי .םינויצה יכ ,  םחל האכיו  תוינידמה
 םתעפשה ילגרלו . םירחבנההתיבב םודיהיה :ינינע לע ןג גהל ''סותחו םותכ,, הילע
 ,'היפופבש םינויצה ישארמ רחא אוהש | ,יהרפ רמ רחכנ םינויצה לש םלמעו
 . ונווצ .ריצ רחבי .םירחבנה-תיבל םגש ,הוקת שו

 תוריחבב  ..תולהקה ינינע לכל בל .םישלמ םיקסופ םגיא  םינויצהו
 ! = קו'גסוה  ,ילופופיליפ. תולודגה תולהקב םינויצה .!חצנ תולהקה ידעול  תוגורחאה
 ; תוריחבה ינפל םינויצה ומפרפש המרגורפה יהוזו . תונטק תולהק  תצקב םגו

 :תיפ רעו ,הלפתה-תיב דעו : םידעו השלש הל תרחוב הלהק לכ
 / +דחו םג םירומאה םידעוה ינשמ בכרומה ,הלהקה רעוו רפסה

 תא---רפפהיתיב דעו ,תדה ינינע תא קו להנמ הלפתה:תיב דעו
 גוחל םתוהמ י"פע םיפנכנ ם:יאש ,הלהקה ינינע רתי: לכו ךונחה ינינע

 לכל ףתושמ ךרע הל שיש | םינינע ןוגכ ,הלאה םידעוה דחא לש םתרובע
 . הלהקה רעו י"ע  םילהנתמ , המודכו הירגלוב ידוהי

 אוה ישפח 6 לשו - חלפתה-תיב לש) םידעוה ינשמ דחא לכ
 ףחוימ ביצקת ול שי  םירעוה .ןמ רחא לכ ,ורכחכ יולת וניאו ועוצקמב
 " לש .ודוינ אלד יסכנמ תוסנכההו (רשבה פכמ)  הליבאגה . תודחוומ תוסנכהו

 = קלח קו הלפתה"תיב  דעול תתל .וילעו - :ס"חיב = דעול = תוכייש הלהקה
 0 + ןהמ .ןטק

 . 0 7 שנלה תא הלהקה ירמח בלב החהפל :איה ותרטמ הלהקה רעו

 - 3 8 לש ינחורחו ילכלכה הכצמ .ןוקתל גוארל ; תימואלה תודחאה תאו = ידוהיה

 | ! ,,הלהקה לש םיהכעה םוימואלה םייתל זכרמ רפיל .דעוה .לע הז .ךרוצל \חרעה

 ' תולמעתהל ,הקיסומל  ,תורפסל = תורבח .ןוגכ .ץימואל יתוברח לעפמ לכל .עויסל

 : תורהיה  תיחת איה ןתרטמש ,תוללכה | תוחהיה = ירסומל = רוזעל = ,ב*ויכו

 , + םינוגה .םיהכע םירומ ת ג כ ה ל גאדל דעוה ךירצ דו חי ב

 0 ,ןמאנ .סופב .לע .תירגלובה  תורהיה לש :חרורפ תא דימעתל ירכ

 תו רי ה ב ב רחכהל םיכורצ חכההיאבו ,תולהקה חכ:ואב לש היסנב ליהקהל

 , ..הלפתה-תיב רעו תוריחבב קלח וחקלש  ,םמצע םירחובה םתוא יי'ע תו ר ש י

 אלא ,הירבחמ דחאב אקורד  ריצל קחכת הלהק לכש ,שוררל ןיא הז .םע דחיו

 ,רבדב ךרוצ האור איה םא ,תרחא הלהק לש רבחב םג רוחבל תיאשר איה

 הליבומה ךודה לע 0 תיני ללוכה ברה םאו

 םועצמאה לכב ודגנ שמתשה ל ךירצ -וזהרטמ תגשהל

 :ותרוכשמ תא ול בלש ל בורפה םג הז ללכבו ,םייתומה

 = כ ,ףיפוהל כנא ךורצ  ,םוטטרושמה םיגורחאה םירבדה | ונבווש ידב

 .טעמכ ןאכל והןאיבה םמצע םהש ,ינויצ ה  ללוכה בוב םינויצל המחלמ

 | לגיא םדא םוש יכ ףא) .התע דעו הירגלוב תמרא לע  ןילגו ךורד םוימ

 .הירגלובב יכ ,רבדה אוה הנה ,וירפנרהא ר"דה לש ותונויצב קפס ליטהל יאשר

  ףכרוע אוה זירפנרהא ר'רהש  ,םירמוא לכה | ,תונויצה . ידגנהמ לע .אוה בשחנ

 % < תורדתסהה לש ומשרה ןותעה ,ינויצ-וטנאל הפ עוריה ,'זול הל, ןותעה לש

 ,ברה "הכשנ, ,הארנכ .,ללוכה ברב דימת םחלנ ,"רפושה, , תירגלובה תינווצה

 .  חנוכב אלש .וא .הנוכב בל םש אוהו ,הופוסב /םיפיקתה .םיסנרפה ןיבל .ללוכה

 :עוקש וליאכ המוד ., ובצמ .אוה .הנושמ = ךכ ךותמו .ירמ .דתוו םנוצרו .סתעדל

 לוכי :וגיאו .,וכותמ ושפג תא  ליצהל לוכי .וניאש ,סגאב זירפנרהא ר"דה .אוה

 תכשמנו .תכלוהו  .םתכסמבו םתא ומוקמ הרואכלש ,םי נויצה םע  םולָשהל דוע

 י"רפושה,\ ,תונברה לש  \הצחמל  ימשרה< הנותע | ,"זול .הל,ה ןיב .המחלמה

 = לכב המחלמה החקלתנ בוש םונורחאה תועובשב : . םונויצה לש ימשרה םנותע

 . .תוב רעו תא ,לטבו---*רפושה, בתנכ ךכ --- םירעה .ללנכה ברהש םושמ .,זוע

 = "וול הל, .ברהל | םידגנתמו פה םינויצ .דעוה ירבחש םושמ ,קו'גסורב הלפתה

 " תודהיה 'דוככ תא םיליפשמ \ םונויצה יב ,ישאר  רמאמב וז תמשא לע הנע

 ינא,  םסרפו .ירפושה, | רוחו = . ינידמַה .רסומה תא םיערופ  םהז  תירגלובה

 2 0 אל רשא םירבד רטסינימהל המא ברה :רמאל ,ללוכה ברח .דגנ .ךוְרא "םושאמ

 ,וז רועב .עובק בשות ראשי אל בוקמסב הלהקה דעול רחכנש ,יחרפ רמ יכ ,ןב

 0 .םירעוה תא לטבל לדתשמ ברהש ;  תוויחכה תא  רטסינימה  לפפ ךכיפלו

 < .עברא) .םינויצדיטנאה םידעוה לש. םמויק ןמז תא הז תמועל ךישמהלו םינויצה

 0 ךאגוב .פע ברח רו ןוכת "ותוירכע, ת תורמלש ן (שלש םוקמב :םינש

 ב
 ש



 תנשב השע רשא רבדה תא זירפנירחא ר"רל חולסל ולכוו אל םינויצה
 היה .ךכש םושמ., תולהקה חכדיאב לש הוסנכה תא | עצמאב .ףטפ יב ,6
 הצר .אל ,הֶותובישי תא .הקיספה אל . היסנכהש .. י"פעאו. , םופיקתה .לש .םנוצר
 םימישאמ שיו .ןלטבי יכ ,רטסינימה יִנָפל לדתשהו .היתוטלחהל בל .םישל ברה
 הלפתההיתב ידעוב ול ידו רפסה:ותב ידעומ החונ ותעד ןיא ללכבש" ,ברח תא

 . רבלב

 ךרעג ילופופוליפב םג , ברה השעש השעמה לע 'האחמ רטסינימהל החלשנו

 ןתוא עידוא , הזה ךוסכסה תואצות חנררבתתשכ ,האהמ לש :לורג גנוטימ

 , "םלועח,יארוקל '
 , ןמדלונ המלש
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 ;תונואצפ 9

 בא :םחנמ .שדוחל::א'כה-ויטב- ליזבב היה .ירישעה- סהגנוקה
 ,.(טסוגבאב . וימ--'ט :;טפונבאב 'ב--ילויב זייב)

 לש םוזכרמל העידוה = לעופה .רעוה .תכשל יכ , וגל םיבתוכ"ןלקמ -<

 הנתנ יב , ןז הנשל םהילקש תונובשח תא רוע ורמג אל רשא ,ןהה תוצראה ,
 12--25) | זמ תב ט"כ רע םתדועתל" םהילקש תא חולשל תושרה םהל

 . סרגנוקה -לא :םיריצה  תוריחב 'תא/ םג הזח .דעומה דע ךיראהלו (ילויב 8
 ךורצ .וישכעמ | . יהישעה :סרגנוקה- לש הפשלח - החתפנ .רבכ .ליזאבב =

 םיסוטרכ = , םירפוס:יסיטרכ ר"ע - תונמזחה"' לכ תא .סרגנוקה תכשלל קר חולשל
 ןעטנהעצ < פער = "ארויב, = < איה \הכשלה לש : הטירדאה .  תונועמו מיחרואל |

 הרועמ :"טלעוו ,ה: תכרעמ  ."אנוזאקדטדאטש :, לעזאבי:, סעססערגנאקנעטסינויצ =
 תא  ןימזהלו .רהמל - םה. םיפירצ :.יפ -, םיחרואהיפיטרכ. לכקל .םיצורה. לכ תא

 אוה .בר אל ., פרגניקה ..היהי וב רשא ., םלואה חועיצי בש :.סושמ - ,.םיסוטרכה
 רחא .םֶכאָל .החא ..,קנרפ---םיסיטרכה. ריחט--..הכז -םדוקה לכ ,  תומוקמה\ רפסמ
 . סרגנוקה ימי .תשמח לכל .רחַא םהאל םוקנרפ השמח , דחא וילו

 ינינע ןוקתל התנמגש  חיסימוקל חבישי ןילרבב , היה ןומתב ששב .

 ר"ר ,הקטנה ר"ר ,.רמיהנרוב ,ןמרחפא 'ה : הבושיב ' ופתתשה = , .תוצזיכגרואה
 מ"א 'ה םיחרואה גו .ןומוס , סוילויו ןופלנצק ר"ד = ,ןמדירפ ריד = , ןירפלה =
 רשא היפימוקח ירכחמ תצק . יקסבשילרופ 'או ץריח ר"ד , אַדיורב ר'ד , בוכורב <

 הבושיה , שרחה .תונקתה רפסל םהיתורעה תא ואיצמה הבישיה לא: ואב אל
 םידחא םימי| דועב = . סרגנוקה רדס ןוקת 4 לעו שרחה תונקחה רפס לע הנר
 היתוָטלחה יפילע ונקתנש יפכ ,סרגנוקה רדס םגו שדחה תונקתה רפס) ומסרפתי |

 + היסימוקה לש ,תוגורחאה

 ברעמ ינויצ, ;לש:.זמומה = ירבחל ביש , 'אניווב .התוה: :ןווסב-ט"בב
 ומאל הרכזא ., םהוב 'ףלודא רמ- :,אושנה השע:הבושיה תחיהפ  םע '. הירטסוא 0

 *אנותשלפ, ןוחריהש, ,.הארג כ"חא אישנח ארקש ח"הורה ןמ .'ילצוה 'ר"דה לש

 ,.לארשי:ץרא = יהויסל :תרבחמה :ןמ-'סג  ..ומצע  לשמ :סנרפתמ ,זכרמה .איצומש
 .ןוגה .רפפמב םירלפמסכא ורכמנ/ ,  זכרמה די לעש .ןועידומה תכשל האוצוהש

 ירקעל הנידמב חיטולופה ;הרוכעה .לשי היתוכויש:  ד"ע- הברה :םיחוכו "וררועת = =

 הלאש לש הברה התובושח :ינפמ , הירטסואב: תינויצה 'תורדתסהה לש התרובע | (

 ןלהל . ,.בורקח .סרגנוקה.: רחאל ' דע הנורתפ .תא \תוחדל \ םיפסאנה = 'ומוכסה ו
 יב ,רבדה ץוחנ .תיללכה .תוגויצה :תורדתסהה: לש  הקוזחלש +, דחא < הפ טלחוה

 לוטה זכרמהו .:, תותנשה הדיעוה  .תאמ .ונתוה .רשא  םולשה"ואנת .לפ ומויקת "
 גואנת רעב 'םתעד תא ווחי יב ., סרגנוקל ורחבו רשא םיריצה לכ לע הבוחל

 / 77 ;םורומאה  םולשה
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 !של | קמ ו תימואלה ןרקה .תבוטל ופסאנ עובשה ךשמב ו

 / ל 'ןקרמ ו 19- - רמיחנפוא ' ל תפתושסה ו

 שיא 500: לש = גניטימ .םש ךוענ וקו'גטורב רעוה תא ברה רטפש ירחא

 ןיתנ .אוהש םושמ  םלואו  ,רסאמב םשוה .ריעצה
 , הכמש :אל ןויהע םיברעה תמח לבא ., ורפאממ ואיצויו .ותבוטל .ילגנאה

 ץבוקמ החוקל הז רמונ שארפש "לצרה | רורואית, המישרה .הר ע ה
 + יודרנ ר"דח לש םיינויצה םוטואנהו סירמאמה

 ךפש ילגרל חאחמו לבא תפסא וכרע אניווב םיומואלה  םיטנרוטסה

 ברעמ לש | םינויצה זכומ .אישנ , םהיב ףלודא ''ה . שטיבורורדב הירש .םרה

 תואיצמבש  רברל הזכש םד ךפש חשענ הליבשבש ה טי ש ה לע רבה ,הירטסוא

 םוראותו  תותוא לשב . שטיבוהורד הלוכש ץרא איה :, סאונה :רמא :, היצילג
 םידוהישכ .,(ףכית = םירומ םוליחתמ םיבורחו ., םמעב :םודוהי טידגוב. דובכ לש
 גורהל םהל בר םדו םיטנגטילה םלואו . תוישונאה םהיתויכז .לע ןגהל- םירמוא
 לע "ונחנא  םולבאתמ הזה | םווה | .תונויצה תא אל לכא ,םוהחא סונויצ
 לכ  דגנ תמידק ךלנ, : האירק אלמ וניפ המצע העש חתואב לבא , םיללחה

 םימאונ םג .ומאָג. *! ונמע .לש ורותע  םשל ךלנ-המידק ! םודגובהו םיעינכמה
 חיהש | ,גוהח .דגנ :החומה . , היצולוזר = דחא \'הפ = הלבקתנ ףיטבלו =, םירחא
 +םנח ףפשנ רשא יקנה םדב םימָשאה לכ .ושנעי .יכ .,תשרודהו שטיבוהוורב

 תפ ולבק םה םגו , לבא תפפא אניווכ  "ןויצדילעופ, םג וכרע םויב וב
 ,גרהב םומשאה לכ ושנעי יכ םישרוד םה וב רשא ,האחמ| לש הוצולוזר דחא

 , ץיכקטאיפ לילגה ריקפ תא  דוחיבו

 םיימואלה םידוהיה תדוגא ידי לע .םג .אנונוב הכרענ הלודג לבא תפסא

 ירחא . הפסאה לא שיא אב אל אניזוב תילארשיה הדעה יגיהנממ . הירטסואה

 וירבחו ןייטשראויפ ר"דהל  זוב העיבמה * , היצולוזר הלבקתנ םינוש  םימואנ
 + ךפשנש יקנה םדב ולאוגנ םהידיש הלא לכ ושנעי יכ , תשרורהו
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 .לֶאְרַשיָץֶרֶאב
 ירושעה םרגנוקה ימיב לוזאכב  ררסל  וטילחה לארשו:ץרא ינקסע

 םגו ץראה ירפמ םינוש םורבד ואבוי הכורעתה לא . תולארשיצרא .הכורעת

 ! םילרתשמ | הכורעתה יכרוע , תולארשיצראה  הישעתה האיצומש םירבר תצק

 . ץראב .תושענה בושיה תורובע לכ ד"ע  גשומ היאור . לכל ןָחִת הכוְרְעתה .יכ

 הקלחמב | .הרחוימ הקלחמ שדקות םירבעה  תוברתהו הפשה ., ךונחה'ינונעל

 תורורה וליחתהש העשמ ,תובא-ץראל .הבישה תפוקת םיקרפ םיקרפ - ףקתשת וז

 הלפתב תוראשגה םהייה .תונש תא .רומגל תנמ לע .הילא .בושל םימרוקה

 פא בושל ןורחאה = רורה ינב וליחתהש רעו םיתוזה-רהב  רבקחלו .םונוגחתו

 הכורעתה היהת המכ רע .הכותב היחתל םמצעב בושלו וויל "דכ .,ץראה

 םינקסעה :יב = ,תווקל ךירצ  םלואו = , ריגהל השק ,  ןגוחכ  הרדופמו המלש

 .רשפאש המפ רע םלש רבה סרגנוקה יריצל תתל ולדתשי רבדב םיקסועה

 רפונש ,"תרלומ, = םורוענה:ינבל ןוחריה לש הינשה- תרבוחה האצו ---

 רות,.ןתוכרב 'ז.--- "הפרחה תא יתולג, +: אוה הנכת , םירומה תדוגא י"ע ופיב
 - -'םינושאר .םימימ, | ןורב הרובר---"םלוע .הזיאכ,, | ןילרב 'ו --- "ברעב בהזה

 ---"ריתה, | אטוז  ל"ח---"באז"ןב .ל"י, | רדולוס 'א -- "םו:תומהב, | יקסבוזלג

 עשוחי, ןסחו'מ ףסוי- -"לארשו"ץראב טיל ן ןלא 'ג- -"םירופקה, ; סנקיד 'ט
 + הרומ---"ונהורפס בוטמ, ; סרכא 'ג---"ןונ-ןב

 םיברעה , הפיחב הרקש םיענהאל הרקמ .ר'ע העידי איבמ "רואה. כ

 יאב :םינויה ושעמ רגנ תוחמל ודב, הלודג םע:תפפא ריעב וכרע םינאמותועה

 המבה \ לע = תולעב = יהיו  .םימאונה  ירבדל דאמ ןבהלתנ םיפסאנה , םיתרכ
 אל  ןוחכ לכ םידוהיל האנש ערוזה ,"למרכ, יברעה ןותעה ךרוע , ראצנ .בי'גנ
 תא 'קיטפוו .קפאתהל =" ,רמעמ ותואב היה רשא = ,םירוהוה יריעצמ דחא לוכי
 אלו ,םיכרעהו םידוהיה ןיב \ , םיחא ןיב אירפמ אוה יכ ,  רמאל םאונה ירבד
 םיבהלנה םיברעה תמה תא הררוע ןז הקספה ,.ץראה | תבומ לע רבדל ול
 , םדומ וליצהל ורהמ .םילויחתש אלא , ותימהל ושקביו  ריעצ ןתוא .לע לפניו

 לופנוקה לרתשה ,הילגנא
 7 ב/וגגו

 לש- םחולש אוה .ריעצ ותואש , רמאלו .לולעהל םוקמ ןאכ .ואצמ .וידידיו .ראצנ
 יפל + םיגויה ישעמ לע .וחימש ,םימאונה רעב ושלל ורְמאש =; םינויצה

 .דתפסא  ףורעל ושיח לול ןתנת וכ ,םירוחוח אא ולכל 0 ופה |



 הכ ןוילנ
 ד הקרה

 , ןבומכ = ; םירעטצמ .הפיח ידוהי .  "םיימינפה םיביואה, , םינויצה רצ האהמ
 לע ןמש ףיפוהו אבש[ ,ומצע תער לע אוהה רועצה השעש השעמה לע

 המ ,ץעוהל ירב , חלודג הפסא וארק הפיחב ירוהיה רובצח ישאר . הרזרמה

 המוחו סעכ ררועל םידוהיה יררוצ ופיפוי לכל תושעל םהילע .רשא \השעמה
 ,םיולשה םיבשותה לש םתחונמ תא עירפהלו םידוהיה רגנ

= 
 ,הָיָמּורְּב

 לכל הזב עידוהל םידבכתמ ונא :תכרעמה תא מ

 ,םתדובעו םהילעפמ ד"ע תועידי ונל םיחלושה ,רובצה תודסומ | *
 .תירבע- תובותכה | תועידיב קר שמתשהל .ונחנא .. םיְלוכי יב

 + ונל רשפא:יא ,הורחא- תופשב :תובותכה ,תועידיב .שמתשהל :

 "םלועה, "ע) תו קית וילביבה ינקפע לש הדיעוה ר'ע
 ' הלאה םירכדה תא ,ןירפלויה .'ב רמ ,גרוברטסמ ונרפוס ונל .בחוכ (23 רמונ
 םהמ ., ךרעב .םירשעכ - -חרועוב ופתתשהש םירכעה םוויצה רפסמ אוה בר אל
 , קסנימ ןוגכ - , לארשי  יסולכואב .תובורמה ,תולודגה הרשה ירעמ העשת

 תרבח "לש ףונפה חכדואב , הבקפוממ השלש ,המודכו בושטידרב , אנליו

 גרוברטפבש  תוירכעה תתוקיתוילביבה הבייאָב---םירתוגהו , "הלכשה יציפמ,ו

 יערמל םיסרוקה לש ., "הלכשה .יציפמ, .תרבח לש 0 ןוגכ , המצע

 םידוהיה .םידיצה ךפסמש :הבסה .'וכו  גרובצניג .דוד .ןורכה לש .ודוסומ .חרזמה
 ןיאש םוריצל התשרה אל תיגרוברטפה תושרה :איה הטושפ ךכ:לכ טעומ היה
 הבס דוע שי" וז ידעלבמ םלואו . ןאבל אובל גוובוטפב הבישיה תוכז םהל

 ערי אל ירבעה להקה  :הנושארה לע הכועב .איה הלוע ילואש ,תרחא /

 , תלעותל 'בל .ומש . אל .ועריש וללהו , תויהל  תאזכ הדועו .הריתעש ,ללב
 צופמ, לש רעוה . הוורבעה | תוקיהוילביבה תבוטל וז הדיעומ אוצוהל ךשפאש
 ןתדובע תא םצמצ אוה ירהש ,15  עגומ  ונוא הז רבד וכ ,רמא "הלכשה
 *תירבעה תורפס,ל הרבחה .  םהיכרצו = םיירכעה .רפסה"יתב לש םהינינע גוחב
 אל היסימוקה = לבא ') רבדפ .ןויעל" :הוסימוק .דסיתו הדיעול 'בל .המש :םנמא
 תוקותוילביבה לאו  היפינס לא תונמזה םיתאמכ החלש וז הרכח . םולכ התשע
 עבשמ קר ' ואב .םוִריצו , םירשעכ קר ונע הלא םיתאממ לבא ,הדשה ירעבש
 ןיא ,הדש ה ירעב 'םישעמו ' םישוע 'ןיא =, םינקסע|  ןיא :  תרמוא תאז  ,.םירע

 ,.. םהב ךרוצ שישכ ,םישנא

 ,ורבעל דחא לכ הנושאו ועת , םוטעמה םירבעה  םיו'צה ואבשכ

 ןפסאג הרהמ דע לבא  ,םהל ובעב תדחאמ הטיש לכ םהל התיה אל רשאב

 הבושיב | .ףכית = .ןהיכהצו תנירבעה  תוקיתוילבובה .רבד לע  וצעונו דחו
 ןהב הבר .אוה ארונ תוירבעה תוקהילבינה לש ןבצמ יכ , רובוה הנושאוה

 +רדס לכ ילב ןכ םג תוגהנומו ררפ לכ ילב ןה  תודסונ , הבוזעה '

 ךרדה -יכ. , תתא 'הנקסמל | םיפסאנה .לכ  ומוכסה = םירבדו ןוד  ירחא
 , תיזכרמ הכשל רפיל - איה * וניתואקיתוילביב לש \ בצמ  ןוקתל  הדיחיה
 תעשב | תונפל  תוקיתוילביבה לכ 'הנלכות .הילאשו = , ןהילע חוגנשת  רשא
 !תחא :העְה ללבל םיפסאנה ואב. הזב אצויכ . הרזעו .הצע תליאש םשל ךרוצה

 אהתש ,ווכ הכשל רוסי רבדב לדתשהל תרשכומ העשה ןיא וישכע יב

 ,ירובצ  .רסומ = הזיא רי לע רסותש הכורצ ךכופלו ,  המצע תושרב תדמוע

 המטלה היהת ןכיה : םוקמה תלאש , ןבומכ ,הררועתנ |אכו . םייקו דמועה
 התוא ינפמ וזכ הכשלל םוקמ ןיא םהירעב יכ ,!חיכוה הרשה:ירעמ  םוריצה

 הכשלה תא .ךוסמל ועוצה הבקסומ ינב .םינוגה םינקסע םש ןיאש/ ,המצע הבסה

 דעזח | רשא = ירחא | , רבדמ .ןויסנ סג :שיו :םינקטע שי םהלש םושמ ,  םהיריל

 םושלשכ | ןל שי וושכע םגו  תוקותוילביב = דוסיב רבב הז קסוע יבקסומה |

 לבור | םיפלא  תשמח ךרע ןהילע איצומ אוהש , הרשה ירעב ,תוקותוילביב

 הכקספומש  םושמ ,וז העצהל המיכסה אל םירוצה תצעומ לבא ,הנשב
 עצוה זא "+ םידוהיה םלועמ איה  תקוחר ללכבו .םודזהיה םוחתמ איה .הקוחר /

 הנושארכ | ,ודי לע הכשלה | רסות :יכ ,"הלכשההיצופמ, .לש יגרוברטפה דעול |
 םע רחי תדחוימ .הבישיב הב ןורל הצרתנ כ"חא ךוא ,העצהה תֶא דעוה תחד 0

 רסות .הכשלחש ו םיכסה ל תורה ואווטאלקש ו . ו םיריצח /

 םלועה |

 -ןואו עורו הרקמל ךייש היה קפפ ותוא יכ , ול ובישה ,  ןושארה טנממרפדה
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 ונניא דעוה :הלא םיאנת י'פע ודי לע
 הכשלה תגהנהל ;הכשלל  ריכזמ ונובשח לע רימעמ העוה ;ףסכ תכימת
 השלשו 'תורפסל הרכחה, לש רעוה ירכתמ רחא , רעוח ירבחמ חשלש םוסנכנ

 73 07  םישנא םג  םירבחל ' ןימזהל תושרה הל שי 0 תגהנה )הרשה יועמ

 7 ינקפעל הדיעו ןיכהל גאדת הכשלה , הניע תואר יפל םירחא
 תודיעוה לש המרגורפה לא תוקיתוילביבה תולאש תוסנכנ התע:תעלו , תוירבעה

 . "הלבשה וציפמ, תרכחל רשא תויהנשה

 תוקיתוילב'בה תא ךומתל * בייחתמ

 0% תא הלאה םימיב המסרפ הבלממה>תמודב םיאד"קה לש היצקארפה

 ! == תוילפנתחה .ורבגו ובלה .תישילשה המודב יכ .שיגרמ ח"הודה .הלש .ח"הוהה
 :קזאה .זכרמהג ,ונמוה ימואלה בורה רצמ  ,םידוהיה לע רוחיבו  ,רכנהדומע לע
 5 "ןוטלש תגהנה לע המודה הנדש העשב .וללה תוילפנתהה תא ךמת יארכומ
 תעיבק ימהל הנענ בורהו ,םידוהיל תולבגה ושרדו םינלופה ואב ,ןילופב ימצע
 תודגנתה םוש .טעמב ,הררוע אל םידוהיה םינרטסכאל םג םיטנצורפ .לש 'המרונ
 ' ותעצה תועד בורב הלבקתנ הכלממה 'תנגהל היסימוקהב .םיארבוטקואה רצמ
 ףמאנ---תומשיטנאהו . אבצב הרובע ללכמ םידוהיה תא איצוהל יקסנפורק לש
 תא םינמיה וסינכהתש העשב ,הנוילעה התדוקנל המודב העיגה -- ח"הודהב
 שורופב , דרצ אל  ןכרמה םנמא  :.יקסנוצשוו חצר רבד לע העודיה .םתלאש
 התחר .אל יכ ,ךכל ומרגש | םה םיארבוטקואה לבא ,הלאשה לש התובוב
 תיחדב קר הקפתפה אלא ,רבדל יוארה שפנח:לעוג ךותט הלאשה .תא המורה
 ..היסומוקל הלאשה תרוסמכו .תופיבתה

 השרחתנ יכ .,לודג דחפב םייורש בו י ל ו קי ג ידוחי ויה הנורחאה תעב
 תונולמה ילעב .אל וא ,םוחתה לא וז ריע תכייש םא ,הנשיה הלאשה בוש
 5  הבההו | , הבישיה"תוכו ירסוחמ םידוהיל םהירדח תא  ריכשה יתלבל \ ווטצנ
 'בוועל הרוקפ ולבק ,םינשב תורשע הז בוילוקינב םיבשויה ,םידוהי לש .תוחפשמ
 תאיצי יכ  ,הנקסמ .יריל האבו . שוריגה תלאשב הגד  ריעהדתמוד ,ריעה תא
 המודה .הטילחה הז םע * .ריעה לש .ימונוקיאה .הבצמ .רערעל  הלולע .םידוחיה
 .חאלמ .םגז  םינינעההבצמ תא ול: ראבל ידכ .ןריעהביצנ לא .היצאטופיד חולשל
 .רודל .םידוהיה לש .םתוכז רבדב .האצהה ךורעל .ינוריעה .טלוסנוקסירויה :ידי תא
 | תולדתשה שיגהל .טילחהו  הפסא  אוה .םג ודצמ ארק יאוריבה דעוה  .בוילוקינב
 .ןוילעה  ןומלשל םידוהיה תבוטל תדחוימ

 רבושבו = ,גרוברטפל עסנ  ומצע  בוילוקינ ריעה ביצנ יכ ,היה רבד ףוס
 שוריג .ד'ע .ןטשפש \ תועידיה לכ יב ,ריעה שארל תימשר העירי  רפמ וכרדמ
 =. תא שרגל .העצה םוש ללכ .הררועתנ אל ! יכו .,ריואה ןמ ןה תומולק םירוהיה
 . םוילוקינמ םידוהיה

 תוושעל  םידוהי ודקפהש תודוקפהו תונולמה ילעב ווטצנש  םייווצהו
 ? ואב ימ לשבו םח ןביה--ריעה ירוהי לכ לע הלפנש הלודגה הדרחהו

 תצעומ לש .ןושארה טנמטרפדה קספש ,הכלהה קספ תא ונעדוה ותעשב
 תאמ .שורדל תושרהל ןיא יכ , תוממורה תאמ םג רשאתנ רשאו הכלממה
 תוא ,גרוברטפל םיאבה ,םחבייאבמ וא הנושאר הדלוג ילעב םירחוסה םירוהיה
 "+ םוחתל ץוחמ הבישיל "מ הנתינש תעהב ןיידע ושמתשה אל יכ" ,תפומו
 ? תא לטבל הלקו הטושפ ךרד תושרח 'הל האצמ יכ ,םינותעה םירפסמ .התע
 : \ . םידוהוה םירחופה :תכזמל "הנקתנש'" ;'תאזה - הנקתה

 | לבחב לבא | .פ .מ  הנושאר הגרדממ ידוהיה  רחופה אב = גרוברמפל
 תבשל  תושרה ול .ןיא :יכ :,ואצמ ,ולש טרופפאפה תא .םשל .ורסמש ,היצילופה
 - בוצנ לש .ותכשל .לא -הנפ ןמצעל רחופ ותוא ..ךימעהש  טילקרפה .. גרוברטפב
 שהוחב כ .,ול .ועילוה םש  ..שורוגה תביס תא ול וראבי יב ,תשקבב רועה
 ,רנטמ חכ יופי י"פע הזה רחופה ירוועמ דחא | גרוברטפב- בשי רבכ ראונאי

 .שמתשה אל יכ ,  החיבומה * ,הרועת אובה אל .גרוברטפל ומצעב - .פ-:מ 'אובבו

 םושדח השש לש ןמז---ונייה , ןילופוטמב הבישיל ול הנתינש תעה לכב .ורזוע
 .הנושאר הדליג ילעב םירחוסל

 .לש רומאה קספה | תא 'תרתוס וז הדוקפ \ יב , םילקרפה "תנע לע

 - שיגחל והיב .תושרה , ףכל םיכסמ .פ .מ רחוסה ןיא םאו . ילאיפיצנירפ ךרע ול
 .תא = בוזעל 6% עי'על םלוא | .ריעה | םוצנ לע = הנלבוק יטיניסח לא
 5 , : < ןילופרטמה



 הבישיה תא ריתה  דורוגבונ:ינ'זינב - רוטאנרבוגה יכ /  ונערוה רבב

 התע . םינוילעה רפסה.יתכב םרומל קוח ורמגש , םידוהיל קר ץיקה:תונכשמב

 יכו דופי הל .ןיא | ותדוקפ  יכ =, ריטנרבוגה תא .םינפהל :ןוירטסינימ = עידוה

 / הינשו הנושאר הדליג ילעב םירחוס ב םג תרתומ ץיקדתונכשמב הבושוח

 ,הינופאב היסור תמחלמב ופתתשהש הלאלו ילוקינ רסוקה ימיב ורבעש םילוחל =

 תוכז םהל ןיא יכ , םינפה-ןוירטסינימ  םיכסה הכאלמיילעב | םודוהיל עגונבו | = ==

 םירוהיש , םימעפ המכ טאניסה ריב רבכ יכ ןעו ,  ץוקח:תונכשמב הבישיה

 , הרצק תע ךשמל קר םתכאלמ יכרצל םמוקמ תא בוזעל םיאשר הכאלמ"ולעב

 , .ץיק:תונכשמב .רורל ירכ אל לבא =

 ט

 ! םישנא השלש ווסאנ בויקב םידבכנ םינינעל ןידה:רקוח * תדוקפב

 "הקרוחירפ רכאה םהיניבו , יקסניצשוי ירדנא רענה תא וחצו םה יכ ,ודשחונש

 + חצרנה רענה לש וגרוח ובא

 ספ

 .ץֶרָאְל-ץוחְּב
  ,הלשממה .אישנ םע החוש ינודנול = יאנותעל התיה םודחא םומי .ינפל

 רמא רוימירפה |, הילרטסואל  םידוהי תפינכ ר"ע  רול'צאב תילארטסואה
 םירשבומו םפוגב םואיחב םישנא ץראה לא ואובי יכ , הצור הילרטסוא תלשממש \

 תומשיטנא .יתדו ימואל לדבה לכ הז ןודינב תערוי הילרטסוא ןיאו , הדומעל

 תולודג רתויה תורשמל הב ועיגה הברה םידוהיו , ללכ הילארטסואב ןוא
 הינולוקה אישנ היה , לשמל , ןומולאס ירוהיה = , הכלממה תגהנה תועוצקמב 4

 ..!וימורדה הילרטסואב

 לא .תפחיתמ :הילרטפוא תלשממ .התוה רצוכ  ,רפוסח לש והלאש לע 1
 ,הילרטסוא תמרא לע י מ וגו טו א ירבע בושו דופי רבדב .א"טו לש החעצה \

 :וזכ העצהל ןפוא  םושב המיכסמ 'התיה אל הלשממהש | ,רזימירפה הנע

 תילרטסואב * ורפוי  יכ = .רוימירפה רמא --- תושרהל | םילוכי = ונחנא : ןיא,
 ןמ לדבהב ןמצעל חרחוימ הגהנה םיעבוק .ויהש תודחוימ תוצובק לש םיבושי

 ,"ץראה יבשות רח' לכ ברקב םוררושה םיקוחה = ,

 ."היצנארפ ידוחי תדוגא, בר ןמז ךשמב תמייק החיה  קרו\ןונב 2
 רפסמ ליחתה תונורחאה םינשב לכא ,רודהו הפי תסנכ-תיב םג היה וז הדוגאל = =

 םירצוגל .תפנכה תוב רכמג רככ אל הוש רע ךלוהו תחופ תאוה הדוגאה ירכח

 . םילוטאקל , הפינכ.תיב השענ .התעו

 חלש ,  20820 01 20108"  ,הילגנאב = תוילארשוה תולהקה רעו
 לע ירבעה להקה תפקשה תא ןל ררכמ אוה ובש ,בתכמ םינפה:רטסינימל
 רמאנ ךכ---ילארשוה \ להקה . הילגנאל םיִרז .תסינכל עגונב תושדחה ..תועצהה |

 אוהש אלא , ליצר'צ רטסונימה לש ותעצה דגנכ םולכ ול ןוא --- רכזנה בתכמב =

 קוחה ףקותב .ץראה ןמ. םישרוגמה .יכ , אוחו ,רחא .ףיעס קר וב תונשל הצור
 + ןוולעה יכלממה .ר"חיב לא הנלבוק שיגהל םואשר ויהי שדחה =

 הילגנאל וסנכנ 1911 תנשל ץרמו ראורביפ * ,ראונאי יחרו ךשמב
 הוה ןמזה ךשמב ונתנ אל >, (9,824 וסנכנ 10 תנשב) םיטנארגְומא 8,424 |

 תוימונוקיא תובס ילגרל 168 םהמ | --- םיטנרגומא םיתאמל ףוחה לא \ תררל

 הכ ןוילג 2

 יומא 91 ץראה ןמ ושרוג .תעה התוא ךשמב *  םיינפוג  םימומ ילגרל 39.

 ,םינוש םימעממ םיטנארג

 , הבורמ  תופתתשה הרתכהה תוגיגחב יפתתשה :הילננא

 הרש תוגוהנה תוינומיריצה תעשב .'םיליצא תלעמל ולעוה םירחא םירוהי

 ,םילחתה רפסמ הרמזה יקוספ הלהקה

 יהוה ---

 השונא הלחמ הלח ,,רילדא ןאמריח ר"רה ,הילגנאב ללוכה ברה --

 ַ ,וייחל םיגאוד םיאפורה

 ! הטילחה הפסאה , םיחאה-תרוגאל הפסא ןודנולב התיה הלאה םימיב

 תא םהב םידמלמש ,םהה םיידוהיה רפסה:יתבב קר חרזמה תוצראב ךומתל
 לא החכ-אבל ורויפיטנומ ריולקב הרחב תפסאה התוא .  תילגנאה ןושלה

 . ןורנולב בורקב תויהל הדיתעה , א "ק י לש תיתנשה הפסאה

 תיב אצמנ לוטסורבה עבורכ :הזה טפשמה הלאה. םימוב ררבחנ זיראפב
 ומ 06 810 :םשב לארשי ץרא תונוי זיראפב רכומה ,ןהכ ןודאה לש ורחסמ

 זא ,הז םשב י"א תוניי אוה םג רכומ ליחתהש , ןוסדור ,רחא םדא אב הנהל
 לש וותונייש---ןהכ ןעט --- רשפא . םש ףווז לגב ןודל .ןוסרור תא ןהכ עבת

 אוה רשא תונויהש העשב ,ןויצ מ אל לבא ,הנית ש ל 8מ םאצומ ןוסרוד
 רוכמל תושרה ןוסדורל שי יכ , אצמ ר'היב םלואו . ןויצ רה לע םישענ רכומ

 םעט ןתנ ר"היבו .הניתשלפמ אב וניי היהיש רבלבו ,זגה 66 810מ םשב ןי"

 לכמ , ןהילע היונב םילשורוש , תועבגה תחא איה ןויצש י"פעא : ןתנקפמל
 + עוריכ , ןויצ הלוב הגיתשלפ םג תארקנ םוקמ

 ,םונאיורד ,א ךרועה

 ק6תהצ0ק5 ה. [. 88080.

 ,נרבדלונ ,ל ,' איצומה

 ךו31876ה5 ₪. תת. /0ה655010.

 ה ב 03 בק ב נקיות כ"ה בכ מצה כ 0

 ,"ברעמו חרזמ, תאצוה .תאמ

 הברה םילבקמ .'םלועה, תכרעמ םגו ונא :םג
 םימתוחל חלשיו אצי יתמ , םילאושה .םיבתכמ
 ונל השק .יוטסלוט יבתכ רחבממ ןושארה ךרכה
 , ותלאש לע לאושו לאוש לכל בישהל ךאמ דע
 רבד :אל . דבאי אל םפסכ :םילאושה אנ .וענרי
 םונרתב יוטסלוט יבתככ םירפס איצוהל אוה לק
 רבדבש .דחוימה ישוקה ינפמו  .חבושמ .ירבע
 לע ומתחש ולא לכ . ,תאצל ןושארה ךרכה רחא
 תכדעמ ידי. לע.:וא -ונידו .לע .יוטסלוט. .יבתכ
 שדוחל | ןושארה :ךרכה תא | ולבקי 'םלועה,
 .ךרעב .טסוגבא

 ,םונאיורד יא :ויהי ירישעה סרגנוקב "םלועה,, תכרעמ חכ"יאב
 : ,טסנרא .בו ןוסקילג 0 ריו בופוה ב-2 א

 קא 0 0 ו חס החמסיזמוהג 5 000 ו 0 .-3 ו ןי 1 4



  תישימח הנש

 11 אג 50-56מ 1 1.

 .הָפְצִמִה לע
\ 

 .נחכ -

 היקזח ןב  היננח לש םסופטמ- םדא"ינב ומת  \,וספא
 םיברמ המכ לבא | .תורצה תא דוע .בבחמ שוא ןיא -- היתעייסו
 ,ולאל ולא ףרצל חמה האלי .בותכל דיה האלה !ןתוא בוהכל ונחנא
 םיבתוכ ונאו -- ,ןתצקמ לע | וליפא ,ןלוכ לע בואכל בלה אלי

 +... םיקיפפמ ונניאו םיבתוכ ,םיקיפסמ גנניאו
 ןמזב אובישכו  ,ןיִא .תומחנ + תרחא בותכנ המ יכו ?המל

 ,תוכוראה תורצה תולגמ תא ארקיו םימיהד ירבד רפופ םינמזה ןמ
 לש היסור  ידוהי + לאשיו המתי .,םוי םוי וליבשב םיריאשמ ונאש
 ,בואכמ :םג : םימעפל שוחל םילנוסמ ויה * םנמאה ,רודה .ותוא
 והק אל יב + ולוכ סכרפמ אהיש דע בלה תא תחא םעפ תבוצה
 ויתס 'םוי לש ארונה .םומעשה םפקת אלו ירמגל וללה  םישנאה
 לע םיפופכה .םיכומנ ,םיחולר םימשמ .ץוח .םוקכ וב ןיאש , לונמ
 ,טלפמו = םונמ- ונממ ןיאש = ,דרוט ףלדו ',תלוגלונה םצע יבג
 + ןוצרב טעמכ ךפוסו סנואב .ךהליחת ול ךמצע תא ריקפמ התאו

 ,ברעה| דע רקובה ןמ  ,םויה לכ  ררוטה הזה ףלדה ,יוה
 ,תינשקעו המוטא = ,הלק השיקנ .סירתה לע שקנמ אוה הלילבו

 +. .יננה : רמואו שקנמ
 הרצק הקינורכמ == םיעטק קר -- םיעטק .,לשמק ,ירה ו
 .רחא עובשל

 סנכהל ריתע םירטסינימה רוס :ןוטלשה תולעפמ
 ליטהל .םירמואש ,תושדחה תולבגהה לע ןורלו הבישיל ילויב ''דב

 ,הנושארה העידיה ,הישעתהו רחסמה עוצקמב םידוהיה לע
 אופיא רשפא | ןהלכעתנ רבכ ,אובל הלאכ תולבגה תוריתעש
 ,שפנ:יצוצרו וג:ירובש  ,םיפיע םידוהי -- . הבשחמק השעמ ףרצל
 םיאצוי ,םימשה תפכ תחת תצק ליטל ,ץיק:תואנב חונל, םיאצוי
 ירהו =- ,םימונפה םהירביא תא תצק | םילחהל ,האופר-תוניעמל
 ןעוטו  "זירז, קינראירוא וא באטסירפ אבו ,רודגל ,רוסאל הדוקפ
 םיכפו = לדגמו = הבית .הָרָש = ,תותסכו | םירכ- הלנעה לע ומצעב
 ליחתה בוש בויקב ,םישרגמ .רומאה לבחמ -- . ךלו נהנו = - םינטקי
 ,םישרגמ  בוחוטסנצ תביבסבש םירפכמ ,םישרגמו תולילב ריצה

 ןיא .ןכיהמו -- ,םישרגמ | ירדגב זוחממ ,םישדגמ קסנאנול זוחממ
 ןידל רסומ ,לילגחו הסירואב "הנוחה, ,בו'צמלוט -- + םישרגמ ןיא
 יימוג לסופו ה ,הָקרָבו הקציא המ ו םיארוק םניאש םידוהו

 8 == ,איערת , זומת ד''כ ,הנליו
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 אורקל .םיריתמי--- . ונוצרכ | תומשה םהב ובתכנ  אלש | ,םישנ
 ! --.םידוהי וב ופתתשי אלש ואנתב םינשדיאפור .לש סרגנוק  בוקרחל
 ,,תינירטקיה לורבהז תלפמב הרשמ ול שיש ,יריחיה ידוהיה תא
 .תורפסל תידוהיה הרכחה תאו םלועה ןוקת ינפמ רוטפל םירהממ
 : ,.. םלועה ןוקת ינפמ כ"ג םירנוס

 = ןיתעה- -ידילאווניא יקפור,ה :םיטוירטפה תולעפמ
 ./ וכ :,"חיכומ,  אוה םהב רשא * ,םירמאמ - םיפרמ --ימשרה .יאבצה
 עיצמ :אוהו ,אבצב  רובעל םידוהיל חינהל הלשממל הוש ןיא
 רפוכ  ,אבצב הדובע תונשל עיגישמ = ,ירוהי לכ תאמ .הובגל
 לש ופסכמ סנרפתמה ,ילוקולוק,ה -- .הנש הנש 'בור 0
 .:יתב ןומלש לע הלשממלו רובל וניר תא רסומ ,שריה ןוראבה
 סנכהל  םהירליל ןתונו םירוהיל אוה  הונש ,היברסבב | רפסה

 תומישר תספרמ "הניצשמז,ה -- , םיילאיר  רפס:יתבו .תויסנמיגל
 ייםיקינזויוס,ה --- . םידוהו יריב ושענש תויתד תוהיצר לש תוכורא
 :ויבא ,הקדוחירפ םא יכ | ,ערפמל םיזירכמו םרוע תא םיכפהמ
 " הז ירה ,ללמואה דליה תא חצר אוהש ,הדוי ,יקסניצשוי לש וגרוח
 \ = ,םנוע תא אשי ןעמל םפסכ בטימב ול ומלש םידוהיהש ,ןמיס
 < הלשממה תא ּותפש םה םידיהיהש ,הערומ רסומ ינשה בוקראמ
 ,"הנאילופ הנסאי, = תא 'תונקל--הלודגה- ייהלבנ,ה תא תושעל

 = ותושרל ח התוא  רופמלו ,סרוקיפאהו ןימה ,יוטסלוט לש ותזוחא
 לבב | תיסמ  ,הגלווה ירעב רבוע ץיבקשירופ -- . יסורה- םעה לש
 'ף"ע .תועירי םוקמ- לכב ףסוא ,םידוהיה דגנכ םיבשותה תא םוקמ
 א "וללה .תועיריה רוסי לעו ,ןידכ אלש םמוחתל:ץוחמ םירדה ,םידוהי
 ועו תובוט  ,עודיכ ,למוגה , םינפה:רטסינימל הלאש המודב שוגי
 פעש ,שרודו .תולהק ליהקמ  םיריטופ ןומגההו --- ..םידוהיל רסח
 סחי ולופא ידוהי ןיבו וניב היהיש ירצונל ול רופא תורצנה תרות
 ....אוהש:לכ

 : " בוקרחב םינמואה לש תיללכה הפסאה :רו בצה תולעפ מ
 < ,םינמוא 'תודועת י"פע  ריעב .םיררה  ,םידוהיה לכש | ,הטילחה

 ילבלו םינמואה תופסא לא םנימזהל ילבל  ,דחוימ רפסב ומשרי
 -םינמואה 8 םירבח תריחבב 8 תוכזה תא םהל 1

 ו הז .ריעב תמויקה ;םיעבשומה םיטילקרפה + תצעוממ לחש
 :תסירר, הב .היהת - רמולכ ,"הרוהט, תחא הצעומ רוע דסות
 < בהקבש העפשהה ילעבמ .רחא ,ץול טטופדה == ,םילוחיל יילגרה
 - יאסידוא - לש ורפוס תאמ 7 ,םיארבוטקואה



 דחוימ ."םוחת, וליפא = . םידוהיל האנש .יסורה םעה בלב םיערוז

 םירבדה-ךלהמ | תא .תונשל אופיא רשפא :יכו  .םידוהיל .ועבק
 הז רחבנש | ,יקצינבו .טטופרה םגו + םינש עבהא-שלש .ךשמב
 ,בשומה םוחת רבדכ ותעָר איה המ ,לאשנשכ ,קסנלומסב התע"
 אלו תוברהל .תבייח .הכלממהש ,קפס \לָכ ןיא הכלהל ::בישה <

 ה.ש עמ לש אל א . א 5א ,היחרזא לכ לש םהיתויכז .תא טעמל ="
 ,םעה ירחבנ לש  םנירל תדמועה ,הלאש לכ לש הגורתפ  יולת
 .+ .םייללכו םייטרפ םינויע הברהב

 ,עובש ירחא עובש ,םוי ירחא םוי ררגְנ הככו . 'ובו ,'וכו ,'ןכו \
 עדוי התא ,םידודנ:ליל םּולה  ךיניע תא חקופ  התאשכ = ,רקובבו .

 ףיע ,ךיניע .תא רגוס התאשכ ,ברעבו ,ךל הכחמ ףלדהש : ,שארמ
 ףלדה יכ ,שארמ עדוי התא ,תרפועכ םידבב םירוהרה .עבשו

 ,תינשקעו המוטא | ,הלק השיקנ < ךסירה לע .שקני  ,ךל  הכחמ-
 , + ננה .וירמאל |

 תורצה תולגמ תא ונחנא םיבהוכ ,עובש עובש * ,םוי םווו = <
 ... םיקיפסמ ונניאו  םיבתוכ :,םיקיפסמ  ונניאו הלאה = תוכוראה

 אר ףסנ ם| םובו

 םהיתואסכמ םימק םלוע יריבא .לארשידתסנכ חמשתו ליגת

 םיריבעמ ,םינפ הל ריאהל ירכ והער תא שיא םימידקמ ,הדובכל
 וז הבולעש ,הבחו הבהא ירבד הנזאב שוחלל ידכ ויחא תא שיא |

 ,םיפלא תונש הז םתוא העמש: אל <
 תרשעו האמ לשב +וללה הלודגהו דובכה לכ ימ ,לשבו

 םירוסא ןיידע לולה םבורש | ,וקוראמב .רשא"* םידוהיה  םיפלאה
 . םהיתופנצמב יאנג לש תילטמ רופתל | םיבייחו סוס לע בוכרל
 םג וזב וז תורחתמ ,וקוראסב וז םע וז .תוחגנמה ,תוכלממ שלש =

 , הלוכ לארשי-תסנכל -- םדי .לעו ,וקוראמ ידוהיל הבחא העבהב
 בשחהל וקוראמ ידוהי לע הנשי "הקזח, הל שי ירה היצנרפ

 תא "סנאילאה, תעטונ םנחל אלו .םהל תינורטפו הינמחר .םא
 תוברתל םבל תא תברקמו וקוראמ ידוהי ברקב תיתפרצה הפשה
 תנשמ רוע הדיב איה הלבק םידוהיל התבהאש ,ךרפס . תיתפרצה |

 ידוהי 5ש םתגקת .לע םלש בלב איה םג תהקוש יאדו  ,בינה
 תא הֶליִלְמ יריהיל ררפס ךלמ סנופלא ןתנ םיעובש ינפלו ,וקוראמ
 ,םוקמה ןוטלשב ףתתשהל ,התע דע םהל הרסח התיהש ,תוכזה
 , הינמרנ לש הרות :םג וישכע .עינה הנהו

 ,רטכְו ריק ןופ ותנשמ = ץיקה דחא תובע אל הקובב *
 םימשה ןמ :וברקב המעפנ וחורו ,הינמרגב ץוח .ינינעל רטסינימה
 םינמרגה שאר לע אובל תללוחתמ "הלודג הנכס, יכ ,ול וארה
 ,"םהילע = ןגהל,  ידכו = ,וקוראמ  םורדב םיבשויה ,"םיבורמה,
 -- םימעומ םימי ורבע אל , רידא ףוחל המחלמ-תוינא חלשו :זרדזנ
 הבהאה תא דוע ןיפצהל חכ םאתפ ורצע אל םהלשממו םינמרגהו
 הבהאה ץורפתו ,םלועמו זאמ התוא אלמ םבלש ,םידוהיל .הלודגה
 ,"גנוטייצ עשינלָאק,ה - לש הידומע הא אלמתו תאוה הלודנה

 .ושארב רמוע רטכו-ןרלדיקש ,ןוירטסינימ ותואל  דאמ .הבורק
 לכ לע תואלפנו  תולודג ןותעה ירומע לעמ הינמרג .תרפסמ
 ידוהיל רימת םישועו ושע החכ:יאבו איה רשא םירסחהו תובוט

 אל התע דע יכ ,הגובלע לע וז המימת העונצ תלבוקו | ,וקוראמ-
 ילבקמש י"פעא = ,הלאה םיבוטה םישעמל בל הפוריאב םשוה
 ,איה קרש םידיעמו םידומ = ,וקוראמ .ירוהי רמולכ ,םמצע הבוטה
 םירמועה ::לכ ףכמ העש לכבו תע לפב םתוא הליצמ = ,הינמרג

 תמאב יב = ,תודוס "גיטצ .,גלָאק,ה הלגמ אהרוא בנאו  ,םהיל
 . םיגאוד םניאו וקוראמ ידוהיב לוולז .הילגנאו .היצנרפ ילוסנוק םיגה'
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 םנמא .הלא םירבדב תמאה ןמ הברה שי ,הארנכו ,, ללכ םלהונל
 ;ואבל עגונב םג הלאכ תודופ תולגל לוכי הו ןותע היהש רשפא
 הינמרג לש הנינעמ וישכע הז ןיא עודיכש אלא ,ררפס לש .החכ
 לש םהיפמ עמשנ םיטעומ םימי" דועבש ,הוקת שיו ,דרפסב עונפל

 -יאב אקורש ,רמולכ ,רומגה ךפיהה תא הילגנאו  היצנרפ .ינותע
 ןה קרו .,םידוהיה תרצמ ןיע וקוראמב םימילעמ .הינמרנ לש החכ
 :םיליצמו  םהילע םוניגמ - ,םידוהיה לע םירמוש ןהלש חכה-יאבו

 יריבא .הכו הכ ןיבו ., "וכו 'וכו םהילע .םירמועה 'לכ : ףכמ םתוא
 לע הובג .ההובג .םירברטו לארשי:תסנכ יפלכ "הריק םיוחמ, םלוע
 .רסחהו בוטה ,קדצהו תמאה

 המל בלהדיבידנו חורה-יליצא , רבדב הימת תצק שי .םנָמא
 הפוריאמ ,וזכ הקוחר ךרד השודגה םתבהא סוכ תא םיאשונ םה
 םירהזנ המל +וקוראמ ידוהי שאר לע התוא ךופשל ירכ ,הקירפאל
 םיבורקה םידוהיה לע וז םֶפַּּפִמ  תודחא תופמ פיהכל קורזולמ םה
 הברה םידוהי שי ןהירעמ תחאבש ,הפוריאב תונירמ תצקב ,םהל
 ,הלאה  תונידמבש םידוהיה ,םה םנו ,הלוכ וקוראמב רשאמ רתוו
 תלאוש ,עורמ + םהילע םידמועה ףכמ הלצהלו הנגהל םיכירצ
 ,הינמור ידוהי לע התבהא תא הינמרג ךופשת אל ,קרצב "טלעווה,
 יכ  ,תויכוהיוש םהל החיטבה ,המצע הינמרג ,איהש' ,לשמל
 הנירמה הינמוה ןיא ,עודיכו + 1878 תנשב ןילרב-תירב ,לע המתח
 5ע תפחרמ הנכסו הלודג הרצב םינותנ הידוהיש ,הפוריאב הדיחיה
 םימו ונפל  ירזג .אל םאה | ,הפוג | היסורפבו | ,םוי .םוי םשאר
 תמדא לע  רלוהל וכז אל םהיתובאש ,םיִדּוהְי םידלי לע םיטעומ
 + םינש עשת .םהל תאלמב ץראה הא :ובזעי .יכ ,םינוטיטה

 ידוהול םיארמ םאתפ וליחתהש . ,וז הבח לע םיחמש ונא יִאדו
 ,םירבמה תנירמב רשא ,םיבולעה . .וניחאש | ,תרמוא תאז .,-וקוהאמ
 וקוראמב :הינח ול .הנוקה לכו ,םבצמ לפשמ טאל"טאל םיממורתמ
 הנקזה = תיארבה  ,הפוריא לבא .םה- םדצמ םג  הבחל .ךירצ
 םוח לש םינפ  ךרוצה .תעשב רימעהל לדחת אל יתמ דע ,תאזה
 ינשומ תא הושעל םיפחוימה םייְראה .ולדהי אל יתמ דע + תועינצו
 תא עדוי םהמ שיא שיאש העשב ,םהל קחשמ הנינחהו  תמאה
 % ורבח  .בלבש תימרתהו. רקשה

 2 ו פירה ָ

 בישהל םירמואה םינויצ שי יכ ,"יהרזמה, .עמש העומש
 ,תוברהה תדובע .תא --- תינויצה הדובעה-תינכתל ."החרנה, תא
 רבכו ,המחלמל ארקיו ,"וליח, לכ תא טרופקנרפב קעַוְיַו ,ררחיו
 ,הירוממ ךהאבו ופיבש הירבעה היסנמיגב-- הנושארה היריה תא הרי
 : ..ןוזניסומ .ר"דב

 ןימזהל .וטילחה  גרבנרינבו טרופקנרפבש תוינויצח תודוגאה
 ןהילא אובי יכ .,הינמרגב .וישכע אצמנש ,ןוזניסומ  ר"דה הא
 תירבעה תוכרתהו םיירבעה םייחה דע תויבמופ תופסאב  תוצרהל
 - -תודוגאה ןתוא לש תוגהנהה תודיעמ ךכ--הלחתמ .לארשי-ץראב
 רבכשכ ,ב'חאל ךא ..םולכ אלו "םייחרזמה, .םירבחה ורמא אל
 םינותעב םהילע : ועידוהו תופסאה .ימי .ועבקנ רבכו: הצרמה ןמזוה
 הנררסת אלש ,םישרוד וליחתהו ."םייחרזמה,  וכלמנ | ,םיימוקמה
 םיירבעה םייחה לע רבודי :אלו ןוזניפומ ר'דה אובי אלו תופסאה
 היסנמנב :וז םתשיררל ינתנ "םעמ,ו .לארשי-ץראב הירבעה תוברתהו

 ןוזגיסומ רידהו ,/תדו .הנומא אלל לארשי ירלי םיכנחמ ,ופיב תירבעה
 לולעה, רבד ,תירצונה תילביבה תרוקבה תרוה י"פע ךינתה תא דמלמ
 .('םייחרזמ,ה .ןמ :דחא דיעה ךכ) "י"אב םימד"תוכיפש ידיל איבהל
 < ,1ז הנושמ  השירדל | תורוגאה לש תוגהנהה  ועמשנ אל * ,ןבומכ
 ; להק ינפל הצרה ןוזניסומ רי'רהו ,חבורמ החלצהב ורדסנ תופסאהו
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 לכ יכ ,םאונה רמא שוריפבו ,וירבר לא בשק בר בישקהש ,לורנ
 תירצונה תילביבה תרוקבה | רומל דע * םיארונה םירופפה םתוא
 ,םהירבח תא  ונימזה היסנמיגה ירומ יכ ,דבלב :הלילע אלא הניא
 ,םידומלה תטיש תא םהיניעב תוארלו איבל ,"ינומכחת,ה ילהנמ
 תושר םוש םה5 ןיא ' םיקודאה יכ ,ואב אלו  ,היסנמיגב העבקנש
 ,םידסומו ,םהיניעב  םייוצר םניאש ,םישנא תמועל רפעב רפעל
 םידסימ םהש םירסומל וגאדיש בטומו ,םחור יפל םיכורע םניאש
 םירבד :דועו ,םירחא םידסימש םידסימה תא סורהל ולדתשישמ
 תודוגאה לש תוגהנהה ישאר םג , םאונה רבד  הלאכ םעט לש

 ירבד לכ לבא . םתעד תא חינהלו "םייחרזמ,ה תא םייפל ושקב
 "םייחרזמ,ה :ליעוהל ולכי א לו וליעוה אל סויפהו םעטה

 סרגנוקל םא יכ ,םינוכתמ םה רבלב ןוזניסומ רידל אלו היסנמיגל אל
 ילבל םהל היה רשפאדיאו ,רתי לע וננוכ .רבכ "םהיצח, תא ,ולוכ
 -אב הלע ךכיפלו ,.ואב ןכ תנמ לע ירהש ,וז הנושאר הירי תוריל
 ןוזניסומ ריידהו היסנמיגה יפלכ .םירבד חיטהו המיבה לע םחכ

 ירחאו ,תוימוקמה תודוגאה תאמ םיאצוי העדל וירבח יִכ ,עידוהו
 תא (שיא םירשע ךרע) "םייחרזמ,ה ל ב ובוע  תאוה . הערוהה
 היצרטסנומד םשל (שיא תואמ שלש ךרע וב ויהש) םלואה
 ,םתבד תאו םהיתוטלחה תאש אלא ,ושע דבלב הז אלו , האחמו
 ,םינותעב כ'חא ומסרפ ,ןוזניסומ רירה לעו היסנמיגה לע  ואיצוהש
 היה ךכו טרופקנארפב היה ךכ .םינויצלו  תונויצל םידגנתמה
 , הטריפדגרבנרינב םג

 "םייחרומה, ושעש ,השעמה תא הזב עיקוהל ונתנוכ ןיא .ונא
 תצרמנ האחמ החימו הינמרנב ינויצה זכרמה רבכ ןד םתוא ..םהה
 םינוכתמ ונא .תודוגאה לש תוגהנהה ישעמ תא חבשו םהישעמ לע
 ליפהל "םייתרזמ,ה םיבשוח 'םנחל : הלאה םירבדה תא דיגהל קר
 תונימ, ,"רקיעב  הריפכ, : םיצצופמה םירוברה י'ע דחפו 'המיא
 ריטממ = יטרופקנרפה  "טילעארזיאה,ש = ,'וכו = יוכו  "תוסרוקיפאו
 :םינויצהו תונויצה שֶאר לע = ,"ןוזניסומ : ןינע, ילגרל  ,וישכע
 הלאכו הלאכ םירובד ינימ לכ עומשל םושלש לומתמ ונחנא יםיליגר
 םיללובתמהו .םילרבילה רצמ םירחא םירוכדו היסכודותרואה רצמ
 ףוכל ונדמל רבכו ,םיטרקומדדלאיצוסה רצמ םירחא םירובד בושו
 ייםייחרזמ,ה םיבשוח םנחל ,ונתכוח תא תושעלו וננזא ךותל הֶיְלַא
 טרופקנארפב הנושארה םחירִי :ברה םחכ י'ע דחפו המיא ונילע ליפהל
 ,"םייחרזמה, םיבשוח םנחלו .םחכ אוה "בר, המ ,החיכומ גרבנרינו
 ,הקרצ לש אפפוקל תונויצה תא תושעל תמאב םהל ןתנ יכ
 םהש ,םומעשה | ותואב ונשפנ הצק ףופ-ףופ :הקומצ תרגורנל
 +. ,רנתורדתסה :ךות לא םיסינכמ

 ,בםוד א

 .סְָרְּננוק בֶרֶע
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 ,אבני ימ +אוב% בורקה ירישעה םרגנוקה טפשמ היהי המ
 וניוק תולודגל רשא ,םיסרגנוק וניאר .רבכ ןה . תודיתע שוחי .ימ
 ..ךפיהלו ,ויחשמ ויה אלש ונלו - םהל חונו הפי ולע אלו ,םהמ
 ,וא .,דיתע ירישעה סרגנוקהש ,רבדל םילגר ,המודמכ ,שי םלואו'
 םוש מ אלו ,הרפמו ןוגה סרגנוק  תויהל ל ו כ ו ,תוחפה-לכל
 / תורדתסהב םייונשה תא הלועפל ,הארנכ ,איצוי והז  םרגנוקש
 - ףא ןהבררא :תודחא :םינש הזו םידמועו .םייולתה ,הגחנהבו

 ד תייר
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 םייסלו ולא  םינינעב .ם ג קופעל חרכומ היהי סלננוקהש יי פ - ל ע
 שי .םוקמדלכמ ,גרובמהב יעישתה םרגנוקה םיָפ אל .רשא :תא
 . ,הארנה .יפל .הרפמו ןונה .פרגנוק .תושעהל ל בו י כ  ,הוקת
 ייע ערפמל יוארכ םירדוסמ הגהנההו  תורדתסהה ינוקת | לכ ויהי
 םילעופה םידעוה לש םירבחה תמישר םגו ,ךכל ונמנש תויסימוקה
 אל .אליממו ,"םיררצ,ה לש םתמכפה ייפע .שארמ הכורע .היהת
 ,הלא .םירכדב הרמה לע רתוי לפטל ומצע: סרגנוקה ךרטצי
 ,םיישיאה וניתוחכ טועמ םנמא ."םיחרפ םא יכ ירפ םהל ןיא,ש
 לש המישרה תכירעש ,םרוג ,טעמכ הרומג  ,תולרל דע עיגמה
 ףיעס לכ לעו ,דאמ השק הרובע תישענ םילעופה םידעוה ירבח
 יכו, .: לאושו םפהמ בלה הנהנההו . תורדתסהה .ינוקתמ ףיעסו
 "% םתוהמו .םילעופה ונותוחכ .םוכסל הז .ןוצרו הז א רדס םיאתמ
 ןויכ .,וניתוחכ .טועמ תא  םיעדוי ונאש ןויכ | ,הז - תמועל לבא
 ןיא בוש ,ונל תועודיו תויולג םתוכיאו םילעופה וניתוחכ תומכש
 אלא םהב ןיאש  ,םינויעו .םילופלפב הלטבל ןמזו הינרנא איצוהל
 ; .,.רבלב ןויעו לופלפ

 סרגנוק תושעהל | לוכי :ירישעה םרגנוקהש ,םירמוא ונאשכו
 . םיבושח ,םימרוג  ינשל רקיעב םינוכמ ונא ירה ,הרפמו וגה

 טעמי ירישעה סרגנוקבש ,קפס לכ טעמכ ןיא הנה ,תישאר
 .םימדוקה םיפרגנוקב םרפסמ תמועל הנוגה הדמב .םיריצה רפסמ
 .> "הנשב ורכטנש ,םילקשה רפסמ , רֶרָי היסורב .םגו: תונוש תוצראב
 \% וטל .ןיא ,ןבומכ .םיריצה .רפסמ םג. חרכהב טעמי .הז ךרעבו ,וז
 < .הלגכי הניא וז הדיריש פ'עא  ,םילקושה רפסמ תרירי לע חומשל
 םילקשה =: רתויב תוגונ תובשחמל םג הבס תויהל  ןפוא .םושב
 ומרג ,לשמל ,היפורב ..תונויצל הדמהדתמא שמשל .רבכ הז .ולרח
 תוכייש םוש ןהל ןיאש ,תוינוציח  תובס .םילקושה. רפסמ תדיריל
 /  הפסמ .תדירו תאז .לכב םא םלואו . , עוריכ .' ,המצע 'תונויצל
 " > :ףפסמ /תדירי ,יהה ,ונתבשחמ תא תצק הדירממ םילקושה
 "+  הביִרצ הניא יאדו ,סרננוקה לא אובל םידיתאה ,םיריצ ה
 ,הנש .הרשע-עברא .ךשמב = . ללכו ללכ  ונתבשחמ .תא .דירטהל
 ונרגב רבכ ,התע דעו ןושארה סרגנוקה  ןמ תונויצה לע .ורבעש
 = ;תואמל םיריצ אל ונל םישורד .יכ | ,םיעדוי ּונָא .וישכע . . תצקמב
 ,תורשעל םיריצ םא יכ ,די םירהלו ףכ .אוחמל םיעדויה םישנא אל
 םנוצר תא ררבל ,םשפנ ןובשח תא  בושחל םיעדויה = םישנא
 , = ךותמש .,רעשל ךירצו . םירחאל םג ךרוצה תעשב ותולגלו .םמצעל
 " הרכה ילעב םושנא םה םכור ,התע םילקושה רפסמ אוה בר אלש
 .טרידנקל טרידנק ןיב ליהבהל ועריו = ,תוחפה-לכל העורי הרמב
 'פש םלש ."רמעמ,ל -- דבלב .היפורב אלו --- וניכז  רבכ ןה
 2 וב = בותכו | דחוימ = ,6םזוס[וומ 1ו00" .םהל שיש |, םינויצ
 םגו קסנימ תדיעוב = ,םיסרגנוקה לכב ףתתשה | ינולפ ןב ינו פ,
 תאו וללה םישנאה .תא םיעדוי .ונא  ."תונוש תוימוקמ \ תוריעוב
 תא םיפקונ םה ןיא סרגנוקל .סרנגוק ןיבש םימיה םתוא לכ .םחיש
 םינש הו ..קרפה לע  תדמועה = תינויצה 4 הדובעה םשל םעבצא
 הרובעה, ירחא םשפנ בישהל וקיפסה אל ןיידעו "םיחנ, םה תומלש
 , המ ,םרגנוקה ימי  םיעינמש ןויכמו .םינפל ודבעש = ,'הלודגה
 "| | ,ךכ תנמ לע םיריצל | םירחבנ  םהו "םתוצירח,= הרוענו  תרזוח
 "| הריחבה .התחונמל "הפָיעה, םשפנ בושת בוש סרגנוקה תרחממש
 "/ החנמב הכוראה הרומפהה ןונכ ,"הקזח, ןימ התשענ סרגנוקל
 :ינפמו ."םיפיעה, לש "םתקזח, ערתת םעפה םאו * .םירופכה-םויל
 " | "סע חומשל אלא ונל ןיא .יאדו ,םרננוקל ואובי אל םיטדנמה .טועמ
 7 6 .רכשנ סרגנוקה אצֶמיש םושמ ,הז

 = \;הארנכ ,דותע ירישעה סרגנוקה -- ,ר קי עה וח זו :,הינש
 לש | התרזחהב -- היולת \ תונויצה תמשנ. םהבש ,םירברב קוסעל
 ןוקתבו :תינויצה תורדתסהה לש התציחמ ךוה לא תוברתה תרובע

 ל מ .
 ג ל לי 1 0 ל 4 ל



 יכ | ,םיצוה ונא ןיא םאש .,ונרמא רבכ | .לארשי"ץראב הרובעה

 תורדתסהה ינוקת לכ םיכירצ ,הנורחאה הכמה ונתוררתפה | הּכּות
 סרגנוקהל הדובע ושמשי אלש 'ירכ ,שארמ םיכורע תויהל .הנהנההו
 סרגניקה| לש השרח הרורהמ ירישעה םרגנוקה השָעָי . אלו .ומצע
 ,םרגנוקב בושח םוקמ איה םג םופתה אל "הקיטילופ,ה ,יעישתה
 היצרלקדה +הז עוצקמב תושעל םרגנוקהל ול שי המ ירהש
 תינאמותועה .תובלמ5 תונויצה לש י תמ א ה הסחי .דיע תיטילופה
 ןיא  הנממו .ףיסוהל ןיא הילעו ,יעישתה סרגנוקב העמשנ רבכ

 הוז אל התע דעו יעישתה סרגנוקה ןמ רבעש ןמזה ךשמב :;עורגל =
 תורדתסהה לש הגהנהה .תחא | החנה | וליפא וז היצרלקדמ <

 התוהמ  רורבב "אְָבהלו ןאכמ םג קוסעל ךרטצת יאדו תינויצה
 יאו הנהנהה ןויָרְבדו * ינאמותועה רובצל תונויצה לש הנינעו <

 'לכות .רשא תא הקיטילופה עוצקמב אבהלו ןאכמ םנ השעת
 יהרובע = שמשל ה 5כות אל םרננוקל לבא .תושעל

 -תמרגורפ לש התחפונ יונשב קוסעי סרגנוקהש ,עיצהש ימ היה
 אל ,השודח וליפא הב ןיאש ,וז העצהש ,רבדה רורב לבא .לוזב =

 לש ותעצה קרפה לע הלעת אלש ןכש-לכמו ,קרפה לע הלעת
 תונויצה םע  דחי ליזב-תמרגורפ תא .ירמגל רוקעל רלפנרב .ר"דה>

 -- תודוגא  ,םוקנב  ,תופוק -- םישדח * םיינוממ .תודסומ | המצע
 רע .ורסונ רבכש הלאב ונל יד :;ירישעה סרגנוקה רסיי אל ןכ םג"
 םנמא ,יוארכ םהילא עגונב ונתבוח תא תושעל לכונו .יאולה ;התע |
 ןוכנל ואצמ רשא ,דחאו - םינויצ "ןינמ,, ואצמנ םידחא .םימי ינפלי |

 תא" םרגנוקה לא ריצל ורחב םה יכ ,םיברב" "עידוהלו ןירכה,ל
 ויתואצמה, תא הצרה רבכו ייישעמ, שיא אוהש םושמ ,ינולפ ןב ינולפ = = <

 ,אנ הוקנ ' לבא .'וכו : ויניעב ורשיו לצרה רידה ינפל יתוירחפמה
 ךכ ,הרהמ-לק  חכשנ םינויצ "ןינמ, .ותוא 'לש ייזורכה,ש םשכ .יב

 ונעבש רבכ  .ןמצע "תוירחסמה תואצמהה, םג בל לע הנילעת אל <
 קר ,םעפה ונל אופיא אנ  חנוי ,  רתוהו יד "תירחסמ.  תונויצ,
 הרבעה ךרדב אלו ,קופעל םרגנוקה ךרטצי תיסנניפ תחא הלאשב

 הילע םיליטמש | ,הגהנהה לש יפנניפה הבצמ ןוקתב כל ,אמלעב
 ריב .וליפא  התסנרפ .תא הל םיקיפסמ ןיאו הכחר דיב :תובוח =
 תא וז הרומח הלאשל תושעל  לכוי אל ירישעה סרגנוקה .הצומק |
 תוחטבהב ,םולכ אלב הרטפל --- םימרוקה םיסרגנוקה 0 ושע רשא
 ,הטושפה  הרכהה .ינתאמ םיבר בלב 65 רבכ"., ריתעל םיזמרו |
 .רבד תושעל םלועב הנהנה םוש .לכות אל הקיר הפוק ךותמ יב
 לש | יסנניפה  הבצמ .ןוקת -- ,הז .ףיעסש ,םירבדה םיארָנ םנמאו |
 ןויע שירקהל ךירצ היהי לו ,סרגנוקל הד וב ע .שמשי--- ,הגהנהה |
 אל ןה וז" הלאש לש התובישח לכ םע לבא ,הקופס יד ןמזו <

 דמוע  היהי רבלב הילע אלו תונקירה לכ תא איה אלמת
 םוש טעמכ ירישעה  סרגנוקהל ול ןיא תמאבש ירה ,ולוכ סרגנוקה

 לש התרזחה -- הלעמל  הרמאנש ,וז אלא תרחא תישממ הרובע =
 ,לארשידץראב הדובעה ןוקתו תונויצה לש ההציחמל ,תוברתה תדובע =

/ 0 

 ;פומלוקה תטולפ הניא "תונקירה .אולמ, .רבד לע וז הפ

 יכ ,ונא .םיעדויש אלא ,דוע אלו ..הלחת .הנוכב .הרמאנ אווה

 תונקיר שי .םאו .,הלוכ תורדתסהה לש הנקויד תומד' אוה סרגנוקה |
 .המצע תורדתסהב םג תונקיר שיש ,ןמיס הז ירה. ,םרגנוקב =

 .יוארכ .התוא ןיבהל . קר. ךורצ .;תאזה .החנהה .תא אוריל"ןיא לבא
 תדובע רבהב 6 לע *רשח .לש .טוח, ערפמל םוחתומש וללה
 תא אלמל ירכ אלא האב . הגיא הרקיע לכש ,םרמאב ,תוברתה ,

 אל תלעות .םיאיבמ  םניא  וללה -- ,יייתוכאלמ : ןפואב, .תונקירה

 + התוא 8 ךיוצ = רשפא
 , םאו ,הריתסהל ךוא .תונקיר שי .םא . תוררתסהל .אלו .םרגנוקל

 וב ןוילג

 לכה היה תודחא םינש ינפל . תונקיר .שיו שי  םנמאו
 הרמא אל רשא ,ןמק וא לודג רבד ונמלועב היה אל ,.תונויצ
 וא הל שומש ותושעל ,הלובג ךות לא הפינכהל תינויצה תורהתסהה
 םינבר ,תודעל םיגיהנמ תריחב וליפא .ול תשמשמ המצעב תושעהל
 ,הרומנ  תונויצ םואתפ ,התשענ תויסנכ-יתבל \ םיאבגו  תולהקל
 תוברא תא ונשרפ זא .ולקש תא לקושה םדא לכ הב בייחתנו
 התיה ,"עודיכ ,הז ישובכ,ו ,"תולהקה תא "םישבוכ, ונלחתהו ונידי
 ,םיגיהנמ םוקמ לכב רימעהל---םהה םימיב תחא תועמשמ קר ול
 תוקימסמ ןיידעו .  םינויצ רמולכ ,ונלשמ .אקוד םיאבג ,םינבר
 חבב הלודגל ולעש ,"םירבח, תצקב םירכזנ ונאשכ ,השובמ ונינפ
 ונתוא .הולמ ןיידע  התע < רעו  ,ונחנא .ונשבכש "הוצמ-ישובב,
 ,ידוהיה רובצה לש בושחו לודג קלח דצמ האנש ונירחא תררגנו
 רשאו םהה .םימיה לש "םישובכ,ה רתי םע ונל ונשבכ התוא םגש
 . העיספו העיספ לכ לע וישכע םילקתנ ונא הב

 :ורפה םג וארכנ ,תונויצ יהיה לכהשכ ,םימיה םתואב ,זאו
 :גניפלהה תומרופטלפ,ה ,"הוהה-תדובע, לש תומסרופמה תומרג
 לכו ,יוכו 'וכו "םיטסילנרו'זה תודיעו, לש הוטלחהה ,"תויסרופ
 רוסא .ולקש תא לקשש םדא לכל הרומג הבוח ןה םג ושענ ולא
 תונהלו הנונה ומע תבשחמ תא בושחל ינויצ  ידוהיל ול היה
 םימעה לכ .תנאד תא .הלחת גאר אלש ןמז לכ הלודגה ומע תוקתב
 חכבו ובל בוטכ שיא" שיא ול םיררוצהו ותוא םיבבוסה  ,םירחאה
 ,םיקומעה םינמיסה ונילגרו ונידי = לעמ וחמנ א ןיידעו ודי
 םהב ונרפוא רשא ,םילכהה םהירחא וריאשה רשא | ,םיביאכמה

 התע דעו ;תרוענל רבכ הז ויה םמצע םילבחהש יי'פעא  ,וננוצרל
 םכלו *םירשנ-טבמ,-הבכ םניעבש  ,םיפעוז םינויצ ונלובגב םיעות
 :טלפהו תומרגורפה ןתוא לכ ולטב ןכ"לע יכ ,םיחצנ-שואי .אלמנ
 ,דוע .רכז ןהל ןיאו תוטלחההו תומרופ

 וז ,יהאלמהו .הבחרה,  תונויצה לע .ץקה ץיקהש העשבו
 :תצוכתמ הפונ איה הליחתה .העש התוא :היתחת לכה תא הלפקש
 .היולת התמשנ םהבש ,םירבדה תא םג .הכותמ תטלופו יבצ רועב
 ,תורתומה ןמ  ררחתשהל .ותעש העיגמשב : םדֶא .לש וכרר ךכ
 קלח םהש םירברב םג טעוב אוה ירה ,אשמל וילע ולפנש
 . . ,רתומצעמ

 ללשכ | תונויצה תא םיקלחמ וליחתה | תונורחאה . םינשב
 הרמאש ,א"טי התיה הנושארה | .םירביא םירביא  הנממ םיכתוחו
 א'קיא האב הירחא . ץראל לורגה ןואמצה תא 'תינויצה ןמ לוטיל
 בּושי תדובעלו עקרקל ןואמצה תא תונויצה ןמ לוטיל הרמאו
 הפשלו תוברתל תורדהפהה האב הנה ףוסבלו  .לארשי"ץראב
 תא -- התמ שנ תא  תונויצה .-ןמ לוטיל .תרמואו | תירבעה
 ,םינוצקה "םיביחרמה,ו = .םעה לש ותוברתו וחור תיחתל ןואמצה
 ךותמ אלא תינויצה המרגורפב ודוה אל םושלש | לימת | דועש
 ּואצי, אמש .,םויה םיששוח = ,סרופגניפלהב הל רבוחש שוריפה
 ןפואב םג םא ,"תונקירה, תא אלמל םיצורה הלא לכ םהיאובחממ
 י"פע תואיבמה תוירקיע תולאש ררועל םיצורה הלא לכ ,יתוכאלמ
 (* ., ,"קרפה לע תודמוע ןה ןיא םא וליפאו  ,סומלופ יריל ןעבט

 ורמא תורומאה תויוררתסהה : תועטל םוקמ תתל אלש ידכו
 איטי ..5לכ ונבנ אל השעמל :; תונויצה לש הנברוחמ תונבהל קר
 הארנכו .,החילצה אל א"קיא ; תילצהל הלכי א ל ,החילצה אל
 ,חילצת אל כ"ג .תוברתל תוררתסהה = ; ףילצהל םג הריתע הניא
 םיתניב בושת אל םא ,לטבתו ' םיתנש וא הנש דוע "םייקהת,
 תויחל וגא .םילוכי "האנקה, דצמש ירה . .תונויצה לא -- הרוקמק
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 4 רמונ " לועה,ב ."ורישעה סרגגוקה, ,יאנק 'ה לש ורמאמ יע6
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 םלואו ..םולכ 'םדיב הלע אל ללשה | יקלחמ
 לא .רודחל לוכי םאה

 תוהחתסהה לש הלע פמ יכ לע האנה לש רוהרה וליפא ונבל

 + תורזתרוק  םיאלמ
 +וננורג .ךותמ תרבחמ האנק תמאב םאה

 אל הז לעפמ םאש  ,םיעדוי ונא ןיא .יכו + חילצמ וניא תוברתל
 ,חמשנ םנמואה 1 המצע תונויצל .הכחמ .תומ-טפשמ ירה | ,חילצי
 וא ,ןמצע ךרוצל הנחלשמ םולכל וכז : אל תונויצב םירחתמה *יכ
 וילע :וראשנו .ןקורתנ :הפוג תונויצה לש הנחלשש לע בצעתנ יכ

 + םורורפ קר
 אל :,אל :, תונויצה לש: הוהה 4 הבצמל םיארוק .ונא תונקיר

 + הילע תוארהל לכונ .יכ ,תונקירה-איה ןכיה ..הנוכנה הלמה יהוז
 ,ריוא תפט לכ ץוצמל :םילרתשמ ונא .רפסמ םינש הז ןה ,הברדא
 לכה תא :םינכהלו  ,יונפ םוקמו .ללח הזיאב ןיידע היובח הראשנש
 המועו  "תוישעמ,  ינפמו .. "תוישעמ, לש הרצ תחא הניפ .ךות לא
 וילעש = ,ידוסוה = ןויערה ןשעכ :הלכו = ךלוה .,ףדנתמו ךליה וז
 הרצ הניפ והלכלכת אל רשא  ,ןויערה יתוא---,תונויצה התתשוה
 ,תוריזנ ,םוצמצ רחא םוצמצ םא יכ ,המש תונקיר אל \וז . ההכו
 ...ריואה ןמ ,רואה .ןמ תוריזנ אלא , תורתומה ןמ תוריזנ אלו

 ,תונויצה תובא םישועש | םשורה אוה דחאכ רזומו אלפנ
 הלא םגו ,לצרה םע דחי ונילא ואבש הלא םג ,םויה ונתא םייחה
 תוגורע םירבועה ,םיקדה םיצירחה לא ,םהילא טיבמ התא ,ול ומדקש
 'םתאנהל קר אלו .םנחל .אל יכ ,םידיעמו םחצמבו  םהינפב תוגורע
 וללה םישנאה ןה . דובכ-תוגה אלמתמ ךבלו ,םהייח תא וללה ויח
 אלו םהילגר' ופננ רשא ,םינושארה ויה םהןה ןטעמכ ,םה  םירובנ
 ינפל \ךרדה תא םהידיב לקסו ךולה  ,תכלל ופיפוה םא יכ ,ודמע
 ,רתויב השקה רבדה תא קר אל ושע םה ןה ;םהירחא םיכלוהה
 םה  הכרעמב | ןיידע םא וכ == ,הלחתהה תא- - לכה עבונ .ונממש
 שי" םויה דע תונויצב השענש לודג וא ןטק רבד לכבו  ,םידמוע
 הלאה םישנאה לא טיבמ התא .םהלשמ םד:טרוק  םגו רמָחו ןבא
 התא הז םע החי לבא ,םהילא הלודנ .הבחו .דובכ"תונה אלמתמו
 ,הדובעה תחמש אלמ תויהל :ךירצ םבלש ,וללה : ךמצע תא,לאוש
 ,םהונפ  ולפנ הכ עודמ ,וישנ תא םמעל ומלש רבכ יאדוש ,וללה
 ,תאזה .הביבחה הרובחה יכ ,ךל המדנו + ךכזלכ םניע הבוצע עודמ
 םישלשל בורק הז ,הרשע-שמח הז קספה ילב התדובע תא תרבועה
 ףחא שיאכ :הלוכ  ,תונויצל הל שיש המ לכ הרצי רשא .הנש
 רמו ,השפנ תיתחתב קומע קומע תאשונ איה השקו לודנ רבשמ
 <> ,היפב .ןיא רָבּדַהו , לבוקו המוה ,התוא קנוח הרופ -- רמ הל
 ,וליקהל רָבַּדַה לכוי יכ ידמ רתוי  באכה לודג

 ונחנא םיעמושש ,חמוד + םבלב םומכ םדוס ראשי םנמאה
 ; הלאה תובוצעה םיניעה ךותמ  תפקשנה ,הבוצעה הלאשה תא
 ,םישרויה םה ןכיהו | לכה תא ושע ,םיליחתמה ,םינושארה ,םה
 םה הפיא ; םיניקזמ םדאדינב ןה % םמוקמ תא שריל ואובי רשא
 רפסמ אוה בר םאה + םינקזה תא םילשהל ואבי רשא ,םיריעצה
 רוד ךשמב | ונל ופסותנ רשא--ותעייסו לצרה דבלמ-- ,תומשה

 סצרה .תומימ .ונל ופסותנ .רשא ,פ"הכל םיטעמה םה ןכיה + םלש
 הל שי "ישעמ , חסונ םגו % הנש הרשעדשמח ךשמב | ,התע רעו
 לש םיזכרמה  ירבח וא לעופה .דעוה ירבחש ,חיננ : וז הלאשל
 הבס .וזיא ינפמ ,הדובעה ןמ רטפתהל  ורמאי תונושה תוצראה
 לכהו .העשה העיגהשכו + םמוקמב םירחא = ונל ' שיה- -.היהחש
 ? רחבל ימב :ונל שיה--,השרח הגהנה | ונל הצוחְנ יכ ,םידומ
 הניזקה = םלואבו 4 ;םיחמש = ונלוכ  היהנשכ  ,תוריחבה רחאלו
 רקנמ שוחי .אהי אל םאה ,"הוקתה, ריש עמשיו ןנורי ליזאבב
 + ונבל תא םסוכו

 לורגה םכרע רבלמ רשא ,ושענש םישעמה לכ םה ןכיהו
 ז , םמצעל םהשב

 והוא וניאר- אל רידב .הלגעה אלו יבר תיבב ינא אלש ,האנו -

 ,םישרח םישנא םג = םחכב רימעהל | םיבירצ ויה

 ,םינושארה ןויצ:יבבוח, : רבדה .אלפנו % תולמע םידיו .םיצורח תוחכ
 העשב ואב ,התע דע תינוזינ .תונויצה םהמש  ,חכה:י לר דג
 היתעייסו לצרה ; תובשחמו םיריהרהמ .ץוח םולכ היה אל .ןיידעש
 תובשחמ אלא וראשנ אלו םיישחומה םישעמה .ומדנש העשב ואב
 >ישנא .םלועל ואיבה אל = הלוכ . תונויצה הא ;  םיעות . םירוהרהו
 םבלש םישנא = ,תויזהו  תונוימד ::ילעב םא . יכ. ,םירוהז השעמ
 / ... םדיל--םחמו םחמל םרוק

 ,םויה :ונתא םייחה . ,תונויצה תובא ונל :םה םירקיו םיביבה
 :עמשהל םה םג םיבייח תואיצמה תמאל לבא .לכה ונל םדימ יכ
 תונובשחבו תוררתפהה ינוקתב קר םישמשממ  היהנ םויה .לכ םא
 חמ לכ תא תונויצה לעמ לידבהל ףיכונ םא ,ד ב ל ב "םיישעמ,
 :םא .יכ .,"תונקירה, טעמתת .אל ,הרומנ "תוישעמ, םושמ וב ןיאש
 י'אספוק קר .םא .יכ | ,דוע \ונל היהת תונריצ אלו ,לדנת
 < תוחכ ונ5 ודלוי אלו . ,תוינמה לעַו .םילקשה לע הב .עימשהל
 ,םיניקזמו :םיכלוהש ולא 5ש םמוקמ הא .אלמל ,םיריעצ :,םישרח
 ,םלועל תבצעה הבכת אל םינקזה .לש :םניעבו

 םא ",הכותמ :חמוצו לדג .לכה  ;איה  תירע-עקרק תוישעמה
 לכה -- הכשחו הרצ הניפ תישענ איהשכ  .הילע םישורפ םימש
 ...הכותב לבונו שמכנ

 0 (.אובי ריע)
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 .בוט-מוי תופסות לש וחלק

 (.28  ןוילגמ ףוס)

 יה

 ירדע :,ועינה .השעמה ימיו "םינמזהדןיב, ולכ * ,חספה רבע
 < תורצל םימיכשמ ריעה ינבו .תוחונמ ימלו הרשל םימיכשמ תומהב
 זשיר ףתכ לע םיאושנ םישולחו \ םינטק םירלי\ , תוחנאלו  םויה

 הראשנ  ,םילנר .תריהמו  האירב : ,ילש הלגעהו . ,ןברדתיבל אנכור
 < תע אלו .,העורה רמא ,איה הכר ןיידע .הדשה האצי אלו 'תיבב
 .--המהבה .תרות דומלל תוהש הל .אהת רוע .ררעב התוא ףסאה
 |: 5ע הכומס  אהת העש יפלו | ,.הרג - .תולעהלו * הנוזמ לע :רוזחל

 = ,הל ויה םיספורטופא הברה  .התעש עיגתש : רע \הילעב .ןחלש
 .. תוקפתסה תדמל הליגרמ הו . תחנ העבש אל םלכמו ,וז הבולעל
 לקמב תועינצו ץרא ךרד הדמלמ הזו ,אוהש-לכב היפ תא רכוסו
 "= הבער :רימת התיה ,הב וחרט םיברש ,הרוט בורמו = ,העוצרו
 , הלבנתנו--טעמ דוע ,הרשב לרלדתנו המדו הבלח טעמהנ ,האמצו
 .תושרל יתאציו .רוע יל תקפסמ התיה אל יבר תרותו --סנ .הל השענ
 . שררמה-תיבב הרות דומלתל םיתע לוכיבכ יל יתעבק | .ימצע
 6 !הלגעהל ידיחיה ןורטפלו באל יתיש ענו

 1 בוט םלוע ; ונינש ינפל חתפנ ,תוריחו רוא לש ,שרח םלוע

 ךורכה .לבחב- קיזחמ  ,הלגעהל יתרמא -- =! יתפי יאוב + ונימימ
 ,םיקמעבו םירהב ,םירעיב לייטנו הרשה אצנ - , הראוצ לע

 ויז ,םש םייחו העונה ! ודובכב יִתוא אילפה הז םלועו

 " .תופוע =: ינממ .תואלפומו תרז  ,,תואנ תוירב . םוקמ לכב ויזו
 םיחרופ | ,סינימ המכו ,המכמ ליסה קלי ה םינושמ .םיבובוו
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 . וירוחאל .רוזחל וילע >>

 + ןיעה =< ,

6 

 ,תחתמ ץראה לע םיאשדו םיבשע ןיב .םירתנמו לעממ ריואב

 ןיעה  .הָנהנו תעמוש ןוואה . הלודג הקירשו םוזמזב  ,הנירב הליגב
 םילגרה ,חמש בלה |; חוחינ חירב חירמ ףאהו תגנעתמו  האוה
 לע חטתשמו .החמש בור ךותמ .לגלנתמ >,ץפקמ ינאו --- תואשונ
 הדימ םינרק ,הינפ רואמב יל תקחשמ המחה .םיננער  םיבשע .יבג
 אוה 'בוט ןכא ! רוחב : תרמואו יל הלאוש איה ולאכ , תזמורו יל
 ! + הזה םלועה

 םוקי, לש ןוגינו וילאמ יפ חתפנ בכושו דקרפתמ ינאש רעו
 תכפוה הלנעה .הקד היכב לוקבו םילופלסב וכותמ אצוי :!ןקרופ
 44.1 המדהמ =: תרמואו ההותכ = ,הינוע ילע- תדמעמ = ,יל הינפ
 %ְךְל המ ,רמולכ

 ,ידוהי יבר ,תמאב .ייבל םע יתרבדו יתררועתנ דימו
 .יתקתתשנו םימעפ שלש יתקרי> ., .+ איה המל וז

 לע בכוש  ינא .המשל בשע תלכואו הליבאב הקוסע הלנעה |
 ןאצ תא העור אוה ךאיה  ,יתבשחמב הלוע .בקעי וניבאו המדאה
 םחיל םימה תותקשב ןמישמו תולקמה תא לצפמ ,ימראה  ןבל
 לע לחרל קשנמ אוהש ,םידוד תוקישנב ינא .רהרהמ ) ןאצה 2
 ,תיתרמ . ינאו יבלב ןילוננרה לש רוקינכ = ,דיפ ,ריפו -- ראבה
 .ןיחתורב :הוכנש .ימכ

 הביר דגנכ הזב יל זמר  .הָיה ערה רצי לש דיפ הז דיפ
 ששובתמ יתלחתה םאתפו ךימת הב קחשמ יתייהש ,תחא 'הפי
 ומעט הז ריפ יל שריפ וישכע ,המ .לעְו המל תערל אלש  ,הינפמ "

 . ראמ יתרעטצנו יבל הוד .היה הז לעו ,וב יתיוכנו --- רבד'לש
 וז ראות-תפימ ,רוחב ,ךל תאז : רמואו יתוא חיכומ .בוטה ירצי
 איה !רכנ לא תב ,היפפיה הדלותהמ ,הב תקשחש ' |

 םיעוגעג - ובקב תנתונו םדאה תא הירחא תכשומ םיברה היפשכב |,
 וז הירכנלו ₪ המ .וישכע ךבלבש ולא ןיעמ םיעותעת | ישנרו
 ! בבוש רענ ,ךל שרדמהד תיבל |

 ,המת ,המת .הפרח .אשנ המימתהו הבולעה הלגעה לע ףא
 יכו !!הלגעו ובר תיב לש קונית !המהבו לארשימ םדא" ,רמא

 . ! + עורפו בבוש רענ ,התא יונ <
 . ונממ | אוה .קזחו בומדרצימ | רתוי םורע ערה רצי לבא =
 5ש .הפיה ומלועב ולגר דימעהו . שרדמה-תיבמ  רענה אציש .ןויכ
 תקרק רי  ,"הרלותה, ינפב לכתסנש ןויכו = | אוה-ךורבהשודקה'
 השק אהו :-- הנממ ויניע תא ןוו = ,הילע ךושמ ןח לש טוחש ,וז

 ףחדנ אהיש | ,ול היר עבצאב הלק הפיחד
 וילאמ  ךלוהו רחממ .אהי --- ףוסלבש דע .ךלוהו ףחדנ = ךלוהו
 .ומצעבו :ודובכב |

 ,.דחיב הלגעהו, ינא ,הרשל . . ,םשל וילאמ ןבומ + ןאל .יתכלה
 יתלגע תא האור יתייה.ריע לש הרוביעב קוריה  רהה לע

 היכב

 בוט הערמ יל .יתרחבו קוחרמל הזמ .יתעסנ םימי רחאל ,הליחתב >>
 אלה ןוימד . לעבו הפיה שפנ םכב ימ .  הארמל דמחנ > ,ןנאשו

 םיהובג קרס ינליא ,רפוג יצע חמוצ .לודג רעי ותבשחמב ול רויצי =
 םיכבתסמש םשארב םיקורי םיעבוכ ישובלו םיעזגה ימורע :,םימשב
 ירורהז = .םלועה : ריואב .הלעמקמ רחא קורי :םיל .ווהו = הזב הז
 םישועו | ןנער אשר ינפ לע ,םיחתמתמו םש ךרה םיעקוב קמח
 םיקנעה .ילגרל :בהז ירותו .ץורח קרקריב המקורמ | העירי ותוא
 יפלוז םעונ יחרפו םיבשע .הסוכמ לודג רושימ .רעיה :ינפל :., הלאה
 המוק ילפש םיכר םיצע לשו םיכובס םיחיש .לש ןישרחו > ,םימשב |

 םיאלמ תודש הזה רושימה :ינפלמ , תוצובק תוצובק 'וילע םירוזפ
 ןמ םימלעתמו קוחרמל םיכלוהו םיכשמנ  ,תמסוכו .הרועש , ,םיטח

 תישענו הטמ הטמ תררויו :תעפוש המדאה דחאה ודצמו
 לכ ינפ לע רבוע םולולצו .םירק םימ= םרז העקבבו , הלודג העקב "

 < םלועהה 3

 , הלב עשעתשמו ץצחו םינבא יקולח לע ותצורמב רקדומ / ,הכרא

 וכ .ןוי לג

 הרהמ דעו  :,םינרוסמו 'םיתובע  לחנ .יבהע ןיב אבחתמ אוה ענר
 עיבמ :לוב-לובבו = ןבאל .ןבאמ ' גלורו .ץבצבמ  ,םשמ  קנומ אוה
 ..עבעבמו

 גנעתמו הנהנ :ינאו  ..וב .הולשו החונמ ,הזה םוקמל ןח
 בנגתמ ,ףנע .לע רמועו םשל אובי חרופ ףוע םימעפ , ודובכ :ויזמ
 ?ןאכ'-הו םרא שפנל המ : ילע אהותו ויניעמ תחאב יב לכתסמו
 םולש .,םולשו --  םיפנכ שרופ = ,ובנזבו .ושארב ענענמ אוה דימו
 הקחמש ,תופועבש ןחדבה הז ,אב ריזרזהו חרפ הז ףוע . ..! ךל
 רנוד ,הנויכ המוה  ,לוגנרתכ ארוק  ,ןהישעמו | תוירבה :תולוק
 תויח ..תופוע  תחישו ןושל .לכב .הנהמו .ףצפצמו קרושו  ץייצמו
 וררועמ םינושמ םיעונענ השוע אוה וטופטפ תעשבו = ,תומהבו
 לוק אוה -- רעיב ךלהתמ ףות לוקכ עמוש התא םימעפו , קוחש
 !ותוא .רקנמ ,שבי ץע לע םש ספטמ | ,ינרקנה  ,הז ףוע = . רופקה
 העמשנ קוחרמ, , ותפילק ךותמ םיעלותו םישותי .איצומו ומוטרחב
 תוטקלמו  .תושכנמ ,םילרע תונב תחישו  .וחאב העור םופ .תרחנ
 הדשב םיקוחה .תומוקממ חור .יפנכ לע תאשנ | ,תוירטפו  ןיהמכ
 יתלכשה ,םיטעומ םימיב ומלועב יניע וארש ,םיהלא ישעממ ., רעיבו

 יולגו דקרפתמ = . יבר תיכב :תובר  םינש יתדמלש המ לכמ .רתו'
 ! ונקלח .בומ המ , ונירשא : יבלב רמואו יתלגעל טיבמ ינא  םיניע
 ינא .ןוא םא ,ןאכ  םייוצמ ונאש לע .הזל הז .תודוהל :םיכירצ .ונינש
 ,הוה .האור :יתייה אל יל תא ןיא םאו = ,רידב , האולכ  תייה ךל
 : ,.הז .יפויו יונ

 .הבל לבב 35 .תעמשנ .התיהו  .הבוט יל :הקיזחה הלנעהו
 תורה הילע .החנשכ . ןוצר .תעב ינפל תקחשמ התוארל היה םיענ
 אוצר .לגע .ומכ תדקרמ -הליחתהו .הירוחא .תא  המירמ התיה םאתפ
 יל תטשופ החיה .ומאל לומגכ ., הרתי תובהלתהבו החמשב בושו
 ימי .ךשמב ! ינפצרק : תרמואכ ,המוק .תפיפכב הָראוצ תא .םימעפ
 שרחתנ ,הרועו רשב .תלעב תישענ איה = ,ונינש .ונינתשנ .ץיקה
 ..הליכאה תואת יב הרבגתנו .,קזחתנ יפונ ינא םגו תופי תורעשב
 שבי .ןבת לש םעטכ ומעט .יל .היהו = ,ידומלתל = דוע ישפנ ןיא
 ,ההשה .ןמ העבש האבשכ ,הלנעהל :ןיסובלוב  תופילקו

 תולאשב יבורק ילע וררועתה --- .אחינ הלגעה אמלשב --
 םא  ,תויהל הפופ רשב .תאירב הקד .המהב --- .. ,רפומ .ירבדבו
 . הילעבל = בלח ןתהו ..תודלו השעת ,הסג המהב ,םשה הצרי

 םירבדמ ונא .ןיאו  .םלועב ..תמייקתמ  איהו הארבנ | וז תילכתלו
 התא .לכתסה + ךפוסב .אהי המ התא ! רוחב -- ךב אלא התע
 ,ךילעמ ירוהו-םלצ .רפ ..רחא .שיאל תכפהנש ,הארתו ךב ךמצעב
 תיבע .םודאו סג .ףוצרפל .וכפהנ םימיענהו םירוחה .ךינפ - רטסלקו
 אעמיק .ירוהי .תליכאכ אל ךהליכא םנ ..התא ושָע .אירבו תישכ
 . תחא העילבב הלודג םחל תסוהפ ,הברה ללוז התא אלא ,אעמיק
 'ך ו תג רש לש תוערה .םהיתודלות  ,ךילויט ירפ ,רוחב \,ךל הזו
 תויהק .ךנוצר .ןיא םולכ .,.דימת םש לייממ התאש ,ךי תו רעיו
 + הנקת ךל .דוע ןיאו יעבדכ שיא

 : םיבישמ םהְו םילאוש םה
 ,הוחב .,אצ . הבישיח איה תחאה ךתנקת , , , ןשיו שו --

 !שיא תויהל לרתשהו הבישיב רמלו אצ
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 לוכאל ,רידל תסנפנ הלגעה | ..ףסאה גח רבע ,ץיק הלכ
 לש הכרה םש םייקמ  .,תחחא ריעב ?הבישיל, הלוג ינאו | .ןבה
 תויהל לרתשמו ,רעצ ייחו 'תיערא, הנישב "םימי תליכאב, הרות
 ..השוע .הבישיח הברה ,תמאבו . שוא
 ,יפונ .ירביאו  םידי תועונתמ ,תוקירומה

 .'ינָפמ--תאז .יתיאר .ירשבמ ,
 תוזיזפ ,תונושמ .תויועהמ



 ,בער =

 + וכ ןוילג

 . רצק ןמז ךשמב +5 תונקנ ויהש = ,לכשהו םיתפש תמיקעו  לופלפו
 ,ראופמ ילכ ינתשע יאו םיבר 'םימי םש החוש ותייה : ילמלא
 לכמ חעורג אל םינפ לכ לע | ,תומילשה תילכתב המלש הירב

 ;הז הסיעבש רואש = ,ערההרצי לבא | . הידי ישעמ תוירבה  ןתוא

 היה ןח .תלעי  הרלותה תומדב+ םגו הלגעה תומדב \ . בכעמ חיה

 הוהב .ינפלש .רבדו רבד לכ לע :יל הארמו  םיקרפל יתוא .דקופ

 --חבישיה ירוחבמ יריבח.ילצא אב .רבעבש םישעמו יבל .ירוהרהמ

 ךכתתמ םירוחבהמ .רחא היה . הלנעה .יתבשחמב יל התאַרנו

 היה = .הלגעה \ תככחתמ |. התיה ףךכ ₪ יבלב> ינא = רמוא ,וכהדכ

 המונצ | תפו > ןונצ ךרוכו = ,םימוי וא | ."םוי = רפוחמ, = .םהמ רחא

 וא .תיטנולא - תספוכ  התוה ךכ = דחיב  םלכואו . ןובער = ימוב
 לש םירוסי יל ויה .הבישיהב ימי = לכ \ ,הבערה הלגעה : טוטרמס

 ץראה .לע ,יריבח .םע ןשי -ינא ,יבל בכש אל הלילב .םג ,  םיעוגענ

 ,תואובתו - .תונליא = ;:תואנ - תוארמ האוָה יבלו :-- .לפפס :לע וא

 יתטופק ..עיקרה רהוזו הרב .המח ,תועקבו תועבג :,םיחרפו םיציצ

 רכ הארנ * -- םיצקוע םישוערפו .ישארל תחת . הנותנו תלפוקמ
 תולחיז :תופיו , תומודא ייוניבר השמ תורפו, = ,יתושארמ בוזא לא
 <- םיעורמו : םיעקות = ,םיהחונ : םינשי:םירוחב ימטוח = ,יבג לע

 םומשב..לש חיר ;--- םיקיפמש .םהיפ לכהו .יחומב ןגנמ :גיזיצהו
 וללה םיגונעת לכמ קירו :רוענ  ץיקמ .יתייהשכו = .יפאב .תרוטקו

 ירעצ שובכל .יתלוכי .אל םימעפו ,דאכ דע ותינענ הקקוש .ישפנו
 ! יריבח לעו ילע יחור המחב הכובו זנרתמ יתייהו

 יואו ונ5 .יוא ! םילטלוממו = :םילוג  םיחא ,םיחא = יוה =

 לש רעצ וא ,המילכו השוב לשו רעצ לש םימי= = "ונימי,ל

 תיבב ,תולצע םחל ,םיבצע םחל :ילכוא לש השוב וא

 םישוערפ יכושנו םישפשפ ימוחלו םויב  ונא שפנ .יפוגס = , םירהא
 ,םלועה :ןמ תוריזנ  ונילע לבקנ המ לע . .. ?המ .לעו .. הלילב

 ונתודליב ונא יכניפ יכחלמ . . , !+ םלוע לש ונובר ,האנה ךמלועמ

 ! ונתונקזב ,היהג םינלטבו
 ,םיתמ םירגפכ ביבסמ ילצא םיבכוש ,םינשי * יריבח לבא

 םהילע ינא .ררועתמ דימו .יבלב םהיא הזובו םהילע. ינא םעוכ

 : המואו םסייפמ ,םימחרב
 הבשחמב םימעפ ,םכדובכב עגופ ינאש ,יריבח ,ינואט

 תעשב ספתנ  םדא ןיאו ,דאמ יל הרמ ישפנ .רובידב םימעפו
 ! םיללמוא 'םיחא :ומונ .ומונ .  םיבוהא םיער :,יינואש , ורעצ

 ראש ךותב ינא בתוכ -- אעיצמ אבב הבסמ ונמייס שמא, = |
 "הדמתהב, דמול ינא -= םימיענה ץיקה תומימ רחאב ,ימאל םירבד
 + .- וניבורק ןוצרכו ךנוצר .יפכ שיא  תויהל  ,םשה' ךורב :;דמועו
 לכ תאו = ,הרקי ימא ., ךתוא .תוארל ,יתיבל .ישפנ. הפסכנ---לבא
 אובל :ינישרה = ,ךממ. השקבב .(הלנעהל .יתנווכתנ יבלב) יבוהא

 .ףרדה תאעוהב יל ךרוצ | ןיא .םימי המכ ךלצא  ההשאו .יתיבל =
 ,םילענב אלו ,םהילנרב :םיִכלוה ונלשמ םירוחבה לכ .ילגרב .ךלא
 לע  םלימרתו = םדיב .םלקמ ,ועמשמכ וטושפ ,ףחי םיכלוה אלא
 דוע יפיכב  ,םשה ךורב ,שי ירה םינמוזמב םולודג ייח ..םמכש
 הלינמ  תאירק רכשב יל ונתינ :ולא :תועמ , רבעה םירופה םוימ
 ,תבשב  ולצא דעוס | ינאש | ,ריננה ינולפ  תיבב :הלשבמה ינפל
 ינש | , ונתוחמל הזה תיבהדלעבמ תונמ חולשמ תריסמ רכשבו
 תוצמח תא דקונ יתייהש ,חספה סרפב יתחוורהש , יצחו םיבוהז
 לע יתאצוה םהמ יצחו בהז --- תופטקמהו תושלה לע חיגשמו

 תאלטה לע דחא | בהזו "יל םירפהה םימי, ינשב  ןוזמ  תליכא
 ,יריבח ריב :בהז יצח יל שי רוע . בוט םוי .רובפל .יתמופקו םילענ
 םיללפתמ "הרשע ןינמב ימוקמב ויתרמעהש 'לע יל בייח ראשנש
 ותוקת הדבא אל רועו .הנשה תותבש לכב ,דחא לבא"תיבב \

 תואצוהל .ךרטצא לש לת ה אלה ,ןפ: םא  .יבוח תא :תובגל |
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 ."ילגרב .ןכ  םג ,םשה הצרי .םא , ,רוזחאו ילגרב  ןאכמ . ךלא :,ךרדה
 גורעת .ישפנ -ןכ .םיִמ . יקיפא .לע :גורעת :ליאכ, .,הרקי  ימא ,יוא
 ."אובאו .אנ ונישרה ,"ךילא

 , יתצלח : ,יצלח  יתרזא ימא לש :. התבושתל ןיתמהל אלשו
 : היה .םא ., ירוחאל .יל .תלשפומ .יתטופקו ., ףחי, ךרדל יתאציו ילענ
 יאלה ,ינא, היה הז. םדא ,םלועב רשואמ דחא םדא העש התא
 המ לבא .,םיסופ : לע הלאו 'בכרב הלא ,ךרד ירבוע םה םיבר
 ,יתומכ :םילענ-ץולח .הבישיזרוחב תכילה דגנב יבמופב וז = העיסנ
 יקנו בוט .ריואל קינחמו לספנ .ריואמ ,היבחרמל רצמה ןמ .אצויש
 % םיכרד. ידצב :ךלהמ יתייהו המחה ץנה םע .יתאַצִי %שפנ 'בישמו
 תחנמ תעכ יתיבל יתאבו  ,בל בוטו חמש .,האובת  םיאלמ תורשבו
 +ההשה מ. רדעה תאיבב ,ברעה

 ,ונוכנ .םיהש :,הרגב : -איה .הנהו -- יתלנע .-תא .ינא האור
 התוא .ןיולמ םינש .רקב ינב םירפ .. םידוד .תע עו תוחמוצ :םינרק
 ,תוקלחב הל םיכדתשמ , ונתיב :ירוחאמש ,ןגה רהג רע הרשה ןמ
 ,םיכגוע .גהנמכ . לכה . ,הילע .םיצפוקו םידקרמו םבגז םישכשכמ
 ,ו5לה םידבוכמה .םינתחה תא .שרגמ ינירה ..םיפמונמ רמחדירוחב
 הל .יתרמא :,הינפ רגנכ .הלכהל = אבו ברקתמו ,םדובכ .תליחמב
 : ,תשבוכ .איחו .,הראוצ תקלח לע הריבעהל ירי יהטשפו ! םולש
 0 תותינח . יתשכ - הינרק .יתשו .,ינפב לכתפהל אלש ,עקרקב . השאר
 ףל המ -! ךדי ףוסא : תרמואו .יתוא תמואמכ ,ידגנל תויוטנ- תונטק
 : לע הל ,יתלחמ .רבהה ילע השקוהש יפ לע ףאו + ינקבחתש ילו
 ..החנמב היגפ .הרפכאו םעפה דוע רבד הל הפנא :,יהרמָאו ינובלע
 !ןיאמ-ןיאמ : הביח לש .האירקב הפאל .יתשגהו ריצח יפכ יתאלמ
 רורצכ .המהבל  ריצח הפי .תומהבה ןושלב ,יאוב ,יאוב---רמולכ

 יל  האתשמו תטבמ  ,היריחנב תפאוש הלגעה , השאל | םיחרפ <
 זינתרכה אל םולכ .רחא אלו אוה ינא ינא םא ,תקפוסמכ
 תבוט ,איה האנ המכ: ,הב ןנובתמו רמוע  ,רמ .קוחשב הל .יתרמא
 אלה הבישיבש רוחבה ינאו :.החמשו .הלהצ ,רשב תאירבו -הארמ
 "= םימונצה ינפ הארמבו שוחכה יפוגב הינפב ינא קוהצ .יברד  תרגורגכ
 אלש :,יבלמ  תאצוי = השק | החנאו ןנובתמו  רמוע -- םושומכהו
 ' הפסמ ,הממושָה :יתודלו לע הניק :התיה איה וז /החנא , יהערמ
 הנעט  התיה וז ןהע אלב : ורצקתנש .,ימולע/ ימי לע  םירורמת
 " | םושבוח ויהיש  ,ךנוצר ךכ םולכ- ,םלוע לש ּונובר : הרמו .הרומח
 = | .?ךמלוע תא . הארי .אלש  ,בולכב / זואכ ,ותודלי .ימיב .םדאה תא
 ותושעל .ידכ  ,םירבד :בורב וחומ תא .םישידגמו :םיאלממ \ ויהיש
 + יתמגודכ הנושמ הירב

 < -ינתרוכה . ,ינפ. הארמב  ינריכהל  השקתמ התיהש ,הלגעה
 איה .הליחתב הכרהכ הבהאב יל  הראוצ הטשפ דימו ,ילוקב
 "המ יאשחב יל ייהמהמו, הצחמל תורוגס םינועב  תדמועו  תשגרתמ
 *;םימעט .המכו המכל שמשמ היה וז הרבה לוק ..הבל ךותמ המ
 ! ינפצרק ,ינפצרק : השקב שמשמ היה , םלכ .תא :שינרמ יתייה ינאו
 ידוה ךלה הנא א שמשמ היה ,ריצחכ ךיפוצרק יל. םיבוט .יכ
 ןה המו  תיער הפיא ,ישפנ הבחאש ,יל .הדיגה + םאתפ .םלענו
 ; ךינפ המכ ,יוא/ : רעצ םג שמשמ היהו % תצבר  ןהיניבש .תומהבה
 2 ! םיערו .םירוח

 ןמיס ,, ראמ האנ ,בוט ינפ הארמ הארנ הברדא ימא יניעבו
 ;הילע ישפנ .עגימו יפוג תוחכ לכב הרותב למע :יתייהש , יל םומ
 + ךודושל :יל תעייסמ אהה ,לארשימ םכח דימלת תרוצ ,וז . יהרוצו
 ןתחתהל םילדתשמ | םידוהי | .ינש ויה הארנש יפכו . םשה תרזעב

 / קוחרמ :ילע םיאָרַמו .ימא םע םישחלתמו הז .רחא .הזב .םיאב  ,יב

 2 םינתונו םיאשונ םירגתכ ,חצמ ו םיניע 'רוקיסב ,הזימרב

 ! חרפו רותפכ : רמואו גילפמ הבופה = םהינפלש הרוחס לע

 .םולכ , הז רוס םילגמ ויה אל ילו. ! עב :רמואו :ויפ .םקעמ .הנוקהו
\ 



 ילמלאו =- + הלא :םירבד ןיעמ .עדיש  ,לארשימ .רוחב .אוה .לגע-
 תחא "תמאב  תאז | התיה הלנעה םע .תחא הנועב סראתמ יתויה
 עייתסנ אלו -- ינובכע םימשמש ,המוד | ,תולודגה תואלפנהמ
 + רברה

 הליחתבכ ילע אב אוה !ערה רצי ןשיי אלו םוני אל .לבא
 -תבוט ,הדלותה רחא . .; הי רח.א יתוא ףשומו התפמ ,וייותיפב
 ,רמואו ךשומ .רעיבו הדשב היפי לכ תא הארמו תלטרעתמש , ןח
 תבומ ןינב ;ךנינב אצ | ,יניגב אל םא ! םלועבש הטוש .,אצ
 אהתו רמע ,תאזב ינלישכהל וריב התלע =. ךפוג תואירבו ךתאנה
 תילכתל  ,יתמכח לעו ישעמ לע ,ומות :יפל ומכ  ,ינלאשו ינקנקב

 ארפו יל געול .אוהש הארנו ,ידומלתמ יל עיגמ המו רמול :ינא המ\
 םירבדה .בושיה -ןמ אלש .הנושמו התוחפ הירב ,ויניעב ינא םחא =

 לכו ונתוא ,יתומכש :ימו .יתוא הנגמ ליחתהש דע  ךכ ירול ועינה
 ,התא רובס . . .אלא התא ןיא + רמואו ילע גלגלמ ,ונלש םישעמה =

 ומכ הל איה .המהב --המהב ! םולשו סח + רמול ינוצר המהבש

 שגשמ םדאו ,ונוצר .יקוח יפל היחו ,הליחתמ רצויה -התוא ארבש
 אלש ידכ ,ומצעל םינושמ םיסומינ תועיבקב דקהשמו .וייח יכרה
 םדא אלא המהב אל = .אוה-ךורב שודקה וארבש .ומכ אהו *

 ! התא .הטוש
 איהש תוינע השק | . םולכ וליעוה אל וללה ןישובכ ירבדו 7

 יל . היה  רשפא יא = .. ארונה ' ערההרצי תא וליפאו לורב תרבושי
 םימותי .,םינבב תלפוטמו הממושו .הינע הנמלא ,ימא לצא ראשהל
 תורעילו םיאנ תודשל .םולש רמוא ,ישפנ יבוהאמ יתרטפתנ .,.םינטק
 ,הבישיהל יתרזהו הליחתבכ ףחי .יתכלהו ,םיקרקרי | =

 .הליחתבמ .רתוי הער: הבישיב :יל הנשה .התיה םעפה האז
 םיתבה:ילעבמ שיא שיא לצא : הדועס . ימי --'םימי,  אלב .הנש
 םיכר .תרצ / : םירמוא םימכח :.! םכילע .אל .,בער :יתייהו וטעמתנ | =

 ושר םה ףא ,הבישיה :ירוהב ,יריבחמ :םיברו ליאוהו .המחנ יצח >
 הצחמהו ,הילאמ לטבתתש  הניד .יחרצמ הצחמה הז יפל  ,ובערו *

 ךורצ חיה ךכ . ימצעב .הלטבל רשפאו איה ןיאכ .אלה .הינשה
 לבא ,עבטה : ךרד :יפ. לעו  םימכח תער יפ \לע הרואכל :תויהל
 הצחמה :אושנמ ילע השק  התיה  השעמב > . השעמל הכלה וז .ןיא
 יד אלו 1 ינפנרפ ,םלוע לש :ונובר = : המואו .םערתמ :יתייהו :ילש

 ירבח לש םתרצ לע לודג רעצ רעטצמ יתייה 'דוע ירעצב יל
 התוא רגת ארוק . יתייהש ,יתאטח  הדותמ נא וישכע . םיבערה
 יל /התיה תאז .לבא .. םש למעהו ןינעה לב .לעו הבישיה לע 'העש
 ששוח .יתייה א5- תורצב . דמולמ יתייהשכ : ,ךכ  רחאלו .,הליחתב
 ,תולב :תולענל .םג * ששוח יתייה אל > ..הליבאהל .ךכ לכ .דוע

 תועורזו .תטטרמתמ הטופקל ,תופחיתמ  םילגר תועבצאו תובקעל .
 םירבד לע איפונכב. םיגלגלמ | ונייה ירבחו. ינא ,הברדא , תופושח |
 ולשמ | ךפונ ףיסומ .היה רחאו דחא לכו ,ךכב המ לש וללה
 לע יתרמעשב ,םימיה  תירחאבו ,אתוחידבד :אתלימ םהילע רמואו <

 איהש ,םינצבקה--הבישיבש הבוטה הלעמה יל  הררבתנ ,יתעד "
 םילבקמהו . .םיחמלמה :., םיחמש םינצבק  םה: ,הכותמ | האוצומ
 . םתוא .םילטבמו הוה םלועה יגונעת לע םולחומ .הלש םינלטבהו

 ןיאש .הפיו איה הלורג | וז .הלעמ ירה : הלונבש .לארשי ינבלו
 . התומכ

 רחאל ,תרנא  ימא .י5  תבתוכ -- ! ריקי ןב ,ךל ,בוט .לומ,
 ןיבת .ךמצעמ :יאדו 4 יתרפבי יל :.םג בוט למ הכורא הקיתש
 ! הכומ העשב הרפ  התשענו  הֶרלי .ךתלנע + הרפ עמשמ המ
 ,תיבב = בלח רב

/ 
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 ! .ךרוצל - םג .טעמו .הָריִכמל ןטעמ

 9 דו

 וכ ןוולג

 ןמא = ,ונימיב הרהמב ךממ םג תחנ .לבקל /הכזאש יאולה , ונשפנ
 2 המ :אלא ,.דאמ הבוט הרפה :! םלוע לש ונובר ,ןוצר יהי :ןכו
 איה .! הבלוחל יל  החינמ הנוא יל  תמרוג איה :לודנ רעצ
 אצת השפנו טוחשה לגעה לע הענעגתמו העונ ,תזגורו .תרדונחמ

 ,שאכ . ,הרלי תא  חכשת אל המהב = ,תאזכ  עמש יימ , וילע
 הלגע התוה :הירוענב רוע + הנטב:ןב םחרמ חכשת אל  ,לירבהל
 הפוא תדמל התא ..התא אלא הל חילצה' אל , תררוסו הבבוש
 .:ףמצעב הברה דמולו .טעמ הדמלמ תייהש :בטומ ,היכרר תא
 רמוא תמאהו ...! שיא ,םשה הצרי .םא  ,תייהו דומל ,ינב  ,דומל
 ןהנו חקמה לע  רמע אל בצקה . דאמ. בוטו .ךר היה לגעה ,ךל
 ולש- רבכה רצחו | לגעה לש .האירה תא :םגו ,יתשררש המב יל
 ינש- ארגיה:היח ירי לע  ךל :חלוש ינא הז .לנע ריחממ | .יל ןתנ
 ךל היהש חרוטה רכשב יולצה ולש  רבכ .רצחמ :הכיתחו םיבוהז
 הֶז םתא :םיקבר אלה םכינש .הביבחה \ ךתלנע לוריגב .רבעשל
 %.., ונא- רועו -< !.ךל .םפבתיו הנטב ירפמ התא לוכא + הזב

 ינוע = ופשח . ,. יתארק אל  תרגאב דוע  בותכש המ לבא

 בשיל ידכ .םימ  ןותוק .ילע וכפשש דע ינפ ונתשנו יחומ .לבלבתנו
 +היה :המו ,יל המ  ,םילאושו :יתוא * םיביבסמ יריבח ...יתעד תא
 ינאו +םולשו םח ,המ איה אמשו הלוח .יתיב ינבמ רחא  םולכ
 השעמ םהל .רפסל + בישהל .יהלוכי  המו . קתושו יבל לע ידי
 ;המהב :ליבשב .אוה הזה לודגה : ירעצש :,םעידוהלו לגעב היהש
 לש .ומלוע תא ,ונתודלי  ימיב ,המע תוארל רבדה היהנ םימשמש
 םש תולבלו תורשה ויזמ :גנעתהל .,הנושארה םעפב תישארב רצוי
 ילע  הממש ישפנש = ;ונויחבש םימיענהו םיבוטה  ,םימי הברה
 ,הלובשו :הרוכבמ .,הללמוא םִא  ,המהב לע הלודג .הלמח ךותמ

 חובטה הנטב :ירפ = לע '.הרלו .לע חור המחב הקעוצו תענענתמה
 המילכלו השובל :יתאצי .אלה ,השוע יתייה ךכ םא וימי .ימדב
 ,:תוירבל קוחש יתיוהו

 / .ח

 ואל רשבו ,חורו :םצעו .רינ  ורקיע לכש ,לארשי-ןב םתס
 ירבדלו  היזהל איה .חונו לק  יוריגמ םירפרפמ ויקרוע -- אקוד
 חכ שתו להלוחמו : לד= ,ינע- רוחב. ,הבישי-ןב רמוחו לק .ייאבה
 ומצע תיממ :אוהו .היתשו .הליכא אלל ול  םיבר םימיש :, יתומכ
 םירברה םתוא .,רימת ופוג תא רעצמו .וחומ תא עגימ ,ודומלת לע
 תא  זוגרהל - םיקיפסמ ויה. ימא לש תרגאב הלגעה לע םיטעומה
 ןתי אלש- ,ינוימד .תא = יב .ררועלו .ישוח תא בברעל ,ידוג היסש
 5עב הנחו -- יתבכש \ טעמכ | .ויתונויזחב  תולילה .לכ החונמ יל
 המיבח לע .ךלוהו לוחתמ .ןורטאית קש קוחשו אב הזה .תומולחה
 אוה חנה .םוענו ןטק לגע  ,הרלו םע הרפ תומדב יתלגע תיארנ
 האנח בורמ שכשכמו .הירדב השעמ תעשב שטוב ,ומא ידש .קנוי
 השפנ .למחמו הדמחמ .הנבל  הונפ : תכפוה .הרשואמ םאה .ובנזב
 הל. טובמו .ינפ דימעמ -ינא. .הממר לוקבו .םימחרב ותוא תפחולו
 ..איה המ .ונלש וז הטבה ונא םיעדוי .ונינשו = ול תטבמ איה ףאו
 בלהו ,םירפיאב .עפעפמ :םיענו  חצ םוח ,ביִבסמ הנונו ויז  ,רוא
 0 : : ;,.חמשו בוט

 =- יניעמ :הכלה .תאזה האנה .הארמהו רווח .לנלגה דימו ;
 יל-ינא המחמ ..לכוא .שקבמו ינא בער ,הקקוש ישפנ !לכ ןיא
 ןמושב .יולצ רשב םג :,הניבגו בלחו .האמח , םחל"תפ העש חתוא
 רהרהמו :הגהו .הנה השוע | ינאש דעו .יפאל ףדונ .וחיר םילצבו
 ..תינשב ליחתמ קוחשהו :ינזאב שקשקמ גוז לש לולצו ,הליבאב

 ! השק תוזח .המיבה לע .הארנ םעפה
 ריתסמו ו וממשל אבה .ינפמ . חרוב .םימי תש בכ 0 לע
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 ופחוד הזו .,הכובו :העוגו: דחא םהא לש ותופכ ופנכ תחת ושאר
 קעוצ :,רקענ - ללמואה לנעה" .! תרצונ -ךפל :,ךל : רמואו וינפלמ

 תקעצ תעמוש  הניא  ,איה הרשב /ומאו :! המ"המ --- ומאל ארוקו
 הנממ רטפתמה ,הנטב"ןב תעוש לוק .העמוש הניא  ,בולעה .הנב
 תא טשופו .וילע  ולגר .םישמ" ,ץהאל  וליטמ בצקה ..ותומ  ינפל

 תליטנ ,,ןורג .תעירפו : רעש. תטירמ: הנה .,טחושה הנה --- .וראוצ
 !תומ = תקנאו ףורפר+ ,רוגְרג  ,םד .תכיפשו >:.,התא .ךורב :,ןיכס

 ,םיניע החכמ| ,ךשוחו .רוא :לשו :םינושמ םינווג .לש איבוברע
 ,ולע תוזתנ .םר/ :תופט .. םירונפו םיהירבש :,םימודמד --- ביבסמ
 :.וחנקמו :וחנקמ. ,וב שמשממ :ינאו  ,עיזמו חלחלְתמ ירשב

 וירביאמ. דחא = ןיא- .רבשנ . ילכ השענ יפוג העש התואמו
 השענ לכה ..םיבברועמ :תומולחהו תואיצמה .יוארכ ודיקפת השוע
 -רצח ..ילש .םניא/ םישעמהו :ילש יניא ינא- :,ינוצרו .יתערמ .אלש

 לגעה ותוא :-ש .יולצ .דבכדרצח .,ימטוח .לע יולה ,יל .הארנ ,דבכ
 ינא- שא .ילחנכ . ירשבל איה טחמכו יפ לע יתוא רטוס , טוחשה

 שמ :םירקדזמ תופלוד, םיניע יתשכ םיבוהז :ינשו ,יסיכב שינרמ
 ל ןה .םינונש םיצחכו יתלגע יניע--םיניעהו ,ילע םיציצמו

 .עקרקב! .םישובכ ינפו * העוס יחור ,  ,..הממד
 :רמואו יל ארוק לוק ,ינזאב םאתפ הלוע

 ;םדאדןב ,התא הנר . !הארו ךיניע  חקפ = ,ריחב ,יוה --
 םכינש ! אוהזךורב"שודקה | לש * ויתוירב :יתש --- הלגעה | הנהו
 התשעני םגו החילצהו הלדנ הלגעה ,וב תויחל ומלועל םתאב

 ,ההיבלו ךמאל -- םירחאלו הל" הייחב .השוע איה .הבוטו ..הרפ
 ףסכְב :םירכומ ויה  ,התוא םיבלוח םהש ,הבלחב םהל יד אלש

 ..הארבנ והותל .אל .הלגעה 3התא .עמוש ,הטיחשל .הדלו תא םג

 רכועו התא ךראשו ךרשב הלכמ ,ךלוד יגל  יוא % המ התאו
 םירוחבה .,ךיריבח לכ הארמו  ךוארמ ער המכ ,האר !ךשפנ
 זובו  תונויבאו תולֶד יחל .יוא + םי יה  ם/ת א --- . םיבולעה
 ? םכדומלתב- .,המב '%ם י לי ע ומ ם.ת א -- !םכייחכ תולפשו
 העידו וא :הכאלמ  המע .ןיאש ,הרוה לבא ,ךאמ רבדה בוט
 םושמה לכו, ,.הלטב ו ,ןהילעב תא . תוסנרפמה ., תועָידיהמ
 תא .ללח = הז ירה .,הקרצה .ןמ  םנרפתיו הרותב קוסעיש ובל לע
 אהוש הז. סדא :ףוסו . ...תרה .רואמ .הבכו  הרוהה תא הזבו םשה
 םכפוסו . סכיתורוחב : ימיִב .םתא םינלטב ' ".תוירבה .. תא .םמסלמ
 בלח :אלו. רמצ אל .!:םושייה - . .םכייח .ומי . לכ; םינלטב תויהל

 הלימד לוקו

 :לגעה .ריחמ .םה.-- +ךל :ןוינמ .וללה .םיבוהז . ינש ,ןלטב ..,םכמ
 +. .? התא האור ! הללמואה ךתמהב לש

 ,תמוערתב יב : תוטיבמ .הועמורמהו הופלורה םוניעה יתש

 ההלב | ,ונואב ,םירחפ לוק ברח .תורקדמכ ..וז הטבה . יל השקו
 ,הקובמו :הקוב .,יתחת .תטטומתמ המדאה ,הקירשו המש .,העוזו

 סימטוח . ,םירגרגמ :תונורג ..,תורחינ םיריחנ . םועזערזמ .ירביא לכו

 ינימו = ,דקורו ףפוט .טשפומ לגעו --- תופפותמ .תותסל .,םיעירמ

 ,הקאנו הקנא ,םיפטו םיטטושמ םיליהבמ םיפוצרפו תונושמ תוירב

 .השק החינגו

 ...!ישאר ,ישאר ,יוא

8% % 
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 יתוא םיכילומ .ויהש  ,םויב וב
 ,וּב רסומ ירבהו הניקו ,ןמאמ בתכמ

 ול עיגה.. .,םילוחה-תיבל
 5דתשה .: תרמואו תדפוס .ימא

 הנממו ,התע \ ךתוקת הדבלב איה הבישיה !שיא תויהל ינב

 הל /הדבא  ,התסנרפ תא החפק :,הל יוא יוא ,ךמא :.עשות
 , -- תחאה התנעשמ |

 : .:.! הרפה התמ |
, 

 <> םלועה <

 הנומת | וניניעל ףקתשת רשא .שי ,ייהריעה לש היפוסוליפ,ב -

 . טסנרָא \ .ב

 .םיִמּוחתה ךותמ
 2 ,וט

 .הָריעַה לש  הנקויד-תומד

 <," .הממרו םימש-רֶהּז לש ,שמש לש, םימי ;..ץוקה ימי/םימיה
 = :נרגסנ . ,םהיאבנמ :תויפנכ:יתב ובזענ /,ןהיבשוימ םירעה ::ונקורתנ
 :שמשב תמהולה ריעה :תֶא .ובזע .לכה---.רגסמ לע .תונושה. תורבחה
 היפ,  תותשל :םירעי:תונכשמלו | .אשר:תואנל - וכלהו .ומקו זומה
 לכב ., םירהצ:ימרב :תולוסרעב םנמנלו :ןופומארג . תניגנ .עומשלו
 = יפה .ךלשה  ,םימוחתה .ךותב .רשא ,אוה:ךורב:שודקה לש  ומלוע

 ,"ןמ  םהירבד | תא :םיבתוכה = ,םיטנרנופפרוקה  םג וקתתשנ
 היא... םניאו --וקתתשנ ,םינותעה תוכרעמ-יתב לא תוריעהו םירעה
 לע :תומרענ ויה = ףרוחה-תומיבש = ,ריה:יבתכו  םיבתכמה | תומרע
 ;לכ לע  רחפ : תוליטמו .:תוהובג . תורימאריפ = ןיעב .תכרעמה:ןחלש
 :ויהש .,תועיבההו תונעטהו םייולגה ' םיבתכמה היא + ןהילא ברקה
  /אלש  .תויצנרנופכרוקה רברב | הז רחא | הזב = םוי:םוי םילבקתמ
 ?אלש .,םובושחה ..םישעמהו .תורבועה .רברבו  גישלבו .ןבהכב .וספרנ
 \-וזנרא -- +. םהימסרפמו םהיבהוכ .ץפחכ :,ןותעב םתעשב ומסרפתנ
 :ול .יזא =... יב לחלחמ .ןוממשהו ההע | קיר ,ולוכ .תכרעמה-ןחלש לש
 לש ...םנוממשמ .ול .יואו .זומת: לש . .ומוחמ םימוחתה.. לע הפוצהל
 : . ! .ץוקה:תומי

 "היה אל ,סנוקתכ םימי ויחשכ פג +: רמָאַהְל א. הנתינ .תמאה
 . "ופכ ,  םישעמו 'תודבועב .רתויב .לפוטמ .הזה :ןותעב .םימוחתה:הפוצ
 %  ,ולזמו , ןותעב  םימוחקה;הפוצ :וליפאו  ,לזמל םיכירצ לכה , האהנה
 ,ויטנרנופסרוק = ויהוש = ,ול | םֶרג | הזה ןותעב- םימוחתה:הפוצ לש
 **,תומה לעו םויחה לע--םלועבש םירבדה = לכ "לע .וילא .םיבתוכ
 לע" ;תישארב-ישעמ :.לעו . היוהה-דוס לע  .הלילה :.לעו .םויה- לע

 .תורבוע .לע = אל קרו --- המחה-תעיקש : ,לעו .היגונעתב .הבהאה
 םויחה  ולדח. רבכ :םנמא : יכ  ,םינימאמ ונייח -רשא .שיו -, םישעמו
 ..השגרהה  האפקו .העונתה ,הקספ . רבכו  םחיתו"יעבו- לארשי .ירעב
 ;שוו=:, הנש- םישלשו םירשעו .רשע :ונפל .היהש' ;הזל רכז :דוע .ןיאו
 " ןוימרה ירפ. אלא וניא הזה ןינעה : לכ יכ : ,םינימאמ .ונייה רשא
 ןייחעו .תידוהיה הריעב םיידוהי םייח שי ןיירע יכ ,ונל .המרדנ
 :םירבדה , ןיב יח םחי שי . ןיירעו :תידוהיה = הלהקב העונה .שי
 :אצויה ':,.ירבעה. ןותעה / ןיבו = תוחדנהו . תוקוחרה  תונפב .םישענה
 ו 4 + הלודגה :ריעב  רואל

 + הוה .ןמוב :תירוהיה הרועה לש :הנקוודחתומה איה .המ יכ
 :ירמ/ התוא \ םיעינמה- תוחכה םה המו \ התע הייח | ןכות אוה המ
 "לש םהיבתכממ +הנואפק בצמ תא םיעזעומו םעפב םעפ
 ראמו םישעמו תוהבועב .םירצקמה ,םימוחתה ךותמ םיבתוכה

 רירגסיםויב . ןימישיה = תנומהכ = ,םיללצו | רוא תרסוחמ ,ההכו
 ,ןואו עבצ הל .ןיא הזה .ןמזב . תוקוהיה הריעה לש הנקויר-תומד

 5 רעל .התיהש ₪ תחל הלהח = רככ הריעה = . הלאה ב
 "נב יניעש ,הברבהו .הולשה .ןק ,וחוא .חוע .הנניא .וישכע .; רבעשל
 .ותוא םג רוע .הנניא ; םוסומכ .םיעונעג . ךותמ ויל תויולת, םיכרכה
 וצומ היצידוניערג ,תעפש- וברקב  רצואה . ,ןנערהו ןשךה עקרקה
 ורגה .ומלועל | םתוא 8 סיב םילורינ ₪ המכו .המב .וכותמ

 רתמו



 היהש ,הייח .ןכות לכמו הָנְהמו היפימ הנשל הנשמו \ םויל .םוימ
 .ותוטשפב :עונצו ותולשב ררהנ ="

 וראשנ ,םדק ימימ תידוהיה הריעהל ןיהש * ,הידמחמ לכמ
 ריעה ןמ .התוא םילידבמו םינייצמה | ,םירבד :ינש קר .וישכע .הל

 וישכע םג היוצמה  ,תוינעה = ...ןיחומהדתונטקו תוינעה - : הלורגה =
 ,התיהשמ רתוי הארונו הלודג הניא יב-ףא  ,תונטקה םימוחתה-ירעב =

 -רסח הריעה ןמ קלתסנ- :הלאה םימיב םיתעבש איה ת לוונמ
 םיכומנהו םינטקה | ינועה:יתבל לעמ ףחרמ היה םינפלש  ,םוהלא
 םירעב .רשא לארשימ .ינעה . וונגה ורואמ .םהילע  ךסונ : היהו
 וינב תא לדגל -- שפנ:תאשמו  ןוזח התע דוע ול .ןיא תונטקה
 תחנומ הריתה .םהידי-לע ומלוע תונקלו םיבומ םישעמלו :הותל
 תצבור הבע קבא:תבכשו | קיתעה | םירפסה"ןוראבש < תיוז-ןרקב
 ,ןומדקה ילאירתכה .ותואל םג התע המור וניא הריעב ינעה .  הילע
 ולוכ םלועה לכ לע ץיצמ = ,יתוינעב חמשו וימי לכ "וילע .היחש |

 ינע םע .בוזעי אל יכ ,םיהלאב הטובו הריאמ הירלקפסא .ךותמ
 םעט לכ ןיאש ,אכודמו אוה .שפנ"רמ הזה ןמזבש ינעה .,ןויבאו |

 תא הינה אל תחא רוא-ןרק | ףאו םהמ הוקת לכ 15 יאו וייחל
 אלה ,וינפל שי תחא ךר | קר  .ול ביבסמ רשא הברה הכשחה
 :םלורג רעו  םנטקמ > ,הריעה :ינב 'לכ ינפל .החותפה ךררה איה

 \ הקיהמא

 תורונצ ונממש | ,ר/זאה = רוקמה טעמכ * התע איה הקירמא
 רחא םג איה וז הקירטאו = .תידוהיה .הריעל | םיכשמנ \ הסנרפה =
 תילכראירטפה החפשמה תכלוהו תתחופ םיטעבש ,םילודגה םימרונה =
 , םיבר  תורוד תשרומ  ,האלפנה הינומרההו = ,תידוהיה  .הריעבש <

 עבו תרשמה .ןמל ,הקירמאל ,וישכע םיעפונ לכד .. תערפנו תמגפנ
 -לעב לש הריחיה | יתב דעו הריעה  ריבג לש ונב דעו הכאלמה
 ינב תא תכשומ רבלב "םויחה-תישע, קר אלו * , בושחה חיבה
 ןורסח ., תחדנה .הריעב םייחה:תופיפא אלא = ,בהזה-ץראל הרועה
 ינפ לעמ ףקשנה  ,לודגה ןוממשה  ,העונתלו תוררועתהל הוקה לב
 םיריעצה תא םילשנמה סה - הממושהו | הכוראה = םיוחהדרְרִד |
 םילטלטמו .הולשהו .העונצה .םתדלוממ הריעה .יבשויבש םירוהמהו ' <

 םומוב = ..םיל רכעמ רשא הקומעהו | הלודגה :םוהתה לא :םתוא
 תוקיר ןה הנחו \ ,תוידוהי תוריע המכו המכ .הארנ רשא שי הלאה

 , סובמולוק תנידמל וכלה םירבגה לכ . בשוי .ןיאמ טעמכ תוממושו |
 שיגפת םא םינקזהו .ןהירלי תא תוקינימה. םישנה קר ריעב וראשנ |

 ,הביתכר 6 איה ותכאלמ יכ ,תעדיו =-- וז הריעב ריעצ שיא
 םיבתכמ בותכל 'תולותבה תאו םישנה תא .אוה דמלמ * + ונייה .

 לסלופמ | בתכב :ןהל םשורו הקירמאב רשא ןהינתחלו  ןהילעבל
 ףאו . תופטעמה יבג-לע תוילגנאה תופירדאה = תא :ןמאדידי השעמ =
 רסח אוה םולכ | בהזה-ץראב ומולח האורו ןאכ בשוי ימצע אוה
 ו המרי ימ- --  הניפסה"םיטרכל שורדה ףסכה = תא רובצל אלא
 ..+ +ול הושי  ימו וא

 דחאב ררוגתמה ,הריעה"ןב תא  םיעונעג .ופקתי רשא "שי =
 הואתהו | ,קרוידוינב - הכשחה  "טירטס"ןעללע,ב רשא ,םיפ

 האר רשא לכ תא רפסלו ול שי רשא לכ תא תוארהל הזע .הואח \
 בשו- -,תחדנח הנפב ,םש וראשנש ,םימימתה ויחאל יל רבעמ
 תחתמ אצי התע הז :וליאכ ,ץצונו שדח ולוכ ,ותריעל רחא םו
 רשא | בהזה"ינשבו  אלפנה והארמב םיאורה ןיע תא אילפהו ,ןרסה

 ,תילגנא תלבותמה ,הנושמה ונושלבו םישדחה  וינהנמבו ויפב

 וכראי אל החמשה ימי :םלואו =, הל םיקקונ תרשה"יכאלמ 'קרש =
 התש רבכ רשואמה | "יאקירמא,הו ,ןושארה רעסה .רובעכ .. הברה |
 ובובס  ןנובתיו  דומעי . .זא--,התיעקרק דע .תוגונעתה"םוכמ הצמו"
 ו הארו , הריעה לעמ יולתה , ל ןוממשה תא ו

 וכ ןוילג -/

 הריעה תא בועו ןנועמ רקובב םקו  ,ןולדחה-תממד תאו םייחה
 ..; רוע הילא בוש :ילבל  ,הינקזו הישנ לע

 אוה ' והומכו רואיִמיִמכ הריעב הלגתמה | ,הזה "יאקירמא,ה
 וניאו  םימימתהו םיינעה ויחא = ויח תא רישעמ וניא שיח םלענ
 תראשנ .ןיחומה-תונטק , טעמב \ףא הרצקה םתנשה תא ביחרמ
 תא ולכשב. גישמ אוהש  ,הריעה-ןב לש ותגשה | ,.התיהש :ומכ
 ,םילודגה םיכרכב .,םש,: :ראמ איה הטושפ הגשה ,לודגה םלועה
 י "לכה. תושעל רשפא  הטורפה ירידלעו .,רתוי  היוצמ  הטורפה
 םהב ןיאש םיחבכדה םתוא ,םיינוציחה םירבדה לש םנינעבו
 היחי יאקירמאה | לש ויפמ אל | ירה---,"תושממ,ו "תילכת, םושמ
 הלאה םימיב = , רפכ-ןב דוע ונניא ומצע אוה ףא . הריעה-ןב התע
 לש קונית .וליפאו ,הנופ התאש הנפ לכב םיידוהיה םינותעה וצופנ
 ,םיאלפנה םירבדה  םתוא : לכ תא  עדויו  התע  .ארוק- וברדתיב
 ךאיהו םיסנכמ תושבול  םישנה = ךאיה = : לודגח  םלועב םישענה
 : . ףנכדילעב לככ ריואב םיפע 'םירבגה

 ןינע איה הריעבש םיינוציחה | םירבדה בצמ  םלואו
 ,.תינש הזב רבדנו בושנ דוע :ילואו ,ומצע ינפב

% 

 .רמלמ .מ .ש הייה

 .יִרְבְעְה חורה |
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 .(5ארשי תד לש התוהמ רקחל)

.1 

 םילאידיאה .ינש ןיבש רוגינה ןכות והמ הארנו הרוסנ וישכע
 ןורל םירמוא ונא ינממש ,ירבעה .יחישמה לאידיאהב * . םייחישמה
 םייחל הפיאש תילגתמ .תילארשיה המואה לש השפנ תנוכת לע
 המ יפל ,לארשי חישמ ;השעמו הלועפ ייחל ,.םיירפומו .םיילכש

 ,תויבוטקא אלמ ,בשוחו לעופ שיא איה ,םיאיבנה ותוא וראש
 תומשנה תא תוכול אבה ; תומשנה  םלועמ ןויזח אוה ןיא .חכו םייח
 ,ףומרא ילע םדאה תא הכזמה | ,ןידה אמלעמ םדא אוה םא יכ
 ,האשנ הפוקת לע תרשבמ ותואיצמש | ,ילכשו ירסומ  ,ןוילע םדא
 ולוכ :אוה ,ירצונה יחישמה לאידיאה ןכ אל , הילע םירדל ץראל האבש
 תלשממ לש הנוטלשו ץרא ילע םייחה .ןדבא" לע רשבמ ,תויביספ
 ,חכ אלמ ירבעה חישמה .רבלב תומשנה 'תלשממ ,םימשה
 שיא אוה | ונממ רומגֶה 4 ךפיההו ,םייחה תחמשו תינפוג תואירב
 וברקב ןכושה עשפה | לע ורעצל ץק :ןיאש ,ילוח עודיו םיבואכמ
 ונעט הנש תואמ הנומשו ףלא , ירמגל  םייחה  ןמ שאיתמ איהו
 והוראתש ,לארשי חישמ .אוה אוה םחישמ יכ  ,תורצנה חכ-יאב
 הרשע-עשתה האמב םיגולואיתה םירקוחה ואבש דע | ,ונאיבנ
 ירבעה  יחישמה לאידיאה ןיב .ירקיעו רומג לדבה שי" יכ ,וחיכוהו
 לע קר תוארהל יד אל ל ,(** ירצונה .יחישמה לוחות
 דומעל .ץוחנש אלא ,םייחישמה םילאידיאה ינש ןיב לרבהה םצע
 ..הז לרבה לש ירוטסיההו  ינולוכיספה רוקמה לע םג

 ירבעה לש גסחי תואצות  אוה ירבעה יחישמה לאידיאה
 תא חצנל קיתעה .ירבעה לש ותפיאש , יגולואיבה .עבטהל  קיתעה

 , 20 רטוג "םלועה, 'וע 0
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 קרפב יתראב רבכש :ומכ ,העבונ .ובש ערה לע רבגתהלו עבטה
 ידוההכ  עבטל  ענכנ- אל .אוה .,תירסומ הרכה ךותמ קר ,םרוקה
 תא אצמ אוה ,םינושארה םירצונכ ירמגל ותוא לטב אלו קיתעה
 אצמו ותרוכנו .וחכ תא .ריכה ,עבטב הדוה --- עצוממה ךרדה
 הרוצ .וילאידיא תא .שיבלהשכו .ויתחת ועינכהל ושפנב ןוא יד
 וחתפתהש ,ושפנ .תונוכתו ויתופיאש לכ תא הדי לע עיבה ,תישיא
 ,ינויחה ונואנ : רמולכ .,ז"הוע ייחב ותוקבד .ןמזה ךשמב ומלתשהו
 רסומל ותפיאש ;םדאה .רחאכ| ץראה חרזא אוה םגש ,הילגתמ
 חצנל ותרובג .חכ ;תערהו  רסומה למסל וחישמ תא םג התשע  תערו
 עבטה לע רומג  ןוחצנ וחישמל םג  ליחנה ערה תאו עבטה תא
 ןקויד .תומה אוה ירבעה חישמה :הרצקב .עבטבש ערה לעו
 .ומצע קיתעה ירבעה לש ותנוכתו ושפנ תולוגסל

 םע לכ . תינָויה .תוברתב ורוקמ ירצונה יחישמה לאידיאה
 * תיהולא וא .תישונא ,תישיא הרוצ וילאידיא תא שיבלמ םִעו
 םתומרבו םמלצב םהל וארב ותוא וקחו עבטה לע ויחש םינויה
 רובגה . עבטה לש הריבכה ותרובג תמלגתמ ובש ,(116008) רובג
 שנרה יהחא קר  ךלוה .אוהש אלא ,יביטקא רובג | אוה ינויה
 עבטה תרובג איה ותרובג . תירפומהו תילכשה הרכהה ול הרסחו
 5ע  עגעגתמה ...ותלודג רוסי  והז--"רבג םילאד  לכ,ו ,רועה
 אוה .ןכ לע יכ | ,ינויה  רובגב 4 התוא .אצמי "הבוהצה היחה,
 לכ. הנהו .ינוציקה םומםיאונאה תומשנתהו הרובנו ןוע .אלמ
 לאידיאה הז .רובג היה .הילע לש .בצמב ןוי = םע  אצמנש ןמו
 רובגה לש וחכ םג שת ,לודלדהו הדיריה וליחתהשמ לבא ,יממעה
 ןואשמ קחרה יחה ,םינוא ןיא ןקזל רמולכ ,אוטסה םכהל ךפהנו

 הזכ ןקז לבא | .םנומהו םייחה לע החונמב ףסלפתמו םלועה
 תונהיל םג ןורשבה 5 ןיא .ויתוחכ תוסיפא ךותמ "המכח הנקש,
 םימיב .ותרובג ישעמו וימולע ימי תונורכז * . החונמב םויחה ןמ
 ןקול וא היהו ,תורמרמתהו האנק ושפנ תא םיאלממ ורבעש
 וא ,השלוח ךותמ לכב רפוכה טסיליהינ ןקז ,לכה תא לטבמה
 םייחה .חבומ לע ןברקל הלע ולאכ ומצע תא האורה ,ינשנר ןקזל
 התדירי הלחחשכ ... םלועה לוקלק לע רעטצמו רמוע אוהו
 ירוטלוקה םלועה לכ * ,הירפק ןועגש ךותמ | ימור לש תימינפה
 לש לולה חכהו םירסקה לש ארונה םצחל דבוכ התחת הנאנ
 תרוצ אוטסה םכח לבק ,ימור לש הזכרמב רבאו זמזמתנ םימעה
 הלודג  ןיאש תוי שי א .רחא רצמ אוה םיהלאה-ןב ,  םיהלא-ןב
 ,תוילפרבינוא ה לש התומשנתה והירה ינש רצמו ,הנמיה
 םחישמ לש הזה לופכה עבטה | . םדא לכל אוה בורק | ןכדלע יכ
 תוישיא תחא המישנבו דחי הכרכש ",תיאוטסה הטישב ודוסי
 רמוא ,תיתד הפוקתב .הרבחבו הנידמבכ תוילפרבינואו
 אלא הניא המצע איהש ,תיאוטסה הרותה התלע ;ראיוב אנורב

 . "םיהלא-ןב,ל  ,יתד לאיריאל * ,תיסלקה = תינויה הבשחמה לוקלק
 ירצונה יחישמה לאידיאה לש האזה  תימינפה תוחתפתהה ךותמ
 רחא רמאמב . ןוילגנבאבש םימינפה םידוננהו .תוריתסה .םג .ומרגנ
 ,ינויה רוכגה לש יעבטה חכה תאו ברחה ןוטלש תא .םיאצומ ונא
 רעטצמו וא םעוכו רמרמתמ ,בש םכח ונילא  רבדמ ינש רמאמבו
 ,ירבעה = יחישמה = לאיריאה :  רוצקב . שיחכמו שאיתמ ,לבופו
 תוילאידיאה אוה ורוקמ ,םייחה לש םמוחת .ךותב ולוכ- דמוע אוהש
 ,םייחל ץוחמ ולוכ רמועה :,ירצונה יחישמה לאידיאהו ,תירבעה
 ,ימונפה . סחיה לע לאוי הארה רבכו ,תינויה תוילרוטנה --- ורוקמ
 תוילאוטיריפסהו = תינוצקה = תוילרוטנה  ןיב  םיקרפל =  ררושש
 . < 6* תינוצקה

 ,קרצהו .רסומה לש :הנוילעה הגררמה אוה לארשי חישמ
 ( ה

 .1906 ,אנעי .. עיפאואליפרוטאג רעד גנורפשרוא רעד , לאוי לראק (* =

 ירו ל

 < םלועה <

 ו

 תמרוק  תיפוסוליפ הטיש לכב ,.לכשה לע .דכונ .יתמאה .רסומה
 לכ: םהיתוטיש \תא :וררס | ךכ .  רסומה | תרותל = ןוינהה  .תרות
 רמאנ  םרטבו .ןהכ ןמרה רעו ןומלפאמ ,םילודגה .םיפוסוליפה
 וולע = החנו, וב .רמאנ ,'וכו "םילד קדצב טפשו, לארשי :חישמב
 * תיפוסוליפ תוינואנ ללכ הכירצ אל .יהנ י בו המכח חור 'ד חור
 תורוחל .רשפא-יא .יכ  ,רפומה תא :ביחמ לכשה יכ  ,ריכהל ידכ
 , דוא ,לכשה | לע .רבד  .רימעמה לכו | ..ינשב  ךופכלו ןושארב
 ול - רשפא"יא - ןפוא  לכב < ,יגולואיבה עבטהל ענכיש ול רשפא
 טופשי = ויניע הארמל אלו, .רועה עבטה לש וישעמ תא הקחיש
 " ,םלה סוכרפ = ,טקֶפאה אל :רמולכ ,"יחיכוי .וינא עמשמל אלו
 םא יב  ,טפשמל רוסי ושמשי יעבטה םשורה :וא .תיעבמה .היטנה
 : אוה טקפאה יכ  ,הנובתהו המכחה לע .םידמועה ,.רשויהו .קרצה
 ,.ןכ אל  םלואו  .לכשה תא = וללכמ .םימעפל :.איצומש רוע עבט
 תובאו םיחילשה ייפע המ יי תס נ התוהמש , תורצנהו  תונימהרבה
 אל ירה ,לכשה תלילש איה ןהלש אצומה תדוקנש .םושמ* ,היסנכה
 ,.ןרצי  רשא | יחישמה לאידיאהב .םג .יתמאה פומה ןוכל ולבי
 ' "המרגורפה  הלוכי ירה ,"חורב םיינעה  םה .םיאכז,-: רמואה .לכ
 ברח תאבה | םא יכ  ,ץראב .םולש  תאבה .אל - -.תויהל .ולש
 לע הרסונ הקיתתסאה , יפוי םג ןיא ,רסומ ןיאו ןוינה ןיאש םוקמבו
 :,הנומתב ןוגה = וניאש וק ,הרישב סומהיר ..ןורפח . רסומהו לכשה
 " תושעל לכות .תונמאה . םילוספ םלוכו -- ,לפפב בצקו .הדמ רסוח
 "= המצע  איהש | ,הכותב : הרועבש תונמא לבא ו רועכה תא
 " דגנ תה ל הלוכי הניא תיתמאה תונמאה ..ללפ תונמא הניא ,רועכ
 " הרמאנ אל .ולוכ ןוילננבאב .יכ ,ללכ אלפתהל ןיא ךכיפלו . רסומל
 תונמא שי ירהו |: ורמאי *(.  תחא \ םעפ וליפא "הפי, הלמה
 לבא . + ללכ | םלועב | תירבע תונמא .ןיאו .םלועב הריבכ .תירצונ
 ..ןואו = םלועב = תיתמא  תורהי שיש ל החיכומ .הניא וז הרבוע
 .,םידומ .תונמאה תודלות ירפוס לכ םנמאו .םלועב תיתמא תורצנ
 ' קחדהו .ץחלה תורמל איה םג החתפתה ערמכ | תונמאה יכ
 | ?המל ןכ םא ,הלאשה לע  בישהל םוקמה ןאכ ןיאו , תורצנה דצמ

 !בושח ונל ?'הנומת לכו לספ ךל השעת אל, קיתעה ירבעהל רמאנ
 "וז הרהזא  הרמאנש ןויכמש ,אלפנה ןויזחה לע הזב חומעל רוי
 ךשמב הנמאנה תודהיה הנממ הרס אל ,היהתש הבס וזיא ולגרל
 ו הרהזא לש היתולובגב החתפתהו הָלדגו התיח םא יכ ,םונש יפלא
 % -,תולובנל ץוחו תולובג  ;הטישו רד הל שי תודהיהש, ,ןאכמ .וז
 = "הניא ,רסומב םגו ןוינהב םג .תרפוכה .,הדס .הל .ןיאש הרות .לבא
 = ךחוימ = שפנ-ךלה = ,יתורפס :וא יתד (גנוממיטש). שפנ-ךלה אלא
 .'אל = ,םלועב = תודוסי םוש ול ןוא .םנמא שפנ-ךלהו  .ןמזב .יולתה
 ;והבודוהת \ אלא וניא = ורקיע .לכ.ירהש ,םיירסומ אלו םיילכש
 "םבוה ירח .םילעמ םטועמ םאש ,םילפרועמ ,םיהכ  בל-יסוכרפ
 /35 םיארוק  םילגנאהש הז בצמל = דע םידירומ עירכמהו לודגה
 .יהטיש, , ךותבש םידוגנלו תוריתסל .לובגו .ץק .ןיא ..ןבומכו .8ק1ט9ת
 "תועשב םא , ,אלפ לכ יאו . הזכש שפנ-ךלה לע .תדסונה .תיתד
 " תא | וז *\ "הטיש, .המירמ \ םִִיְחִה שואיו םיגשומה .בוברע ,הדיריה
 הריפסומטאה .תא .שרגיו ::ץראה לע חור רובעישכש אלא .השאר

 :ורפומלו  ולכשל .,ונתיאל בושי ,םייחה חרזא ,םדאהו .תיגולטפ
 הו התמוק תא בוש .הטיש .התוא ףופכת זא ,ול אפרו בשו
 ושחחה תעה לש  הלודג .תירוטלוק הפוקת לכ :.התוה .אלכ
 סע : : המחלמב לכ | תישאר \ החתפ > :,םופיירר . .רקוחה . .טילחמ
 + <; תורצנה

 לכ לע התלשממ תא שורפל רימת .תפאוש .תדו תד לכ
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 תותרה ןמ שי לבא: , לארשי תד םג ךכל תפאוש . םייחה תועוצקמ
 5ארשי = תחי ,תינזצק | תוימיפפו שואי :חוְה  םייחה לע" תוכסונש
 תזימיטפואה ינפמ ..הריבכ תוימיטפואו הוקת חור םויחה לע תכסונ
 םיסרפה תנומאמ איה האצומ יכ = ,ראיוהנפוש ןימאה לארשו תדבש =
 חכ .ןכיה רע ;התסיִּבַאדדנְנהל תירקיע .הברוק הל שי  יכו םיקיתעה |

 םא. = :.ןנוקמה = והימרימ - תוארל :לכונ עינמ .ירבעה תוימיטפואה
 תויהמ .ותבשי לארשי ערז םנ "ד םואנ .ינפלמ הלאה: םיקוחה'ושומי |

 וחכב "ותוומאש לכ" ,(היל  ,א"ל  הימרי)  "םימוה לכ ינפל יוג
 ,םייחל םייחצנ 'םיקוחו :םיללכ עובקל וולע ,ףכזלכ לודג ינויחה

 םנמאו = ..תורודה \לב 'ףוס | דע םהב = ףתתשהל  דיתע אוה רשא
 ידימ \ הלבקתנ רעל "תמיקה = לארשי .תרות :יכ. .תרמוא  הרוסמה
 םוש  ןיא" :,חצנל םיק אוהו ףוס :ול .ןיא .אוה םגש ,ומצע הולאהי
 וטילחה םינורחאה .םיגולורושאה .וזכ הרוסמ ול שיש ,םלועב םע
 לבקש ,ומר םוש ןיא \ יבבומא  תרותכ : יכ : ,ךורא חוכו ירחא
 ,"תונויזחו תואובנ, = קר :בתכ דמחמ םנ ;הולא הזיא ודימ .התוא
 ןפואב .ה ליל א"י דימ ותרות תא 'לבק יכ" ,םלועמ רמא אל לבא

 יכ| ,אוה  השוריפ חצנה יהלאמ .רשי ןפואב הרות הלבק .רש
 םבל לע  םלועמ  התלע אל לל בה לש ןוילכהו תומה/ תבשחמ
 ותויחצנב \ וזכ הריבכ = 'הנומא ' שישבו .  תאזה 'הרותה ילבקמ לש
 תתומת רבדחלע ןויערה םנ .םוקמ' רוע ספות וניא 'םוש" ,ללכה לש
 תותדב . תורצנהו .תונימהרבהב םיאור ונא הומ .ךפיהה תא ., טרפה

 וילוגלג  ,טרפה | תתומת  רתויב \ דבכנה | .םוקמה תא ספות" ולו
 לוגלגה תונומא  ,.ללכח לש :וייחב 'הנומא ןהב ןיאש םושמ ו ותיחתו
 תוינערופה וברתנש ירחא קר לארשיב םיכלהמ .ןהל ואצמ היחתהו

 ,ולדלרתנ 'םויחה לש ו רוחכז

 םיטלובה .הינמס רתיל .תורוקמה ןה  תוינויחהו תוימיטפואה = =
 לש הדיתעְב ,תיללכה תוחתפתהב הנומאה :ןוגכ ,לארשי תר לש

 ומצע עבטה לש ונוקתב ,ערה לע בוטה ןיחצנב .,לכשה תלשממ
 התילוחש  ,הכורא תש תועבמ = אלא  םניא ולא "לכ

 הריבכה | הנומאהו | םייחל \ ריבכה

 ןפואב "הרבחה ייחל  תסחיתמ תדו :תד :לכש | ,ונרמא /רככ
 ורצונ  םהיפ = לעש | ,םיאנתב יולת הז  םחיו" ,הל .דחוימה עודו <

 תותרה = ,םיימינונא = תוחכ = ירידלע  ורצונש - תותרה = .,תותרה |
 תוטונ ,  תויטילופ תובס .ידו:לע :םלועל ואבש תותד :וא תויחישמה ,

 היצנדנטה .דימת .תוארמ  תויחושמה :תותרה .םירג .תלבקל .דוחיב
 םיילכלכהו  םיינירמה ,םייתורבחה םייחה לכ לע תל שרפל

 ,ץובקה ,דיחיח לש" תישיאה הרוצה תא הז םע. דחו שטשו
 תילוטקה = היסנכה \המחל המכ רע ,לשמל ,םיערוי ונא .המואה -

 דעו ' ,םיניבה  ימיב  ברעמה ימע לש ימואלה שגרה תיחה

 הל םישָמְש  תומואה ינוטלש לש םחכ:יאב תא תושעל הפאש :חס
 םהב 'המחלנ ,הל ועמשנ אלש םיכלמ  המירחה :איה \ .היתורטמלו-
 םירומ הזה םויה דע" .המואל .שודקה לכ לע 'הואג .לגרב-הכרדו
 הנידמהל שי :םויקה תוכוש  ,ינונאקה טפשמל םירוסיפורפה הכל
 לע  ןנהל הברח תא 'תפלושש ,תולוטק  איהש  ןמז .לכ ּק

 דליל הרות רמלל ילבל ,איה :םיעושיה תונקתמ תחא 6
 ,היסנפה + ימואל שגר לכ .וברקב א ידכ = ;ומא
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 + "םיניכה ימי , קרפ , "תיגידמה היפוסוליפה תודלות, .ירפס ו

 תלשממל הנכהה ןמ םדאה בל תא  רירטמה ,רחסמה .(* ןטשה
 קלח םהל ןיאש ,םילילא " ירבועלו םידוהיל קר -רתומ  ,םימשה
 םירחאה היסנכה תובא .םג ומעו םומוטסופירכ = .םימשה תלשממב
 ןוילגננבאבש םושמ .,או[]וופ -01180ז8מ88 000010880 דחטז0(6ץ וזירכה
 .םכל .ורצא ספא .. .ץראה .ברקכ תורצוא םכל ורצאת אל, רמאנ
 המו ותשה המ ולכאת המ םכשפנל ונאדת אל, ,"םימשב תורצוא
 ושקב ךא | ...םייוגנה םישקבמ הלא לכ יכ ...םכרשב תוסכל תוסכ
 ,ב*5 היב | ,ףיכ -- טיי ,'\ איתמ) "ותקדצו םיהלא תוכלמ .הנושאר
 ןתו ךל שיש המ לכ רוכמו ךל, = רמאנש 'המ] דופי .לעו .(.נ'ל
 תא םויזורבמאו . ץנאיצאנמ | ריגירנ ,ןאיללוטרט ורימעה "םיינעל
 םיבייח יכ  ,הדמלו = היסנכה האבו ,םהלש הרבחהו הקרצה תרות
 --,םיינעל םקלחת איהש ירכ ,םשוכר תא/ הל רופמל םינימאמה לכ
 ,הזה םויה 'דע תמיקה * ,"התמה י ריה, הרסונ הכבו

 הייחב קר 'הארוה יריל היפנכה האב םייחב הריפכה ךותמ
 לע ותלשממ תא  ךפושה  ,חכזריבכ דסומל אליממ יהתו ,איה
 ,.ויביבס לכ

 וניא ינימהרבה ןהבה ,ודוהב ם3 םיאור ונא הז רזמ ןויזח
 וניב םלוע תביא  ;ילוטקה יעושיה ןחכה ורבחמ המואמב לדבנ

 וכ לג

 < ותלשממ | תא ךופשל --- ונוצרו ותוקת ל2 ןינולוחה ןוטלשה ןיבו
 ,רובכ וב גוהנל קר 'אל בייח ךלמה .תוני דמה םימעה לע
 םינונעת ול קיפסהל ,הנידמה ינינע לב תא ול עירוהל ם1 שא יכ
 הרטמה ינימהרבה ןהככ .יעושיה ןהככ .ורצואב קלח .ול תת
 תוערו םה לכה םייחה -- ףוסבלו .םיעצמאה תא םהל תשדקמ
 , םדי לע אלא תלנלנתמ תוכזה ןיאו

 ,הרבחהל | תוישואה .תותדה - לש ןסחי .ירמגל אוה רחא
 .ןמצע  ןה = ןּכ-לע| יכ | ,םירג תלבקל ןתיטנ איה היופר ,תישאר
 ;"םע% הייהנ הזה .םויה, . תימואלה הרוטלוקה ןמ קלח אלא ןניא
 םג .הטונ  .הניא תישיאה ..תדה ."תחפסכ | לארשיל םירג .םישק,
 םינהכהל הנתנ תירבעה תדה .(''606הו6) .םינהכ תלשממל

 הלבגה .םתעפשהו .םחכ תא הליבגהו ינידמ אלו יתד .דוקפת קר
 תורשפאה אלו תולחנ אלו תוזיחא ויה אל ירבעה ןהבל .תינוצק
 .עוריב ,תיטילופ העפשה ןיא .רשועה ירעלבו -- ,רשוע .תושעל

 .הנוהכה וב הלשמ אל .ותמרא לע חטבל בשי לארשי םעש ןמז לב
 דרוה אל | ,ןהכה = ידימ ול האב .ותלודנ לכש ,לו א ש וליפא
 .המחלמב 5פג םא יכ- וב םחלנ רשא ןהכה יריילע ואסכמ
 רצכ .ול םק ,ותעפשה תא .קימעהלו ביחרהל ירבעה ןהכה הסנשכ
 ..וכרד לע םילושכמ ל חיגהו איבנה

 םולשה ., םולשה הֶא םג תביחמ םויחב הדומה לארשי תד
 ,אוה. רחא הולאהש .ןויכמ .ירהש .תירבעה .הדה .ירקעמ דחא . אוה
 תוחב ינש .שי ןכ- םא .אלא .המחלמ .ןיא .."םולש,ה אוה | ומתוח

 םחיתודמב .וקבהי .יכ : ,היקיזחמל .הרומ,.תד לכ . .הזל הז .םיררוצה
 ,"הביִש,ו "המהבב,, ןוגכ .,הזב .הז םימחול .םילא םאו .םילאה לש

 ,תוינוגומסוקה . לכ .ןה ...ןכש-לכ.אל םדא-ינב ,'וכו ןטשהו םיכאלמה
 לש : ןתמחלמב. תוליחתמ - . ,תיסרפהו תירצונה .תודוההו .תירצמה
 תלחתמ .תירבעה = הינוגומסוקה קרו ,וזמ וז תינוש תויושר יתש
 תדוקנ איְה .המחלמה םאו . תודחאב רמולכ ,"ארב תישארב,ב
 סוניטסונא .םלועב  םולש  היהי יכ ,שוררל ןיא..היסיפטמה .אצומה
 ןיב המחלמה - ירי לע ארבנ .הזה םלועה .יכ ,הרוה רשא ,שודקה
 הוצמ המחלמהש ., ןעט ,םילפונה .םובאלמהו - םישודקה םיכאלמה
 תוקפ םוקמבו ,רסומהל תדגנתמ הָניא .ללכ ךרדבו ,םימעפל איה
0 

| 
\ + 0 

 -לעטימ רעד םעטסיס  חנוא עטבישעג /, ןעקייא ןָאפ ךירנעה 'יע (*
 .ריטאנ ,קעבנעלהיק .ל םג עו .ן/האלהו .328 .דומע ,גנואיושנאטלעוו ,לרעמלא
 ו + האלהו מע ,קימילאפ רעה דנא 2 סער ןענאלקגורג כיל
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 ,עבטל .לעממ =

 ,הרוהט תדב םראהדינב תא תוכזל ךרוצ שישכ ,רמולכ  ,תושפנ
 םירחאה .היסנכה תובא םג . הבוח המחלמה ,תורצנ תרמוא תאז
 תא .תוכזל .ירב ,המחלמה, תא םיהלא ריתה וכ ,שוריפב...ורוה
 ףוגה .תומו, הב. רמאנו היציזיבקניאה .הרתוה .ךפ .ךותמ .. תומשנה
 ,תוילפרבינואל תפאושה ,תימינונאה תרה .,יהמשנה  לצנתש רבלבו
 המחלמה, . הדצב תרחא תר םוש ,ההוהמ םצע ייפע  ,תלבוס 'הניא

 ,הקרצה ישעמכ איה הבר הוצמ םידוהיבו = םילילאה ירבועב =
 תילסרפונואה תרה .  היסנכה חתרוה ךכ-- ,"ףוגה ייונעו תינעתפ
 תוימצע הל \שיש ,תוישיאהב הרגנתב\ האנוש תא קרצב האור
 (תיתדה וא .תימואלה) תוישיאב וזכש תר לש התמחלמו ,הדחוימ
 :טעמב איה החרכומ

 לש ופלמ .אוה .ירהש ,םולשה ךלמ אוח .לארשי יחלאו
 םנמא .םאו =. אלב וגו צ 45 ארבש המ לכו ,15 ינש ןיאו םלוע
 תורלות רפס | הז,ו  ,םלצב | ארבנה לכל .אוה בא לארשי הלא"
 הצור לארשי 'תד ןיא םוקמ לכמ ,יהרותב לודנ ללכ אוה םדא '

 תוילטרפינואה .לכה תא בברעלו תוישיאה תורוצה תא שמשטל
 איה ןיא  .םלועל היסומלרדנא איבהל תרמוא הניא תירבעה
 הרותה - - .תירסומ = תוילפרבינוא םא יכ  ,תינידמ תוילפרבינוא <

 ,םיעזגה תאו תודלותה תאו תורודה תא ןמסלו טורפל רימת הריפקמ
 תוילסרבינואהש העשב | וליפאו ,הלוכ .תוישונאה הבכרמ םהמש

 : רמאנו .תורוצה לדבה חכשי אל ,התגררמ םורמל העיגמ .תירבעה

 אלו --- םיתאל .םהיתוברח | ותתכו .. ..םיו גה. לכ  וילֶא, ורהנו
 יהז---דחא .ןוג תב תחא תוישונא תואיצמ "ברח ירו ג לא יהג .אשי
 ,םינוש םימע הב - שיש תוישונא תואיצמ ;יגולויב ,יעבט .הרפח
 תבהאש > ,ראיוהנפוש .רמא .הפיו. , ירסומ חרכה :והז  ,םינוש םינוג

 איה .תחהכומ :ירהש ,ללכ רסומה ןמ הב :ןוא הנטב ירפל םאה -
 וה = עפטה  חכב

 לרבהב ורוקמ :.הרבחל .תותרה לש ןפחיבש ירוסיה לדבהה
 *ןב, ירה  תוערהו תונומאה תוהלית לש ןבומב , םיהלאה תרכהבש
 ,רמולב , תיסיפטמ הרוצ שבלש ,ינויה רובגה .אוה אוה "םיהלאה
 איה תמו רלונש הולא םלואו . תוהלא תלעמל הלעש: יעבט חב
 תה . תונימהרבה .םג ..עבטל ץוחמ .דמוע .וניא  ,עבטה .ןמ. קלח
 לש = :וזכ = ,תולכש תיטסיאטנפ אלו. ,ירמגל איה . .תיטסיאטנפ
 תיטסיאטנפה /הבשחמהו | ..תיטסימ  תיטסיאטנפ :םא :יכ : .הזוניפש
 ,תיתהבחה הפקשההי לע םגו רסומה+ לע. הערל חהכהב :העיפשמ
 םדאה ,ןהכ ןמרה .רמוא ,עבטה ןמ הלעמל דמוע וניא הולאה םא
 ,רסומ ןיא ירה .,םדאל הוצמו ריגנ אוה עבטה םא . ןכש .לכ אל
 רע" .לכשב יולת וניאש ,יעבטה קוחהו חרכהה טלוש 'עבטב יב

 לש םסחימ הארנ תירפומה הפקשהה לע םומסיאטנפה עיפשה \המכ
 לכבו . תופוקתה לכב הרבחה | ינינעל .םיטסיאטנפה | םייטנמורה
 היפנכה םע המילשה .ט'יה האמה לש תינמרגה הקוטנמורה . םוקמ
 םג  .םדאה . שפוחו .היטרקומרה .לע המחלמ השידקהו .תילוטקה
 ,הקיטנמורב . ךשוחה .. תוחכ . לכ .טייה =  האמב = וזכרתנ . תפרצב
 םגו :הילטיאב :םג :היה ךכ ..סוניטסוגא .ירבד לע רזח .טיאוסוגו
 ,םיטפיאטנפה  ודוה :פוסוליפש  ,רבדח .אוה יעבטו . . , הולגנאב
 תוריצי" = ,עודיכ = ,ורצי אל. ,םהיתונורשכ םה םילוהנש י"פעא
 סוטארקוס ,טרפכ) ןוי יפוסוליפמ הברהכ .וא לארשי יאיבנכ תוירסומ
 הקיסיפטמה > ,(ינולויבה = עבטה = לע. רבגתהל ופאשש * ,ןומלפאו
 אל לבא  ,חורה תודלותב  העפוה רותב .אשנו םר הכרע תידוהה
 ..רסומה .תורלותב

 הולאה . תא תדמעמה ,תירבעה תיטסיאוטונומה הפקשהה
 ,תובגשנו תולענ = תוירפומ .תוריצי  הרצוש איה

 ,םיעובק  .םיקוח .לש , המלש הטיש  חרכהב . העבְג הכְותְמו <

 == םלועה הבא

 א 1

 " םיקוחה ּודלונ םייחה ירקמ י'ע אל .םויחה תא, םיפיקמו . םיבבוסה
 הלחתכל תפחיתמה :,תירסומהו תילכשה הפקשהה ךות םא יכ ,וללה
 םכרע לע | ינורדנסכלאה ןוליפ = דמע רבכו .םייחה = לא :בויחב
 התואיצמל ומדק = הנידמה .יקיח : תודהִיַה יקוח לש יביטקייבואה
 . 7" רחסמל- -רחסמה לש ,המצע .הרבחל <- 85 לש :..הנידמה לש

 2% הפתושמ תאזה (םיקוח:תלשממ) תיטרקומונה .הרוצה ..'וכו ומצע
 לע .דומעל - .יוארו. .הקיתעה  .תיסרפה .תדלו .דטחמ .ההל .סג איה
 0 יוח" םדאה תאמ תושרוד הלאה תותרה שלשש :העשב- :הזה .רברה
 םירפשמו רמלוע ךותב ותוא .םידימעמה :, * תינחורו תינפוג ,ה רהטי
 יוח םדאה .תאמ  תושרוד  תורצנהו :תונימהרבה ירה ,ומלוע תא ול

 ךותמ: ותוא םיאיצומה :, םיפיגסו .םייונַע .ידי:לע םינקנה ,השורק
 +... ומלוע תא "ול םיזכמו .ומלוע

 יש

 .יִרָבַעֶה רֶפפַה תֶא םיִלּטְמַה לע
 1% (,תברעמה לא בתכמ)

 " "  ףשא - ,ןאכמו .ןאכמ, ,רנרב חייל שדחה .רופפה ינפל .חנומ
 : ייתערבו --  .השרובש .*תורפס, האצוהה .ותוא הסיפדה התע הז
 .אוהשכ רופסה תודא לע אל  ,םידחא םירבד .ויתודא לע .רמאל

 ;"תורפס, האצוהה רבה .לע = ,ותונויציה רבה לע .אלא | ,ומצעל
 .ירבעה .רפסה תא ךכזלכ לונל הזיעמה

 ,םיבוטה  םימיה, .גרבע .רבכ יכ .,ונימד ונחנא
 '% היה ,םואמ תמחמ הצקומ שממ היה תינוצחה ותרוצב ירבעה
 -לעונ ,יפויה שגר םב םטמוט אל רועש ,הלא לכ בלב הרועמ
 ןולרבב תונורחאה םינשב םיספדנה ,םירפסה לכ םנמאו .שפנ
 אסידואבו רשיפ רמ לש וסופדב אקארקב ,יקסבוקציא רמ לש וסופדב
 : תינוציחה םתרוצב ראמ םה םיפי ,ןיקשירוב---קילאיב לש ם-ופדב
 ;היקנ--הכאלמהו תוריהב---תויתואה ,הפי---סופדה ,בוטה ןיממ רינה
 רפסה תא הול םרוק ואהש ,הלא לכ תא ראמ חמש הזה רבדה
 0 ..תינוציחה .ותולונב ירבעה

 -- ."הנשויל = ההטעה
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 ' רפסה רשא

 תא הריזחה,ו הישותה, ::האב | הנהו
 התא הרחתמ : וישכעו ,ירבעה  רפסה :תא  תֶלָּננִמ בוש הליחתהו
 יתיאר אל ימימ : "תורפס, | האצוהה הז :ןרינב 6 הבר  החלצהבי)
 ףינה  :"ןאכמו ןאכמ, רופסהכ ,ותוינוציחב ךכ:לכ לוג ירבע לפס
 ,וילאמ .ערקנו .ךלוה אוהו תירופא---יניע ,עורג רתויה ןימהןמ אוה
 .םיאלמ םיפדה ,ער רתויה דצ לע סופדה ,הושטשוטמ -- תויתואה
 םיקד םיוק םנשי תויתיאה לכ ןיב טעמכו  םופר-לש"רוחש-ימתכ
 התאשכ יכ :,תירשפא:יאל רפסב האירקה תא םישועה ,םירמועמ
 השורפ תשר ומכ דימ םידחא םיעגר | וליפא וב לכתפמ
 . רפסה .:ןובו ךיניע . ןיב .תעעונתמו

 , .םג אלא >:,תרוקב ןועט  רופסה ןכות קר אלש = ,ינמוחמכ
 , הוצמ -- ירבע .רפס לש" ותחוצ תא לש לכו תינוציחה : ותרוצ

 . םיברב' ומסרפל

 למ ל א
 + ןח>בוטסור

4 
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 7 יל ןוהת פתא  ,םתשרקתהו ,ןיהת םישודק) .חרותב הרמאנש השורקו (*
 . םיוונעו םיפוגס אלו הרהט לש םי יח התועמשמ (שורק יוג
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 .לֶאְרָשי"ץְרֶאמ םיִבּתְכַמ
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 "םלועה,ב טורטורפב ויתודא לע .יתרפסש ,הלופב תושגנתהה הרקמ

 ,לארשי:ץרא ינכ ,ונל הנבומ הניאש ,המזגומ הרוצ הפוריאב לכק .,22 רמוג
 ,הז הרקמ לע ץראל ץוח ינותע רבדל םיברמ המל : םיהמתו םידמוע .ונא , ללב
 לע לפנש תוערפה דחפו הזב םשאש רשפא +? רקיע .לכ םשור םוש ןאכ השע אלש
 תוגוימד םבלב רילומו .םתוא דיחפמ ףדנ הלע לוקש רע .,תוצראה לכב ניחא
 ,םינותעה הזב םימשא ילוא וא ;  תוחיצרו תוגורה רבד:לע םיבזופ
 ,רחא םע ינב ןיבו םודוהי ןיב תושגנתה לש טושפ הרקמ לע רפסל 'דוע םילוכי
 לכב ., םיינקעצו  םורוחש םיעבצב שמתשהל .ילכמו היסטנפל שפוח תתל ילבמ
 א ל ש תוחיצרו תוערפ לע תוקעצה ,םימשאה םה םירחא וא ולא םא ,ןפוא

 בצמ לע | םורוהרה תוררועמ ןה .ונל קיזהל תולוכי וארבנ אלו ויה '
 * הלאב  םירוהרהו ,ץראב הפ םידוהיה וכ םיאצמנ לוכיבכש ,  חוטב יתלב
 ונל  םייוצר םה ןיא תינשו , תואיצמה תמא לא םימיאתמ םניא , לכ תישאר

 םג עגינב אלו םיברעה | זנינכשל עגונב אל ,  תיקרוטה הלשממל עגונב אל
 לבא , לל כב לודג וננוא ץראב ןוחטבה , םנמא .ץראלדץוחב רשא ונוחאל
 הזמ תוחפ אל תוטב םכצמ .ללכה ןמ אצויה כצמב םיאצמנ סניא םירָוהיה
 םילוכי .ונא ןיא ונולא  .ץראההינכ דצמ םחיה לע םג ; ץראה יבשות רתו לש
 התוברק . ןותחתה לילגב קר שגרמ תצקמב ןוגח וניאש פחי . רתויב ןנואתהל
 ,הוחאו םולשל למס שמשל הכורצ התיה הוואכלש ריעה התוא ,תרצנ לש

 ,ןנילא פחיה לע ןמתוח תא תועיבטמ אוהה לילגב םורצונה לש םתעפשהו

 ונמצע לע  ןגהל ידכ םולכ םישוע ונניא ונרצמ ונחנאש םושמ  רוהיבו
 ,יתפיחה ןותעה ,*למרכה,, , ונדגנ היצטיגא תישענ . ונילע םישודקמש המחלמב
 ונל .םיעוריה , םילפשה םיעצמאה םתוא לכב תונויצה העונתבו ונכושיב םחלנ
 הקיתשב םירבוע ונאש יד אל , ונחנאז . הפוריאבש תימשיטנאה תונותעה י"פע <

 ונל אוצמל םג םונאוד ונגיאש אלא , וניאנוש דצמ תוידימתה תווול פנתהה לע
 תא ונולא ךושמל םיגאוד ונניא , ץראה יבשות ברקב ונהבוט ירתושו םורורו =

 םה םיגוהש , ונירצל אלו ונל תויהל םה םולוכיש ,םיבשותה םתוא לש םבל

 .ץראב ירבעה בושיה לא העורו הבח

 השענל ללכ בל םימש ונא ןיאש  ,הזב ימואל ןואגו יפו שי םנמא
 תא םידבועו ונכררב םיכלוה  ונא , ונתוא בכוסה םלועב תושעהל שגרתמלו

 + ולא םדצמ םיסחיהו םירחא לש םהישעמ םע  קסע ונל ןיאו , ונתרובע

 וזכ האנ ךרד ,וז ךרדב תכלל םילוכיו םיאשר ונא םא , איה הלאשה םלואו

 םייוצר םא ,הזל בל'םיש ילב דע ןואו חב ול שיש ,םע קר ול רובל לוכי
 ךלהמ .הלאה םיושואמה סע ונקלח ןיא ונחנא , אל א םורחא יניעב וישעמ

 רשפא:יא ןה .ונל ביבסמ רשא  םעה לש וסחיב הבר הדמְב יולת ונתדוכע

 יכ וא ,חב בשוי אוה רשא ,.ץראב םישוע .ונא רשא תא ןהארי אל יכ ,רבדה =
 המלש \הכפהמ רצוי ונבושי . ללב וילא .ןינע, וניאש רבד לעכ ונושעמ לע .טובי
 קויהבו האנהבו = , הנמוה .םיקוזנ  םוחחא , וז .הכפהממ םינהנ הברה ,ץראב
 לודגה בורה םה םיברעהש ינפמו .ונל תודגנתההו הכחה ,ןבומכ ;תויולת

 םפחיב רימת היולת היהת ונלעפמ תחלצה ירה ,םהידיכ ןותנ ןוטלשהו ץראב

 , תשרוד ונתבוט .םהמע בשחתהל ילבל ונל רשפא:יא  ךכופל . ונולא |

 ונדעב תוחפה לכל עירפי אל ונילא ץראב בשויה םעה לש יסחיש , ךכל גאדנ
 םירמואה , ונידגנתמב םחלהל םיכורצ ונא , ןנתדובעב לושכמל ונל הוהי אלו =

 תועבומה , ןהה תועדה תא = רדועל  םיכירצ ונחנא , ךרדה תא ונדעב רוחגל
 ,יברעה להקה תעדב קר םויולת היהנ אלש ירכ םלואו .ונתדובע לש התוכזב

 היהי הז רברו ,ונא ונותוחכ תא קפפה ילב לדגלו קזחל  ונחנא .םיכווצ
 ידכ ., םינמותוע  תויהל | ונילע . םלועה דע  םירז הפ. ראשנ אל םא ',רשפא

 ,הוב יד אל ..הגידמהו םוקמה ייחב הרומג תופתתשה ףתתשהל לכונ ונא םגש
 התחמשב קלח םולטונ  ונאשו ונל הבוטה היקרוטל הבהאב םוסחותמ ונלובש
 לכב לעופב ףתתשהלו םויביטקא םינמותוע םג תויהל ונילע אלא = , הנוגיו

 ונא ןיא התע:תעל . תיקווטה הכלממה לש הנרק תמרהל תונווכמה , תורובעה
 םג ץראב םורז ראשנ םא ,הרמ | היהת  ונתיוחאו ,הלאה םירבדה תא םישוע
 להקה תעד = ונולא םוברעה סחו לא : חור-תורירקב חותנו אכהלו ןאכמ
 . ונלעפמל עגונב יברעה

 רורפ ןוידע .םיאור = םה = ןיא ., םינמותוע ק רו םינמותוע םה םיברעה |
 ןיא ו ינפמו תרל .פה םיחאש !גפ6 םיקרוטה ןיכו םניב לרכחו ל

 ".םניאש

 וכ ןוילג

 םה םירומג םינמותוע ךכופלו . םהינש ןיב תושגנתהל הבס ןאכ ןיאו םיקרוט
 םיבלפהשמ רתוי םה | םינמ)תוע .דחוימ ימואל סומפיאוגא ילב םיברעה
 לכב תוארל היה רשפא הזה רבדה תא .םה םיירטסוא םיגוובסבהה תוכלמבש

 העשמ הירוסו לארשי:ץראב = ויהש , האחמ לשו החמש לש םיברה םיגניטימה
 תרוקנמ לארשי-ץראב םיברעה ורבד אל םלועמ . היצוטיטסנוקה הנחינש

 ,"םינמותועה זנחנא, : דחא רובד קו  דימת  רוגש םהיפב . תיברעה הפקשהה
 תורח וימ תושירד וזיא לע רבודי יכ , םיננוטימב הפ .יתעמש אל םלועמ

 תוינמותועה .--- תושגר ינש דימת םיטלוש גווינומה תופסאב .םיברעה דצמ
 סעפכ שיגדהל םירצונה םוברעה םג םילדתשמ ןווחאה ןמזב .  תוימלשומהו
 , םימלשומה םיברעה םע ןינעו לעפמ לכב ףתתשהלו םתוינמזתוע תא םעפב

 םה תובורק םיתעלו | םהינפל רשא "תא םיניבמ םנוא םה .םידוהיה ןכ אל
 ןגיאש רבר ןפוא לכב והזו --- , םימלשומה םיברעל קוחרמ םידמוע םיראשג
 ןמ רתוי הברה םימלשומה לא םיבורק * ונייה  דימתש | , םידוהיה :ונחנא . יוצר
 םינחונ ונא אלא , תוקיתעה תורסומב .שמתשהל םילדתשמ ונגיא ,  םירצונה
 .םימלשומה םיברעהל הוחאו הבחב ונמוקמ תא תשרל םירצונה וניאנושל

 יאַה יבשוי םינויה דגנ האחמ-תופפא י"אב וכרענ תועובש ינש ינפל
 ינש .יתואר הז גניטימב . הירפה רי"לע | ופיב ךרענש ,  גניטימב יתויה , םיתרכ
 םלוכב עמשנ אל .םוקמ לכמ , םימואנה ויה םיברש י"פעא = , תישאר : םירבד
 ףוגב דחוימ רביא הזיא םה םיברעה יכ  ,איה ותועמשמש , דחא רובר ןליפא
 ,ונלש אוה םיתרכ יאה : םימואנה לכב חירבכ רבע דחא ןויער . ינמותועה
 םיבירצ ונאו  ונא  וניתויכזב םיעגופ םינויה ,ונתאב ותחקל םירמוא םינויח
 היה םומאוגה ןיב ,תינש .וגלש אוהש הז לע ונשפנו ונמדב ןגהל אופיא
 לבא ,הבו תולעפתהב וירבדל עמש ןומההש ,רמוא אל .ירצונ ןהכ םג
 ףתתשמו תוינמותועה לע רבדמ ירצונ ןהכש ,ומצעל אוהשב , רבדה היה בושח
 עודמ ? תירבעה הלהקה דצמ חכ-אב םג הפסאב היה אל עודמ .האחמב
 תיגמותועה :הנידמה ינונעב םיפתתשמ סניא םירוהיהש , בושחל םיהי .ונא  םינתונ
 - םמהכ האהמהרתפסאב ופתתשה םש םג ,הפוחכ םג היה ךכ % םה םוהז יכו
 אלא רוע אלו . תירבעה הלהקה לש החס:יאב הב ופתתשה אלו םירצונ
 םידוהיהש , העדה תא ןומהה בלב רתוי דוע קזחל לוכיש ,רבד הרק הפיחבש

 ורכז אב רבכש ,הזה הרקמה לעו ,תוינמותועה ךותב רז ףוג הזיא םה
 . תצק דומעל יואר , "םלועה,ב

 םיקח , םיתרכ ןינע תודא לע רבדל שגנ ,"למרכה, ךרוע ,יראצנש תעב
 תתל ןיאש , הנעטב ןואש , ולגאזוב 'ה , הפיחבש םיבושחה םידוהיה ןמ רחא
 ולגאווב 'ה לש ותנוכ  .םעו םע "ןיב םינדמ חיפמה ןגרנ .שיאל רובדה תושר
 אוה : םייוצר ויה אל וישעמ לבא .יראצנ דגנ תוחמל ךירע :: היוצר החיה יארו
 תובהלתההו תולעפתהה תעשב | .ךכל היואוה העשה תא ןווכ אל
 לש | ותודגנתה תבס תא | ןיבהל .ןומההל היה רשפא+יא = תימואלה
 יכ ,יראצנ ד ג נ אל!םמוקתמ .ולגאזוב 'הש , ןומתה יניעב היה רורב ., ידוהיה
 ףוגהל רוע קיפסה אל יראצנ , םיתרכ יאה רבדב םינאמותועה תושירד דגנ םא
 יראצנו , םתודא לע רברל בשח םג ול  ,םידוהיב עוגנל דוע לוכו אלו םולכ
 אלש ולגאזוב 'ה השעש ,הז חשעמב שמתשי אל יכ , ויד אוה .לפשו םורע

 יכ ,הבורמ תיגוגמיר תוילארטאיתב ןומההל *חיכוה, השעמ ידכ ךותו , ותעב
 המלש הגומאב לבק .ןומהה . םינויה לע םיניגמו םינמותועל םידגנתמ םידוהיה
 הראשנ אלש , ללמואה ' ולגאזוב .לע רעתסה הכופש המחבשו יראצנ ירבד תא
 אבחהל קיפסה אוהש אלא , וירחא ףדר ןומהה . חורבל םא יב תרחא ךרד וינפל
 אנוש, תא םיתיממ ויה יארובו תונחה תא ופיקה םיברעה ,ידוהי לש ותונחב
 היה  ולגאזוב 'ה .הירסל ותוא ואיבהו וילע וניגהש םירטושה אלול , "םעה
 ףופבל .וירכחלו וראצנל הנימאמ תודיקפה םגש , חוכומ הזו ,  םימת םוי רופא
 ילגנאה | לופנוקחו  ,אוה הולגנא ןותנש םושמ | ,ישפחל  ולגאזוב 'ח אצוה
 ,הילוסנוקב ,ולגאוזב 'ה בשי םידחא םומי םלואו , ותוא רֶרחשו רבדב ברעהה
 . תסומהו זגרנה ןומחה ידימ לצנהל ידכ

 לדוגכו  םידוהיה לע .וחור .לע הלועה .לככ ונותעב כ'חא כתכ יראצנו
 םיכוסכס הנוכב איכהל םיצורה, ,םירזה םודוהיהו .םונויצה לע לפנתה ותולפש
 . "תורזה תולשממה רצמ תוברעתה ירול רבדה איביש ידכ , ץראב

 ךלוה יראצנ . ונתערל םריל אבה |הרקמ לכב וניאנוש םושמתשמ הככ
 םידגנתמה ,  םויברע םיאנותע תרוגא רוציל לרתשמ אוה וישכעו וכררב האלה
 * .איבהל הלוב השוע אוהש הלוטעתהו ,םירווע שי יראצנל ,ירבעה בושול
 , תינוצר הרוצ % ו הוה שיאה לש .ויתולולע .הלודג חער ונל



 ונילע .אבהלו ןאכמ םג הקיתשב ןהילע רובעל /ךירצ זננוא ונלש להקהו
 .רעומ רועב הערה ינפ תא םדקל

 הב שי לא לודג ךרע .תעכ ןיא  לילגה = ןמ האבה :וז התפהל , םנמא
 םיביארמה םירבד שי דיתעל וז הגארמ ץוחו ,ריתעל הגאד םירשכמח :םיער םינמוט
 אוה הלאה םיביארמה םישעמה ןמ דחא . םוודסוי ינינעב ,הוהב םג ונחור תא
 ,בקעי ןורכזו הרדח ןיב תדמועה | ,הקיתעה הורסק | , "הירסק השעמ, םג
 איה הירסק . םיכומסה םירפכלו הרדחל למנ ץיקה ימיב ןישכע םג תשמשמ
 םיפאוש המכ הז ,תובוט  תוריתע הל ןנוכנ יארוכו (זוחמה ריע) הורדומה

 םגו םוברעה םג לכא , ףוחה רי לע תאזָה רועב ץרא תרבכ | תונקל םידוהיה
 םושדח זיא ינפל .. םידוהיל .המדא רוכמל וצפח אל הב םיבשויה םוקאינפובה
 ,םיה תפש לע םגוד 800 תב הזוחא הירסקב ריאשהו םידנפאה רחא תמ
 םגש = , ועידוה אחרוא כגאו םורוהיל הזב ןנפ םה .הרכמל וטילחה וישרוו
 רתוי םיטונ םהש אלא ,הירסקב המדא תונקל חצור םילשורימ ינויה .ןומגהה
 רחא דצמ ורפס הזכ | ןונגסבש םנמא רשפא | . םידוהיל םתזוחא תא רנכמל

 לע הירסקב הזוחא תונקל וגלוכי םעפהש ,אוה רקיעה לבא , ןומגהה םע םג

 לודג המראה ריחמש ואצמ הז רכדב םה העד ילעבש וללה םלואו .םיה ףוח
 לדח אל ינויה , הינקה רבדב ןתמו אשמה תא וקיפפה ךכופלו ,ידמ .רתוי אוה
 תא ועבקו , תונקל הצור ןומגההש ; םידיהיל ועידוהו ןרזח םירכומה . דוגעלמ
 רחאל קרו , הנווחאה הארתהל םג בל ומש אל | םודוהיה ,ןווחאה דעומה
 תנמ לע הפיהל םיעפונ םהו רבכ וושוה הנוקהו םירכומהש ,םהל ערונש
 וטילחה זא קרו , ףסכ אוצמל וגארו ונינקפע ופסאתנ זא קר --- , הזוח תושעל

 ,.בקעידןורכזו הרדח \ ינב וכלה ונינקפע .לש םמעטמו  ,המדאה תא תונקל

 + הזוחאה לע םהל שיש , ארצמ-רב תוכז תא ועבתו , הירסקל םה םונכשש
 הדבא וגלו , םירצונה יריל לופת הזוחאהו בל רוע םשוה .אל וז העיבתל לבא
 למנ רותב דיתע הל שיש  ריעב םיה ףוח לע םנוד 800 תכ הזוחא אופיא

 תלהנה התיה אלול , םיכומסה םירפכהו תובשומה ילגרל התפתהל לכותשו
 , המלש הצעומ יריב אלא , םידחא םושנא ידיב קר תאצמנ לארשי-ץרא יקסע

 , תנושארה םעפה איה וז אלו . הזה בוצעמה רברה הרק אל רשפא וא
 ,.ונלש תויהל הלוכו התיהש י"פעא ,וגידימ תטמשנ הבושח המדאש

 םה םימשא םיבר םנמא |; לארשי:ץואב תוינקה ןה תושק םנמא
 םיריקפה לש םבל:ןורזו הלשממה רצמ םידשחה ןוגכ , םישקה םי'נוציהה םיאגתה
 *הירפק השעמ,ב םגו , ונמצעב םיבייח ונא  וניתורבאמ הברהב ,םיברעה
 + ונבל ףעזי םירחאה לע אלו םיבויחה ונגה ונחנא

 ל

-- 
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 בא:םחנמ שרוחל אייב---ויטב .ליזבב היהי ירישעה םרגנוקה
 ..(טסונבאב ויט --'ט ;טסוגבאב 'ב- -ילויב זייבו

 ןובשחל .תוצראה :לכמ . ןלקב יולכקתנ (שרחה רפסמל) ילויב א"י דע --
 ר''ע תועידי ןלקב ולכקתנ םויה ותוא רע ,קרמ 5,342.85 תאוה הנשה ילקש
 .סרגנוקל .םיריצ ה ש ם חו םי ש ם ח לש תוריחב

 לש הטרופמ תינכת . םצמוצמה לעופה דעוה עבק זומתב א"בב --
 רשפא התע-תעל .םידחא םימי רועב םסרפתת וו תינכת  .סרגנוקה תדובע
 תונויצה לש יללכה . הבצמ רבה לע הצרי  יוררונ ר"רה =יכ = ,עודוהל קר ונל
 רעגה ןימוה םיצרמ ינשו = ,היצרגימאה תלאשב קוסעי סרגניקה  .םלועה לבב

 + ןילרבמ ןיקצומ .ל 'ה תאו יובילמ ןוסלנצק 'נ ר"דה תא--וז הלאשל לעופה

 בולוקוס  .נ 'ה ,תוברתה תלאשב םג סרגנוקה קוסעי  פ"הוה תמלחה י"פע
 .תוירבעה תורפסהו תפשה לש ןבצמו ןתוחתפתה :רבד לע הצרי

 -יאבל הצעומ תימואלה ןרקה לש הגהנהה ררפת סרגנוקה ימיב --
 התדובע תוחתפתה ר"ע תדחוימ האירק ךרעת הומ ץוח .תוצראה לכבש ההב
 תונומת םסקְסנפ ירי לע וארי האירקה תעשב .לארשי-ץראב ל"הקה לש
 רדסת לארשי:ץיראב תוברתה תדובעל תוירבעה םישנה תדנגא .רבדל  תוכיישה
 סוגנוקה .ימיב -- .ליזבב וא .הנייהת  רשא .היתורבחל\ חפפא םרגנוקה ימיב
 -- + םורועצה ברקב | תונויצה תעונתל בל  םימשה הלא לכל .םג ,הפסא ךרעת
 ירוצ לכל .ךורעל רמוא יאלוזבח ינויצה רעוה
 . סונירה לע .הינאב .לוומ--'ד םויבו התשמ--'א ,םויב ,ןנב

 ,הנידמה ירעבש םיפינפה לכ תא ,תונקתה-רפס .י'פע םהל התיהש , תושרה |

 םיגפ"תלבק 'ה .םויב סרגנוקה

 ירבח תא הנימזה תירבעה תוברתלו הפשל תוררתסהה לש הגהנהה --
 הצעומל ' םהיתולילגלו םהיתוצראל תוררתסהה לש םישרומה תאו יללכה-דעוה
 לש הפסא םג הגהנהה ךורעת םהגנוקה ימיב -- . באב 'יב ליזבב היהת רשא
 . תורדתסהה ייגינע םשל" הלומעת

 -הלוע .ןילרבב .םילקושה רפסמ :.ן--ל ..י 'ה ונרפוס ונל .בתוכ ןילרבמ | --
 רע םילקושה  רפסמ הלוע הינמרנ ץרא לכב) .. תואמ .שמחו ףלאל בורק הנשה
 ןולרבב  ורחבנ  םיריצ העבש (.יעישתה  סרגגוקה ינפל .6500 םוקמב 0

 , יילק ר/'ד ;ינל ךירנה ר"ד ,הקטנה ר"ד , ןיקצומ 'ל , גרוברו 'פורפה : סרגנוקל
 ופסאנ תוריחבה םדוק . (יחרומ) יול םלֶהְליו ר"דו ןמיה ר"ד ,  ןמינורג ר"ד
 םיחוכוה תעשב .קרפה לע  תודמועה תולאשב וגדו תופסאל תוגושה תודוגאה
 ידכ דע תינויצה הרובעה תינכת תא ביחרהל םישרוד שי : םימרז השלש ולגתנ
 שי .הז תמועל | םעה לש םיימואלה םייחה ינינע לכ תא | הכות לא םינכה
 יתש | דגנכו  ,דבלב לארשי-ץראב קר תינויצה הדובעה תא םצמצל םישרוד
 ללכב .ןהיתש ןיב תרשפמה תישילש העד םִג שי הלאה תינוצקה תוערה
 אבה סרגגוקב רשפאש המכ רע תיחפהל רומגה ןוצרה ןילרב ינויצ ברקב שגרמ
 ,הגהנהה רבדכ םירוגנהל ץק םישלו תוריחבהו םישנאה תלאש לש תופירחה תא
 ./חב תא  דדועלו תורדתסהה ברקב רומג םולש תורשהל םיצור ןילרב יגויצ
 . הדובעה

 !טל ; קרמ = /:7054,39 :תימואלה = ןרקה "טל ופסאג עובשה .ךשמב --
 ..קרמ 554,25--רמיהנפוא לש .ודוספימ תפתושמה הפוקה

 * | ר"רה וגרכח , אנליו)ל .,וריעל אבוהו ןילרבב תמ [הכו ש םהרבא ובא רידה]
 חונמה ,ותומב היה 0% םישמח ןב . רגני זלש 'א

 תורפסה תא  וחגו אל רשא ,םיטעמה ההובגה הלכשהה ילעבמ רחא היה

 ןמוו דע ה:בחלמ קספ אלו: תיִמְואְלה = ונתורפס וילע .התוה הביבח .. תורבעה
 העשמש אלא ,יגויצ ןקפע םג היה ותעשבו חונמה היה ןמאנ ינויצ , ןורחאה
 םניא ותער :יפלש םירבד הכוח לא .תטלוק .תונויצה הדובעה .תינכה הליחתהש

 תיבב =- , תונויצה יינונע לכל ותבה הקספ אל לבא ,וותונקסע הקספ הל ןינע

 / .,.גרברלוג .:!ב.< ה"ה  .והודופסה .תורבקה
 : ,ז"הסב ומש תא םושרל ידכ .שוררה

 + ורפעל םולש

4 
 ה
 ,הִיְסּורְּב

 רגס ילויב ןושארב |: רגל בתוכ  ןירפלייה 'ב רמ גרוברטפמ | ונרפומ
 תעשתו םיעשת םג ורגסנ אליממו "תורפפל תידוהיה הרבחה, תא ןוטלשה
 םיפינסה וכ , אוה הריגסל ןתינש  ,ימשרה םעטה | .הנידמה ירעב | היפינס
 תוגשמ .ורו ןיא גרוברטפבש זכרמהו , תורפסב אלו הקיטילופב םיקסוע הנידמבש
 ' ואב דצמ תוקדטצה לכ הלועוה אל ספא |, םיבורמה  םיפונפה \ לכ לע חקפל
 ., םיבשוח ., םרוק ןכומ היה ןידה:קפפ - - , תוחכוהה לכ ויה אושלו זכרמה חכ
 הנייהתש רשפא תועיברה המודה לא תוריחבה . רחא םעט םג שי וז הרוגסל יב
 ולגרל הנמז םרוק ,הארנכ ,ורטפי תושילשה המודח תא רשא ירחא , בורקב
 אל ךכיפלו .ול םיכסת אל יאדו המורהש ,ברעמה יכלפב תובטסמזה קוח
 , רבדה אוה אחינ
 , . םהיכרצ ד"ע ךבד"ו והער םע שיא

 הליעוה | יאדוב ,תמא לש בוטרוק וז הרעשהב שי" קפס ולב
 תרבחה לש הימי ויח רבכ תאז ירעלכמ םג םלואו ,הרבחה ימי תא רצקל

 ,תורוגאה ד"ע "רוימרפה לש עודיה ראילוקריצה תאצ םוימל ,םירופס
 < וזל תומודח .תונוש תורכח ורגסנ ,  היפורב םיבשויה רכנה ימע לש תוימואלה
 " אל הזו הילע וחיגשה םינוע עבשב . סנב  תדמוע  הראשנ איה קרו = , ונלש

 ,תונקתה רפסב םיפיעפ .תצק תונשל םינפ ינונעל : ןוירטסינומה שרד | רבכ
 ' יחכ , הנידמה .ירעבש םיפונפה | לע זכומה לש ותחגשהל עגונש המב דוחיב

 , בופ. אל זכרמה . זכרמב םויולת. ויהיו םשפנל | םושפח  םיפינסה | ויהי אלש
 " , הרגפנ הרבחה : ליעוה אל הז םגו | ,ונוצר תא השעו ןוירטסינומל = , ןבומכ

 ומיכסה ול ,םיבשוח זכומה ירבה \חכב םמצעב \ ךוגסל םה
\ 

 וזכ תמכסה ידול אובל לכא  .תיגרוברטפה הקלחמה תא םילוצמ ויה . זא יכ
 ָ לי ירובצה ל +הזכ .לודג .ןברק בירקהל תַח השק , ןפוא ושב 2 אל

 : םוכסה .ףסאנו ןיטשנילק 'ןו : גיטונ 'ד

 שגפהל ,ףסאתהל םירוהיהל תלוכיה היהת םירע האמב יכ



 א

 רענה םא ורסאנ

 רודואית---חצרנה םא יחא

 ךרע הל שי תיגרוברטפה הקלהמה םגמאו . ירטגל תחא םעפ רבוא .היה .הרבחה
 םלואה היה הרבחה לש תופסאה תעשב ,יגרוברטפה ירבעה רוכצה ייחב בושח

 ךותכ 'בורקו קוחר | , ןקזו ריעצ ושגפנ הפו' הפל הפמ רמת אלמ לודגה
 תורפסל תיהוהי הרבה יכ  ,םיחוטב זכרמה ירבח לבא | , תירוהי הריפסומטא
 שוריפב ירהש , העש :לכבו תע לבב רפיל םריב הלעו המצע 'גרוכרטפ ליבשב
 + תועיבתו תונעמ לכ ןיא תיגרוברטפה הקלחמה לע יכ  ,םהל רמאג

 תרגסנש םויב וב . הנניאו תירוהי הרבה התיה הכ ןיבו הכ ןיב םלואו
 ןוא ןכבו "תיסורה .תורפסל תיגרוברטפה הרבחה, םג הרגסנ ,וןנא ונתרבח |.

 שמשל לבוה אל תאזַה םיברה תרצ לכא . ןיגהונ ךכ : אלפ וא שודח לכ ןאב
 ,?המשלו םמשל, הלחה הבשהמב הנכוה תאזה םעפב .המחנ תצק ולופא ונל
 תידוהי התיהש .סושמ ץקה ץיקה .הרכחה .לע ,םתרכחו םידוהיה םשל רמולכ

 ."תורפסל, הרבח  התיה רשאב ,אלו

 םויה ותואב ,ינוב "כב .בויקב םדה:תלילע ןינעל

 םיליצאה-תפסא תיבכ םיקונזויוסה ופסאג ,ינשה בוקראמ לש וחלחנ לבח ,קסרוקבש

 חצרגש ,יקסניצשוי רעגה תמשנל תיבמופ הרכזא ושע םונהכה ילודגמ םינשו
 תועידי  בויקס | תולבקתמ םואתפ וליהתה | םויב וב --- , םירו'זה י'ע .לוכוככ
 ותוצב תישענו תכלוהה ,השירדהו הריקחה ךלהמ ר"ע וז רחא וז תופוכת

 : הלאה םיטרפה וררכתנ תונורחאה תומרגלטה "פע יןיגע |

 דיקפה = ,הינופאי:היסור תמחלמב * גיהנש יקסנוצשוו ירדגא לש ויבא

 תואמ ששל בורק םוכס נב םש לע המחלמל ותאצ םרטב קנאבה תינב

 םיצעה:שרחל ,  הלעב  תומ  ירתא האשנש ,חצרנה רענה לש ומא .לָבּור
 ,הל ןתנ אל הצפה לכא ,  קנאבה ןמ ףסכה תא  איצוהל הצפח ,הקדוחרפ

 תצרה רחאל  ףכית ,קנאבה ןמ ףפכה תא הלכק רענה  ןוצרנש רחאל קרו
 וליחתהשכ ,  תועובש ינש  רובעכ "לבא | , וגרוח"ויבאו ]

 םלואו ,ישפחל ואצוה ,יתד הצו הזב היהיכ םלועה תא םישיערמ םיקינזוווכה |

 רש היהש ימ םע רחי הקניניפ םידככנ םינינעל ןירה:רקוה ורוח הנזרחאה .תַעָב =
 ךרדכ .השיריהו הריקחהה תא ךישמהל יקסבוסארק בויקב הרימשה תקלחמ

 , הקרוחירפ הקול ,תצרנה רענה לש יגרוחהויבא רפאנ ינויב ו"כב . הנושארה
 , םינש ץ"ט .ןב רענ , הקרוחירפ יאלוקונ  ,הקול לש ויחא : ורפאנ ינשה םווב

 בוקיר''צ יליסאוו --- חצרנה לש ודוד | ,יקסניוינ
 לש וליג ןבו ורבח היה הנבש , הבוקאירוב'צ  הריוו--הק סניצשוו לש ההנכשו

\ 
 + תצרנה

 הריקחה ךלהמב דאמ ןינעתמ  םיטפשמה רטסינימ יכ ,ערונ הז םע |.
 רטפיגימהל איצמהו .בויקמ ., בוראיל , ןוירטסיגימה ריקפ בשש רחאל .השוחדהו =

 לע .ולגנש | ,הצרה תותואש ,הזל בל םשוה ,הרוקחה רבדב ותאציה תא
 תוחיצוה תמרגורפ יטרפ לא | רומג ןוימד הומור  יקסניצשוי לש זתווג
 לוחתה רטסינימתו ,רשח ררוע הז רבד < והפסב יקפנאטסוטול עבקש , תויתרח
 תא. רסמ ץיק:תואנל אָצישכו ,רחוימ שאר:דבוכב השי רדו הריקחל םחיתמ
 ןויע .םינויעמ < םירטסינומה . דוס ירבח רתי םג . ןיקכוריוו .נ ,א .ונגפל רפרה

 ןיפילוטסל החיה גרוברטפל בודאול בוש ירחא .השיררהו הריקחה ךלהמב הכורמ
 אישנ הוח וז החישב - . בוטיבולגי'צש .םוטפשמה"רטסינימ םע הז .ןורונב החוש =

 . ןידרצ לכמ ןינעה תא ררבל ךירצ וכ , טלחהב ותעד תא םירטסונימה
 סו לכב .םיקינזויוסה  .םיפסאתמ  גרוברטפב "פורה םעה  תדונאב,ו 1

 הצעומב .. יקסניצשוו חצרל . עגונב .םיררכתמה םושדחה םיטרפה רבְרב \ םּועע ונו
 השירדהו הריקחה קספת יִכ , םיעצמאה לככב שמתשהל טלחוה םהלש הגוהחאה

 ו

 .עצמאב <

 גרוברטפב | םירצונ . םיטילקרפ תעוככ ..תי רו בצ ,תומשיטנ א
 םיטילקרפה תצעומ די :לע .יכ  ,.םיטפשמה | רטפינימ ינפל .לדתשהל הטילחה
 .ללכ םידוהי ולבוקי .אל הילאש , הינש הצעומ רפות , רככמ תמויקה םיעבשומה =
 הצעומה לכ תא :םריב ושפת םירוחיה יכ , אוה םילדתשמה לש .סקומינו םמעט

 אלמל םיטפשמה"רטסינימ חיטכה .עמשנה יפל , חינינע לכ תא םולהנמה םהו
 רשא םיעבשומה ןידהדיכתועמ םירשע הילע .ומתחי םא תאזה תולרתשהה תא .
 ְ + ןילופרטמב

 לאל יב
 הפסאה ויראפב התיה ילויב 'אב ,א"קי לש תיללכה הפפאה

 ואב זנכשעמ . ליפירבמ ןוספיליפ .רמ לש ותואישנכ א"קי תרבח = לש תיללבה
 ח"הודה י"פע > . ירויפימנומ  ריולק--הילגנאמ : ,רטנו ןומיפ .סמי'זד .הפפאה לא
 ;המדא רטקה ןוילימ 1 ,/; לש חטש תוספות .הנימנגראב תוכשו מה יכ ,אצוי ארקנש
 רפסמב  ..(שיא 7,711 הילע ובשו 1903 תנשב) שיא 85 הילע םיבשויו

 ..תורחא .תוחפשמ 1205-ו = םיטסינולוק לש תוחפשמ 2103 = תוללכנ הזה
 םוכסל הלוע 1909 תנשל ריצקה ריחמ . ןאצו רקב 180,000 שי םיטסינולוקהל
 א"קיל םבוח ןובשח לע םיטסינולוקה וקלס הכ דע .קנארפ םינוילימ האמ לש
 ,רפסדיתב םישמח שי תורכונה תובשומב . קנארפ םינוילימ 2, ןמ רתוי
 + תודומלתו םידימלת 3,938 םידמולו םירומ 155 .םידמלמ םהכש

 ו

 ר"ע העצהה ,הילגנאב ןוש ארה םויה תחונמ קוח ד"ע
 עובשב .דאמ רע הולננא ידוהי תא ,'עוהיכ :, הדירטמ ןושארה םויב = החונמה
 וז הפסאב .הז .ןודינב הפפאל םידוהיה - ןותחתה תיבה ירבח .לכ .וסנכנ רבעש
 שאר ,קאויא סופורו לעומאז - טרברה ריפ  .םידוהיה .םירטפיגימה .םג ופתתשה
 הפסאה , דלפניזור .רמ ..םירחוכה | תרוגא .ריכומו רדנפבלא | תולהקה .תדוגא
 םתער תא ווח--םירטסינימה .דבלמ--םיפסאנה לכש ירחאו תודחא תָועש .הכרא
 תכומל .הצרמג היגרגאב םחלהלו  ףיסוהל .תיללכ השלחה הלבקתנ :,רבדב
 דינימה .ינש . ןושארה םויב םג תובשל וכרמצי אל יכ , תבש-ירמוש םידוהיה
 תושעל וחיטבה ,רומאב ,םיחוכיוב ופתתשה אל רשא ,  םידוהיה םירוטס
 העצהה י''ע = וקווי אל  תבש-ירמוש  םידוהיהש = , ולכויש המ לכ תא םדצמ
 .השרהחה

 , עירוה ליצרי'צ  םינפה | רטסינימ :ירפ התשע  רבכ תאוה הצעומה
 אוה . םירוהיה םירחופה ,תבוטל .םידחא  םייונש העצהב תושעל .אוה םיכסמש
 הלשממהל :תושרה שי יכ ,  שדח ףיעס .קוחה לא = םינכהל \ ,לשמל * ,רמוא
 ולוכ םויה ךשמב רחפמה תא ריתהל וא .ןושארה םויב רחסמה .ןמז תא .ךוראהל
 ןוידע ..החונ ..םיחוהיה .תעד ןיא לבא .רבדב .םיצור םהיבשותש ,  םהה תולולגב
 7 - -ךכיפל .. ןומלשה :ידיקפ-לש .םתעדב דימת  םתוא הלות אוהש ינפמ ,הֶז ףינסמ
 .תוושפ םושל םיכסה יתלבלו ארימג דע םתמחלמב קזחתהל םידוהיה וטילחה

 הגנישאווב .התיה םינווחאה םימיב .היגמור ידוהי תבוטל
 -ירה אישנל רופמל מלחוהו תונושה תותדהו תונומאה ילעבל  היצנרפנוק ןוט
 -ריטניא היצנרפנוק אָרְקִי יכ ,השיררב רפס-תלגמ טפאט תינקירמאה הקילבופ
 .השקו ךולה ךלוה םבצמש | , םינמורה  םידוהיה-תלאשב ןודל תילאנויצאנ
 תא חירכהל תולשממה לכ לש תירסומה םתבוח איה ווש ,רמאנ הטלחהב
 1878 תנש לש ינילרבה סרגנוקב . הילע הלבק רשא תא אלמת יכ ,הינמור
 : . םידוהיל. תזיכז=יווש ןתתו

 .םעה"רקפמ הילטיאב היה הלאה םימיב .הילטי אב םע ה - דקפמ
 תונוילגה י"פע .הנומאה ד"ע תדחוימ הקירבור םג האצמנ דקפמה-תונוילגב
 לבא .שפנ ףלא םישמחל הלוע הילמיאב םידוהיה רפסמ י ,  אצְוי ולה
 סםתנומא דע הקירבורה תא וריאשה .הילטיא ידוהימ . הברה .יכ : אוה תמאה
 לע הבומ אל העפשה רבדה עיפשי אמש רבדכ הארומ םתצקמ , הקלה
 ערונשכ .םינוציק םישפח םהש ינפמ םתד תא ומילעה םתצקמו םהיקסע
 אל הו  הדפונש ,הילטיאב תוילארשיה :תולהקה תדוגא לש הגהנהל רברה
 ומשריו ןורפחה תא ןאלמי יכ , הנירמה  ירוהי לכל ארוק לוק המסרפ , רבב
 תא הוה ארוקה לוקה השע אל הארנה יפב לבא :םה הנומא וזיא ינב תונוילגב
 + הווקמה םשורה

 התיה רבעש עובשב .היצנרפ ינבר לש תיתנשה הפפאה
 היה וו הפסאב ר"ויה .הוצנארפב םינברההתדוגא לש תיתנשה הפסאה זיראפב
 ןושלב .םירואב םעְו םוגרתב תולפת רודס איצוהל טלחוה .יול .א ללוכה בוה
 תונגהה תא חולשל תדחוימ היסימוק ידי  האלמ הדוגאה תגהנה | . תיצנרפ
 סבבל ברקל ידכ  םירוענה-ינבל םע:תודגאו רסומ ירפס תאצוהל תוצוחנה
 '. םימשבש םהובאל

 קי +" .איצומה .םונאיורד ,א ךרועה
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 1==== .א'ערת ,בא םחנמ 'ה ,הנליו <====%

 צ/זו א ג, 80-26 1, 1.

 < דב אצוו לופכ .רמונ .היהי .אבה רמונה :תכרעמה תאמ
 . (ילויב ו"כ) באזםחנמ יחל

 ,בונאיורד .א : ויהי ירישעה 3 "םלועה; תכרעמ חכ"יאב
 כו ןוסקילג כר ר .,םוכורב 2

 ,הָפְצַמַה לע

 ו 7

 ןיירעש .,השעמ--,ןופרח .ךלפב רשא = ,בוילוקינב השעמ
 , .י. ףוס ול ןיא

 הלשממה | תוריפפב | תקסופ  הניא  הנש האמל בורק הז
 ,רמולכ + אל וא לארשימ .םדאל תרתומ יז בוילוקינ : אירטוראלקש
 ,ריע :ןידכ-  הניד אמש וא | ?םוחתה-ירע לע איה תבשחנ םא
 םיתניב .הלאשה הערכוה אל וישכע דעו  ,םיחתל ץוחמ תדמועה
 םלמעו םתוצירחו ,עירפמ ןיאב בוילוקינב הברה  םידוהי .ובשיתה
 תובושחה למנה:ירעמ תחאל  היהת יכ ,וז .ריעל ודמעש םה םה
 םימיה דע ךלוהו ךשמנ רבדה היה ךכו . בורל ץורפי הרחסמו
 םיבציתמ ,םירחאלו םמצעל | םינוב ,םילמע = םידוהי - םינורחאה
 תונפה תחאב ,הלשממה לש  ןויכראבו ,'ןמאנו :םיק, 'םיסב לע
 המודו = ,ייבוילוקינ :ןינע, ,תוריינ לש * רורצ ול .חנומ ,תוחכשנה

 .י םכמוי :אובי וב ,ּונְּב :רמאל ,וילע הכוסנ המורע קוחצ:תבש

 יכ .חעומשל בוילוקינ ידוהי ושערנ השלש םיחרי ינפל

 .היקסנימק .תרמ לש םיקחשמה תקהל לע שורג:תרזג םאתפ הרזננ
 תא התאצ ינפל ןורחאה ןויזחה תא גיצהל הנוכנ .התיה הקהלה
 תא םיקחשמה ובזעי יכ ,השרדו היצילופה האב הנהו ,ריעה
 וכרא אל , ריעב הבישי-תוכז א םהל ןיאש םושמ ' ,ףכית בוילוקינ
 ,םידוהיה םינגנמה לכ ריעה ןמ ושרוג יכ ,השעמ היה בושו םימיה
 ?יקרפמ רחא .עצמאב | ,ינוריעה = בולכה תלהקמב . םיפתתשמה |

 תא םשמ  ואיצוהו תיבה לא  היצילופה ידיקפ ואב  תרומותה
 דע הפרפ 'םהמ ראשה לבל ,תצרמנ הרהזאב כ םינגנמה

 0111, 17-ת0 10; 1 : 9 ל

 .:טסנרא

 םיאבה = ,םידיהיל .הנאתמ . היצולופה :יכ = ,עדונ -כיחא  .,"רקבה
 ,ומרג .הלאה םירדובה .םירקמה . םרחסמ > יקסעב, בויאלוקינל
 *' תיאשה הדוקפ הלבקתנ יכ ,הרבה הלפנ .ךחא תובע .אל רקובבש
 < .וללה תועומשה  .ןומהב .ריעה ןמ םידוהיה תא שרגל .גרוברטפמ
 \ תומוקמה הזריבה שערתו שענתו ,רחפמה-ייה .לע הערל :ועיפשה
 * ,וינפל - לדהשהל - ריעההביצנ : לא ' היצטופד חלש הוריבה דעו
 > :ופרה ירבח תור תא :.עיגרה ריעה-ביצנ ;םישוריגה רעב בּכעיש
 .םיבשויה םידוהיה לע :הלח שוריגה תרזג ןיא יכ | ,רמאו .היצמ
 <: הלאה םירברה .ביצנה יפמ וקרזנ החישה עצמאב .הבכמ ריעב
 ": ,םידוהיה .ךרד לע היצילופה החינמש ,םילושכמהל ענונש .המו
 תרוקפ ייפע אל. רבדה .השענ ,תורחא םירעמ בויאלוקיגל םיאבה
 תא שרופמו רורב רושא .הרשא וז הרמימ ."םיימוקמה םינוטלשה
 - ,גרוברטפמ אבש ,יאשחה רלוקריצה דיע העומשה

 " ,םיברכ .הערומ םפרפ ריעה:ביצנו םיטעומ םימי ורבע אל
 םויאלוקינ תבשחנ םיטרופסאפה יקוח לש חיפ ףיעסה רוסי לע יכ
 קר הב תבשל םירתומ ךכופלו ,םוחתל ץוחמ תדמועה ריעל
 ,ןושאר לכשומכ בוצנה.קספ ךכ ,גוהנכ ;תודחוימ תויכז ילעב םידוהי
 תחונמ תא 'עירפה יתלבל חיטבה :הז םעו  ,וירחא רהררל ןיאש
 ריהזה לבא  ,םיבר םימימ .עבקזתבישי : ריעב  םיבשויה  ,םירוהיה
 ."ןפוא םושב :ריעב  הבישי-הוכז  ןתנת אל: םישדח םירוהיל, .יכ

 בל: תא :,ןבומכ  ,ורירחה :ביצנה דצמ \תאזה הערומה ירבד
 < םרידחלשמו סתסנרפ .יקסעש ,בויאלוקינ יבשות  םידוהיה ןומה
 ,.יערא-תבישי אלא  ,עבק-תבישי ::ריעב .םתבישי .ןיא .יכ . ,םימרוג
 "בול ץרפ רשא ,רחסמב היחה חור םה םה .וללה םידוהיה .ןומהו
 סנרפתמ ,לשמל ,האובת לש טרופסקיאה קסעב .תאוה למנה-ריעב
 :ויהיש ,ךכב םתסנרפ  ךרדש :,םירפרסו םירחופ לש  לורג .הנחמ
 םיקסוע םה םויה ,םוקמל םוקממ םיעסונו םיהבוע  םהימי לכ

 ו
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 יתא .לכה---םידוהול
 יארו םתבוט תא-- ,ףופבל ובשח המו עצמאב ובשח המ ,הלחתב-

 , ושרד אל =

1 

 םה םשמו הסידואל םיאצוי םה רחמל ,בויאלוקינב םתכאלמב
 םינתשמה ,האובתה קוש יאנת יפ5 לכה -- ,רחא םוקמל םיעסונ
 דחפו הרעפ וליטה ביצנה ירבד יכ ,אלפ לכ ןיאו + תופילח

 . בויאלוקינ ידוהי .ברקב
 ירבח .ריעה תמודב םג עמשנ ללה דחפהו הרעסה דהו

 תאזה הדוקפה תואצותש ,הבורמה רספהה תא שארמ ורעש המורה
 גרוברטפל םידחוימ םיריצ .חילשל וטילחהו ,ריעל ' איבהל  תולולע

 הז םע  ,םוחתה-ירע ללכמ בוולוקינ תא ואיצוי אל .יכ ,לדתשהל

 עומשלו .ריעה:ביצנ םע םירבדב הלחת סנכהלו בושל ומילחה

 אלפה היה--הנהו . ןינע ותואב ותעדדתוח הא םעפה  דוע ויפמ
 רברמ ליחתהו . ,רחאל = יהיו ביצנה ךפהנ  הליל-ןב -- !לודנה

 םוש אלו שורינ אל ןאכ ןיא |; םולשו סח, :ןמשמ הכר ןושלב
 תא ביצנה לטב ףכיתו ."ללכב םידוהיה לש | םהיתויכז .תלבגה
 --,םידוהיל  םידוהי  ןיבש  םילרבהה תאו  םירדנהו םיגייפה :לכ
 לכ ינפל התע ןכ  זאכ בוילוקינ איה החיתפ . םיקו רירש לכהו
 ,םיטיזאראפ,ה םנמא .הב בשיתהלו- הילא אבל  םיצורה ,םידוהיה =

 תימוקמה היצארטסינימדאה לש - ההושרל םירוסמ "לטב .םיכלוהה
 יפלכ | םינווכמ םירבדה יא לבא  .הצפחכ ריעה .ןמ םשרנל
 המוא לכמ םינגוהמ .סניאש  .םישגא יפלכ אלא ,הלילח. ,םידוהי
 תאמ אצי המורה שארו ,ריתהש הפה אוה רפאש הפה , ןושלו
 ריעהו  ,ילארשי ועינרהל = ךו;ה, .ךלוה החמש אלמ | ריעה-בוצנ
 ... החמשו הלהצ  בוילוקינ

 םחור יחתו  הרזגה .עור .ערקנ :יכ ,בוילוקינ  ידוהי ועמש
 העושיהו .הלואגה רבד תא עידוהל ורהמ םינותעה:ירפוסו , םברקב
 ! ןש קרחתו. יהניצשמיז,ה העמש . "םיבר הב רעש,ב ףרגלטה ייע
 התיה םויהו ,תולג ובייחתנ לומתא ;םידוהיה לש םחכ .לודג המכ
 ! החורה .םהל
 םינוב בוש" וליחתה  בוילוקינ ידוהי . םידחא םימי ורבע = =
 רזח הנהו --"ןמאנו םיק, סיסב לע  םיבציתמו * םירחאלו םמצעל
 -- 'רעי אלו םיבוד אל, .:ןעוטו רמוע ריעה"ביצנ : לודגה .אלפה היהו
 יתזרכהש שוריגה .םוחתל ץוחמש ריע היהתו .הֶוה ,התיח בוילוקינ
 ותבישי ןיאש = ,ידוהי  .ויקודקדו ויטרפ לכל אוה  שורינ וילע
 --םישרח םידוהיו  ,שרוגי = שרוג--,היהיש ימ היהי ,ריעב העובק
 - אלא םניא .המורה:שאר םסרפש םירברהו ,םמש | רכר ןאמ
 ! חרפ אברוע

 עגונ רבדהש >ןויכ = ."והנימרו, = לאוש שיא ןוא ,ןבומכו
 םידוהיה לע ובשח המ איה תחא , ריפש

 תא הקעוה הפוקה בושו  בוילוקינב  תוחורה ורעסנ .בושו
 ןימָאמ שיא ןיאו ורמעמלו ונקל ררח דחא | לכ , םידוהיה בוחר
 ,..רחמה םויב

 ,םיחולש :ואצי יאדו ,  הנורחאה  הוקתה הקספ םרמ דועו
 ידכ ,םדיב רשא לכ תא ושעי בוילוקינ ידוהי ,תואצרה ושנוי .

 תא תוחדל וחילציש רשפאו ,הלודגה הערה ןמ םמצע תא ליצהל
 היד, ירהש ,ונלוכ חמשנ םתחמשבו  וחילציש  יאולהו  ,הרצה
 א ...ונלש "ןמאנהו םיקה, .סיסבה והז --יהתעשב הרצל:

 תוחכשנה תוניפה תחאב חנומה ,תוריינה רורצ ותואש אלא <

 אמייק :וילעמ רוסת אָל<המורעה וקוחצ:תב ,,הלשממה .ןויכראבש יש

 קספתש הפופ ,הלאשנש ןויכ .,םיוהיה תולאשמ הלאש לכ ,ןל =

 , הרמוחל

 זכ ןוילב . : | 4 םלועה 4
 יי ///-/-/.--- + - == - ה - . . - ו /

 וסטה יא

 : ההומת העירי םיארוקה .ואצמי ,"לארשידץראב, קרפב ,ןלהל
 ילעופ ושע רשא ,השעמה לע תוחמל הלורג הפפא הלהקנ ופיב
 תעשב .היסהרפב | בוט-םויו תבש תשודק וללח יכ | ,"םינג-ןיע,
 ,םירמוא שיש .. . אלא ,תוטלחה וטלחנו םימואנ ואשינ הפסאה
 ,:.ארבנ אלו היה אל ,הפסאה הלהקנ וליבשבש ,השעמ ותוא לכש
 ונאו ,הז ןינעב םה םג םילפטמ לארשי"ץראמ םיאכה  םינותעה
 םצע תא לבא ,גוהנכ ,תושחכהו םיבתכמו םירמאמ םהב םיאצומ
 .םהיפ לע םיעדוי ונא ןיא רבדה

 הפסא "םינג-ןיע,ב .םילעופל התיהה :הטושפ איה 4 הלאשה
 וז הפסאל ואבה ,וירחאלש תבשה םויבו תועובשה גחב תוללכ
 לע םיבכורו תונורקב .םיעסונ םהשכ םילעיפ בוט-םויבו תבשב
 ,היסהרפב | םימיה םהואב םילוקוטורפ וכרענה : ,םירומחו . םיסוס
 + םילוקוטורפ וכרענ אלו םילעופ ואב אלו הפסא התיה אלש וא
 -חתפו ,הטושפ .הבושת .בישמ שיא ןיא וז הטושפ הלאש לעו
 ,ופימ יצחו העש ךלהמ םא יכ .,איה .םיל רבעמ אל ןה הוקה
 -חתפכו ,תדמוע איה הוקה-חתפ לש המוחת .ךותב "םיננ"ןיע,ו
 ,םילעופה תוכילה תויפוצה םיניע ,עודיב ,שיו שי כ"ג המצע הוקת

 בוש .ולבל : ורבע רבכ +הנימ אקפנ יאמל :וחמאי רשפא
 -ץראב :רדה ידיהי לכשְכ ,םינישארה בישיה ימי \ ,םימיה םתוא דוע
 בייחו הלוב לארשי"תסנכ לש "הדיחי הנב,ל בשחנ היה לארשי
 ,"חוקפה, לטב וישכע ,וישעמ לע ןובשחו ןיד םֶדא לכל תתל היה
 תא רוטפיש .לארשי- ץראב ררה יריהיה לוכיו ,ונמצעל זא ונלטנש
 ירוחי .ןידה .ןמ מצע = תא רוטפל לוכיש םשכ  ,ןירה ןמ :ומצע
 . ןץראל-ץוחב רהה

 ,המוקממ הוז הלאשה ןיא תאז לכבו
 ןירוטפה ר'ע הפקשהה התואב תידופי תיעט שי ,תיש אר

 ךירצ וניא ץראל"ץוחב  רדה ידוהיה םג ירה תמאב | ,ןידה ןמ
 תרתמ תולגה םאו .ירבעה רובצה לש ודובעשמ ירמגל .רטפהל
 היתוקלקו איה תולג ירה -- ,ללכהו טרפה ןיבש םירשקה תא
 התוא "םירישכמ,ו הללק = לע תוכז םירמלמש | ,ןללהו  ,תובורמ
 ,הבומ אלו הער םיאיבמ יארו  ,הצילמהו לופלפה  ךרר ייפע
 אוה םג .עייסי .אל לארשי-ץראב שדחה ירבעה, בושיה םא םלואו
 תודחאל אהיש .,ךכל עייסי אלו תירבע תירובצ תודחא וזיא רוציל
 == ,וינפמ ענכהל חח ר כ\ו מ  טרפהש  ,חכהיופי הזוא וז תורובצ
 ריתהל עייסי לארשי"ץראב שדחה ירבעה בושיה םג ,ךפיהל ,םא
 ישפח ריחיו :דיחי .לכ תא תושעלו רובצהו דיחיה ןיבש םירשקה .תא
 ,תירקעה .וָובישה ערפמל ונממ .הלוטנ ירה = ,ירמגל .ושפנל
 , ימואלה וכרע -- .רמולכ

 ,ץובקהש  ,הרומג  תמא םא כ ,אמלעב סכודורפ הז ןיא
 תידוהיה הרבחה תאו שר ה ה. ירבעה בושיה תא רצויה
 םא יכ ,דבלב ומצעל ץובק קר וגיא ,לארשי:ץראב ה שדח ה
 לע .בוח ול םג .שו ינש רצמש םשכ ,וילע בוח  ונלובל שיש ץובק
 ,רברה אוה יעבטו "רובצה ןינק, תויהל םדאל ול השק םנמא ,ונלוב
 ,ישפחל תאצל לדהשמו רובצה לש ודובעשב טעוב םדא אהיש
 שרחה ירבעה בושיה תריציב שיש  ,לודגה ימואלה ךרעה לבא
 רובצה לש ונוצר תא .בושיה יגב לע .הפוכש אוה ,לארשי"ץראב
 : / ,.ודובעש תאו

 -ןיע, ילעופ תא וב םיבייחמש ,השעמ .ותוא ןיא ךכ ךותמו
 ןפוא ב תותבשו / תודעימ לולח ;בלה לא .רופמה .רבד .,"םינג
 ספתג םדאש ,םוקמל .םדא .ןיבש הרבע הניא לארשי"ץראב הו כ
 ונשי .וגשי םא = ,ובלבש ןיפה .אוה =- רחא עבוה דצמ קר הילע
 ואטח ונלוכלו :,רובצל םרא ןיבש הרבע יהוו . ואל - .ואל, םאו

 צל 6 ו ל / ו



 תחא איה תותבשהו תודעומה תריש  ,ואטח םא -- םיאטוחה
 ושענ ןתוימצע .ליבשבש ,תודהיה לש תוימצ עה היתוריצימ
 רומשל הפי  ונחב ןיא םשש ,תולגה תוצראב = .המצעל הל הרוצ
 הברה םיזבזבמ  ונא תעדמ אלש רתוי דועו  תעדמו יניתורצוא לע
 חרכהב םיזבזבמ ונא םש --  ,םילפו דירש ראשה \ ילב דע םהמ
 ןמ תודהיה תא :םוקירמו , יניתותבשו  ונידעומ תא  >;הז רצוא םג
 ימ .ילארשיצראה ידוהיה תא לבא = , היתורישבש \ הפיחו המוצעה
 אלש ליבשב יכו % תורצואה יזבזבמב .אוה םג היהיש ,חי רכ מ
 ירבעה .לעופל .ול רתומ הדובע ימי .ינשב םיקנרפ השלש ריספהל
  תודעומבו תותבשב הזכ סג ןפואב-טועבל

 . השעמה ףוג תא  םישיחכמ שי. ;רומאכ ,הנה ,תינש
 םילעופל וסחיו הברה וזירפה .הפסאה יליהקמש ,הארנ .ןפוא לכב
 לבקתנש ,בתכמה .אוה הזל .תחכומ היאר ..ושע אל רשא םישעמ
 דחא םיפדה "רואה,ב םגו ,הוקה:חהפמ ברה .תאמ הפסאה תעשב
 לע .םתח ךכיפלו ותוא ועטה :םירחא יכ ,רמאל בתכמ  םיחומה
 לטבמו טרחתמ אוה ,תמאה ול הערונש רחאל וישכעו .,האחמה
 הדזווימ הנוכ םהל התיהש : ,םישנא אופיא .ואצמנ .  ותמיתח תא
 היסנמיגה תא םג אחרוא  בגא תונגל ,םילעופה לע הבד  איצוהל
 לש םתנוכ :התיה המ  ,תערל  ונחנא םיכירצו  ,'וכו ופיב
 םימיב ,התע אקוד וז םתאנק םהל- האב ןכוהמו וללה םישנאה
 ,רבדב תורמסמ  עובקל  תושר םוש  ונל .ןיא + סרגנוקה םדוקש
 תאצל הנכהב וישכע םיקוסע "טרופקנרפ | ילודג,ש  ,ונתעדב לבא
 ונ5 שי = ,"הרוטלוק,ה = לע  "היצמ-תמחלמ,ל * ירושעה = סרגנוקב
 איה םג הניא ופיב התיהש הפסאה התוא אמש ,שושחל תושרה
 יוארה םשה תא םיאטבמ ונא  ןיא + המחלמל "סיסכת, אלא
 אלה לבא , וניפמ  הנוגמ .רבד איצוהל .אלש .יךכ  ,הז םיסכתל
 -ןיע, .ילעופק קר אלו | ,ונלוכלו רובצל םדא :ןיבש :וז איה הרבע
 ,ואטח  םא--םיאמוחה ואטח ,םיננ

 .,,ול אטחש הז אוה ימ ,תעדל ירבעה רובצה אוה ךירצו

 0 ןצו]

 .ונובלעו עובש עובש
 תולהקבש .הסחוימה שארב .רמע .םטש לבוי יצח .ךשמב

 !ה ,םיללובתמה יבושחמ  דחא  ,יוקארק .תלהק איה ,לארשי
 הינינע לכו ,הדעל ןורטפו .בא שיאה היה ותעשב ...גרובסלדנאמ
 תמו םידחא םימי .ינפל שיאה הלח הנהו . .ויפ לע םיכתחנ ויה
 לש .ותומ רי'ע - תועדומה ריעב וצופנשכ .רחא םע לא -- ףסאיו
 בלצה תוא---ץראל םהיגיע תא יוקארק ידוהי ודירוה ,  גרובסלדנאמ
 . תוערומה שארב םסונתה

 ינפל דוע רמשל ואצי תמה לש וינב ::רבדה ראבתנ ףכית
 לכ דמשל איה םג התיה הבורק תמה לש ותשא .הברה םינש
 םינבל היה השק ,ןקזה לש ותסיסג תעש העיגהשכ ,וישכע .הימי
 ידוהי אוהשכ םלועה ןמ אצי םהל באו לעב .היהש הז יִכ ,השאלו
 םתוא תרשקמה ,הלק תחא המינ ראשתו םידוהיה תורבקב :רבקיו
 וארקו .ודמע . םידוהיה בוחר לאו םידוהיה םע לא  םחרכדלעב
 הדבא רבכש ,פטוגה ןקזה תמשנ תא ותושרל ורפמיו ילוטק ]הכל
 רכשבו ,ילוטקיאוהשכ םלועה ןמ :גריבסלדנאמ אציו . ,ותניב ל
 םחיה קספ --- ותשאלו  וינבל החורה .התיה הוכש "טעומ רבר,
 ..:םידוהיה ןיבו .םניבש ןורחאה

 רבלב הז לע קר אל ןה .רדמשה הבעות לכ |אכ החלגנ
 ונתמהא לעמ .םידוהי תואמ ושתני רמשה ילנרל .יב ,ונבל באכי
 ..רתויב הלוחג הנכס .הזב = ןיא 'ףוס"ףופ . .רחא .םעל ויהוו .וכליו
 םיהמושמה ןי א ש :וזמ- רתוי הברה הלודגה הנכס דמשְב שי

 ו . 1 2

 8 ל . <  םלועה <-

 .,":וגרהש .םוקמה .ךורב,  :רמאו

, 

 םה אלא ,ינילובג .ךותמ םיאצוי
 םיבורקו :םיכומס םיראשנ םה תוחפה-לכלו .,ונמוחת ךותב םיראשנ
 וליאכו םמע ינפב םה וקרי אל וליאכ ,רבד הרק אל וליאכ ,ונל
 זוב .ךותמ םה םהינפב קרוי לארשימ םדא לכ אהיש םניד ןיא
 ירהו ,ונל  םיבורקו םיכומס \ םיראשנ  םודמושמה ,  שפנהלעוגו
 -- 'הלוכ המואה לש הפוגב קבדו | ךלוה םהמ אצויה ןובקרה,
 .הנבסה יהוזו

 דונב ול תמש -- ידוהי יממע | רופסב רפוסי --,ןקזב השעמ
 היה ,וז הארונ הרושבל והרישכהל :ךאיה ויברוקמ ועדי אלו ודיחי
 אב . חמשיו--ול רפסאו ןקזהל ךלא ינא : רמאש רחא חקפ םהיניב
 אציש טאל:טאל 15 הל:מו ונב רבדהלע ומע רפסמ ליחתהו ולצא
 ,םייוגה יכרד לא דמלש  ,תונימל .ספתנש ,הער תוברתל הז
 ;,;היהלאב םג קברהל.ובבל םע יהיו רכנ לא תבב ושפנ הקשחש

 םניאו ונתמדא לעמ םישתנ

 0 ףפית םייפ --םלואו, = ...וברקב ובל תמיו הלודג הדרח .ןקזה .דרח |
 7 = ,דמשל :ןמוזמו ןכומ .לכה  רבכ היהשכ ,העש  התוא -- רפפמה
 < לובשה באה ינפ ובהצ ..,"תמיו---ושאר לע ןבא םימשה ןמ וליטה

 רמשה היה אל ,רמשל הוכ .םחי ונמלועב .ררשש העשב
 ,'רבעה רובצה ןמ םילרב םידמושמה ןיאשכ ,וישכע לבא .ןכוסמ
 ןיאו ,םינטק םהשכ רמשל םרסומו וינב םע ."הקרצ, .השוע  באשכ
 םידוהי-תובאשכ  ,וישכע = ; הזכש בא וכותמ טלופ ידוהיה רובצה
 0 ן םהיתבב םתוא .םיחראמ םהו דמשל ואציש םהינבמ םילדבנ םניא
 "רובצה לש וחכ-אב :וליפא םיקרפל  השענ .רמושמהשכ = ,וישכע
 +" תויהל םירמאתמהשכ ,וישכע ; ידוהיה רובצה יברצב קסועו ידוהיה
 רמושמ לש ורבק לע םידמוע | ידוהיה רובצה לש וינקסע .ישאר
 0 ,לע) רב.טעבש י?פעא ,ומעל היה תראפתו יונש | ,וילע םיזירכמו
 7 ן(שנמנרפ לש ורבק לע גרוברטפמ גרבוולס 'ה םאנש םואנה ,לשמל
 < םידימשמו םהיתובא  םע ."הקרצ, םישועו .םירזוח םינבשכ  .וישכע
 הנכס .ונל :ןיא ;וישכע -- , לארשי להק ךותמ הסיסג תעשב םחוא
 % ןובקרה לכ תא רמשה הלנמ וישכע : רמולכ  .רמשה ןמ הלודנ
 < הב .השועו םעה לש ושפנ יקמע ךות לא רדח רשא | ,לודגה
 .,.תומש

 - .ומלוע-תיבל וול  גרובסלדנאמ תא יכ ,אלפ לכ דוע :ןיאו
 ,\לש הרפוס ירבד יפלש ,הֶרְפ .ידוהיה ,יוקארק ריעה שאר ןנס םג
 .םגו = ,םיחלא-יארי םידוהי  ידידלע קר ותרשמל רחבנ ,"הריפצה,
 5 לעש ,אלפ לכ .ןיאו .'וכו רחפמה תפשל ירבח ןונכ  ,םירחא םידוהי
 * םידוהו ריבה םיחרפהדירז המכו המכ וססונתה תמה- לש ונורא
 . .. םיקוחרו םיבורק

 < םוידוהי םינוהע םג וחינה רמושמה ןוסלווח תמש העשב ןה
 : - ומשל לבא"תורגסמ ושע--:ונורא לע "םיחרפ-יר, .םי ימ ו א ל
 +. . הנוילע הלעמב והודימעהו

 .יקסניצשל בקעו

 .יִריִשעָה סָרְגנוְּפְל םירוהרה

 ,םישרח םייחל לארשי-תיב לכ .גרע תוטעומ םינש ינפל רוע
 < == לכב הונומרהו תודחא :,תומלשו אּולַמ ,םימלשו םיאלמ םייחל
 ' / תרישבו ונהניקב = ,וניעוגעגו וניתושגרב | ידופיה .ןיטה היה הז
 \ . ונתוקת

 ' הבוט הקלח לכ התיחשמו הבירחמה ,תולגב . המחלמ



 יפנב תא. תצצקמה ;תיעבטה ונתוחתפתה .דעב הרצועה ,ונברקב
 , לארשי םע לש .ארינ .רתויה וביואב = -תולגב = המחלמ .. ונתניבש
 ,'ץוח = יפלכ  .המלכל  ונתוא- .השועו םינפבמ .ונל .ברואה -ביואב =

 תא תשתמו לארשי םע לש ופוג תא תכרפמה ,תולנב המחלמ

 לכ תא  תרתמו : םירורפ : םירורפ המואה תא תררפמה ,ותמשנ =
 תופוקת ךשמב םויא רצו םיארונ םירוסי ךותמ ורצונש ,םירשקה

 ונתוא ושעו .ונתורבע ימי לכ ךשמב ונילע ורמש םה רשאו .,ונתוהח

 + דחא יונל
 ,שפוחו:רוא ,םייעבט :םייח ,הינומרהו תודחא ,תומלשו אּולמ = =
 חימכה איה .תאז--- ,תחתמ הדמח ץראו לעממ םיריהב = םימש

 ןהמואה יקלח- לכ לע .התלשממ תא הכפש רשא ,  האלפנהו המוצעה +
 ןוצר 0 ,הארנכ ,חב הרצע רשא  ,הלודנה הבשחמה איה: תאז"
 ונא .וילא :רשא ,ףוחה  .ותואל ::עיגה  .ירכ דע- םעה :בלב :רובכ |
 ןיא םאו .ומצע תא ררחשל :בייח עו םע לכ, .ינשפנ "תא םיאשונ-
 ==  ,יויעצפל - אפרמ-. לכ .ןיאו = הוקת לכ :ול ןוא \ ,ךכל לגופמ  אוה
 בלריריעצ  ,ונאו :..ןושארה .סרננוקב .לצרה רמא הול בורק וא הזכ
 הנומא : אלמ = ,קזחו = רידא: . .לוקב > ותמועל רנינע ,שפנהיננערו

 תירחא םג .ידוהיה ןוהחא םע קר ,ונתוקת הדבא אל דוע +: ןוחטב
 1 .רנוקת :

 -יתבב םעה תא .שקבל. ונטשפ :הנומאדיאלמו  הכזישדוחמו = |
 ויתוטמסב = ,ויתובוחרבו = >ויקושב  :,ויתושררמדותבבו = .ויתויסנ
 ונאבה : םוקמו ' םוקמ לכלו == ,םילפאה :וירבק-ויפתרמבו  תוכשחז
 ,הרדהנה .הרישה תא : ,הלואנה תרושב תא ,הלודגה הרושבה תו
 שפנ-טטרו  .בלחתררה = ךותמו םעה  דעריו םקיו .היחתה תר
 והכש :;ויניעב  התצנ .שרוק-שאו ;הרישל בישקה  ,הרושבל :ןיזאה <

 הער: רצועב : הלכ  רשא ,חורה תא היחה :ןמוא .תנומאו , תועמדב
 וניכח : אלו: ,ונררושמ לרג :תא ונלאש +םעה רוצח :םנמאה :,ןוגוו
 שקבלו תובבלה לע: קופרל  ;ףרועל: ,דובעל ונפסו .םא .יכ-,הבושתל
 ןויב = ונעקש = .תרבשמ היגרנא :ךותמו .הוקתהו ןוצרה יצוצנ תו
 היחתה | תרישו ,ונינעל ועבקנ .םישדח תורואו --- "םוחת,ה תלוצ
 תחנאל ןכשמ םלועמ' זאמ :ויהש ,תולגה יתב תא .תשבוכו תכלו
 אל  םהילכוא  לכש ,םימהדנו  םועוצפ תקאנל ,םיפדרנו םיכו
 ,\ משאי <

 :םירמוא .ונא חוטב בלבו -אלמ הפב
 תושביה | תומצעה.. וכ .;האר .אלש .ימ . ,םהה .םימוב םעה .תיחת
 םיולגבשו םילגתמ םעה .תוחכ יכ .,זא .שח .אלש .ימ .,וזל וז תוברק
 ותואב . קלח חקל . אלש .ימ .,תושדח .תורוצי רוצול \:םילולע 'םה |

 היחתה לש התורשפאב הנומאה גח -- ימואלה גחה
 , ו םוטא ובלו :הקיר התיה ושפנש ול ןמיס ,המלשל

 ..לבויה .עבר .ידכ אל ףא  ,תוטעומ .םינש קר ורבע הנהו =
 ,אובתש הל היה רשפא-יא רשאב | ,ןבומכ ,האב אל הלואנז
 םיקרוחו םילבוק ונא המ לע אלא ,.ונבל ףעזי הז רוחא לע אלו
 םלוקו .םיקתהשנו םיכלוה  םויטאה הלואנה ירעצ םג .יכ לע +ןש
 םידמוע ונא  רבכו ,םתלומהו .תולגה ייח שער ךותב קנחנו הפס
 שקבל ,די הל טישוהל | ,תולגה םע םילשהל םינמוזמו םינכומ
 +. הב .ונדגב רשא דגבה לע הליחמו החילס התאמ |

 ,תולנה תא .םיקורצמ וליחהההש ,"הבושח-ילעב, ואצמנ רבכו ">>
 ונתירוטסה .דובכ תא : ליפשהל | םג םיסנמו  הותויכזב = םידומ"
 םכרע תא הדגנכ םירהלו --- דחוימהו דיחיה ונייח ןיעמ---הקיתעה
 , ימואלה וננדבא ימי. ,םוניבהדימי לש

 תרובגש ",ךינתה ימי לש ידוהיה ותוא = ,תמאבו
 ,ורסומ .דורו זעוב רסומ ,ותרובג

 ! ונשפנלו :ונחורל אוה רז המ
 ,ינשה תיבה ימי לש ידוהיהו =

 תא ..האָר -. אלש ימ

 ןושמש
 <. ,וירוד תימלושו המלש ידוד

 ,ןאכש המיעטמו .תרזוחו המיעטמ | רעוב = ולוכש יבכמה ותוא

 < םלועה <

 ,ושדקמ תא .ואמטו .ומע  תא-םירז ופרח .יכ לע המקנ שא ,שאב
 <> ,ודיב .םיהלא .תנתמ :ןוריכהו  ושפנחתאשמ ףיסהש :יאנקה: ותוא
 הרובדו !  ותמשנמ = ונהמשנ איה  הקוחר = המכ ,ולו .ונל המ
 + .. רתוי אלו ןה .הרגאה- תונב אלה --- תידוהיו  תימלושו

 ותוא = ,םיחתפה לע .רזחמה ,לכורה ידוהיה והוא .םלואו
 ןיי < תגזומ ותשאש :,שרדמה-תיב שבוח ותוא ,לכב :ורוש רוסרפה
 אוהו .הלבנ .ירבדו תופרח .םויה לכ תועמוש ויתונב . ,םלועדירוכשל
 וא םימחה ::שרדמה"תיב .רונח = ינפל .רשא .רומעה לע לצכ עוני
 חמ:-- ,קירצה ןחלש לע  רשא םירָישה = ןמ וש פנ תא :אלמי
 !ונל אוה רקי המ" ,ביבח המ ,ונבלל או ה בורק

 שארב ןאופו  המוהה "לידנמ-םחנמ, ותוא ,"שדחה,, ידוהיהו
 ןושלו .תונושלה .לכב  רברמה ,ונכשמ הכשח הניפבו תיצוח .לכ
 טלקש ,ול ןיא תורפסו םלועבש תוירפסה לכ .אלמ ודיבבש ,ול ןיא
 ןהינוג לכל  תורישעהו :תולורגה = תויוברתה לכ. תא = וכות לא
 םנָיִא וחמו ובלש ,"םימכ -זחפ, יתוא ;ול יא ןוגו תוברתו םיאלפנה
 555 רז -ראשנ איה םלועה דעו טולפלו טולקלמ עגר ףא םיקפופ
 הז םופט <- ,ול .ביבסמ -רשא :לכ לא :טיבמ איה :תוהמת :םיניעבו
 .ונרשבמ .רשבו  ונמצעמ :םצע אוה .אוה

 תוברתל :  ,תולגה ירוהיל  ,תולגל .דובכ :ונת ,ןכבו
 .'וגו .'וגו ,.תולגה תרישל : ,תולגה תורפסל

 ,םיקלח .ינש תב אלא הניא ירה  הכוראה  ונתירוטסהו
 ,הקיתע .הפוקת רחא רצמ , ירמגל הז תא הז :םירתוסו :םיללושה
 ,רשלו תוננער :,שפנה תראפתו .ףונה יפוי האלמ  ,הבורקו הקוחר
 תשארו :המדאה קיחב קומע קומע .הצוענה חריצי  ,הרובגו חכ

 לש הבל  ןויבח ךותב הרמתשנש הפוקת --,םימש :ימש> דע :'עינמ
 .םימיה לכ השפנ התלכו המגע ותונשה לאו ריהזמ םולחכ המואה
 בלה .תממש ,שאו םד ,תומלצו ךשיח לש .הפוקת ינש דצמו
 התשענש < ,הפוקת---,חורה  תדיריו  ףוגה .לודלר ,שפנה ןברוחו

 ןתללק  חכתנ : הילעו ,תולפשהו .תודבעה- למסל | ,םעל | תצלפמ
 8 לש בלה יקמעב הילאמ התשענש ,וז הקולח םלואו .הלודגה
 . תולגה יבבוח יניעב ןח :האצמ אל ,תישפנה ותרסמב השדקהנו
 ךינתה תפוקת תא םיצירעמ | ונאש ,וז הצרעה ושילחהו ורמע
 חכלו ילביבה ייפויל רכז ףא ןיא .ונא ונשפנבש ,ורמאו .דומלתהו
 ורמאו :  תולגה תפוקה לש" הרובכ | תא ומירהו ורמע ;ידומלתה
 ...  תוצוצרה וניתומשנ ובצוח ינממש  ,"ףוג,ה והז

 ליחנהל  תולגה .יבבוח לש םתנוכ איה תאז אל ,ןבומכו
 ,תישעמ ,תרחא הרטמ .הטשפמה תמאל ,הרוהטה תמאל .ןוחצנ
 תא ותמשנמ :שרשל ;תולגה תא םעה לע ב בח ל--םתרטמ איה
 ץראל ץראמ | םיפלא | תונש הז ותא אשונ  אוהש ,תורגה"שגר
 תא - םיראתמ םנחלש ,םעל חיבוהל םה םיצור ;הנידמל הנידמו

 רשפא * ,"םג, ילב וא ,תולגב םגש ,הלאכ םימויא םיעבצב דשה
 . תורְפַהלו .תורפי .,רוצילו אורבל ,לועפלו תויחל רשפאו

 לש םהיתויפמ קר אל וישכע תעמשנ וז הנשי-השרח הרישו
 םתוא לש םהיתויפמ םא ייכ ,תולגה לגד לע םלועמו 'זאמ םינוחה
 יללושבש = םינוצקה לע | ונמנ .טעומ ןמז ינפל | דועש ,םיריעצה
 ,תאזה השרחה הנומאה יריל ואב שואי ךותמ אלה םהו . תולגה
 םינכסמה .םה םיינעו ,תולגה .תריש םהיפ ואלמ בל"תקע .ךותמ אלה
 ןכ לע יב  ,םינקזה .תולגה יבבוחמ. רתוי הברה וללה םיריעצה
 .המשנ-תפרש לע הדיעמ וז םתריש

 -תלילשו תמלחומה תולגה-תלילש--ולאה תווצקה יתש ןיבו
 . תרפוכ = הניאש = ,תרשופה | הרשפה = תדמוע -- תטלחומה .היחתה
 וא .לארשי  ץראב ,היחיש םוקמ  לכב היהי = - בושי לש ותלעותב
 איח תאז-לכבש אלא :תידופיה תּורְגַּב םג תרפוכ הניאש ,תרחא ץראב

 .התדוקנ הנותנ ,תולגה תוצראב

 תולגה



 לש --- רקיעבו םג :םא .יכ .,תורובצה ונתדובע לש קר אל דבוכה =
 איבמה = ,רבוע ןויזח .הניא תולגהש .ינפמ ,תירובצה ונת בש חמ =

 היחת םתוא : תמדקמ | הניא םא , רומג ןולרחו = תומ  ידיל
 וניתובאל | תרלומ = השמשש = איה | תולגהש אלא -- המלש

/ 

 ו יישור ילדא

 . תורודה לכ ףוס .דע ונירחא ונינב ינבלו ונינבל םג תדלומ שמשתו
 םתוא .,םיינחורהו םיירמחה ונייח תונויזח לכבש תוריתסהו םידוננהו
 בקרכו שעב יכ ,םהב .םידומ םירשפמה םגש ,תוריתסהו  םידוננה
 ונבצמב םה-:םוילמרונו םייעבט  ,ונתמשנו ונפוגל- םה

 םינעוט  ,העשה | העינה רבכו .ילמרונ-יאו יעבט-יאה
 ונילע = םיאבה = ..תוריהסהו = םידוגנה .םע :םילשנ :יכ \ ,םירשפמה
 ונתניפס .דוע העבט אל םהב הכורכה .הרצה לכ םעשו ,חרכהב
 היתואצותו תולגה םע םילשהל ,םירשפמה םירמוא ,ךירצ . םיב
 חכ-ןויפרו . תופש שלש"םיתש  ,תויוברת שלש-םיתש : תויחרכהה
 יד .אל 'תולנל  האנשה *.יררש  ,םילשהל. ךורצ לכה םע --- ,לכב
 תא תורנל .דוע הפיסומ איהש אלא ,וניעצפ תא האפרמ הניאש
 לש תוהכה םידיה תא ירמגל תופרלו חלמ םהילע תורזל ,םיעצפה
 -חפמו :ארונ שואי --- וז האנש לש הפופ | .םיטעמה =: םיהבועה
 ,שפנ

 וניעצפ לע .רעצ .ךותמ .םירמאנ . םנוא וללה הרשפה ירבדו

 המיענ .ךותמ .םירמאנ םה ;הבורק םתנכסו לודג םבאכש ,םיימואלה
 ,החונמ: בל .ךותמו ןואגו היאגב .םירמאנ םה ,תירובצ תוישעמ לש
 "הולשהו:םולשה, תא = םג :הבישמה :,"תמאה, האצמנ ןכדלע יכ
 . םנוכמ לע

 .היבבחמו :תולגה יבבוח לש הנחמה לדגו ךלוה הכו הכ ןיבו
 רשא ,"המואה חור %ש .תוזכרתהה, התואמ התע "ונחנא םיקוחר
 םיקוחר .ונייהשמ .רתוי = ;הנש .םירשע ינפל םעה-רחא רבר הילע
 "תודהיה א הבישה,  ןמ .התע ונא םיקוחר . תונויצה .םדוק הנממ
 ,לצרה  רבד ןהילע : רשא ,"םידוהיה ץרא לא הבישה, ןמ  םג המו
 , לצרה :ירבדו .,ןושארה סרגנוקה םדוק ןהמ םיקוחר ונייהשמ  רתוי
 רכאה :זוחא .םויב :יכ  ;ןושארה םרננוקה תלוענ תעשב רמאש
 תלאש רתפת םויב וב ,ותשרהמו ותא תא. תוקזחה וידיב ידוהיה
 םיעמשנ םהו ונל הלאה םירבדה םה םימומע המכ .--- ,םידיהיה
 ,..קחרממ ,קחרממ אבה לוק-דהכ ונל

 רשפתחל .ונחנא .םינמוזמו םינכומ :,ונינקזבו ונירענב = ,ונלוב
 לש םנחלש תחת טקלל .,טעומב קפתסהל ,הרמה תואיצמה םע
 םירורפ ,תחאה ,תידוסיה ונתלאש תא םיררפמ  ונלוכ ;םילעבה
 יבג לע יאלט  םיאילטמ ,הלקנ לע םיקדפה :תא : םיחט ,םירורפ
 רע הריתפ --תחא .העדו הנומא השבכ ונלוכ בל תאו ,יאלט
 תונבל ןואהו חכה .ונל אל ןכדלע .יכ ,ונל איה הרופא  דופיה
 ;..תמה יראה ןמ יחה בלכל בוטו ,שדח ןינב

 סרגנוק וחז .י'ר י ש ע ה ינויצה סרגנוקה ףסאנ וזכ העשבו
 לכל ;םיצור הזכש  סרגנוקב . שפנה ןובשח לש סרגנוק  ,לבויה
 תימהו בל-תדרחבש ,םהה תונויצה -יד גננת מ ,תוחפה
 ..,םינויצה הנחמב .עמשנהו השענה לא בישקהל ןזוא 'םיממ םה שפנ
 בצמב וישכע הנותנ  .םתעונתש  ,ודוי  םינויצבש םיקוראה םג ןה
 המרגורפה תא רקבל םיצור ונא  ןיא ., ינוציחו .ימינפ רבשמ לש
 ןוניבואכמ-וניתוקפס -תא תוצרהל אל םג ףא ,תונויצה

 ,תונויצה :לגד :יאשונ לע תונעטו תועיבתב ,ןבומכ ,םיאב ונא ןיא
 ,ונא .םיעדוי .וניתווקת-םהיתוחטבה תא .ומויק אלש
 תונש הז .םוגפה ףוגה תא הנש " הרשע-עברא ךשמכ ןקהל ןיאש
 עגרל : הינרנאה - תוצמאתה . :.ךותמ אלש = ,ונא  םיעדוי  ,םיפלא
 ןהילע :םורקל  ,תושבי = .תומצע  ברקב חורה תא .תחפל רשפא <
 הרבשמ תא תולתל םיצור .ונא ןיא לבא .םידיג ןהל .תתלו רוע
 ו ,תוימינפ ו שו ו תוערואמב 9 ו לש

 תוימינפ ה תובסה  לעו. . תונויצה יכרד לע :תולודג םינבא
 םהבש . םיבוטה :אנ -ורבדו* ,רבדל : םינויצח םיבייחו  םיכורצ ולאה
 ןיד .תחלו  המינפ םשפנ ךות :לא טיבהל ואריתי אנ . לאו

 תמאב םירוסמה אנ | ירבדי ,םירחאל םג םמצעל םג ןובשחו
 אשיל:'דוע: םילוכי םניאש ,הלא אנ ורבדי = ,תונויצל שפנו בלב
 + .החונמב לובסלו

 ינא .,שפנה ךותב תרפוע. יפטנכ םיללוצה .,םירוהרה  ךותמו
 : ירישעה :סרגנוקה. לש המיבה לע תולעל םידיתעה הלא תא לאוש

 ? לארשי םע לש ה מ לש הו ה אלמה היחתב םתא םינימאמה
 םה ,תונויצה תכלוה םהבש ,םיכרהה םתואש ,םתא םינימאמה
 -ה ל. ה בר'צ ה.שיה רט מ ה ה תו א ,הרטמה לא םיליבומה םה
 ,םיבשוחה ?םיאליוזבה םיפרגנוקה לש-תונויצה

 "ותואל .הנמאנ הראשנ וישכע לש התרוצב תונויצהש ,תמאב םתא
 "-תחיתפ םע לצרה :םירהש ,המלשהו  האלמה היחתה לגד ,לגרה

 ,הטקוש :שפנבו םימת בלב רמאל םתא םיאשרה + ןושארה סרגנוקה
 תוחתפתה ינמס סה תינויצה הדובעה .לע ורבע רשא - םיונשהש
 תודמוע - תונורחאה היתורטמו =, תימואלה  העונתה : לש " תיעבט
 םיפאושה + תיאליזבה  תונויצב ולכגוהש ומכ | ,ןאולמבו :ןתקזחב
 ליבשב \םג :'אלא ונמע ד ח:ו'ה ליבשב קר אל חוטב טלקמל םתא
 . םעה אובו .רפסה-תיב ךררש ,תמאב םתא  םינימאמה + ומ ע
 %אוה ולרוב ולוכ .יולת היהי הלרונש ,ץראל -- ,וצראל

 ,ינרק .הדוהי

 .ןֶּבִרְרַה .תודָגאמ

 והָדְִהִו הְָו ליל אנ יִּבָל יוה
 ו הָלְיְלַח ןָשיִא ךיִאְו םּוָא יא
 תוסירָחל :ןורָחַאָה הָו ליל םֶא , רמאי יִמ

 , תוברמה תיִרָאְש

 ! שֶדָחִה ןֶּבְרְחַל ןושארה הָלְילַה ילוא וא

 ,הָיָהִת אל הָרָעְס יִכ ,יִתְעַדָ

 ,עיקְבי אל ריִעָה תמוח לֶא בָיַואְ
 ,ּוָאְשַי אל םָעָה יִשאָר לע דקומה תויראו

 ,םיִשָדְקַב ּולְלַעְתִי אל שָאָה תונושְלּ

 : .ןָבְרְסַה אבו

 ,עָקְּבִי ויָתְחִּתִמ

 0% עפ קב

 המרפא
 ,תודוסיה תַחַּתִמ הָרְתָחְ
 ;תּונְבּ תוריקב הל

 , תו לכ תב קו
 ,הָחומ ןיִאְו הָפ הפ ןיִאְו - הָלְכָאְו הָלְכע

 " הִָפְְַּ שח
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 עשו שונו ונוטה נב כ -נבנ ונקבע כצ
1 

 ,ןחּורְּב ללקְו רֶבעָה רַבָעְו

 רעָש-רּומְס שָפְניטֶאְשְּב רֶתָ
 .ןואָפְפַה אְָגִמ
 יִשָפִנְל .תעְרֶה הָמ .לע ,יִנדַא ,יִנַא
 ! ןויזחה ץֶקָב הָוָחֶאְ
 יִמַע לע בקרה ןַּבְרחְל הָלילַה אָרְק יִּכ
 .הָימּוה ןַבְרֶחְלּ

 : ָּבְרִחַה תַדְגַא ליִחְתִת ףַכְ.
 הָריִציל תיִנומְלַ תִינולָ הָנָשּב

 - הָיָה חה
 .הָלָהַצְו הָנְר לוק -רקבל

 םיִרָהֶה תּוגְסּפ לע םיִלעְו םיִספטִמ ינקו לַאְרְשִי יִרוחַּב
 ,הָּיְחְּתַה תוקּובָא ּולעָהְ

 הָרוְְּב םַעָקְו םֶנָכּודְּב .םיִנ
 ו םיִאְּבְנמ הָיִחְתְל

 פח תַחִַמ הלל תו
 ,הָיחְתְב עַבְטָי
 ,הָיַחְמה תולְמְב תּונְרְקַה יִבְשּוי ּורָחְסְ
 ,תובָחְסַהיִיולְבְּב לָכּורֶה רַחְסִי רָשָאַּכ
 םֶּתְקְניִמ רַנְסְּב םָיִדְש-יקנוי ּופצַּפְצְו
 / היַחְת לש םיִפּוצְּפַצ

 ,הֶנְתמב ןונָמָהַה רַבָעְו

 , הָלִּעְו רָמַּתִמ ,הָלַעְ רַמְּתִמ

 , םיִפְלַאָה דקְדקְּב תולוקַה לצפת

 , ּוצָצְופְתִי םִיִרְצַמ תודיִמְריִּפ שאר לעו

 ובלה יואב הרשה עו
 ,"דָוד-ִב חישמ.

 ידל 2

 ,הָלָהְצְו הנר לוק ףַכָשְו-בֶרֶעַל
 ;םיִרְִח ישאַרְב הָחְְַה תה
 הָפָש לכ הלכו הָיִפְִ םידָ
 ,םיִלְבָא היתה יִאיִבְנ וכלה
 ,הָיְרְהַה תוצּוחְּ לֶאְרְשִי יִרְוחְב ּועְתָיַו

 יץֶאְנו ףָדִנְו ךלס
 ,לּומָתַא םוי יִלְלַצְּכ ישנה ףטה

 -* היה אל ִָחְמַד התה
 < חמת
 .עלפה"חיחצ יל לק ברָהְי רע
 < ,הָמָמד לוק עמשי רָּבְרַמה רָבַעַמ םֶלּואְו

 ₪ תַפּומַה אבָי אב ,הָרּוצַע הָניִק דה

 .ָהיִנָב יִרְבְק לע הָלּוּכְש םֶא ליִליִּ

 , איבה אשיש הניקה איה אלַה

 ,ויָתושארֶמְָבַא לע חנוצ
 --הַָחְתַה תיִרָחֶא לע
 " ,,.הָתיִשאַרְ

 .הָליִלַה אָתֶאְ
 , תולבא ופטעתה םימש תורואמו .הָלילַה םֶנ

 ,הָמַמד-גופְסּו שאר-ףּופְּכ םֶלועָה דמעְו <

 .ףיפל הָּכַחְמַה לודגה דג
 םיִחיִרְבַמ לר הייר ּולַעְ םיִרָעָשַה
 " ,הירקה תמוח תֶא
 םֶכְכִשֶמ עַצַמ לע םיִרְנּפִּכ לֶאְרְשְי יִרחְּב םיִחּורְסו
 , הָלְיְלַה תוארמו ןוזָח אלָל

 תושְרְְמיתְּבמּ תויִסְנְכייְִּבִמּ
 , הָרותַב םיִנּוה לוק קלַּתְסִ

 םיליוָה .ינומָא בקעי .םע .ישישיו
 ,ואפק םיִלּודְגִה םֶהיִרְפַס יד לע
 חבקה יִתְפְש לע םֶתְפִמ תַנורָחַא םֶכְפְּ
 ורָמְס םֶתְביִש יִנְקְו תורָעשו
 ,םיִרָפְפַה יקְוְפ יב םיִתָמ תְבְצָאְכ וצפו
 ,הָלִמַה ןורחַא רוה ערי ןטמל
 .הָאְָ םיִשיִשָיַה תַמָשנ ב
 ,עּונָצַה םיִהלֶא ןורַא תּוציִרָפְּב רועפ

 , רּוחַש עול יִפְכ

 ןדְקרפא חּוטש ןויִלָעלַא ןקכו
 ₪ תוכְלוהַה תולה רַרְומְּב

 שהו בהָכחְ
 0 בָהְבהְ
 ןויזחה אג תֶא ריְִהְל
 .םָמְַי רט
 הָמְמּדה לָפָבִת .הָליִלַּב הָרְשָעְ-םיִתֶש הָעָשְּב
 7 לפָכַי ךשחהו
 ,הָיִמּוד ּולָבָאְי םימשח אב
 ,ןֶנוקְמַה תניק ףא הָלְדָחְו

 ל ל םֶרָטב ל ל - 7

 הקיפב:הרשקיםיתש .הטֶשְ



 ו םיִמְעַּפ םיִנּתַה אָרְְ
 = תיִשיִלָשָב אָרְה
 .רַצְבְמַה לפיו

 ,םֶלועְל סָרָהַה תרשָּב תֶא רַשבְל תחַא קר םַעְַה םיִעְרְַ
 ,תורודל ןויִזחַה איג תֶא ריִאָהְ תַחַא קר קָרָּבַה ףיִלצַהְ

 פרחה אופק תא עגְרל ףשַחְו-םיִנשַל שחה ערקו
 : .ףשחה ומָעְלְבִ בושו

 ואובָמ תְַעְמִמ ןנוקמַה אָצְו שָמָשַה סב הָיִחו
 , םיאּופסַה .תורָבק תֶא דפ

 הְְָוהֶנפצהָמנהָחרהנּפ
 בבס ןומישָי ימורעמ הְָָ
 ,יִלָּפּ ריִרָש לָכ הָלְולַה חס יִכ
 יץֶרֶאְּב רפַתַח רַבַעְ
 ,ָתיִאָשְר שֶדָחַמ ץֶרָאָה אָשְרִּת םֶא ,עָדּונ אלו

 . חַצְְל ריִצָח לָּכ שָבָי וא

 ,ןנוקמה גצוי א יִריִרע

 ,ןומישיה יִבָחַרְּב ,הַמּותִי הלא

 ורנהו הָּבַה וב ּוכְהְו תופופה ּואָבּו

 םיִמָתְַו ִָנִח הפו נקמה שק
 = רה ןמ יא רב לֶ ביִשְקַהְל

 , . ;תוחורה ונעו
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 אוה  ,םהינש | ,םינושארה יאמ ימי לש האג רקוב קיהבה
 ,שיבכה .תלסמ * יבג לע הרהרש ,הבכרמב ובשי ,השּונ  ותסוראו
 ליחתה אוה .ריעל ץוחמש םינראה-רעי  תואנ לא | הלועה
 ועזערזנ = ,תופוכת  םיעוערומה | ,תפחשה  ילוכא  וינפו לעתשמ

 ,הרוחצה ישמה תישמש תא הרימ .הטימשה השוגו ,תוריהמ רתוב -
 ,תבאוכה ועלצל תחתמ  חנומ היהש ,רכה תא תצק ההיבגה
 וילא = הצחלהבו ,ולש תיטגדומסה  ףרוחה תרדא יפנכ תא הָסְגכ
 וב הציצה | ,ודעסל | ידכ ,רוחצו לק רידר 4 הטועה הפוג לכב
 טעמ דוע יכ  ,ופוא העיגרה ךור אלמ םיענ ליקבו םיבר םימחרב

 רבב לכה תא יכו ,וליבשב הרחבש  ,רמחנה חונה לא ואובי
 ץוחב םירכ עצומ בשומ םג ,ול הניכה ריפקו בלח םג ,םש הכרע
 לא הררי הלק העש רחאלו רוהרל הבכרמה. הפיסוה , \ל הרישכה
 ,תוברע לצב = ןנולתמ לחנ ינפ לע ,רשנ -ךרד הרבע יבחר קמע

 םלועה <

 תוינשמשהו םיגרפה תא רקס

 ל ב , =<

 ' םיעלס יסכר וערתשה הזמ רבעמש ,לולת רה לע התלעו הספטו
 אשד הפוכמ ולוכ חטשה היה .ינשה רבעמו םיארפ רעי יחיש םע
 >  םקוהש ,ררוב הונ ,שדח ןינב ינפל הדמע ףוסבלו ,םיכר םינראו
 ".םיריעצ םינרא לש - תורוש  ךותב ,עלס ףָבַל תחתמ רהה עלצב
 .ןכותמ םיחמוצ םיכר םירצנש ,םיקיתע םינרא תוריכו

 =" אוהו .,וילא .הינפ תא הכפהו הבכרמה לעמ הדרי השונ
 : ,השונ לא ןחנו הבעהו רוחשה והטמ תא ודיב חקל ,רענתה
 / לעמ בברתשנ /בר %מעב | ,תוחותפה היתועורזב והתלבקש

 לע .ינשה רצמו והטמ לע  רחא דצמ ןעשנשכו ,הבכרמה
 7 "ולוכ \הונה ינפלמ רמעש ,םירכ עצומה אסכה לא ברקתה ,השונ
 5 7 ןנובתהל יתוא הריעה ;אסכב השונ ותבישוה .שמשה ירהו ףוטש
 ידכ ,הונה  םינפל תולק תועיספב הסנכנו הפיה ףונה הארמ לא
 . ריפק וכ ול איצוהל

 ומצע | ךותב לפוקמ | ,םצמוצמו ץווכמ .ודבל ראשנ אוהו
 ויתותפל = ;םירכה .עצמ לע בשי  ,ולש ףרוחה תרדא ךותבו
 םושמש ,ומפשו ועזערזנ ,רפעה  ןיעכ שבוע ןימ ולעהש ,תולפונה
 ןאכלו ןאכל םיוזפמ ויה ויתוצק ינש ,רתויב ךורא הארנ וינפ ןוזר
 וחצמ ביהצה תשקשק רסוחמ גד לש םורק ןיעכ ;תואטלה תובנזכ
 . וינמצעה תועבצאה םע תוקבדרֶמהו תוחופטה וידי תופכו עיזמה
 א . הטוחש תלוגנרת יערככ ויכרב לע :וחנ ,ןהילע וצצ תורהבש

 בלבלמה רעיה ךותב  בעתנ רגפכ ומצע תא שיגרה אוה
 ,םימולע רשלו תוננער גופס ולוכש ,וב חמוצה חמצה לכ םע הזה
 ןיסולפ לש דברמ ןימכ | ,וינפלש הז תא רקס תורירק םיניעבו
 | ! לש םיריעז םיחישב ברועמה ,קדה בשעה הטשמ ערתשה קרקרי
 ! < "7 םוקיתעה םינראה. הורוכו םיריעצה םינראה .הורמצ וריהצה ;םירושא
 לחנה ףקשנ ץצונ ףסכ עיקרכ ןםיננערהו םינשדה םהירצנ םע
 היה הנושאר החימצ ימולע  ויז ;הוברעה יגירש רעב קמעה ןמ
 הכותמש ,הררושמהו השורחה המראה לש ןטקה .חמשה ןמ עפוש
 ,ןיקר :ןימינכ ןיידע םהיארמש ,םיגרפ .העורז תחא הגורע התארנ
 'ינשל ונלפתנ רבכ ןטועמ  רשא  ,תוינשמש העורז \ הינש הגורעו
 םישובעה :םיגזב = םיזוחא ויה ןיידע  ןבורו םילגלגסו .םיהכ- םיציצ
 ְ . םיכקרנהו

 "אוהו ,ופאל עיגה םינראה ףרשב גזוממ רווא לש לושחנ

 = "ליחתהו ונורגב .יורג שח היהש אלא ,והזח אלמ :םושנל ןוכהנ
 ,קורה-תכנפ = תא ויניע  ושקב , חיכ אלמנ ויפו .לעתשמו  דלוס
 ,ועינו וחיכ .תקרהל ול השמשש ,ההכ תיכוכז לש הכנפה התוא
 = + ןנערה אָשדה יבג לע  קריו ,ותברקב אצמנ אל הז ילכ אלא
 המכו המכ וקרזנ ול ביבסמ אשדה יבג לעו בוש וזיגרה לועישה
 שגרב ,ןהב וצצונ המחה ירהוש .םדב תוברועמ  ,חיכ תוכיתח
 'ולקתנ ויטבמו ,םיאשרב הלתנש ,וחיכמ וינפ תא בסה בועיה לש
 .הקיהבמ הלוכ ,הריב ריפק םוכו הונה חתפ .רעב האציש ,השונב
 הרעש-תומצ יתשבו תוצומאה-תוריהבה היניעב ,רוחצה השובלב
 "הקלס ,וילא הברק איה ,השארל לעממ  תולופכה  ,תוינומרעה
 לכ תא שמשה ףוטשיש ידכ ,ולש רוטסקה תעכנמ תא דצל
 ! הודחב והחלאש ,ריפקה תא 15 הנתנשכו ,וינפ

 % הוכש הפי ףונ ךימימ תיארה ,יביבח ,ּונ --
 המאו השונב תורירקה  ויניע תא ץענ ,ריפקהמ עמג אוהו

 : . : תצק ןגרנ לוקב
 : ,הפי ףונה --
 < תא החקפשכו ,ותבושת תעמתשמ רציכ  העדי א5 השונ

 :הארק ,תמסוק תומימת ךותמ תוצומאה:תוריהבה
 %המ %המ -
 , תורוכה תאו .םינראה .תורמצ תאו עלסה ףכ תא רקס אוהו

 יעה ,וינפכשי בשעה :חטשמ תאו

 הינוע



 ןיבו . הניב היה = ינומרה .רובח ןיעבש  ,השונב .טבמ
 : ללמ :,ורבח רשואב הרצ וניעש .,םדאכו :, הזה

 ...הז הפי .ףונו-- ינא --
 התומע . .סויפ ןועמ הב שיש ,וז הטבה וילע הטיבה השונ 2

 ,םינש שלש ינפל . התומדו  המלצ תא וז העשב ול הריכזה וינפל :
 . הטסיזנמיג  התיה  ןיידע .איהו הטיסרבינואה = לא .םנכנ .אוהשב
 יתשלו  תוצומאה-תוריהבה היניעל רוחצה הרונפ םיאתה ךכילכ
 ,וכרצ לכ הפוג רגב רבכ וישבע ?היפתב לע ולשלתשנש היתמצ

 הוחלבש .ןחה-תמוגו לגעתנ  דרותמה הרטגס | .המלתשה התרזג
 הימולע לטו התוננער ויזמ .םגו ,ףיתו השונ-הלדג ;רתויב הקומעה
 ןֶבאְל .תחתמ השונ .הדמעשכ ,וז העשב ,הברדא .םולכ ערגנ אל
 ,הינוא לע .וקשנ ומכו היתורעשב ועגנ םיקרקריה ויפנעש ,ריעצה
 שגר  ןימו\ ,הב חתפנ השדח תוננער לש רונצ יכ ,ול המדנ
 יונה  ןיב  הרירפמה . םוהתה | תא < הינפל טילבהל והפקת רזומ
 הנפ זאו  ..ופונ .לש .השימכהו | רועיבה ןיבל הפוג .לש החירפהו
 :הלאשב .הילא

 + יעינו יחיכ לש .לוביקההתיב .ןכיה =-
 ,םתנוכ הניבה אלש אלא ,םייסראה וירבדב השונ השיגרה

 החינשה איה .ולש קורה-תכנפ תא הונה .ןמ ול האיבהו הוררזנו
 ,ותוקנלו ךומ .תכיתח לוטיל הנוכתנו ,העמק בוטר היהש ,ומפשב =

 תחת היה אל  ךומהש אלא .,דימת | תושעל הליגר התיהש. ומכ
 ןמ .הקר .ישמ תחפטמ ,התרוגח תחתמ התחפטמ תא איצותו ,הדי

 ..ומפש .תורעשמ חיכה תא הב. נופסתו ,הקרה <
 רברל . םהינש אוהו השונ וכ ,ול המדנ .ראמ ךוכנ אוהו

 ףונה הארמ

 ןיבהש ילבמ. ,ובלבו :.וב קברש :רועיכה לע .זמרל -- ונוכתנ .רחא =.

 רמעמב .השונ הריבה = .לודג םעכ לש שגר ריעינ ,ומצעב .תאז
 .התלמש הוטמל רעבמ םילבהש ,הזח עננ ;תצק .וילא הנחנו .וחור
 הקישנ וקשנ הלש םינומלאה-יתפשו תעזערזמהו .הזרד תחאה ויחלב =

 ותואב .רכזנ  דימ אלא ,טעמכ םיופתנ .איה | ,וחצמ לע /הקותמ >
 איצומ ונומה .הזיא הארשכ ,תחא םעפ ושפנ תא ףקתש .,.בועיתה
 וקשנמו .  רזוחו  ותוא \ קשנמו תותפשא לש ביב .ךותמ ץעדלספ
 ,םילילא:ידבוע תריבע לש וז הנוכת לע ול הרח .,ומיחרו וליחדב
 אלש ,הב .ההתמו .הילע לבוק ליחתהו .השונ תקישנב .התוהשי

 תמחמו .ותלחמ תנכס תמחמ הל אוה אמטו ליאוה ,בוש ול קשת =
 ףנע השלתו .וירברבש יזויריסה ןוטה לע הקחצ השונ .דחי םואמ<
 ,ושארל לעממ תשק ןיעכ ותוא .החתמו ריואב וב הפנפנ ,לודנ קורו"
 ונוכתהב : ,אוהו ,ואפכ ירבע ינש ךותל ויתוצק ינש הא הצענשכ
 ךותמו . ,הנושמ | זוזפ ןימ זזפ ומפשו ויתפש הא םקע ,קוחצל
 םונבל .םירכ עצומה ואסכ יכ ,רמא .הב העמשנ תורירמש ,תונציל->
 ול הקשנ .תמ לש ןוראל המוד .םהילא םירוזפה קריה"ילע םע 2
 חותמה ,קוריה ףנעה ילע תחת לא השאר תא הסינכהו .בוש השונ =

 תועבצאה .םע | תוגונעהו - תוכרה היריבו ,ושארל לעממ תשקכ
 םע תיקבדמהו תוחופטה וידי תופכב תרפטמ הליחתה תודורוהו תוננערה <
 הבבוש . הציפקב .ןהילע וצצ  תורהבש = ,תוינבצעה תועבצאה
 םינרפה תוניבמ .םיבשעה תא שכנל הליחתרו הזרדזנ .תיתודליו
 הרי ףכ לא םתטקלו םיבשעה תא השכנ הלק העש ., תינשמשהו
 םישובעה םיגזה תא תללוממ הליחתה ךכ-רחאו ,הירוחאל םתקרזו
 קשח ןימ ךותמ ,תוינשמשה לש םיציצה ישארב םייולתה , םובקרנהו
 .םהב .הלכ תושעל =

 הלאש ויפמ הקרו -- ?החימצל קוי אל הו םאה - =
 + תערה-חוסיהב

 הריבסה לק ךויחבו תוינשמשה ינז .תא ללומל הפוכוה .השונ
 ,ובקרנו .ושבעש .םינזה םויקב ךרוצ :רבכ ןואש ,ול
 : .זושפנל רברמכ ,רמאו עגר

 בשח אוהו

 .;;וללה. םיבקרנהו םישובעה םיגזכ ינומב -

 . לעתשמ ליחתה אוה. .הינפ תא - המיערהו הפקרוה השונ
 ףילחהלו: ומוח :גזמ .תא .דורמל העשה עיגהש ,השונ ול הריכזהשכ
 ,הרקה ודי תא הל טישוה ,תבאוכה ועלצ יבג לע תינלפסאה תא
 עצומה אסכה ךותמ ותאיצוהו ךורבו  תוריהזב . הב הזחא איהו
 תצ ;:שינרה :אוה ,וריב המש הבעהו רוחשה והטמ תאו  םירכ
 ,רירח יתוא :תומהומ  וידי .תופכש  ,/והטמב .הזחאשכ ,חשונ .ןובלעב
 העורז תחת ועורז תא הסינכהשכ ,הנובלע ויניעב לדג רתוי רועו

 .תכלכולמה קורה-תכנפ תא הלטנ הינשה הדיבו

 ,עקרקה ..המח ירהז ולוכ ףוטש היה ,ופותל וסנכנש ,הונה
 לש רהוזב  ריהומו . עובצ יתלב היה לכה --- .םיחתפהו תונולחה
 ,רדחל ועינהו הרדח ךרר 'השונ .םע רבע אוה .חלו שדח ץע
 רכ הילע וקיהבהש ,תעצומ : הטמ דיל ורמעו  ,וליבשב דעונש
 ..הרוחצ הכימשו רוחצ

 תא וילעמ .הטשפש רחאל .השונ ול. .הרמא --- .אנ:בבש --
 עיקשהל םא ,ושפנב ךלמנ וליאכו הטמה ינפל דמע .אוהו . וידגב
 היה המוד .אל וא- הז : ןנערו  רוהט עוצי ךותל םהוומה ופונ תא
 ןילקרטל = םולבה וילימרת .םע סנכנש ,םהוזמ ןצבקל ומצע יניעב
 הטמה ךותל . בברתשנו :רתוי דוע ופוג םצמטצנו .ץוכתנ .;םינזור לש
 , םיניא-ןיאב

 ,ךליאו ךליא התנפ : רדחב תלפטמ השונ התיה העש התוא
 תויחולצ .וכותמ האיצוה . ,ררחה תיוב רמעש | ,ןוראה .תא החתפ
 ,ןחלשה יבג לע םוקמ םהל העבק ,םינוש אפרמ-ימס םע םיכוסאו
 םעפ רחא םעפ ןוראה לא הרזח ,הלוחה תממל ךומס .היהש

 תופכבו .םוח"רדומב ,תוינלפסאו תויטרב :ןחלשה ףד תא האלמו
 םימו בלח יכפבו . ךומ .לש .תושיבחב | ,ןהילושב = תורחשומ ףסכ
 ,ןיפיט וזיא ףכ ךותל .ףלזל השונ הליחתה  .אצויכו םיילרנימ
 החקל ,והתקשהו םימב ןתוא הללב ,השקו ףירח חיר וציפהש
 הרמעש ,קורה-תכנפ ךותל התקרזו ויתפש תא התחמו ךומ .תכיתח
 העוה תא הב הגפסו הינש ומ תכיתח החקלו ,וינפלמ אסכ לע
 הנתנו החשמב תבאוכה ועלצ תא הכס הליחתה דימו . וינפ, לעמ
 , השדח תינלפסא הילע

 ללח תא תשבוכ ולש הריפסוממאה יכ | ,ול היה שגרומ
 הרהטה לכ לע ורועיב תא  הרשמ אוהו רתויו | רתוי רדחה
 יחלפמה ,םהוזמ עלות לא ונוימדב ומצע תא הושה אוה . וביבסמש
 שפנ לעוגבו .,ומהזמו וביקרמו יב .סנכנו ןנערה חופתה .בל תא
 ילקינה קיתרנהמ םוחה-רדומ .תא 'האיצוהש ,השונ לא טיבה
 , ץצונה

 לש .דדוחמה והצק תא ויחש-תיב ךותל הסינכה השונ
 לע החנצ ,הפוכתה העיגנהמ ארזל רבכ ול היהש ,םוחה"דדומ
 התואיצמו  ,ומוקממ קתני אלש ,םוחה"דדומב קיזחהל ידכ ,ותטמ
 ןיעכ ול התיה ,הרענ לש ןנער ףונ תאיצמ ,והטמב הבורקה
 קיחרה ,יאשחב השונ ול הקשנשכו ,תינפוגה ותושישתב ,תוסלקתה
 הרעטצנו .םוחה-רדומ תא. השונ האיצוה . םערתהו הפוגמ ופונ תא
 ופוג םוחב .ושגרתהש ,תוימואתפה תוררומהו תולעמה לע הבלב
 ותנתכ תא הפילחהו םימס לש 'ףכ ול השיגהו ,םינורחאה םימיב
 החרט הבר תוזירזבו ,בלח והתקשהו שדחמ ותטמ תא העיצהו
 , ענרל ףא ותטממ הרס אלו וההרשתו וב.

 תא קיתעא ,יריחי  הלילב ןאכ ןושיל  ךילע יהשלי םא --
 .הריתי הגאדב השונ ול הריעה -- ,ךרדחל יבכשמ

 ,וררחל הבכשמ תא קיתעת :השונש .,וז הבשחמ ..רלס .אוה
 ל המרנ .,שפנ לעת \ המח .וב הררוע 0 ךומס םג ילואו



 ירחא :םנ .ותעד .הררקתנ אלו. ,וב .ביעלהל הנוכתנ ומכ השונש
 ליגר היה /אלש ,קזח לוקבו ,וטפשמב העטש ,השונ ינפב ריכהש

 :!חוצ ,רבכ הזוב
 ! הצור ינוא -- /

 השונ ותוא האוצוה ,המחה תעיקש ינפל העשב ,ברעב
 החרפ השונ .םירכ עצומה אסכב ותוא הבישוהו ץוחה ריואל בוש

 ,ךרה בשעב הילדנסו התלמש ילוש ולבט |. ךליאו : ךליא רופצב =
 לכב וזחאנ הידיו השארו ,םירושא לש םיריעז םיחישב ברועמה =

 םיבשעה תא בוש :השכנ איה .םיריעצה םינראה יכבסב םעפ
 תוינשמשה ינז תיראש תא :הללומ : ,תוינשמשהו םינרפה תוניב
 םיערוזש ,הז ןיממ םה וללה םונרפה יכ ,ול הריבסה וילע טופטפבו
 אלו ןה תואלמ םהיחרפ תופוכו  ,יונל אלא לכאמל אל םתוא
 . תובובנ

 לע ויטבמ ופרפר ןיע-תורצו האנק לש שנרבו קתש אוהו
 היניעו םינושארה בורה | ילעכ וקיהבה תוננערה הייחלש. , השונ
 לע ויטבמ ופרפר .;רהוטל םימשה ריפסכ ויה .תוצומאה-תוריהבה
 השונמ ההינמו לדבומ רתויו רתוי .ומצע תא שיגרהו ולוכ ףונה לכ
 רעונה תסיסתו = תוננערה לע ול הרה .רחי הזה ףונה לכ םע

 ,החימצה תודחו .םימולעה ןוא לע ול הרח ,דחי תונליאהו השונבש
 המדנו השונל המטשמ ןיעב ובבלב שיגרמ ליחתה .םהב םיכפמה
 העש התוא .וב תרלוסו ותמטוש הרבל רתסב השונ םגש ,ול
 םגו ,תונליאה ןיב העלבנו דעצ | םושמתכ .ונממ השונ הקחרתנ
 לכ .תא המע הלטנ וליאכ  ,התוננערו הרהט לכב .הריהוה קוחהמ
 , ונובקרו ורועיב לכ םע ורבל הריאשה ותואו  ,וויזו םוקמה רדה
 תא תורשהלו הקיבְרֶהלו השונ ירחא קולרל וב הסנכנ םיעועדחור

 ךפהו . דמע = ,וילע ותלחמ ירוסא ועקפ וליאכו  ,הילע. ותמהוז לכ = ==
 ףופכ אוהשכ ,הוגְרְּב וינפל עסופ ליחתהו קורה-תכנפ תא ולגרב

 . והטמ לע ןעשנו < <
 (+אובי ףוס)

/ 2% , 

 . טסנרָא ב

 .םיִמּוחְּתַה ךותמ

 זו
 ,"הָכיִא. .לֶש הָנּנְנ

 םירוחש:תפוטע = תולג-תניכש | תדרוי  דימ ,בָא סנכנשמ

 ןהוא תפפלמו םימוחתה ךוהב רשא ויתוריעו לארשי ירע לע הרושו

 לבא ,םירבד הל ןיאו = לוק הל .ןיאש  ,תישירח תולבא ןימב

 םיסומכ םירתימ וב תררועמו בלה יקמעמל תרדוחו איה תסנכנ

 םומימ תכלוהו הכשמנ םתליחתש | ,םיקד םילילצ | וכ הדיערמו
 אלפנו .. .. לבב תורָהנ = יברע לע  םייולתה תורונכהמ ,םימודק

 םיריהבו םיבחרו םיהובג םימש .םוחו רהוזו ץיק ימי םימיה : רברה

 םהיללצ לע םידמוע םיפנע-יבורמ תונליא  ,ךשארל לעמ םיחתמנ

 תשגרתמ-  ,הענ אלו הענ * ,הלק חור | . עיקרה  רהוזב םיקירומו

 ףסכ ,ךז לחנ ,וינצנו ויחרפו ןגה קרי היר ךפאל תאשונ ,האבו :

 ויז רודהדהאנ | .וירורהז יפלאב | ץרוקו  םיאפע ןיב ץצונ מנ 0

 םוחו וב הממרו וב טקש = ,וללה לבָאה:תועובש תשלשב םלועה |
 ₪ הטת .םירהצ"ימד 5 רשא שי | ןמדופרלעה 0 ..הבר הָחְטְב
 ל

 ו 7 35 ם5לועה <

 ,"הכיא, לש הנונינ ., םימלוע:ןוני אלמ :יאשח ןונינ וליאכ ,.בישקתו
 עמשת רשא שי . וילאמ ןגנמו דעור  ,ךוה םלועה ריואב ףרפרמ
 תימה .ךותמ  ,תורודו םינש הברה סומע ,הזח קיתעה ןוגינה הא
 ךחיב חותפה ןולחה רעב ךילא אובי רשא שיו = ,ומוי-ןב .בובזה
 ק לועשמב ךרבעב . תחא 'םעפו .. המוזמזו תינדרטה הרובדה ףועמ םע
 םילורחה תויוחרה תורדגה .ירוחאמ .ךילא וציצהו ,םיננו תורש ןיב
 םינכומ םידמוע םהו = ,םהישאר ולישבה רבכ הנהו  ,םינושמקהו
 ךנקזו ךשאר = רעש  ךבסב וחַאהל באבדהעשת | םויל + םינמוזמו
 + . .ןיממשהו ןברחה תא ךריכוהלו

 םלואו ,  הבר החטבו םוחו הממד ימי = ,ץיק ימי םימיה
 בוצע ןונינב םיארקנ ,םויה ןחלשה לע ינפל םיחנומה ,,םיבתכמה
 ללחב ףחרמה  ,"הכיא, .תליגמ לש קיתעה  ןוגינה ותואב , דאמ
 תא םיתשו םעפ התא ארוק .וללה לבאה:תועובש תשלשב ונמלוע
 ,םהב ססותה | ,זעה ןוגיה לא התא בישקמ ,הלאה םיבתכמה
 התא שגנ ,תילכת ול ןיאו .דוע הוקת ול ןיאש ,ארונה שואיה לאו
 --ךבל תרעס תא חיבשהלו רהרהלו עגר .דומעל .חותפה ךנולח לא
 לא  ,ןוממשבו הכובמב ךהוא תוכהל םיאתפ ךפקתי בר ןוהמתו
 לוג 'םלוע ךל תארב הנה ! ךישעמ םיאלפנ המכ ,םי:ודג םיהלא
 םיקומע םימשב \ :לכב הז ךמלוע תא תכרב הנהו  ,הפיו בחרו
 + תונליאבו  הננערו הנשד המדאב ,הריהזמו הרב שמשבו םיריהבו
 ןוצל ךל תרמחו ךבל בוטכ תחא םעפ תמק הנהו .םיחרופ םיאשדו
 "הפרו שלח  ,לדו ןטק םע הזה הפיהו לודגה םלועל "הדרוהו

 ,םהל קחשמ ותושעל ,םיקזחו םיפיקת ןיבל ותוא תלטהו  ,םינוא

 ,עלקה" ףכ ךותב םוידםוו רעלקל ,טפשמ-ץוצרו לוזגו ףררנ ותושעל
 ,האנה םויה םצעב םיארונ םייונע ינימ לכב ותמשנו ופונ תא תונעל
 , . הברה החטבהו 'םוחהו הממרה םצעב

 עקוב "הכיא, ןונינ וכותמש ,ינפל םיבתכמה דחא הנה
 ריעמ ונילא חלשנ הזה בתכמהו ,שפנו .בל דירחמ לוקב .הלועו
 ו ץיוויטיסוא ריעהש רשפא ,ב "ו ש םשב םתחנ ץיוויספוא
 | 30 ורפסב ןיידע אב אל הזה רפכהש רשפאו ,רפכ אלא ,ריע הניא
 ןינע חתע אוה הוה בתכמב רבודמה  ןינעה םלואו -- ,היפרגואיגה
 הבוהכה הכמהו .םהב םיבשוי וניחאש ,םירפכו םירע המכו המבל
 . .הנירמב התע תכלהתמה הכמ איה וב

 םתכמה . לע :םושר ךכ .-- | ים י.ש רו גמ ה :תל א של,
 .יקְו .הגָהּו םינוק אלמ .ולוכ ומצע .בתכמהו . .הלעמלמ

 'העיגה רבכ .ןה . .רברה תמא | ןכא --- "םישרוגמה .תלאש,
 םג "וניתולאש, ראש | ךותב רחוימ םוקמ תוצקהל העשה ונל
 'לא הפמ .תולאש אלמה ,ןטקה ונמלועב התע תרפנמה ,וז הלאשל
 .םוקמ ספא רע ,הפ

 =- :ובתכמב ץיוויטיפיאמ בתוכה רמוא ךכ -- ,יתער יפל,
 :,הלאה םימיב וניחא וכוה רשא ,תוכמה לכמ יז הכמ איה הלודג

 ..הזה םויה דעו .ונרועמ ןהילא ונלגרתה רשא  ,תוללקה לכמו
 .ןובאד לכ תא רדמ .ימ" ,אושנמ  הלודנ ותר: אוה ףא --- ףרשנה
 לע גנעתמו םיסכנו תיב לעב היה םויב רשא ,ףרשנה לש ובל
 : ,ו לכ"רסוחבו םוריעב ראשנו שאב ונוה הלע הליל-ןיבו ,בוט לכ
 0 "...? ןיִאְו - - .םחל - םישקבמ וידליו

 ..ןיב לומ :ול שי ןוירע | ,בתוכה .תער יפל ,ףרשנה םלואו
 < וררועתנו -- דקומה לע הלעת יכ םימוחתה ירעמ ריע .. לארשי
 /  תוכומסה םירעב .הקדצ לש הפיקב תאצל םינמחר ינב  םינמחר
 :.ןנוכתו .הנבת יהרהמב אל | םאו ...םיעוגנח םהיחאל .הרזע .שיחהלו
 " םע םיבערה | ינומה תא ,עיבשהל לכוי אל הקדצה ,ץמוק םאו ,ריע
 :הופוצ ןיע .שי יב ,תוחפה לכל ;םיפרשנה םיערוי הנה --םפטו םהישנ
 םה םמע ךוהב אלהיכ ,םהל :גאורה בל :שיו םהילע
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 וילע האבו

 תשגרתמ תונערופהש ,שרוגמה לש ולרוג ןכ ןיאש המ .םי בשר י
 קוחר < ,םיחא בשוממ  קוחר ,םירז םוקמב ,רכ נב

 לומחי רשא שיא םנ ןיא יכ דע .,םדאמו םיהלאמ
 ל

 בתוכה חיטמש ,םירמה םירבדה לע הקיתשב םירבוע ונאו
 ,יהוהיה .ןורטאיתהו רפסה:יתבו .תירבעה .תוברתה יפלכ ושפנדירמב
 החכותו הרצ  תעשב םהב םיקסוע לארשי  ירפיסמ \ המכו המכש
 ןינעה ףוג דע: םיעיגמ | ונאו . ורעצ לע ספתנ .םדא ןיא -- תאזכ
 ,ובתוכ רשא ,"לארשימ דחא םדאב השעמה, דע ,בתכמב רשא
 .ול היארזדע היה ,הארנה יפכ

 המוד אלה הזה השעמהו

 . ןקזה בויא לע םירפסמש

 ,דורונרימ זוחמב א קצ אהוב רפכב היה שיא,
 רפכב רג ויבא םגו ,ב"וש היה ויבא םנו ,ב"וש אוהה שיאה היהו

 ב"ושה תשא ערכתו  םויה יהיו . ףצפצמו הפ הצופ ןיאו ,הזה
 תלחמ תא ומצע ב"ושה םג הלח םירחא םימי רובעכו ,ןב דלתו

 בכוש בושה דועו התדל ירחא השאה האפרתנ אל דוע , םופיטה
 לומינה ךרה סנב תאו םתוא שהגל האצי הרזג הנהו ,יוד-שרע לע

 ,השעמה ותואל טעמכ אוה

 ןעי .,תורוד השלש רוא ואר:יב רשא ,םתרלומהרפכ . ,רפכה ,ןמ
 רפכה לא בש אלו ותיבמ ב"ושה עסנ תחא םעפ יכ ,ואצמו וקדב יב

 רפה לכ ויה אושל ,תושקבה וליעוה .אל .םידחא םישדח ךשמב
 י,ףחוס רטמו רירגס םויבו .הירחא רהרהל ןיאו איה הרזג--- םינונחתה
 רפכב רשא םירכאה יבלכמ בלכ וליפאו ץראב  הניצה .הרבנש תע
 היוגדה .ותשא םע הלוחה ב"ושה שרוג  ,וינודא תיבב הפחמ אצמ

 הקוח . ויתובא .תלחנב הפתסהמ םהירלי ראש םעו ךרה םנב .םעו
 ןאובי םא דע םכרדב חונל ודמעי ילבל םישרגמה תוצמ  םהילע
 ,רפכה :לובג הצק דע ועיגה רשאכו ..  . רפכה | לובג .הצק לא
 םישרוגמה .ולאש זא . האולמו לבת לע ויפנכ תא הלילה שרפ רבכ
 כ. ,המוא ורמגו .... + וכלי ןאלו חתע ונפי ןאל :ותשא תא שיא
 ,ותיב דעבו ודעב החונמ םש אצמי ילוא ,ריעה לא ךלי בושה
 שיא תיבב הניל םוקמ שקבל בורקה רפכה לא .ךלת הידלוו השאהו
 השאה האבשכ /םלואו ,ושע ךכו .םש ררוגתמה ,ינע ידוחי
 ,ךרדה למעמו התלחממ הצוצרו הפיע  ,בורקה רפכה לא הלוחה
 הנהו  ,ידוהיה תיב ןתפמ לע הילגר תא גיצהל הקיפכה אל רועו
 ןמ .דימ אצתש ,הילע  ורזגו תיבה לע םירמושהו רטושה ובסנ
 הוליבוי םיניוזמ  םירמושו ,,הקזחב .הואיצוי -- אל םאו = ,רפכה
 +. הלאמשמו הנימימ

 : ומצע לע בתוכה דיעמו
 .,.'םד תואלמ ,תולודג תויתואב

 ,לארשי יבוט לא בתוכה הנופו
 לא םבל תא ונתי יכ ,יתגאר תא םיגאורו םמע תרצב םירצימה
 םיעותה  ,םוי"םוי התע .םיברתמו םיכלוהה ,םישרו:מה ינומה לרוג

 5ע ,םירז .ןיב ,םהירפכו םהירע = תולובגל ץוחמ םיכרדה ינפילע *
 םשאר תא חינהל םוקמ םהל ןיאו ,החונמ םהל ןיאו .,רכנדתמדא
 לכב ,םוי לכב- ץוחנ ןורתפהו ,וז איה הלודג הלאש אלה, ,וילע
 ,המלש הנומאב ובתכמ תא בתוכה םייסמ ךכ -- "| עגר לבב ,העש

 , :י.'ויקקוחמו וירפוס,ב , לארשי יבומב יולת לכה :וכ |

 ,תולאשה --- םיצוחנה תונורתפה ונל  ואצמנ קר וליא ,יוה

 !םויל .םוימ תוברתמו .תוכלוה ,םשה ףורב

 יבל-חול לע תורח הזה הוחמה,

 ויקקוחמו  וירפוס, לא

 < םלועה < , /

 .היבוטדרב

 + םינורמושהו םיִניִתְמה
 .א

 תמחלמ אורבל םהילא םיחפסנה לכו הדוהיב םירוחה תואת
 ,םי,ורמושה םג ..האלמנ אל---הלעמה דופי תישארב דוע תורמעמה
 איצוהל וליעוה אל * ,הסירהה .תרובעב םירוחה תרועל ואב רשא
 םעה יבהוא לש םדצמ הלודגה תודגנתהה .. תולועפל רברה תא

 תונפל םעה יאנוש תא החירכה | ,םתעיפו הימחנו .ארוע. ,םייתמאה
 ,היתוביבסו ןורמושב רשא הערב םהירבחל תאצלו הדוהימ םמוקמ תא
 םינורמושה םג .םהילעמ םקשנ תא וקרפהי םרט םש םֶג יכ ספא
 תעל וכת דחא םעל ויהיו םהמע ונתחתה רשא הדוהי ינב םג

 ; הדוהיב בשויח םעה תא דבעשלו םממז תא קיפהל ולכוי יכ ,אוצמ
 שיאבהל :םינורמושה וסנ לארשיב ןוי תוכלמ .תוטשפתה תישארב
 לש םנברוחמ תונבהלו םישדחה םינודאה יניעב .םידוהיה חיר תא
 השינפה רבד לע .תורוקמה ןיבש תוריתפה תורמל . םשפנ יאונש
 רשפא -- םינורמושהו םידוהיה םע .ןורקומ רדנפכלא לש הנושארה
 תעש ןכ םג התיה .תאזה השיגפה תעש יכ ,רוריבב ו טילחהל
 .הלאה םיקוחרהו  םיבורקה םימעה ןיב המוצע \ תושגנתה
 זוע האר  ,םינורמושה שאר אישנ ,טלבנס יכ  ,ונל רפסמ םופיסוי
 ליחמ שיא םופלא תנומש םע :םקיו = .שלחו .ךלוה םיפרפה תוכלמ
 רבדה היה יתמ ..ןירקומ ררגסכלא ךלמה ליחל רובעיו םינורטושה
 יניעב ןח ואצמ םידוהיה יכ ,םינורמושה ועמש רשאכ, -- ? הוה
 םחלש השא םאבצ ליח םע והארקל םה םג וכלה  ,ךדנסכלא
 יםשדקמ "תוב לאו "םריע לא םג אוּבל  ותוא  ושקביו  טלבנס

 םינורמושה ושקב הז םע דחי לבא .(א11 ,א1 ,םידוהיה תוינומדק)
 ונל רוכמ :ול ורמא, -- דחא רבד רוע ןודקומ .רדנסכלא האמ
 םתנוכ :.('ט קרפ ,תינעת תליגמ) "הירומה רהב ץרא :םירוכ השמח
 ,םידוהיה לבא = ."וניהלא . תיב תא בירחהל, --- הטושפ התיה

 םינורמושה תבשחמ תא ורפה ,לודגה ןהכה קידצה ןועמש םשארבו
 תא ובירחה םהו םינורמושה = תא םהידיב רפמ | ררנסכלאו 4 ,הערה
 יכ .רבדה תמא .('א 'ט .אמוי  ן'םש) .ןינישרכ והוערזו  םוזירג רה
 םיגהונ (א'כ קרפ .םיניע רואמ) םימודאה ןמ הירזע ובר 'לש ונמזמ
 ימיב אלה : םרמאב ,הזה רופפה תתמאב קפס ליטהל םירקוחה
 ונעדי רשאכ ,םינורמושה לש שדקמה הנבנ  ןודקומ  .רדנפכלא
 ול ברעתנ םא יכ תאז ןיא ,ברחנ :אלו ,(םש) סופיסוי ירופסמ
 תשכ .סונקרוה ןנחוי ידי לע םינורמושה שדקמ לש ןברוחה רופס
 שרקמש ,ומצע הז רבד תמאב לבא , .ותונבה ירחא . הנש תואמ
 , לודג קפסב .לטומ וגדוע ,ןודקומ רדנסכלא ימיב הגבנ .םינורמושה
 רשא ,תוערואמה רבד לע ורפס ירמ ,םינורמושה לש עשוהי :רפס
 רבוע ,(וימ קרפ)  ,ןודקומ רדנפכלא ימיב ןורמושב = ויתאיו :ורקנ
 תוריתס אלמ .סופיסויו .םהה םימיב .שדקמה | ןינב לע הקיתשב
 השנמ הנב וירבר יפל . תמא רבד ויפמ ליצהל רשפאדיאו הז ןינעב
 רה לע םינורמושה שדקמ תא טלבגס ןתחו .לודגה ןהכה עודי יחא
 רפסמ אוה הז םע דחי לבא .רדנסכלא ךלמה | ןוישרב  םיוירג
 5בקל .ואצי רשאכ | ,רדנפכלא תאמ ושקב םינורמושה יכ ,(םש)
 .םשדקמ תא תוארלו .םריע לא רופל  ,הנושארה םעפב וינפ תא
 ,ולת .לע דמועו יונב רבכ הז .היה .םהלש שרקמה יכ .,תוא המ
 ןתח יכ ,(ט"כ גיי = .הימחנ) בותכה ירבדמ יולג הארג  הזל ץוח
 לש ןיחא אלו עודו לש וגקז לודגה ןהכה עריוי לש ונב היה טלבנס
 הנבנ םינורמושה לש שדקמה יכ ,רעשק .רתוו בורק ןכ לע , עורי
 לארשוחץראל ןודקומ רדגסכלא אבש םרוק .דוע סרפ תוכלמ ןמוב
 . ןורמושכו + הב .לשמו
% = 

 ונש
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 לש בוטרוק ןיאש \חינהל ונל רשפא-יא  ,היהיש ' ךיא .היהי
 םינורמושה ןיב היהש ךופכסה לע םיירבעה תורוקמה רופסב תמא
 עבט תא-ונערי אלה = ,תישאר .ןוי  תוכלמ תישארב  םידוהיהו

 םהכ תתלו םידוהיה םהיבוהקב תורגתהל םינמזה לכב םינורמושה =
 תוערואמה רימהב יכ ,קפס ןיא ןכ לעו .םימעה יבלמ ינפל יפור
 אל ,סרפ תוכלמ .תחת הריהיב לושמל ןוי תוכלמ אובבו הבוהיב
 תוכלמ ימיב ושע רשא לככ ושעו רשוכר תעש םינורמושה וחינה

 .םתוצמו םמרח םע לע האוש טימה ןעמל ,אמור תוכלמ ימיבו םרפ
 רופסה יפ לע . ,תוערואמה ךלהמל רופסה ךלהמ לכ םיכסמ ,תינשו =
 םידוהיה יריב התלע רשא דע המר םינורמושה די התיה רכונה =

 םינורמושה ואצמ הנושארב יכ : ,וניאר-תמאבו ,,םתואנ תא .ליפשהל
 םג ,םוירבעה תורוקמה םג םימיכסמ :הזב -- ןוי תוכלמ יניעב ןח =

 אהו :.לנלגה ךפהנ ןכ ירחאו --- עשוהי רפס םג  ,סופיסוי .ירופס
 א5, ןודקומ רדנסכלא יכ -- םיהכרוק לאפר יבר  רמוא --,היאר

 השע רשאכ הטימשה תנשב תוינונראהו םיסמה םכש ישנאל חינה
 ץרא לכ הדוהי :ינבל ןתנ םנ ,('ז איי = ,תוינומדק) .. . םידוהיל
 ןהכה ףפוי) ,תוינונראו םיסמ לכמ יקנו ישפח םתלחנ | לע ,ןורמוש
 ,(5 ,ןורמושדימרכ) (סואיטאקיה םשב 'ב קרפ ,ןויפא דננכ ורפסב
 ושעש ינשה ןויסנה םג יכ  ,ונדמלל ואב הלאה םירבדה לכ
 אל התוחתפתה ךלהמ רעב  רוצעלו .הדוהיב לושמל  םינורמושה
 ,חילצה

 םעה יכ .םברקב לופי םרט םעפה םנ םינורמושה בל לבא
 וחכ :םהה . םינומדקה ..םימיב םוצעו קזח- דוע היה | הזה .ןטקה
 . "טלבנס, -- הזה .ליחל רשא  אישנהו "ןורמוש לוח, היה ומצעו

 אוה  ;םינורמושה םע :לש :הירוטסיהה השוע שיאה הז =-- טלבנס
 תונבל .ןוישרה תא לבקמה אוה | ..הימחנ רפסב הדוהי יררוצ שאר
 אוה . םופיסוי ירופפב םיזירג רה לע םינורמושה לש שדקמה תא
 ,םירצמב השא בָיב לארשי יחדנל עינה ועמש רשא ,שיאה םג
 לודגה ןהכה לא םיניפ םה הלוגה ולוע םהיחאמ הרוע םשקב ידמו
 ,ןורוחמ -- ואצומ +הזה שיאה היה ימ ,טלבנס לאו םירוחה לאו
 ינשה ויצחו .("בירחנס, ןייע--נס) ירושא ןושארה ויצח --- ומשו
 ,(תיטירקסנס הלמ ולש םילמה רצואב טשריפ תערל---טלב) יירא ילוא
 רשא . ,דחא שיא הז היהה !היתוביבסו ןורמושב -- ותלועפ גוחו
 תובלמ ןמז דע .התוא .ךישמהו םרפ תוכלמ .ןמזב ותדובע תא ליחתה
 ,םינוש םישנא הזה. םשב וארקנ ילוא וא + ללכב דעו דע -- ,ןוי
 הרבחל ויבא תדובע תא שיא וכישמהו ויבא ירחא שיא ואב רשא
 רשא ,םינורמושה לש ןורכזה חכ אוה ינע ןכא --- + תחא תויהל
 לע ונל רפסל המ דע עדוי םתא ןיאו הזה שיאה תא וחכש
 ,ווללעמ

 לש וא ,טלבנס לש חכה היה לודג .. ,ךברה ןוכנ תמא יכ
 לע אל ,"ןורמוש- ליח, לע ןעשנ הזה חכה םנמא םא : םיטלבנסה
 לכמ .ותוזעו הזה ליחה לש וזוזע .תא םיעדוי ונחנא | .ןורמוש םע

 -- .םגְו םרפ תוכלמ ןמז ךשמב הדוהי .ךגנ השע .רשא  םישעמה
 הזה ליחה לש ןורחאה = השעמה  .ןורחאה  והשעממ -- דוחיבו
 ,סוכמרדנא תא םייח ופרש םינורמושה : םוכמרדנא תפרש --- היה
 ירחא קר  !אירוס ץרא 'לכ לע:ןודקומ רדנפכלא  דריקפה רשא

 טויטרוק) .היבשוי תא ןורמושמ = רדנפכלא שרג הוה  השעמה
 םויה דע םכשל זא  ינמ רבע ןורמוש םע | זפרמו ,(סויבזיאו
 / ,הזה

 ,חכ הפחו לדלודמ םע םהלחתמ םינורמושה ויה ..הרואפל
 ימלשוריה דומלתה ונל רפסמ --"ןוהינרפכב ןיעקושמ, ויה הנושארב, =

 7 2 : 3 םלועה
 שת ההקול לרו מרט ההקשה 3מ תקע הנמקה מנקה מ איוההה הרה היה הרדיקלי החמה ר באי ווג בששה תבנט הרשות מש קוד חב ממ בב נתסאשש-ה

 -- ןוהקומ רדנסכלאל הרזעל .טלבנפ חלש ליח ישנא םיפלא תרשע '

 5% ל 1 =

 סיורק לאומש יברו .םינורמושה םה םייתוכה ןמ .(א קרפ ,םיחספ)

 םייתוכה ויה םהה םינושארה םימיב יכ = ,תפומו תוא הזב האור
 ,ריתעה) תינוריע 'תוברת לכמ קוחרו םירפכב עקושמ לדו ינע םע
 םעה יבג לע יכ ,חוכשל ןיא תמאב לבא ,(16 ישילש ךרכ

 0 םמורתה תינוריע * תוברת לכמ קוחרו םירפכב עקושמה לדלורמה
 םעה עפש תא קניו סכשבו ןורמושב בשי רשא ,רחא דמעמ
 |, 00- קר ,ליח .השעיו םצעו - רבנ תאזה הקיניה חפבו דבועהו ינעה

 ןתנ טלבנס רשא | ,הדוהימ םיאבה הלא לכו + והיא ליחה רתיו
 ,םידוהיה. תוינומדק | :םופיסוי) "הנקמו תורש | ,בהזו ףסכ, םהל
 םג הלאה םיאבה לכו הזה ליחה לכ ןה +םיא -- (ויזז 1
 = םנרפמה םעה חכ תא ולרלר הזמ רבעמ רשא ,ויה םינורמושל םה
 רבעמ .ץוח יפלכ  םינורמושה ךרע תא ומירה הזמ רבעמו םתוא
 ינש ."ןורמוש ליח,-- הזמ רבעמו "ןוהינרפכב ןיעקושמ, םייתוכ---הזמ
 : 'תא הנתמ רחאהו ,הזב הז םיקובדו םירושק םה הלאה תונויזחה
 . תישונאה הרבחה תכלהכ ותואיצמ תא בייחמו ינשה

 לע .ןורקומ ררגסכלא .ליטה רשא םישנועה ירחא םנ לבא
 : רמע רוע ,הלאה .םירברה ירחא םנ -- ,רמאנש ומכ .,םינורמושה
 * | םתואת ולופאו ,םהיסכנמ ודרי םרט דוע : ויפולאו וברקב םעה חכ
 יח רשא ,אריס ןכ םאו  .ושלחנ םרט םתאנקו .םתאנשו ןומלשל
 ,םינורמושהב ושענש םימפשמה ןמזל בורק .קירצה ןועמש ימי תירחאב
 יםכשב = ביתיד אלכס אמע, ,"אוה אל, .םע הזה םעה תא ארוק
 = "ינפ ונתשנ קירצה ןועמש  ןב :וינוח .ימיב רבכ הנה :--- (איכ 'נ)
 רפסמ --- הזה לודגה ןהכה וינוח ימיב = ..יונש תילכת  םינינעה
 ,םינורמושה תאמ ראמ הברה םידוהיה | ולבס, -- סופיסוי ונל
 תא וצצוריו םינורמושה וצעריו- ,החלצהה תלעמב זא ורמע רשא
 םהמע וחקל תודשה ילעב ..תאו ורהש םהיתורש תא | ,םידיהיה
 רופסה . (1 ,[\' ,א11,םידוהיה תוינומדק) "ותלחנו רבג יקשעיו הקזחב
 תא ובשח םינורמושה יכ :,ריהב | ןפואב ונל הלגמ הזה רצקה
 ,וכח הילא רשא | ,רשוכה תעשל קיהצה ןועמש ירחא העשה

 םעפה דוע ולחהו ,הלעמה דוסי תעשמ םימיה לכ וללפתה הילא
 . ודבעשש ומכ ,הרוהיב .בשויה םעה תא רבעשל --- םתלועפ תא
 ןיעקושמה, םייתוכה םהיחא תא םהיתובשומ = תומוקמב = .רבכ הז
 | ."ןוהינרפכב

 ."הרוחיב רשא םירוחה תצקמ תא םיאור ונחנא םעפה דועו
 ימיב .רבכ הז היה רשאכ ,םינורמושה םע תחא הצעב םירדבוע
 התַפ ,וינוח לודגה ןהכה לש ותוחא ןב ,היבוט ןב ףסוי . הימחנ
 ,וחוד ול .תואנ רשאכו ,םעה תגהנה תא וידיב רוסמל ודוד תא
 רוכחלו םירצמ =: ךלמ םיטניגרייא ימלתל תכלל ותערב טילחה
 הטלחהה תא איצוה ןעמל לבא ,הירופ ץרא לכ לש סמה תא ודימ
 אל הרוהיב ,ףסכל רוקמ אוצמל היה ץוחנה ןמ ,תולועפל תאזה
 הול אוה, %השע המ .שקובמה ףסכה תא אוצמל ףסוי לוכי
 ,ףסכ ילכו םידגב 5 ןקיו  וכרצ יד ףסכ .ןורמושב רשא  ויבהואמ
 עסיו .םינומכרד ףלא .םירשע הז לכ לע איצויו ,םילמגו  םיסופ

 / / הול ןורמוש ב רשא ויבהואמ .(8,םש  ,םש) "םירצמל
 םיבהוא אופיא ויה חיבוט .ןב .ףסויל !ףסכה תא היבומ ןב ףסוי
 וצעריו םידוהיה תא וקשע םינורמושהש העשב ,םינורמושה ברקב
 , םינורמושה ושע רשא ,סמחהו לזנהו קשועה תורמל ! םתוא וצצוהיו
 . היה רבכ יכ ףסוי תא הארנ הנה, הלא לכ תורמל --- לארשיל
 הצר רשאכ יכ רע הזכ אילפמו = לוד ןפואב םתא הנמאב וא םג
 ' יבֶר) 65 .שרדנה לכ םה ונתנ , תוקיר ויה וידיו המירצמ תדרל זא
 " ',ישילש .ךרכ ,ןושאר קלח  ,םינושארה תורוה : יולה קחצי
 ולגי .הלאכו הלאכ םיהבר רוע לבא !אוה .רבד אלה . ('ב ביצ
 .לכב םינורמושה = יכרד לא .ןנובתהל. ביטינ רשאכ  ,וניניעל ואריו



 הפוקתב לארשי דגנו לארשיב החקלתה רשא- ,הלודנה .המחלמה :ימי
 + הזה .ןמזב תלחתמה השדחה

 (:אובי .ףוס)

 - יי - 7
 ,הָבּושְּ -

 (. תכרעמה לא .בתכמ)

 החונ םתער יאש :,םירבחמה תינולת לע םישחל  גהוג .ינא ןיא

 לבא .ןידה תערכה .ןובגה ארוקהל : סהמע חכותהלו , םהירפס לע .יטפשממ 3

 'הל ,"ונחנג, רפפה לש ורבחמל בישהלו ירדגמ תאצל ינא חרכומ םעפה :

 ומצעל השרה אוהש ןעי ,(23 רמונ ,"םלועה,,) ויתונעט לע , ןייטש. אנכש

 .םולכ אלב ןרטפל רשפא יאש | ןןלאב "תונעט,ב ילע אובל |.
 :ינג םהל שי םלועה תומוא, : יתרמא "ונתנג, רפסה לע יתרקבב (א :

 סונג ןועמ, ונל םג ויהוש ץוחנ .ךכיפל --- , ןיימש אנבש  רמ פחוכ - - ,םודלו
 "הזכ הנושמ ןויער, יתחקל ןפיהמ ,  לאושו ןייטש רמ המת הז לעו ,"הלאכ
 תרמאנ אל ופוג רפסה לכבו רפסה לש "אובמה,  לכ,בש ירהא ,  ויפב ומישל

 . "הב אצויכ וא ומ תחא הלמ וליפא 8
 לצא, : םיארוק ונא | (111 ףד) ומצע "אובמ,ה ותואב :ה כוש ת "

 +; םינטקל םיקחשמו םילודגל  םוקחשמ םינמזה לכב םיגהונ ויח םלועה תומוא
 ונקת  שודקה :גיודולו  לורגה .לראק .... םיינפזג .םיעושעש | ומעל דסי גרוקיל

 םודלו ינג קר, :(3117) ןלהלו  ,'ומו םיקחשמה ר'ע םוקוח (?) םתעמשמ ינבל =
 גהוג רבדהש ומכ , תיכונח קר אל םתרטמ אהת םג ולו ,בְר רפסמב םירבע
 *תילברפ הגוכמ, ...  רבחל יתחרפ,,: (5.1) ןב ירחאו ,'וכו "םלועה תומוא לצא
 רשפא יא תולגנש יחכונה ונבצמב םיולתה םירבד הברה םושמש יזנתנג, וא

 ינג ןיע מ אלא  ...םואפוריאה םידליה ינג לש םתנכתמב ירמגל תויהְל הל '
 ,"םהה םידליה | >

 הנושמ ןויער, .יתחקל ןכיהמ , ןייטש רמ רבב עדוי , ינמודמכ , וישבע
 "... ליפב ומישל וב אצווכ וא הזמ

 וב שיש , לברפ לע רמאמה :ירקכמ רמוא  דוע, : לבוק רבחמה (ב

 = -רקיעה אלא םולכ וב רפה אל ,הזה .גוגדפה לש וויח ימי = תורוק רופס
 םלואו .לברפל רשא ךונחה תיב לש ותוהמו וביט רבד לע ןוכנו רהב גשומ

 יתשדקה ךכל יוארה םוקמב ןלהלש = , שריפ אלו  רקבמה םתס עודמ ,  ינהימת
 יתרבר שורופב יכנא . היתצקמ אלו .הינמ אל --- ,"םימלש םוקרפ השלש הול
 ול הנק הלחתמ יכ ,יתודא לע רפסמ רבחמהש ,ךונהה תיב והוא לע
 , הלשממהל אוה ןכוסנש וילע אצוש רשחה ינפמ פרהנ ןכ ירחאו הלהת םש
 אל תזל יכ ,ןהושח המבו הלהתל הכז המ ליבשב עדוי ארוקה ןיאו
 תשלש,ל עגונב םגו ,"הב אצויכ ןא תחא הלמ, וליפא רבחמה שידקה
 אל ,ללכב תילברפה הפישה תא , לוכיככ ,םיראבמה ,"םומלשה  םיקרפה

 ,םתה ארוקה תא לבלבל ירכ םהב שיש , רבחמה ץפחכ ,יתשריפ אלא יתמתס
 + המצע הטישה התוא ד'ע .ןוכנ גשומ ול תתל ילבמ

% 
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 ןמ ונרבחמל ול ראשנ המ, :יתלאש תא ןיבמ וננוא ןויטש רמ (ג
 שמשל ךירצ ורפסש ,םלועמ רמא אל, .אוהש ירחא---"[ תילברפה הטישה 0

 +1 רקיע ב ידומל יעצמא אוהש---אלא ,"ירבעה | רובדה דומלל יעצמא קר
 רואבל םידומע םושלשכ םדא שידקמ הנושארב  םא :םכמצעב ועיגה לבא

 הכזמו אב  אוה ךכ רחאו ,תיכונה איה החרטמ לכש ,הטישה תודופיי
 לפס ראשהו תי ר ומ ל איה--וירבדכ יהי  ול---הרקועבש "האצמח ,ב .ונתוא

 ונרבחמ . םנמא ...,2 איהה .הטישה ןמ אופא וגל ראשנ הברה םאה -- ,חזל =
 לבֶרפ תטישכש תיכונחה הרטמה תא .ו"ח לטבמ אוה ןיאש ,הערומ וגל ךפומ
 יכונח רופי לש  בוטרוק .ףא .ורפסב ןיא  ףופיףוס .אלה  לכא , (! וחכ רשוו)
 .ידומל יעצמא קר---יתער לע דמוע .ינא---ראשנ אוהו ,ישממ

 וב ויה אלש םורבר, ורפסל סחימ ינאש לע דאמ רעטצמ רבחמה (ד /
 ןושלב םילמ ארוק אוהש העשב םידוקירה לע - רקפמה הרומה, ןוגכ , "םלועמ
 :חמ) "המודכו דונכה-אסכ ר"ע רופסה ,"תחא תבב הכקנ ןושלבו רנו

 ןייטש .רמ אנ ךיעי "דובכה-אסכ, רע + יתצע ....(("המודכ,ה לש התועמשמ |

 "ול בש, : ןכל יבג לע רוחש בותכ אצמנ  םשש 44,  'מע ,"ןנתנג, רפסהב

, - % % 
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 < הופ ןוילנ |

 'וכו םירוקירה רעו . "וכו "ול המוד ןיאש הפי אסכ אוה :, דובכה:אסב לע 'ה
 ימ, : ךמאנ םש . ןושארה רומעב ןושארה רועשב ,רפס ותואב כ"ג ןייעי

 םידלוה לכ לע ךכ (הרומה) רבוע) :?.תאו ? התאו % תאו ? התאו ? התא
 םידליח לכ לע הרומה רבוע, :(3 'מע) םעפה . רועו .;*(דח יי ב תורליהו

 ו הנדמע ,ודמע ...! יבש | בש 1 ידמע ! דומע : םר לוקב םהל רמואו ... תורליהו

 הרומה, : םיארוק ונא (5 'מע) .ינשה רועשבו .ןלהל ןכו = ..."הנבש , ובש

 םתוא םיררסמ, :ןלהלו . "ץור , ץור , ץור : ארוקו רליה םע ררחב ץר
 !םהמע םירומהו לוגעב לוהל םג ולכויש ךכ (תורליהו םידליה)

 תררועתמ הילאמ הנהו ..,(10 'מע ,יעיבר רועש) *ןוננב הרוש ךותמ

 ,אוה םאו +? "ןנהנג, רפפה לש רבחמה הז או ה ימ ,ףופ"ףוס : הלאשה

 וב ויה אל הלאכ םירבח,ש רסאל .לוכי אוה ךיא -- , ומצעב ןוימש רמ , םנמא
 לע רבדה תא הימעהל קר .יתנוכש ,תויה לכוי לבא /% "םלועמ (ורפסכ)
 אצוי אלא םידוקירה לע ומצעב ו'ח "דקפמ, וגיא הרומהש , תטלחימה תמאה

 לע ינא הדומ ,ןכ םא--- ,רחא החמומ ןדקר לש ותרוקפ תחת תולוחמב
 .יתעשפ ,יתיוע ,יתאטח : יתועט

 אל, רקכמה :רכתמה לש הרומח  רתויה יתנעט לא ונעגה התע (ה

 יתרמא ינא יכ ,הזל היארהו .ורפסבש "ירקועה שרחה ןויערה תא ןובה
 + אל ותו ,םולכ תווש ןניאש תוינכת עבוא קר שי רפסה לכבש ,יתיקבב
 קר ואב וללה תוינבתו "םיטוטרש רשע השמח,כ ורפסב ןתנ רבחמהש רועב

 ,ראמ ארונ השעמ  ..."םילגעמבו תורושב םידימלתה תכילה ררס, תא תוארהל
 ינכימה טןטר ש ה תא ןובשהל ףרצמ ינא ןיא יכ שוריפב יתרמא יכנאש אלא
 רבחמה :ליאוהש וישכע , ןפוא לכב , הביתכל הנכה רותב םיעוברב םווק י'ע

 ןיאש ,יטפשמ תמאתנ יארו אלה , תוינכתה ןתיא לש הדיחה תא ונל רוחפל
 'וע) דבכנ דיקפת ול סחימ .רבחמהש ,רויצ ה עוצקמשו םולכ תווש ןה
 .ירמגל ורפסב רפח ,תילברפה הטישהב הזכ ךוע ול שי תמאכשו ("אובמ,ב

 ןווערה, לע דומעל ידכ הרתי המכה ,הצוחנש ןייטש רמ בשוח םנחל

 ןלש שדחה ןויערהש , םיערוו ןנא רפפה תמרקהמ | ,ולש | "ורקיעה שדחה
 *ןטק ןורטאיתל,ו *הנטק תורכע הגירמ,ל ירבעה רפסה:תיב תא ךופהל --- אוה

 ,רקיע םיקחשמה ןיא חבש, ,"הבימ האצמה,, וא "הניכמ, ןימ י'ע .(0ץ",1'20)

 ,רכהמה לש הנושמה ואטבמ יפכ ,(םש) "ירבעה רובדה דומלל .יעצמא אלא

 וא םישורד י"ע לקנב הב הנקנ ,ולש "האיריא,ה יפ לע ,רובדה ותואשו
 ה"בקה ינפל תויחה תרישו דוככה:אסכו םלועה תאירב ר"ע ,.לוכובכ , תוחיש

 וע  ןניבהל תוכירצ תוטוע פה ש  ,ןהל המודכו הקירמאל תועופנ ר'עו
 הז לעו ,םצעב יתרקב הדמע הזה "רקיעה, לע .,,'םיריה תועונה,
 :הלאשה לע בישהל היה ץוחנ . םולכ רכחמה ןודאה הנע אל םנמא
 תוחיש וניבי , תירגע םיערוי םניאש ,שמח וא עברא ינב םידליש רשפא ךוא

 ,רקיעה והז ? "ונתנג, רפסהב שי שממ הזיא , רבדה אוה רשפא:יא םאו ?ולאב

 ילעב = םירומ,ל ןויטש 'ה ארוק םנחלו . םולכ םורמוא םניאש םירבד- -ראשהו

 .'וכו הבושחה תילברפה הטושה ןרינב סתעד תא ווחיש ,"ותורפסו יכונח םעט
 לש ."ותאצמה,לו לברפ ךירדירפ לש ויתועדל ןהל המ 3 בתה תא רכל המ
 ? ונחנג, תארקנה ,ןיוטש 'ה

 .הקיִָמַאמ םיִבָמְכִמ
 יד

 ותלשממו הקירמא םע ינפל קרפה לע וישכע תודמועה , תולאשה תחא
 + חיסורב הקירמא 'דוהי תלאש :איִה ,ןוטגנישוב הנוילעה

 , האב בורקמ איה השדח וז הלאש יכ , תוגט י"פע םיבשוה הפוריאב
 זאש ,1892 תנשמ ,הנש םושלש תאוה הלאשה ימי , הברה ןכ אל תמאב
 התיה תרתומ תאזה .תירבה י"פע , הקורמאו היסור ןיב רחסמ | הירב .התלכנ
 ירחא , ללכב הקורמא ידוהי םגו  הקירמא יחְרזא לכל היסורל הסונכה
 תרכס קר יתוז םלואו  .םיחרזאל םיחרזא  ןיב תלדבמ הניא הקירמאש
 תא תהתמ תירבה התוא יכ  ,תרבוס איה :הוסור ןכ ןיאש המ ,הקירמא
 ירכד ומתחנ זאמו .םידוהי םניאש םינקורמא] םיחרואל קר  הצראל הסונכה
 הקספ אל  .תורבח

/ \ 

 + ןופלנצק ייח



 לועפל םתעשב םיצמאתמ ויה ,,ךליאו 1882 תנשמ , םיאישנה לכ . גרוברטפו
 הקירמא יחרזאל | םנ תירבה ירבד תא | םייקת : יכ  ,היסור תלשממ בל לע
 םיכירצ | תירבה | ירבד יכ ,חנעטב ,רבדב הברפ הופור תלשממו ,םידיהיה
 + םידוהי:אלל םודוהי ןיב םילידכמה , הצרא יקוח לא םיאתהל

 רע  רשא תחת .ןינעה כצמ הנתשנ תונווחאה םינשב
 גוצרב רוחיב , ויצעויו אישנה לש םנוצרב קר תויולת תולדתשההו תוצמאתהה

 רבדב ופתתשה אל  םיקקוחמה:יתב ינשו םעהו | ,ץוח ינונעל ריכזמה לש
 ה ה ע ןותנ הנה -- , לכותו השעת איהש ,ההלשממה לע ונעשנ יכ , ללכ
 םיסרגנוקה ינשב רשא | וחכהיאב יריבו ומצעב םעה ידוב ןינעה .םצע לכ

 עוריכ) אב ךיאו הזה יונשה אב ןיאמ רוקחל םוקמה ןאכ ןיא . םינקירמאה

 םיקסועל ןינע  והז -- , (םיזנכשאה הקירמא ידוהי הבורמ הרמב ךכל ומרג
 ,וישכע  אוהש ומכ ןינעה בצמ בושח ונל ,. הירוטסוהב

 , הקירמא ירוהיל קר אל הלודג תובישח ,עודיכ ,הל שי המצע הלֶאשה
 רמועש ימ לכל וילאמ ןבומ הז רבר . היפור ידוהי לכל -- דו חי ב /--אלא
 םהיתויכזב תודוהל תברפמ איה . היסור תלשממ רצמ בורסה םעט רקוע לע
 םהיתויכזב הארוה ךיתמ יכ ןעי , הצרא יבחר לכב תבשל הקירמא. ידוהי לש
 םהש םירוהיל םג תובושח תוחנה הברה תושעל תחרכומ אהת הלא לש
 הצראב תתל םלועהב הכלממ םושל ןפיא םושב רשפא"יא ירהש , איה היניתנ
 .הלש םיחרזאהל תנחונ איה רשאמ רתוי םירזל תויכז

 הקירמאל שי ינש רצמ ירה ,הבווסל רבכנ םעט הל שי הופור םאו
 תינקירמאה היצוטיטסנוקה | . ףקות לכב התשירד לע רומעל רבכנ ינודמ טעט
 אלו ,עזגל עזג ןיבו םעל םע ןיב תורפו לדבה םוש , רומאכ ,המש הנניא
 חכה יצמאמ לכבו םיעצמאה לכב ןגהל השממה זא תבויהמ איהש אלא דוע
 הקירמא תלשממש ירה .עוגו עד לרבה םוש ילב ,הקירמא חרזא לכ לע
 ילבמ םלוכל ןתנת הקירמא יחרזאל תנתנה תוכזה יכ , שוררל תחרכומ
 תלעב רצמ לודג ןובלע הכלממל ןאכ שי ירה ,אל םאו ,שואל שוא ןיב
 , התורב

 לשב .תורידא תולשממ יתש לש ןחינינע תושגנחה ונינפל ירה
 .אוה המעט פ"ע הבורב תקדוצ ןהמ תחא לכו , םירוהו

 התעד יהמ תוארלו תינקירמאה תונותעה לע ףיקשהל אופיא ונל יזאר
 . להקה תער םג יהמ ונל ררבתי ךכ ךותמו , ונינפלש הלאשהל עגונב וז לש
 , להקה תעדמ בושחו לודג רתוי חכ ךל ןיא הקירמאב

 : איה העפשה ילעבו םיעודי םישנא לש םהירבד תיצמת
 העידוה היסור 4 יכ ,ול עדוהב וברקב ובל ףעזי ןמאנ | ינקירמא לב,

 ןאכמ םג יכ , סקאג ,ץוח ינינעל ורובזמלו טפאט אישנהל םירורב םירבדבו בוש
 ,רבלב הז אלו . םידוהי הקירמא יחרוא לש סהיטרופספב הדות אל אבהלו
 וז ריפת םא יכ  ,הקורמא תלשממל עירוה ןוטגנישוכ היסור ריצש אלא
 םע תורכל היסור ןאמת , הז .ךוסכס ללגב היפור םע ההירב תא הנורחאה
 ןיב לדבה הצראכ תושעל הרוסא היסוו אהת היפלש , השדה  תירב הקוומא
 + "הקירמא יחרזא

 םא יכ ,תירוהי הלאש אל החע אופיא  תבצנ סרגנוקהו אישנה ינפל,
 רוככב תעגונה הלאש איה וז , הנושארה הגרדמה ןמ תינקירמא הלאש
 םירוהול קר רוע ןינע רניא הז רבר .  הירקע ירוסובו  תינקירמאה  תותרזאה
 םגו- ןמצעב שקבל התעמ | ךירצ םעהו  ,ולוכ הקוומא םעל םא יכ ,דבלב
 : , "וז הלאשל םינורתפ---אוצמל

 הרצבנ יב , תירבה תוצראב רשא , םידוהיה חכ-יאבל דיגה טפאט רמ,

 הגהנממ לודחת יכ | , היסור לע לועפל ץוח ינונעל שנמטרפדה תאמו ותאמ
 / " "פה םידוהי םתרלומ י"פעש ,םינקורמא םיחרזא לש םהיתויכזב תודוה ילבל

 םולוכי םגיא] התע דע ולכי אל םינוצחה םינינעל וריכזמ) אישנה םא,
 / הקירמא  םעל התעמ לכ ,ריסט ןינעה ירה ,הז ןינעב רבד תושעל התע םג
 וניאו רתויב אוה ףרוע:השק הקירמא סע . לכוי לוכי םגו השעי השע אוהו
 ."ותלבי---וגוצרו , ונוצר והז---ורובכ . םולכ ולשמ רתול | גהונ

 אישגה תאט תושרורה , תודחא תוטלחהו תועצה התע תואצמנ סרגנוקב
 העצהה תא . 1882 תנשב היסורו הקירמא ןיב התרכנש ,תורבה תא ריפהל
 העצה העצוה ךבירחא . קרוי:ןינמ סנוסראפ רחבנה עיצה חנושארהו  תורקיעה
 ,קרוויוינס רצלנס רחבנה י"ע , הנושארה לש התיצמת איה הרקיעבש ,השרח
 פרגנוק ה דעו אישנ אוה רעלופו ,םה םיירצנ הלאה םירחכנה ינש
 !הז אוה העצהה ןכות .ץהח ינינעל

 םאתהבש | , תירבה | תוצרא לש  םירחבנה:תיבו | טניסה י"ע  טלחנ,
 / 24 ל \ ו

 ןיה התע

 לדבה
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 . 5 םלועה < : ה

 תויכז תא לולשל ןיא וכ = , הקירמא םע עידומו זורכמ םיעובקה ויפיצנירפל
 תלשממ יכ ; תדה וא .עזגר .תבס ינפמ ץראל:ץוחב אלו ץראב אל ווחרזא
 היחרזא לכ לש םתנגהו םכרצל תיתירב םימעה תא תתרוכ תירבה תוצוא
 הקירמא םע החרבש ,התירב הרופה היסור תלשממ יכ ; עזגו תד לדבה ילב

 רוכהלו .יוארה רובכב דבכל הבורסב , גרוברטפב רבמצר שרוחב 1882 תנשב

 תעד יפל יכ ; תויתדו תויעזו תוגס ילגרל הקירמא יחרזא לש םיטרופפפה תא

 כ"עַו , רומאה םעטה ינפמ ףכית הרפומ תויהל האזח תירבה הכירצ סרגנוקה
 העידיה תא היסור תלשממל איצמהל וז הטלחה י"ע אישנה הווצמ
 0 , תירבה ירבד ירחא היסור אלמת אל .תחא הנש ךשמב םא יכ ,הרהזאהו

 , "ןיטולחל תירבה תא לטבתו הקירמא זא רופת

 בתוכ (ירצונ) ןא מ לירג סמייש ד ,עודיה  ינקורמאה רפוסחו

 : ולאה םירבדה תא "]]ו6 םדטתותַש )[הו]"
 ידוהיל היסורב השענה , לועה | דגנ 'םהעשב וחימ םיאישנה לכ,

 םישלש ךשמב םהאחמ תא ועיבה םינוצהה םינינעל םוריכזמה לכ . הקירמא

 םעפב םעפכ החיטבמ התיה היסור תלשממו .וללה ןוכלעהו הפרחה לע הנש
 ראשנ ףוסבלו , תורחא םיכרדב וא  םודחוימ םודעו י'ע ןינעה תא רומגל

 ."הנושארבב לכה

 : ילגנאה ןותעהב

 :יאבו הקירמא םע = , ונוכמב טוקשל רוע לוכי וניא הקירטא םע,
 ."םידוהיה ויחרזא תויכז לע ןגהל םילוכיו םוכירצ וחכ

 רחא םג \אוה ,דאמ ספרופמ רפוס ותויה רבלמש , ןאמלורג רמו
 : תאלה רמוא ,תירכה תוצראב ה ש עמה-ישנאמ

 תלאשש ,ןיבהל הלוכי הניא תימשרה היסורש ,יל ירב ימעעל ינאשכ,
 הקירמא םע לכש , הרומג תינקירמא הלאש איה הקירמא ירוהי לש םימרופספה
 ."הרתפל ףאוש

 , בוצסוגוריבופ םע החיש יל התיהו גרוברטפב יתייה 1891 תנש:,
 + םידוחיה תא | םיערוי  םיפורה ונחנא, :יל .רמא אוהו , רונה שאר
 בשחתהל הקירמא ךרטצתו הבאת יכ ,וזכ הגרדמל הקירמאב ולעו אל םלועל
 -."ןנלש  םוטמולפירל תימרקא הלאש קר איה םיטרופספה תלאש , םהמע
 , שארדדבוכב | תויחרזאה ויתולאשב דימת קסוע .הקירמא םעש ,1ל יתרמאשמו
 םלועל אובת אל וז הלאש, ושאר תא" בוצסונוריבופ עינה
 ,"וגידמ .ןתמוהֶאשמ ודיל

 ,ופורה רוניסה שאר םע יתרבר זאמ .הלודג תועט העוט תימשוה היסור,
 םינוולימ ינש תורבח תוצראב שי הזה םויכ , דאמ הברה םירבדה בצמ .הנתשנ
 + םידוהי = םיחרזא | ןוילימ םיבשוי הדבל = קרווחוינב | .םידוהי םיִמרזא
 ןיטינומ  .םיעדמבו  רהסמב = , תוינמואב ,תשורחב | םויכ  םשו דו םידוהול
 תוכאלמה ופנע 'לכבו םייהה תועוצקמ .לכב שדחה םלועב םהל ואצי
 הקדצה תורסומ לש םיגיהנמו םישאר םהמ שי  .הרובעהו הישעתהו

 :קוחצב יננעיו

 " ואצמו םהמ . םונקירמאה ערמהו ךונחה יתבב דוככ םיבר ולחנ םחמ , הקירמאב
 רתויה םיילגנאה םונותעה . ןוגה רפסמב םוהוכג רתוויה םיטפושה ןיב " םילורג

 והחב | םונגוואמה םינקירמאה םילעופה  םינוילימ ינש .םה | םידוהיה | יריב
 ,ש ,"תוללכה = תינקירמאה םילעופה תרוגא,  אישנל ותנוכ) גיהנמל ידוהיב
 וחנוכ) , טלבזור לש וטניבקב רטסינימ שמש ידוהי . (אוה ידוהיש ,ס ר פמ וג
 פש ותואישנ ימיב הרובעהו רחפמה רטפינימ היהש ,סיו רטש ראקפא ל
 ןוד יברוע םי פ ל א ת ש ל ש שי (קרויוינל ותניכ) דבלכ תחא רועב . (טלבזור
 םע לש רבכנ רתויה וקלח םה םידוהיה ,םידוהי  םיאפור ףלאו םירוהי
 ,"הקירמא

 תירבה תוצרא ושענ םויה דעו יפורח דוניסה שאר םע יתרבדנש זאמו,
 ףקוה לכב הירבר תא 'רבדל הלוכוש הנידמ וישכע איה הקירמא ; הרידא הנידמ
 | ,"תורידאבש הרידא הכלממ םע םג

 תכ = ןביה דע | תעדוו הנניא הקירמאש ,םעטה תרסחו הלבה הנגעטה.

 ןיא = . ליעות אל וז הנעט---ץראו םע לכל קיזחל עיגמ םידוהיה
 םידוהיה  .ןזולוממ ., הקירמאבכ = םידוהוה תא םיריככו \ םיערוי .ובש ,םלועב
 םוערוו  ונחנאו .היסור ידוהו םה םיפל א תואמ הגומ ש קרוידוינבש
 -יבהוא * . הקירמאב ונל שוש = ,םולועומ | רתויה םוחרזאה םה , כטיה םתוא
 םונקירמא . םיטוורטפ = , קחיומיקמ | , הרובעדובהוא = , םיצורח ,.תעמשמו החונמ
 , "םתורא לע הפ םוערוו דנאש המ והוו + ,היסור ירוהי םה הלא--- ,םירומג

 ,ןאמשילפ אביקע .
 , .קרוופוינ

 .םוקמ \ םוש



 ! ךרועה ינודא

 : הלאה םיטעמה ירבדל דבכנה ךנותעב םוקמ תתל ךממ השקכב
 הספדנש | ותמישרב ץנימ 'ה לש ותנעט רקי על רומג קדצ ינתנב

 רותב ,תודחא תורעה הילע ריעהל ץוחנל אצומ ינירה ,ז"ש "ב ןוילג "םלועה ב |
 ."תורפס, תאצוה לש םילהנמה רחא

 לש תינוצחה .ותרוצ לוונב "הישות,ו. "תורפס, תא םישאמ .ץנימ 'ה (1
 יד ,ןה תחא ריעב "תורפס,ו "הישות,ש |, דבלב וז הדבוע . ירבעה רפסה

 אשראוו .םו קמה יאנת דצמ עודי םרוג ןאכ שי יכ תוארהל ., המורטכ ,וב
 הברה הדיפקמ הניאש , תינוגרזה תורפסה .זכרמו "הלודג,ה הישעתה םוקמ איה
 --יפויהו הוהטה לע רעצעוה רוחבה תאו סיפרמה תא ריהותש המכו ,יפויה לע

 םינשונ"םינשי םלוכ אשראווב םופדה"יתבי--תאז דבלמ . ךיתומולחלו ךל קחשי =
 ןוגה רפסמב םהב ןיאש ןבומו ,אקור ,'םהה םיבוטה םימיה,מ דוע םימיקתמו
 לש ש ד ח ה םופדה"תיבבו ל"וחב סופרה יתבב שיש הלאב תופי תושרח תויתוא
 .הסידואב ןיקשירובו  קילאיב  ה"ה

 "תורפפ,ש המ :ירקיע דחא םרוג דוע שי םוקמה יאנת דבלמ (02

 םושב דוע ספדנ ל שדח רפס אקודו שדוח לכב םלש רפס תתל החיטבה

 תא : םלועל | ןיבי אלו  ןיבמ וגיא ונלש .תורפסה לא בורק | וניאש ימ .םוקמ :
 םירפוסה יכ ,לכל דוע עודי וניאש יארוב הז .דוס ירהש , הז רבדבש ישוקה =

 בורמו ונלש "םיבבוח,,ה לש םתבח לדוגמ "התיכש  וארקש טעמכ םיירבעה
 לבא ,רבר הזיא םימעפל שיא בתוכ הרקמבו ,(םירפוסה לש) םהלש היטפאה

 ,ריטת םירפסה םירחאתמ | ךכיפל . ללב םיבתכנ םניאש טעמכ .םימלש םורפס "
 לבקתמשכו , םיבתכמ םיחלושו םימערתמ ("םימתוחה תורשע,/ םתוא) םימתוחהו =

 -תנוכמ ידי לע ורורסב םירהממו םופדל ורפמל םיאיצומה םירהממ ,דיהבתכ .הזיא
 םירפס םג איצוהל תעדוי "תורפס, יכ . אצויש המ אצויש דע---ותספרהו רודס
 לע תוארהל קר יד --- הפידוא ,  יוקרק , ןילרבב םיאיצומש הלאכ וליפא , םיפו
 ותומכ היה אלש שדח עוצקמ --"תורפס, האיצומש ,  םידליל םיריזצמה םירפסה
 וקעציש ילבמ ,טאל ,טאל םירדסנ הלאה םירפסה לבא . יפויו .רודיהל .ונתורפסב
 ןתוא לע תושרל םכתא עבתנ--ןיא םאו םירפס וגל ובה,  :"םיבר,ה  םינוקה
 .(הלאב םיבתכמ ונתא םירומש) "ונתאמ םתלבקש תוטורפ "יה

 תא קר בישהל יל רשפא"יא ראמ אוה עורג ריינהש הנעטה לע (8
 רינה  ביטב טעמ רבב ןיבמ תויהל היה | ךירצ ץנימ 'הכ קהבומ ארוקש , הז
 הלועו ללב עורג וגיא "ןאכמו ןאכמ, ספדנ וילעש רינה יכ , תערל היח ךירצו

 / לשמל = ,"םימל םימ ןיב,, לש רינה ריחממ | םינש יפ  טעמב :ורוחמב אה \
 ןורינב תורחתהל ול רשפאה ,הנושארה הנשה לש הקיתוילביבה ירפס ראשו
 .םיפיה םיירבעה םירפסה לכ םע-הז

 לא,, : דיגהל תושרה ללכב ונל שי םוירכע םירפס םיאיצומה ונא (4
 םיעוכק םינמזל םיירבע םירפס איצוהל .אוהש ימ אנ-הסני ."חתפמכ רגוח ללהתי \

 ,םהיתוטורפו  .םהיתונובשח , םהיתומוערת = םע .ונלש םיארוקה-''להק,, .ליבשב
 אל תורפס ינינעב יכנא סינטפיא ימצעל ינאשב . ויתומולח ויהי המ אנ הארנו
 ,םימעפל קרו , תיצמתה םדב שממ יל הלוע העורגה הספדההו םורחאמ תוחפ
 .רפסה ן כ ות ב--ינפ ינא שבוכ ,יל הקיצמ הפרחהַשב

 ךליאו "ןאכמו ןאכמ ,,מ רוחיב , ןקתל הארנש יאדוב אבהל תאז לכב (8 '
 ןאצי .אליממו ,הנוכמ ידי:לע םירפסה תא  רדפלו רהמ ל רוע ףיסונ אל
 --ל"וחב םירפסה תא רדסל וניריב הלעי .בורקבש רוע רשפאו .רתוי רודיהב
 + ץנימ 'ה לש ותרעה אוב ל רוע בל ןילא ונמשש רבה

 ,רומג רובכב
 ,"תורפס,. תאצוה םשב 0 .
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 ! דבכנ ןודא

 :הלא וגרבדל םוקמ דבכנה ךנותעב תחל השקבב

 ד"ע תועידי םושקבמה ,םיריעצ הברה ונילא םינופ  םינורחאה :םימיב ,
 'הזב עודוהל ונחנא םיאצומ ךכיפל . הפורוא ברעמבש  םיהובגה שררמה-ותב

 םוקינכטילופ היגלכב רשא .(11686) 'ועילב חתפי ז"ש רבטטפס שדוח ףוסב יב
 (ירויפיטנומ ש"ע) ןורטקלאה תרותל טוטיטסניאהו הטיסרבינואה לע ףסונ , שרח
 רחאל םורימלת ולכקתי שרחה םוקינכיטילופה לא .  רבכמ הז  ןאכ םומייקה

 הדועת םהל שיש .ןללה ,ינוכות  רפס"תיב  ידומל תעירי לש | ןויסנב ורמעוש

 תועיריה ול ןיאש ימו , תוניחכ ילב ולכקתי (םינש שש) סור הילל לש

 צ

 מ ןוילנ

 הקלחמה לא םיתנש וא הנש ירחא רוכעלו הנוכמה לא סנכהל לכו תוצוחנה

 םילכקמ  םורמוגהו , םינש יתש-- -םוקינכטולופב םידומלה ןמז | ךשמ . הנושארה

 לא הגופה לכל םיחלשנ ןושל  לכב המרגוופו תועידי ,  רונ'זניא תדועת

 0016 2011060םם1ם6 808710076, | 16 : וז הסורדא י"פע הגהנהה

 .\ץ6ְסת, 11686 (81]26ף00)
 םידימלתה תא םילבקמ היגלב ינב יכ  ,ףיסוהל  היהי רתומל אל

 ראשבכ ןאכ םירקי םניא םייחה יכו , תיפי םינפ רבסב היסורמ םיאכה

 . הפורוא ברעמבש תוצראה

 תא םג שקבל םידככתמ ונא

 + הז וננתכמ תא

 תא קיתעהל וליאוי יכ |, םינותעה רתי

 רובכ ישגרב

 תונויטהט 608 .[\0ו801₪6000018 0000608 810110000 [1ג886, 11686-

- 
 .תּונויצב

 בא:םחנמ שדוחל .א"ב--ויטב ליזבב .היהי ירישעה סרגנוקה

 ..(טסונבאב ויט-- 'ט ;טסוגבאב 'ב--ילויב זיכ)

 . הבישיל ןלקב .םצמוצמה לעופה דעוה סנכנ (ח"המל) ילויב .ז"יב --
 אלש ,.גרוכרוו 'פורפה .ןהב .י 'הו ןוכפלוו 'ה אישנה הבישיב ופתתשנ
 םונינעה לבל עגונב ותעד תא רחוימ בתכמב ראב ,הבישיה לא אובל לוכי
 "נידוב ר'דה םג הבישיב ףתתשה םידחא םינינעל ענונב . קרפ \ לע ודמעש
 + טילבגזור ר"דהו ןייפוה 'ה םיריכזמה רמעמ ותואב ויה . רמיה

 : םרגנוקח לש םויה רדס עבקנ הבישי התואְב

 פ"הוה אישנ תאמ החיתפה םואנ :םירהצה םדוק :באב ו'ט 'ד םוי
 . תואישנה תוריחב ;יודרנ םכמ ר'דה תאמ םואנ ;ןופפלוו דוד 'ה
 + םייללב .סיחובו ;פ"הוה לש :ןובשחו :ןיד : םירהצה רחא

 (םירהצה רחא .םיחוכוה ךשמה :םיוהצה םדוק :באב ז'ט 'ה םוו

 ד''ע ןובשחו ןיד ; רמי הג י דן ב .ר"דה תאמ תיטואלה ןרקח ד"ע ןובשחו ןיד
 .םיחוכו ;ן ו םלג צ ק .ג .ר"דה תאמ םיקנבה

 ר"רה הצרמה , שדחה תונקהה רפס : םירהצה םדוק :באב ז"י 'ו םוי

 .םיחובוה ךשמה : םירהצח רחא . םיחוכו ; תי לוג ר מ .י
 חיאה תלאש ד''ע תואצרה יתש : םירהצה םדוק :באב ט"י 'א םוי

 החא < םיחוכו ;ןיקצומ .ל 'הו ןוסלנצ ק .ג ר"חה תאמ הוצרגימ
 ח'/'ע האצרה :גולוקופ .נ 'ה תאמ תירבעה הפשה דע האצרה /: םירהצה
 .ךש .ם .פוופה המלעה תאמ תונייצב םישנה תדובע

 תויסימוקהלו .הוצראה לש תויזרדתסההל = תובישי : באב ף''כ 'ב םיי
 . תונושה

 בוצקתה רבהדלע םיחוכו ; תוריהב : םירהצה םדוק : באב א''ב ג םוי
 .סרגנוקה תליענ ; 1915 ילוי דעו 1911 ילוימ הגהנהה תנש לש

 לש הדובעה רדס םג עבקנ םצמוצמה לעופה דעוה לש הבישיה התואב
 :םונושה םידסומהו תויפימוקה

 :םירחצה רחא תועש שלשב באב כ"ו 'א םוי

 . םיטדנמה תרוקבל
 לעופה דעוה תבישי : םיוהצה םדוק תועש רשעב באב ג"י 'ב םוי

 תועש 'דב ; תימואלה ןרקה לש תיללכ הפסא : תועש הרשע-תחאב ;םצמוצמה
 . לודגה לעופה רעוה תבישי : צ"החא

 ינינעל .היםימוקה תבישי : םירהצה םדוק תועש רשעב באב די'י 'ג םוי
 . תירידתה היסימוקה תבישי :  צ"החא תועש 'דב = ; תועקרקל טידרקה

 .קנבלאינולוקה לש תיללב הפסא : צ"החא תועש 'רב באב ף/'כ 'ב"'םוי

 ןובשחל תוגוש תוצראמ ןלקב פ"הוה תבשלב ולבקתנ ילוי 18 דע --
 + קרט 74792 תאזה םרגנוקה תנש ילקש

 .סרגנוקל םיריצ 210 תונוש תוצראב ורחכנ ילוי 18 דע --

 לש ןושארה םויל םיחרואל םיסיטרכ יכ , העידומ םרננוקה תבשל --
 . + םלוכ ורבטנ רבכ סרגנוקה

 םוי םוי" 'טלעווה ,, אצת סרגנוקה ימיב" יכ ,םיעידומו םירזוח ונא --
 השמה . ואצו ה''פ ,.סרגנוקה ךלהמ ר''ע  טרופמ ח"'וד םפדוי וללה תונוילגבו
 ?רלוד 0.50: ,.ליש 2.2 ,"בור 1 ,םירתב 2 ו קרמ 1.70 = : םריחמו = םירמונ
 / .'רפ 0

 היפימוקה תבישי
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 לש םיפסכה ינינע ןוקת ר"ע םירמאמ םיספדנו םיכלוה "'טלעוו,,ב
 ,גרובטהמ יודגל 'ה לש העצהה היואר הרחוימ בל-תמושתל | ..תורדתפהה
 , עיצמ .אוה הז תחתו . תוררתסהה תואצוהל הרחוימ הפוקי תריציל דגנתמה
 לש  םייסנניפה תודסומה תוינט  תונקל םינויצה  ובייחתי .ימצע סמ רותבש
 רוסמלו = , קנב הניתשלפ-ילגנאה לש .,םושיה תרשכהל הרבחה ןוגב ,תונויצה
 . היתואצוה יברצל 4 תורדתסהה לש התושרל  וללה תוינמה לש ןהיתוסנכה תא
 הבצמ ססבתי \ םגו םייסנניפה תורסומה םתוא לש םשוכר לדגי ירה הזכ ןפואב
 םיריצה הב ונייעוש יודגל 'ה לש וז העצה איה היואר . הגהנהה לש יסנניפה

 . הלועפל האיצוהל רשפא המכ דע , יוארכ וררביו שאר"דבוכב

 תיצחמה ךשמבש ,  הארנ תי-ואלה ןרקה לש תיזכרמה הכשלה ןובשחמ
 ךוע) קרמ 292,949 ל"הקה לש 'היתוסנבה ויה 1911 תנש לש הנושארה
 .(1910 תנש לש הנושארה תיצחמבמ רתוי 0

 קרמ 15280,67--תימואלה .ןרקה תבומל .ופסאנ ןורחאה  עובשה .ךשמב
 המישרה .קרמ 39,75 -- רמיהנפוא לש | ודוסימ תיביטרפואוקה הפוקה "טל

 . 4021--איח בהוה רפסב הנורהאה

 השידץראב
 מ

 דוסיל הנכה  תורובע תושענ (הירבט לילגב) המיל  הכומסה הקילדב

 תא םיניכמ וישכע .א"קי תאמ  תינקירמא  הרוגא התנק המדאה תא .הבשומ
 .םינינבל םישורדה םירטחה

 וישבע םידבוע  ,םינמרגה תאמ התוא וגק .הבקסומהינבש = ,לר'גמב =
 םילעופה לש םהייה יאנת .היסורמ שיא םישלשכ םהב ,םידוהי םילעופ םישמחב
 + תיניצידמ הרזעו ןגוהכ ררוסמה חבטמ ,תובוט תוריד םהל שי .םה םיבומ
 םדוק וכשיש םינמרגה .עורג המילקאש י"פעא ,בוט הבשוסב תואירבה בצמ
 : תחדקה ןמ הכרה םיעגפנ ויה הבשומב ןכל

 + רלפנמולב .תרבגה .האפורל הלבקתנ המיב ---
 .םימרדנ'וה תשלש ןיידע םיבשוי הבשומב .הנתשנ אל הלופב 'בצמה --

 םידוהיה ןמ ,עגפנ אל .אוה לבא  ,םומרדנ'וה רחאב רי םירחא  םימי ינפל
 תועידיב רמאנש ומכ ,דחא שיא אלו) םישנא ה ש לש רסאמב םינותנ
 .:(תומדוקה

 החסמ לש הרדע לע ולפנתה החכמו הלופ ןיב דמועה רפבה יחלפ --
 .הליזגה תא בישהל םידיקפ ואצו ןוטלשה םעטמ .םישבב 200  וללשו

 ךרדב .ופיל ןויצ -ןושארמ ילגר וכלה  היפנמיגה ידימלת העברא --
 םיברע . םהידגבו םהיצפח לכ תא םהמ והקיו םיניוזמ םיברע םהילע .ולפנתה
 .והסאנ ,וז תולפנתהב ורשחנש ,םידחא

 תנתונ הבשומה ,הטקר תרובעל הקלחמ ןורקעב הנקת ןוט תרבגה --
 . תורענ 95 וז הדובע תודמול התע .הְוומל רכש תולעמ | תודימלתהו  הריד

 היקנה הסנכהה ,יגוריעה  םילוחה-תיכ תבוטל טרצנוק - ךרענ ופיב --
 י'רפ 1500 ךרע התיה

 שרדמה-תיב ידומלת --
 יהיתובובסו םכשל לוימל. ןילוי

 םירמואש ,םינג-ןיעמ םידחא םילעופ דגנ האחמ-תפסא הכרענ ופוב --
 תא םג הילא וגימזה הפסאה יליהקמ .היסהופב תבשה תא וללח יכ םהילע
 תחלשו ,האב אל ןויצל-ןושאר .הוקת-חתפו תובחרמ םיריצ .ואב .תובשומה ינב
 ברה תאמ בתכמ לבקתנ הפסאה ת:שב .האהמל תמכסמ אוה ובש ,בתכמ קר
 .םינג-ןוע ינב לע םיליטמש ,המשאה םצע תא שיחכמ אוה ובש  ,הוקת"חתפמ
 ןכפש אחרוא בגא .םיאטוחה דגנ הלודג תואנק הורב הפסאב ורבד תאז לכבו
 ,שדחה חסונה ןמ רפסה-יתב לכ לע םג םתמח לכ תא העש החוא םיקודאה .

 אלא האקקנ אל הפסאה התוא לכש ,םירבדה םיארנ .ופיב היסנמיגה לע דוחיבו
 ילעופו ,היסנמיגה רגנ היצטיגא ,טרופקנרפ יקודא לש םנוצר י"פע ,תושעל ידפ
 .רברל אלתמא ושמש םינג-ןיע

 דוד 'ה םהומ םע ואצי םילשוריבש םירומל

 : תומרופמ תועירי ולבקתנ לארשי*ץרא יינינעל .היסומוקב
 הבשומב תרכומ איקיש  ,םנוד 8:0 תונב ,תולחנה ריע (א

 .ןירועשל .ןימולשתב .המו
 תורכמנש ,םנוד 800--100  תונב ,תולחנ עברא ד'ע ₪

 תולחנ  .'היבחרמ,  השרחה .הבשומב :בושיה .תרשבהל הרבחה -י'ע
 ,ןמוזמ .ףסכ רעב "קר .תורכמנ ולא |

 0 ה 3 םלועה <
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 וליאוי תורומאה תולחנה רע תועידיב ךרוצ םהל שיש וללה
 ; וז הסירדא י'פע תונפל אנ
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 : (. ד 0 .הָיְמּורְּב
 יפל ,ןמאג רוקממ םיעידומ ל"וח ינתע .תו שדחה תורזגה רבדב

 "5 רחפמה תועוצקמכ םידוהיה תויכז תא לובגהל ותעצהב ןיפילוטס ךמסנ כ ,םהירבד
 " םנמא רגנתה בושאמוט רחסמה רטסינימ .תונוילעה תוריפסה ןוצר לע הישעתהז
 .היסורב רחסמה בצמ לע הערל עיפשהל תולולע ןהש ,רטאו תולבגהל הלחהב
 םימיב . ךכל אוה .םג םיכסה ףוסיףוסו ןופילוטס ירבד וילע :וקוח לבא .ללכב
 ; . רבהב ןורל תדחוימ הבישיל םירטסונימה : דוס ירכח וכנכי הלאה

 "בשש =  ןייטשנרב  ןאמרה ,(ס\צ- ץטזא 1101016" ןותעה לש ורפוס
 " תלאש רבדב םירשה ילודג םע ול ןיהש תוחישה תא םסרפ ,  היסורב ועסממ
 בצמ בטויש ,הוקת לכ ןיא העש יפלש | ןל רמא הטיוו ףרגה , םירוהיה
 " "הלכשהה עוצקמב םהיתויכז תא ליבגהל םירמוא ,הברדא = . היפורב םידוהוה
 "  רבדב העצהה .ללב הלבשה ילב ראשי אבה רודהש דע  ,כ''ב הבוומ הרמב
 < רפוסה ותוא עידומ  הזב אצויב . הברה םידגנתמ הל שי בשומה םוחת לוטב
 רוצהו הטיוו ףארגהו  בוצבוקוק םיפסכה-רטסינימ םע ול ויהש גווחישה י''פע יב
 . לקהל . ללכ .חרמוא תיסורה 'הלשממה ןיא יכ  ,חכונ ,ליהקור היסורב ינקירמאה
 : ..היפורל הסינכה תא הקירימא . ידוהו לע

 , םיתבה-ילעב .יכ ',הערומ םסרפ יבויקה ךלפה רש .םישורייג

 . םישמח סלשל ושנעי = ,בויקב הבישי"תוכז םהל  ןיאש םידוהי םלצא ושפתיש
 רוגל םיאשר ויה הנורחחאה תעה דע .םימו שדוח ךשמב רסאהל וא לבור
 הנתשנ התע .םש רפסה-יתב תא םירקכמ םהידליש  ,םידוהי םירוה  בויקב
 ,היארל  הדועת ותאמ םישרוד , רפס>תיב הזיאל ירבע דלי םילבקמשכ :  רבדה
 , . בויקב הבישיה תוכז ויתובאל שיש

 הקבוניבריצשמ שרגל הדוקפ .האצי בלסונירטקי ךלפה ןוטלש תאמ --
 , תונמוה האשרהה ףקותב א"סרת תנשמ םש םיבשויה ,  םידוהי  תוחפשמ א''י
 , םירחוס םיאצמנ םישרוגמה ןיב .רלק ףארגה רוטנרבוגה לש ונמזכ םהל הנתינש
 תוחפשמה בעמ . ימוקמה כ"'ושה םגו םידחא םינטוא | , חוירב םיסנרפתמ ויהש
 ןאלו תושעל המ תעד ילבמ תוצע"תודבוא = ןנהו דאמ ער אוה  תושרוגמה
 " תופצמו .תודמועו תויולת הקבוניבריצשב תוידוהי תוחפשמ מ"'י דועו | , תונפל
 ". ןהלש : בישיה .תוכוב םג .ןורל ןליחתה רבכ יכ = , שוריג .תרזגל םוי לכב

 ל
 ,םינש-יאפורל  תיעיברה הדיעוה תא ררסמה דעוה .הלט בש הרוג

 אורקל ןוישר םינפה ןוירטסינימ תאמ לבק , בוקראחב בורקב תויהל הדיתעה
 =! ןואש , םידוהי םיטסיטנדו  םינש-יאפור הב ופתתשי אלש ,יאנתב הדיעו התוא
 "* -תובז שי םידוהיה םיטסיטנדהו םינשה:יאפורל . בוקראחב הבישיה-תובז א םהל

 .םונורחאה םישוריפהו  םירואיבה ףקותבש אלא ,םוחתל ץוחמ הרומג הבישי
 < ןרמא הז ךמס לעו .  םתנומאב םיקסוע םניאש העשב וז תוכו םהמ תללשנ
 " ירחש , הרועזה ימיל בוקראחל אוכל םידוהי םיטסיטנרו = םינש-יאפורל | רוסאל

 . "'םתונמואב םיקסוע ויהי אל,, םימיה םתואב

 . |  תבוטל הינש השקב םינפה  ןוירטסינימל | ושיגהו ורזח הדועוה  יררפמ
 " השעו ןוירטסיגמה םהל הנענ םעפהו ,םידוהיה  םינשה-יאפורו םיטסיטגדה
 : ,םתשקב תא

= 
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 .חצרה ןינע רורבב םיקסועה ,ר"יב ידיקפ .בויקב םדח -תלילע
 . .השורדהו הריקחה יכ  ,הנקסמ ידול ואב | ,בויקב  יקפניצשוו רענה חצרנש
 "םורקוחה לש הגוכה רקיע לכש ינפמ ,הבורמ תולשרתהב החלתתמ התשענ
 "ףרדה ןמ | השירדהו  הריקחה התטנ ךכופל ,יתד חצר תוכקע אוצמל .התיה
 2 .\שעג התע ; ךרעההתוכר תוחכוהו תויאר הברה הל ודבא ךכ ךותמו הנוכוה
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 גורמולמ םידחא : לוגיר-יבלכ גרובטאהמ בויקל ואובה םונורחאה םומיב
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 רענה יחצור תא שקבל ידכ שמתשהל םורמוא הלאה םיבלכב .שופח

 י יקסניצשוו

 תא רוקחל הלשממה תאמ הרחכנש
 לע התעד תא ! התוח

 ,היפימקה .ר שוי-יצולמ
 ,(תיחרזמה .היריביסב) | ירומאירפה לכחב .רחסמה:בצמ

 םירבדב םוקמה יבשות | םירוהיה לש םהיתויכז תא ,ליבגהל העצהה תודא

 קו .שיעה ןוטלשב ףתתשהל םידוהיל תת יתלבל הבס םוש ןוא, ! הלאה
 ריעהו םיגדההרחפ ירומאירפה לבחב ץירפ הרתיה םתוצירחו םורוהיה למעב

 םודוהיה ינפב רוגפל . ךרעה<תבר למנה רוע לש הגרדמל החלע קפבויאלוקינ
 הלודג האטח יהוז-- םילעפ:וברו םינדקש םישגאל קקזנה ,רכזגה לבחה .חא

 ןכ:יפילע:ףאו . , ירומאורפה לכחה יבושחמ םובר ומתח וז תעד:תוח לע  ,"דאמ

 תבוטל םיטארקורויבה לע וז האצרה עיפשת םא לוחג קפסב רברה לטומ ןוורע

 , םודוהיה
 :יקסור, , אבצה:ןוירטפינימ לש ומשרה ןותעהש העיריה תא ונאכה רבב

 --םידוהיה .ליחה הנחמב םירבועה םידוהיה דגנכ לורג רמאמ סיפרה ,"דילאוזניא
 םהירבח לע הערל םועיפשמ , אבצה-תדוכעל םירשכומ םגוא = ןותעה .טילחמ ךכ

 אבצל םידוהיה  תאירק .הכורכ תאז דבלמ , ררמ חור םבלל םיפינכמ) .םירצונה

 אוה אבצל םיחקלנה םיווהיה םירועצה רפסמ רשא דועב תובורמ ףסכ תואצוהב
 ה'ע  םירחחתשמ אבצל האמ לכס יכ ןעו , דאמ ןטק

 .ה"כ קר םיראשנ הנחסבו , תוגוש תואלתמאב |
 ,םואנה ןכות תא םירסומ םייריביסה םינותעהו

 עבשהל ואבש םיריעצה םידוהיה םיליחה ינפל קפטיקריאב םייריביסה  םוקלופה

 וחמו :.ירוהיה ומחל ךיא ויניעב האר יכ , פה דקפמ . םוגומא-תעובש
 םורועצה םידוהיה םיליחה יכ ,וצפה תא עינהו לטקה-תוהש לע םורובג תומ
 םוללח ןלפנש םורוכגה :הירבחמ תרלומל םתגומאבו םתרובגב םולפונ ויהי אל

 + המחלמב

 םיחוקלה םידוהי

 רחא דקפמ אשנש

 רמוא

 קסרוקידוהי ,קפרוקב תומשימנאה רגנב המחלמ'

 :תדוכעמ םידוהיה תא ץיחרהל העצהה דגנ האהמב ואצי רשא םינושארה ווהש |

 םש תישענו תכליהה . תומשיטנאה היצטיגאג  םימחול התע וליחתה ,  אבצה |
 ,ינשה בוקראמ לש ואטבמגולכ אוהש ."לוב היאקסווק,  רוחשה ןותעה וע

 לע תימשר הנלנוק םידוהיה-ת"הק םשמ רורוקורפהל שיגה םש הרעה בר

 ןותעה ותואמ םועטק ברד ףרצ הגלבוקה לא .רכזנה ןותעה לש היצאמיגאה

 ןתוא םיציפמ םייקסריקה םיקנזויופהש ,תורחא תוימשיטנא = תויצאמאלקורפ םגו <

 אוצמל ןחלכי לכב לדהשי יכ 7% הנע רורוקורפה .ריעה יבשות ןיב

 ךרוע :ןידל עבתו יב ,,התשקבל עגונב , תויצאמאלקורפה | יצופמ תא
 תא רורקורפה ץיעי , םידוהיב .םיבשותה תא ותיסה ןוע ללגב "ליב היאקסהוקה,
 ,תואבקסומה םיטפשמה:תכשל | לש רורוקורפה לא הנלביקב הנפי יכ ) ברה

 -רשל םג קסרוק ידותי ונפ םיקינזויופה לש היצטיגאה לע וזכ הנולתב

 , םולכ רבדב תושעל לכוי אל יכ ,טהל בושה אוה לבא ,םש ךלפה |

 לכא

 הנמזה לכקש ,ןופנרחא 'ה עוריה ירוהיה לספה ,הכ לה כ הב וש ת

 םירבדכ הנע , בורוכוסל ןורכז:תבצמ לש תוינכת תעצהל תורחתהב . ףתתשהל

 לע טופשי רשא ר"יבל תווקל לוכי ינא ןיא ידוהי יתויהב יכ ,יתחכונ) : הלאה

 קספתשכ .ולא עגונב ירוטלוק סחיל וליפאו םינפ אושמ ולב תועצומה תוינכתה

 ימצע תא בושחא זא | , םיפיזזמה סירוחשה | םיטוירטאפה לש םירשה"תלוחמ =
 \."הביבחה .תרלומה .תבוטל : ףיללכה הרו:עב ףתתשהל רשואטס

 לכא | ,היפור יבחר לכב תבשל תוממורה תאמ ןוישר לבק ןופנרהא

 הלוג ייח תויחל אוה חרכומ תורוחשה תואמה ילעב םיקינזויופה לש םטעב
 רכזל גרובפינאהוי  ריעל ןוחצנ.רעש  תנכהב התע קסוע אוה .תהחא ץראב
 ,םירוכה םע םולגנאה תמחלמ
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 ומ ןוילג < םלועה 3+>

 .ץֶרָאְל-ץּוחְּ
 רידה ילננאה ללוכה ברה תריטפ

 , רלדא ןאמרהדיבצ" ילתפנ
0 

 ללוכה בר , רלדא ר"דה השק הלחמ ירחא ןורנולב תמ רבעש עובשב
 תיזנכשאה ריעב 1889  תנשב .רלוג חוגמה . הילגנאב תוולארשיה תולהקה לכל
 ןילופרטמב תונברג שמשל ארקנ ,רלדא ןתנ "ר ברה , ויבא , ריבונאה
 תא ןאמרה ול שכר'הפ .ונב ןאמוה םג םשל ותא אב זאָו | ,תולגנאה

 הנורחאבו ,גיצפוילבו גארפב םינוילעה ס"הב תא רקב ב'חא , ותלכשה תישאר
 ןבושב ,הארוהל ךמסנ 1863  תנשב . היפופוליפל ר"ד  ראוהה תא  לבק

 ףיטמל רחכנ הנש רובעכו , םינכרה שרדמ תיבב הרומל הלחת הנמתנ ןודנולל

 תגהנהב ויגאל ןגס הנמתנ 1879 תנשג , ןודנולבש תויפנכה יתכמ דחאב

 + ללוכה ברל רחכנ ,ויבא תמשכ , 1890 תנשבו ,תונכרה יקסע
 הינאטירב תנידמב וא הילגנאב םירוהיל ללוכה בר קר אל היה רלדא

 ,הולגנא ידוהי לש םתודחא העודי הדמב המשגהנ ןכש םדא אלא , הלודגה
 הקירפאב .הדאנאקב םגו הילגנאב תולהק הבוה רקבמ היה הנש לכב
 אל היה אוה ,ותמכסה ילב םינכר םידימעמ ויה אל הילרטסואב וא תימוררה

 לש שורד םג שרוד היה הנשב םימעפ יתשש אלא , ינררומה ןבומב ףיטמ קר
 םג היה אוח , ןודגולבש לודגה תפנכה .תיבכ תידומלת היגוס וזיאב לופלפ
 ברקב הבורמ העפשה לעב היה חונמה . ןודנולב רשא ידוהיה  ר"היב .אישנ
 הנידמה ילודגמ םיבר =. םירצונה יניעב םג ראמ בושח היהו ילארשיה רובצה
 ךכופל . ומש:יבשוחו וידידי .ויה הילגנאב הילוטקהו תיטנאטסיטורפה תווסנכהו
 תונוש תוצראב םיפדרנה םידוהיה לע ןגהל תוושפאה םימעפ המכ ול התיה
 .רועו הקוראמ , הינמור ,סרפ : ןוגב

 תוגש תודעש ,הלהק שארב דמוע | בר רותב חונמה לש וכצמ
 תעדכ יולת היה רחאה רצה ןמ ,דאמ השק היה ,היבוברעב הב תושמשמ

 רסחהו הקרצה , תדה תורסומ לכ םימויקתמ םגוממבש , םילאריבילהו םורישעה

 ירמגל | ךרעו ןכות .תרפוחמ ותרשמ התיה ינשה רצה ןמ לבא , ןילופרטמבש
 וללה תונחמה יגש ןיב ךותמ רותב . םיאריהו םוינעה םג וירחא וטנ אלמלא
 תז רבד .םייברעמה רצ לע רמע רקועב יכ ףא ,הול הז םברקל הברה עייס

 .היפימוקה ינפל ותורע תא דיעהשכ ,הנורהאה וייח תנשב רוחיב יולג ידיל אב

 גורעס תא ןיידע םירכוז לכה = . ןיטגו ןישודק ינינע ןוקחל הלשממה הבישוהש
 .וז תודע ילגרל זא הצרפש תואחמהו תורמרמתהה

 ,ברעמהיינבר בור לע ולש םלוע-תופקשתב הלע אל רלדא ןאמרה
 . הז עוצקמב תישממ הרובע לכל םידגנתמו ןויצ-תבישל | םוללפתמה

 הולנ ספרגנוקה רבדב ילארשיה להקה לא הגושארה ותאירקב לצרה אצושב

 הלורג האיגש איה תונויצה, : רמוא היה אוה ,"םיחומ,ה םונברה לא רלדא זא
 ויפ טילפה אל םלועמו , תונווצה לע המחלמ רשק אל .רלדא לבא ,"דאמ
 ינויצ = , עוריכ , היהשו רבב אל הז תמש ,ריעצה ונבל תודגנתה לש יוטב
 + םהלנ

 שיא רותב בוט  ןורכְו ,קפפ ילב ,ןירחא ריאשה רלדא ןאמרה
 הבורמה התובישחו הלודגה התגרדמל הילגנאכ תיללוכה תונברה תא הלעהש
 + הזה םויב

 !ךורב ורכז יהי

 ,גנרבדלוג +7 ,' .איצומה
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 0 !וה'ס\הווו

 צא [1.א 4, 9-06ם )טפט

 סָרְגְניִקל
 עדוו .אוה ןיא : ךילגרל העווה ,ררעה הא הארו הטיבה,

 ורעצב םגו ותחמשב םג אוה רופא ,רחמ הז המ ,םויה הז המ
 םג ,הרוחשה הרמה םג ול הרז- ןכ לע רשאו ,ענרה רומע לא

 תא םג ,ורשא תא םג הדעה הכיש עגרב ובו . "ההתיה .העיבשה
 ןיא .יכ לע ,ומצע לע המת םדאה םלואו, . םולכ ול ןיאו---,ונוסא
 והזו .  "רבעה לא .אוה .לובכ .יכו החבשה תא ומצעל לגפל .וחכב
 ,םינויצ םדאה  ביצמ העיספו  העיספ ,לכ לע ..וחכ והוו ,ונויפר
 לא לכתסמ ,םידעומו םיתע אוה עבוק השעמו השעמ לכ לע
 תא סופתל ויניע תא ןיזמו רבעה  יפלכ וינפ תא .ךפוהו  הוהה
 . לכה ול .שיו---,ורשא תאו ונוסא תא רכוז ,דיתעה

 ונכלה םינש הרשעדעברא ינפל : ונל אוה הפוקת םוו הזה םונה
 לא האליזב םיכלוה | ונא םויהו  ,ןושארה  סרגנוקה לא ' האליזב
 יפלכ ונינפ תא םיכפוה ונאשכו . לבויה סרננוק ,ירישעה םרגגוקה
 דמוע .ונתמב לע ..ןוסאה .ןורכז .תא -וכות לא  ונבל .גפוס רבעה
 ,שיאה ונל ףקשנ אל .המבה םורמ  לעמ .יונפ .אוהשכ .אסכה

 לא האליזב .םויה .ונאובבו . ברה וחכב סרגנוקה תא רצי רשא
 יונפה אסכה ילנרל .חינוו ונתאמ | שיא שיא איבי לבויה סרגנוק
 ונלחנ רשא ןוצר .ריגרגו הנומא קבא ,ןוחטב םיסר ,הוקת .רוהרה
 ,ןוחטבהו .הוקתה .רוקמ ונל .היה רשא שיאה תאמ ;ותאמ ונלוכ
 ינפל  רעצהיגופסו  שארדיפופכ = ונרמעבו . ןוצרהו . הנומאה .רצוא
 יכ  ,ונתמחנ .תאז אנ. יהת .,ונתמב םורמ :לעמ ונל תפקשנה .תומרה
 הרה .רשא לכמו ,םעה .ךות לא .הרעהו לצרה קירה ושפנ לכ תא
 . רבה רבאי .אל לודגה וחוה הגהו

 םא .יכ ,לצרה רצו םיצובקה. דחאל הצעומ \ אל ! דבאי אל
 ,המצע לא הרבדב .הלוכ המואה לוק. עמשי הילעמש  המב
 תודבעה תא .הכותהמ רוקעל השקבבו השפנ ןובשח תא התושעב
 עמשי הילעמש המב ;הירהס יקמעבש רואמה. תא תולגלו תולפשהו
 טפשמו קרצ השקבב ,םירהאה לא הרבדב הלוכ המואה לוק
 ואצמ רשא תוערב ובייחתנו הל ואטח רשא םימעה לכ 'תאמ
 ,םלועה דע םרגנוקה טפשמ היהי הזו---,לצרה רצי המואהל המב .התוא

 ונתורדתפה איה היחש ךותמ ..ונינפלש המב ונחנא םילכתסמו
 ולא :תורוצ = ,תורחבו הנקז ,יח ףוג לכבכ ,חרכהב הב .תושגפנ
 ולגי  אלש תורדתסהל הל רשפא-יאו :,תולבונ ולא תורוצו תוצצונ
 ..קרפל  קרפמ \ ןוקת הכירצ אהת אלש ,םיקדב םעפב םעפב הב
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 .רישלה

 ,ונתורהתסה תא קזחל --- ונלוכל דָחא .ןוצרו האליוב םיכליה :ונאוו
 ,ולבנ ,ושמכ רשא תורוצה לכ תא. הכותמ ליחבהלו איצוהל

 ּ ..תיחרופו .תוצצונ ,תושדח תורוצ ןמוקמב עובקלו
 'התוהמ םצע .ייפע ;המואה לש הנקויר תומד איה ונתורדתסה

 לש המלועב תובשנמה ,תיחורה לכ תא הכות לא תטלוק איה
 העשב . איה םג  היתורסומ :ופרי .אלש ,היה .רשפא יאו  ..המואה
 :, ונילובנ לכב. תיחורה ופרו ונמוחת תא השבכ הרבכה הממרהש
 :ףעיי דחא עגר .לארשי חור ןשייו םוני םימי ךרואל אל  םלואו
 סרגנוק לא ליזבל הזה םויכ ונאובבו  .חכ ףילחיו רענתי והנשמו
 = :יקדב תא .ןקתל קר אל קזחה .ןוצרה תא ונתא םואיבמ .ונא לבויה
 ,םינפבמ היתוסירה תא תונבל םג 'םא יכ  ,ץיוחבמ תוררתפהה
 תיחת תאו המואה .תיחת תא --תונויצבש לודגה : ןכותה תא תולגל
 ..השפנו החור

 .הצראב אלא השפנו החורל הוחת .ןיאו המואל היחת ןיאו
 רשא ,.היחתה תרובע .לש הנובשח תא תושעל םדא אב אל רוע

 העשה עיגתשכ םלואו . תינורחאה .םינשה .םישלש ךשמב .התשענ

 םישובכה .לכ יכ ,תמאה .הלגת זא וא .,רורכה ןובשחה השעיו
 -- ,םילוָרג -.וא - םינטק ויהי .--..,וז הפוקת .ךשמב .ונשבכ .רשא
 : ןתונה ..אוהש . ,םלוכל םדוקה .יאנתה .אוהש  ,רחא שובכב םיולה
 ,הוחתה ץראב ונהבע רשא היחתה תרובעב --- ונישעמ לכל .המשנ
 ונילע הלוטמש .,ונחבוח תא תושעל .תירישעה :םעפב םויה ונאובבו
 הוז יִכ .,ןיבהל  ונלוב .בבל .םע אנ יהי ,םעה-תוקת ,תונויצה
 ,הצראב המואה תיחת- -הלוכ תונויצה לש התילכת יהוזו התישאר

 םירזוח ונא דיתעה תא סופתל ונניע תא םיניזמ ונאשכו
 ! ונתמב תאו ונתורדתפה תא רצי\ רשא ,שיאה ירבד לע

 . .הועלב אל ..תמייקו היח ןיידע  וניתובא ץרא ,ןכ הנה,
 . םירבועו הילע םייחה םישנא שי הגה ,  הופטש אל תורהנו םימי
 "'רשנכ םש תשדחמ הקיתעה המדאה | .החמשב םתרובע תא הב
 איה ,םיחרפ תאשל הבש איה , תוצורחה םידיה למעב היריענ
 םימיה דחאב :,םימיה .דחאב דוע בושת איהו ירפ תאשל הבש
 02 ,..ילארשי-םע לש ודובכו ורשא תֶא תאשל ,םיפיה

 '| --!ונמע 'ה יהיו ,םילוע ונא ,לבויה םרגנוקל ,ליזבל
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 ,ןושארה סֶרגנוקּב 5צְרַה ר'דה לש הָחיִתַּפַה םּואנ

 הזה סרגנוקה יארוקמ דחא רותב !סרגנוקל םידבכנ.םירבח |
 תא השעא | יכנא .הכרבב םכינפ תא .םדקל דובכה ילרוגב הלע
 ,וננינעל רתוי ליעוי ונתאמ רחא לכש םושמ ,תוטעמ םילמב רבדה

 םימי .השלשב .סרגנוקה לש םירקיה םיעגרה תאצוהב ץמ קי םא
 ןבא .תא | חינהל םיאב ונא .םיבישח םירבד הברה תושעל ונילע
 לכ לורג ןינעה  .ירוהיה םעל ןועמ תויהל .ריתעה -,תיבל הנפה
 ,רתויב תוטושפה םילמב אלא שמתשהל ונל ןיא וב ונרברבש דע ,ךכ
 םימיה תשלשב ונל ואיצמי  ,וז העשב רעשל רשפאש המ .יפל
 רמוחה :הוהב םידוהיה תלאש "לש הבצמ לע הפקשה הלאה

 , ונלש םיצרמה ירי- לע ויתועצקמל- קלחי הבורמה

 בצמ תודוא לע ונל ועידוש המ עומשל םינוכנ ונא

 תוטרפב אלש םנ ול ,םיעדוי םכלכ " ,תונוש תוצראב םידוהיה

 ,ללכח ןמ  םיאצוי םיטעמ תומוקממ ץוח ,הזה בצמה .יכ .,קוידבו
 אל ,ךכ רבדה היה אל ולאש ,יאדול בורק ןה .םימיענה ןמ :ונניא
 ,םיבר | םימי הקספנ ונימי ירבד תורחא .התע הפ םיפסאנ נויה
 .םוקמ לכב רחא היה ידוהיה םעה תוצופנ 5הונש יפ לע ףא
 ישעמ תואלפמ | ירי לע ול וז תוצראה וברקתנשכ ,ונימיב קר

 .רחאתהלו רבחתהל םידרופמל .תורשפאה הָנְהִנ ,םינורחאה תורודה
 םיאור ונחנא ,דאמ הישעמ ולדג רחא רבד לכבש ,תאזה תעבו
 תוימשיטנא .םוקמ לכב ונל ביבסמ הנשיה הביאה תא םישיגרמו
 םשורה .ךכ לכ םכל העוריה העונתה התוא לש יינררומה המש אוה =

 ,ןוהמת היה הזה רודה ידוהי לע תאוה העונתה התשעש ןושארה

 םיעדוי םגיא וניביואש ,רשפא , המחלו בל באכל .ךפהנ ןוהמתהו
/ 
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 תושפנה תא אקוה  :ונברקב | ביארהל  וקימעה דאמ המ ללב
 ,םינרדומה םידוהיה .רתויב ןהילא ונוכ אל :ילוא רשא  ,תודחוימה
 םהל .ןיאשו | הטיגה \ יבשוי = תגרדממ וממורתה רבכש םיליכשמה
 ונא םויה .םבלב ברח תרקדמ ורקדנ המה ,תונרגתב דוע קסע
 ,דשחה תא ונילע ריעה יילב ,ששח לכ ילב תאזכ רומאל םילוכי

 , היכב = 'יריל . וניביוא תא איבהל  םיצורו םינונחת םירבדמ ונאש
 ..ונל ררבוה רבב ונינפלש המ

 שגר :.הנמאנ העידי םלועמ  ונתוא םיעדוי ויה אל תוירבה
 לודג ףצקבו הברה ךכ לכ .וללגב ונתוא םירטנקמ ויהש , תודחאה
 ונילע .הצפק הנהו  ,רומג לוטב לטבהל דמוע היה רבכ ,ךכ לכ
 תכלל ונבש ונחנאו הזה שגרה תא הקזחו הרזח איה .תוימשיטנאה
 ינפל דוע תודהיה לא הביש איה תונויצה ., התיבה
 םיאצומ .םיבשה םינבה ונחנא ,םידוהיה ץרא לא הבישה
 םיחא וב  ונל שי = ;ןוקת םינועט םירבד המכ אבא תיבב ונא
 הבהאב | ונתוא \ םילבקמ לבא .הגררמה לפשב םינותנ םיללמא
 תבשחמ םיבשוח = ונא ןיאש  ,עודיו יולגש יפל ,הזה ןשיה תיבב
 . תיבה ישדקב שאר תולק .גוהנל אפצוח
 .תינויצה .המרגורפה .תוחתפתה

 בשחנ רשא ,דחא  אלפנ ןויזח = תונויצה ונל האיבה רבכ
 רתויה תורוסיה .ןיב קזח רובח ,אוהו רשפא יאש רברל הול םדוק
 .רתויב :םייביטברסנוקה = ויתודופי ןיבו .,םירוהיה .ברקבש םישרח
 תונברק ילב  ,םינגוהמ םניאש םיִרּותְו ילב הזה רכדה היהנש המו
 לע. תחא = היאר = רוע .והז = ,הז דצמ אלו הו רצמ אל ,םוינחור
 " .תוחחאתה .היאר  ךירצ רבדה היה רוע. ולא .,םידוהיה תוממע
 .רבלב .ימואלה :רוסיה לע קח .הירשפא איה תאוכ

 ידי לע ררובי הז רבד

3 2 0 



 ה 9 " ' םפ--חכ ןוילנ

 תנבומ התוציחנש תורדתסהה תודוא לע םיחוכו םג ויהי> הפ
 .העונתבש" ינויגהה  דופיה :לע 'תודע איה תורדתסהה שיא .לכל

 ונחנא ועו חכ לכב וררבלו ומסרפל ץוחנש ,רחא דצ הזב שי" לבא
 הדונא וזיא אל < םידוהיה \ תלאש : ןורתפל  םישקבמ | םינויצה
 קולחה = .תילאנויצאנרטניא * תוחכותה םא  יכ  ,תילאנויצאנרטניא
 םג ,םכל  וראבל ךירצ ינא .ןיאו דאמ ונל דבכנ .הלא יתש ןיבש
 םילוכי ונא  .אוה הז  ללגב .םירגנוקה תא ףוסאל ןתנש ןוישרה
 יכרדבו .םייאשח תוברעתה ישעמב ,ת/ויאשח תודונאב אל קוסעל

 ןובשח תניתנו .הרורבו היולג .תישפח הזרכהב קר םא יכ ,תובנגתה =
 ונתעונת לש תובורקה היתואצותמ תחא .להקה תעד ינפל תע לבב
 םידוהיה .תלאש תכפה היהת הלודג הדמב רבכ  הושגרומהו
 .ןויצ תלאשל

 לע .הידרצ לכב וקסעיש תשרוד תאזכ  הלודג םע-תעונת
 התיחתל תונווכמה תוינחורה . תולובחתב םג הזה סרגנוקה קוסעי ןכ

 הז .ןינעב םג ,םידוהיה ברקב תימואלה הרכהה לש התוחתפתהלו /י
 ונבבל תא'ןיא .ונירברב םיעוטש תויועטה ינפמ ריהזהל | ונילע
 יכ ,ונינקש | הרוטלוקה ןמ תחא לג \ ףכ אולמ לע וליפא רתול
 דעצ לכ ירפ הזש ,רתויו  רתוי = הרוטלוקה | תא שירשהל  ונצפח
 . יערמ

 םידוהיה לש םיינפונה םיישעמה םהייח םלועמ םה םימוגפ ערונכ
 תעונתל םימרוקה םינקפעה ואר תאז = .םיינחורה  םהייחמ תוחפ
 יהמראה תרובעל םידוהיה תא ררועל וליחתה ךכ ליבשבו תונויצה
 דימת רברנ הניטנגראבו .הניתשלפב | היצאזינולוקה | תונויסנ לע
 הנושארה התלמ קר ויה הלאה תונויסנה לבא בל ברקמ הדותב
 הכירצ 'הנורחאה . םה הנורחאה התלמ אלו תינויצה העונתה לש

 ןמצעב קר ..ללכב תויהל איה הדיתע םא ,תאזמ הלודג  תויהל

 לבא :. םלועל עשוי אל ,לוכי ונניא םאו ,ומצעל עישוהל םע לכוי
 םע דחיו ,ומצעל עישוהל םעה תא ררועל םיצפח םינויצה ונחנא
 הז םעטמ םג , תוקיזמו  תומדקומ תווקת ררועל | םיצור ונניא הז
 לכ .ונלש םרגנוקה תפיאשכ יולגב תולדתשהה .יהתש דאמ בוט
 אשמ ידי לע "קר יכ ,וחרכ לע הדוי .תוניתמב רבדב לכתסיש ימ
 עגונ רבדהש | ,םיינידמה םילעופה .םתוא םע הרורב הפשב .ןתמו
 -ולוקה תדובעב םיבוכעה . ההרטמ לא עינהל תונויצה לכות ,םהב
 .התע הל שיש התנומתב תונויצה ירי. לע אל ערונכ :ורצונ .היצאזינ
 הנימאל % הלאכ תורגא םישנא םירפסמ המ ליבשב :,לואשל יואר
 ןינעב המע ןתמו אשמב סנכהל םיצורש * ,הלשממה | התוא .רצמ
 תפש ידי לע עיגהל רשפא ,הבורמ הדמב םידוהי ינומה תבשוה
 םעהש ,תלעותה . תוכלממה יקוחל .תמאתמ תונקפע ירי לע ,תמא
 ,ךב:לכ חלודג .אוה ,הבוט 0 הבוט .רותכ ודצמ חיטבהל לוכי

 .ותלחתב םג ךאמ 'בושח ןכות וב שי הוה ןינעב ןתמו .אשמהש
 ןיא הזב -- הלועפל תאצל תורשפתהה לכות תייקוח .הנומת וזיאב
 קר + ונדיב טוקנל ונילע הז ללכ ךא .םויה הברה רבהל .ץפח .לכ
 תונלבסב |. תונלבס לש בצמ אלו שקבל | לכונ .תויוכו לש בצמ
 .ונכרצ לכ .וניסנתנ רבכ "םהילע םיננוגש םידוהי, תטישבו

 תויוכז 5ש תובורעל הפיאש איה .ונתעונתש ןמזב קר ןכבו
 תעה רע הב וקסעש היצאזינולוקה .יינויגה םעט הב שי ,תויולג
 איה . התפיאש יפ לע עיגהל  הלכיש המל אלא העיגה אל. תאוה
 ,םידוהיה לע .םירמואה  םיברה .תעד הא רותטל םישעמ .ףאיצמה
 האיצמה (רשא םישעמה | . המדאה : תדובעל | םירשכומ : םניאש
 .טפשמה ימכח ןושלב ורמאיש : ומכ ,ויהי םלוע-תרכזמ . ,היארל
 ירי 5ע רתפהל הלוכי.הניאו תרתפנ הגיא םידוהיה תלאש לבא
 הז לע אנ הדונ -- הל האצמ אל םג איה .תאזכ  היצאזינולוק
 +המ ןעו .שממ ,וב שיש רפסמב הב  םיקיוחמ -- ךחכ ילב
 םהילְע םירמוא שי גו .,ןובשח תושעל סיעדוי םידוהיה יב ןעו
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 | ' ינוילימ העשת שי יכ ,חיננ םא ..ידמ רתוי תאז םיעדוי םהש
 , תרשע לארשי ץראב בישוהל קיפסת היצאזינולוקה יכו ,םידוהי

 תואמ עשת םידוהיה תלאש  ןורתפ ןשמי :,הנש לכב שיא םיפלא
 ,ישעמ ךרד הז ןיא , הנש

 םיבשות יפלא תרשע לש הז רפסמש ,םתא םיעדוי לבא
 םימיבש םירבדה בצמ יפְדְלע ינוימד אלא וניא הנשל םישרח

 |! היקרומ תלשממ התיה ,הוכ  רפסמל הפינכה העיגה ולא . הלאה
 | | ךא היה הזו ;הסינכה ןינעב  תונשיה תורזגה תא .דימ תשרחמ
 ' /  אובל בנגתהל םידוהיה םה םילוכיש ,בשוחה לכ יכ ..ונל ליעוהל
 | רשא ,םוקמ ןיא .העטמ וא העוט הז ירה ,םהיתובא ץרא לא
 -וטסיהה וצהאב ומכ ,םידוהי תוברתה לא רהמ ךכדלכ וב וננובתי
 בוט אל םג . תירוטסיהה וצרא איה = יכ ןעי ,הזה םעה לש תיר
 =" םרז .אוה םידוהיה תסינכ ..תמדקומ העשב המש תכלל תמאב ונל
 םגו הלאה  םימיב הינעה ץראל  ראמ הלודג ההמב םישדח תוחכ
 ווניתנב תובומ ךא הכ רע האר ןטלשה דוה . היקרוט תכלממ לכל
 שי ןכבו ,תע לכב םהל בוט  ךלמ היה ודצמ אוה םגו  ,םידוהיה
 < ,תעדבו לכשהב םהיפ לע ותוא ולהני םא רשא ,םיטרפ רברב
 םילוכי םידוהיהש . ,ףפכה תכימת .הרטמה לא  איבהל ולכוי
 ,תוימינפ תורצ הברה לטבל  הדיבו ,הנטק הנניא היקרוטל עיצהל

 תלאש םע רחי םא .הלאה םימיב תאזה ץראה .תא תואצומה
 < יאדוב וז .ירה = ,תיחרזמה הלאשהמ | לודג - קלח םג .רתפי םידוהיה

  םידוהיה  תובשיתה | ,םיירוטלוקה םימעה | לכל תלעות
 .,חתרומה תוצראב םירצונה בצמ תבטה םג היהת

 < תווקל תונויצה | איה הלוכי  רבלב הז א ליבשב אל ךא
 התיה תודחא תוצראבש םתעדי אלה  .םימעה לע  בבחתהש
 הלשממה דומעתשכ .הלשממל הכובמל :םידוהיה םע  המחלמה
 : הדי ןתתשכו .םיעורפה םינומהה- .תא .תזגרמ איה  ,םידוהיה ןימיל
 תלכלכב תושק תואצות םימעפל וירחא ררוג הז ירה , םהיאנושל
  רחסמה לע | םידוהיה לש תדחוימה םתעפשה ינפמ | ,הלשממה
 ,דגנמ הלשממה :.דומעה םאו ,היפורב ויה הלאכ םישעמ , יללכה
 רטשמה יפ:לע .הסחמ ילב םיבוזע םמצע תא םידוהיה םיאור
 < = ,תונויצהו ,רטשמה תופירהב טלפמ  םהל 'םישקבמו  ץראב גוהנה
 . ]מ תאצל תלד תחיתפ איה ,םידוהיה לש תימצעה הרזעה וז

 .ןיב םולש תושעל :האב = תונויצה = :הלאה תונושמה תוכובמה

 " 7 םחלנו למע אוה :םולשה ישוע לכ .לרוגכ הזב .הלרוג  ,םיבירמה
 ." \ םינעוטש הברה וא טעמ : תורשיה  תונעטה ןיב םא ךא . רתויב
 < הנולת הנה ,תויטוירטפ ןורפחב :םג ונתוא םימישאמ * ,ונתעונת דגנ
 יממ :רתוי וצראל הכרב איבמ ךל שי" םולכ . הילאמ\ הלטב תאז
 תודוא לע .הו 'םע הז םיבירמה היחרזא ןיב םולש תושעל רזועש

 ..םוקמ םושב רבדל רשפא-יא אלה : םידוהיה = לכל .הרומג האיצ"
 , הב ועמטיו והאשי  ץראה :םעב ללובתהל םיצורה וא  םילוכיה
 ענונ רברהש םיינידמה םילעופה | םע = הנוכנ .תורשפתה ירחא םא
 <[ האיצי ךשמת אלה  ,יוארה  ררסב 'םידוהיה  תאיצי לחות םהב
 .ץק :םשוי .המב .:םיאצוי םידוהי הב ואצמיש ןמז לכ קר ץרא לכב
 .הנוילכבו = הדיתעה .התוטעמתהב :טושפ | הז --- + תאזה .האיציל
 < ריתע .הזכ ו ,םידוהיה .תלאשל וננורתפ הז" . תוימשיטנאה לש
 / ,.ונתער :יפדלע תויהל

 = ונתעיגיל בל  םישנ--אל  ונחנא  .יערו  ינא ונרמא הז לכ
 .הרקמב . ונירבד תא וניבי רשא דע  ,דימת הז לכ רמאנו רוזחנו
 ךכ לכ .תובר תוצראמ םידוהי .דחא םוקמב ופסאנשכ .,הזה לורגה
 .  תונשל | וננה  ,םעה = תאירק ,הנשיה האירקל ,תחא האירק לוקל
 " רבדש ,שגרה = ונברקב ץצורתי אל םאה , יבמופב הז ונרקיע תא

 , .םילחימ הלאה םיעגרב יכ ,בל לא ונתתב ,וניניעל 'השענ לדג
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 תוצרא לא .תאז .ונתפסאל ונמע ינבמ .םושנא .יפלא .תואמ ,םיוקמו
 תחא העש .רועב . ףועת .' ,םונאיקואהדםי- .רבע- לא-םג =, תוקוחר
 ויהיש ךירצ  ןכ לע = . וניתוטלחהו וניתוצעומ תודוא לע העיריה
 לכב אנ עדוי .הזה סרגנוקה ןמ םיאצוי .העגרהו םירבד רורב
 אנ עדוי .,תצלפמ ןימל התוא ונתנש | ,וז תונויצ איה המ םוקמ
 תנווכמ ,תוירבה תבהאלו םיקוחל תמאתמ תירסומ  העונת איהש
 ורמא וא וכתכש המ לכ .תונשיה ונתופיאשו ונמע .תרטמ לא
 -- בל-תמיש ילב  וילע  ריבעל רתומו רשפא היה .ונהאמ  םודחא
 ,סרגנוקה אנ  גהנתי ןכ לע . סרגנוקה ךותמ אצוש המ ןכ אל
 ,םכח תיב 'לעבכ ,ובש םיחוכוה לעב אוהש

 םשור לכ .ילב ררפתנ אלש ,,ומויקל .ונמצעב נאדי . םרננוקהו
 ,אטבמהילכ ירוהיה םעל םירצוי .ונחנא הזה םרגנוקב ..הלועפ .ילבו
 ,ויחל ץוחנ  ,דאמ ול ץוחנ אוה רשאו הכ דע .ול היה אל רשא
 םהיתוואתלו דוככה הבהאל ןינע .תויהמ דאמ .אוה .לודנ ונצפה
 םישנא ינינעל לעמ םרומ תויהל ךירצ .אוה .םידיחו לש תויטרפה |

 קר אל  ,חצנל ונלש סרגנוקה יחיו ..ונדיב חלצי זא קרו . ,םויטרפ
 ינחנא םויה ..ןכ ירחא דוחיב םא יכ .,תונשיה .תורצהמ הלואגה .דע
 היהנ הפיא -- םיחרואל החונה האזה תישפחה ריעה תמדא לע

 +? האבה הנשב
 וכשמיש המכ .ונתדובע .ימָי וכשמיו היהנש םוקמב -היהנ לבא

 הכרבק | ,הלענו . .רוקש ,ונלש .סרגנוקה יהי... ,ונתולועפ רמג דע
 ותואל יוארו ובכל םיהוהיה לכלו ,םדא םושל שקומל אלש ,םיללמאל
 !לטבהל תדמוע | הניא ךא ,ןמזב הקוח ר םנמא ותלהתש ,רָבַעְה
 .(תושעור םיפכ תואיחמ)

= 

 .ןושארה סֶרְנְנקַה תַליִעְְק לֶצְרֶה םּאְנ
 לכ .םרוק = .ונתרובע תא  .העש>יפל רומגל = ונילע  התע

 ,םיחרוא . תסנכה .: ריע : , תאזה ריעל :ונתדוה  עיבהל ונילע רב
 התארה רשא הלשממל .,תאזכ :הבירנ חורב .ונתוא  הלבק .רשא
 לש .הנכהה .תודובע תא ונל הלקה יכ  ,המח : תותוא הברה ונל
 לואפ | ר"ד .רוסיפורפה .הלשממה | ץעוי- = , האישנו = , סרגנוקה-

 תודוהל ונילע ןכ ..םיחוכוה תצק תעשב הפ ונמע היה ,רז ייפש <
 ,םנאנוד ןודאה תומשב םכינפל ארוק ינאו .,םירצונה :םיינויצל = =

 רלשטיה ןהכה ,לישטיימ ןו'זר ןהבה :,םודאה בלצה רצוי
 אוה .םגש , קניטניב :טנוק  דודגה רש =, לפייטנאמ : ןורבה ,הניוומ
 םג .רוכזנ יאדוב. . םירחא הברה :דועו ,וניחוכו .תעשב :ונמע- היה
 סיעודי .םהיתומש ,ונינ פל הזה .רבדב וקסעש םירוהיה םיינויצה תא

 םעפב דחי .םלוכל  עיבהל נא .לוכיו = , וננורכזב - םירומשו ונלומל
 . ונתרוה תא" תחא

 םידחא .םירבד | דוע אנ הרבהא ,יתרמג .העש יפל :! ינורא ְּ
 יוארהמ = רתוי  יתרמחה | םימעפו ותלקה םימעפש רשפא ,ירצמ |

 ונאצוה  ונחנאו  ,הבוט התיה יתנווכ לבא = .תואישנה .תגחנהב
 תחמשב וכח .תומוקמ .הברהב יכ ,המדא .בוט .רבה הזיא .הלועפל
 תונויצל הל ןיא יכ .,המהא .הפ ויהי .יכ .היזהו .תלואיישעמל םיאנוש
 אוה הו םעו ןותמ ולוכ סרגנוקה . הלש ןושארה .סרגנוקב שובל

 .םויה דיגהל .ןיא דיתעה ישעמ תרוצ תא
 ךרדב תורצ | אשונה ,ונמע רעב \ רבד חזיא ונחנא :םישוע = יכ <

 לע , .רברל .הוכ | ןפואב םיפסאנ .ונאש ןמוב ., הרשו יתלבו הרשי
 ונחְנא אלו הזה .תיבל ו םתוא סג ודי -- ,ותוא | תאומה

 ו 1 : %- םלועה
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 טכ--ווכ

 רוע רשפא םולכ ,םיללמואה יריב .תשרחמה תא ]הנ םא .ונדבל
 % םשפנ לע .דומעל חכ רפיחמו ינועמ הכאלמב ורחבי םא , לואשל
 ודיל תשרחמה יב בושתש ,םויה .ותואב לבא ! םתוא .אנ ולאשי
 :תרעס) \ םידוהיה תלאש לב רפה ,.ידוהיה .רכאה לש תקזחמה
 . (הכורא המכסה

 .ןושארַה :סיוננוקּב הֶדְוונ סָּכַמ םּואנ

 תוטרפב םכל וראתי תועורי תוצלאל םידחוימה םיצרמה

 ,ידיב ויה ןהיתואצרהמ ;וודחא . תוניש תוכלממב וניחא בצמ הא
 אלש תוצראו  ןתואמ .םָי לבא  .יתיאר אל תואצרהה ראש תאו
 ןהצקמ ,תועירי וזיא יל שי = ,ןהיתידוא לע רבד ירבח יל ודיגה
 רשפא ןכ .לעו ,םירחא םירוקמ יפ לע ןתצקמו יניע הארמ יפ לע
 םישל ,ויתועידיב ובל ,םיגמ לש תועמ ששח ילב ,לוכי .ינאש
 .הרשע עשתה האמה !וצקב םידוהיה ייחמ תיללכ הנימת םכינפל

 םוקמ לכ .'וחא עבצב הלוכ תא רויצל רשפא וז הנומת
 םידוהי תרצ  ,תצק לודג רפסכב םיונה ןיב וב םיאצמנ םידוהיש
 לרוג .איה הארנה יפלש ,תיללכה הרצה התוא וז ןיא- .וב תררוש
 זוהחוימ .הרצ | ,הנושי אל רשא לרוג | ,ץרא ילע םדאה ינב לכ

 רשאב םא יכ ,םדא ינב 7 רשאב אל הב םינותנ םידיהיהש .,איה
 .םידוהי .ויה אל .ילמלא .הנממ םירוטפ ויהשו ,םידוהי םה

 .תירסוננו  תיהרמח | ,איה םיתש איהש תחא םידוהיה  תרצ"
 לכב ,?ויברעמה היזאב  ,תינופצה הקירפאב  ,תיחרזמה הפוריאב
 --> .םהכ תוירישע עשת הארנכ --. םידוהיה בורש תונידמה ןתוא
 ץח2 איה ,הטושפ ידימ תאצוי םידוהיה תרצ ןיא ,ןהב םיבשוי
 האלמ המחלמ :; רחמ םוי לכל דימת תגאד ; םויו םוי לכב ירמח

 תמחלמ תצק ו הפוריא ברעמב .ףונה םויק לע םיבואבמ
 זויטנה םש פג חארנ םינורואה םימיבש יפ לע ףא ,םירוהיל םויקה
 ,ןושמהו םחלה גולאש .תאוה המחלמה תא םהילע דיבכהלו בושל
 הרצה הפ ,התוחפ הרמב ונהל הקיצמ שפנהו ףוגה ןוחטב תלאש
 .דוכבד שנרו | ,תימצעה הרכהד שגר בלענ הפ .איה תירסומ
 וניו ש .ימ לכש ,תוינחורה .הופיאשה ןתוא הקוח ריב הושבכנ הפ
 ,בוכע לב .ילב ןהירחא תכלל = לוכי ידוהי

 איהו ,םינוילימ השמחמ רתוי הלוע הידוהי רפסמש ,היסורב
 תולבגה וניהא פה םילבנימ ,םירוהיה בורמ רתוי לש םתדלומ ץרא
 ,הירבח רפסכב הנטקה זוידוהיה התכה קר  .םיקוחה ייפ לע תובר
 םירוהיה ראשל  .ץראה יניתנ תויוכז לכ הל שי ,םיארקה תתכ איה
 הנותנ .םוקמ יינש תוכז ,תאוו הכלטמ;ומ לודג קלחב תבשל רוסא
 ,הנושא"וה הד : גהמ ז.ירהיפל ,לשמל ,םידוהי לש םיעודי םינימל ק

 םירחוטל תויהל ךא . ם'דיהי יינימ ו;יאל 'דועו ההובג הלכשה ל

 םה טיטעמ םירישעהו = ,בי ,יעעק קר רשפא  הנושארה הדליגהמ
 םי"ווהי אל ןכ םג םילו-\ ;.הובנ הלכשהל עיגהלו ,היסור ידוהי ןיב

 ;ו?שממל רשא םיהובגהו םינוניבה רפסה יתבב יכ :,היסורב םיבר
 תודוענוו = .ךא ג .לבגומ .רפז מב | ךא  םידוהי םידימלת .םילבקתמ
 יווטא ידוחי: ,םהל תויוכז תונתונ ןניא ץראל ץוחמ ההובג הלכשה
 קוסע ל םיאשר .םירצונה םיס.רהש ןתואמ תודחא תוכאלמב קוסעל
 םוקמ םהב גוש םידרא םיכלפב דחי םי ווגס הלאה םיללמואה . ןהב
 הלכשהה י*וקמ .ב:יה םנוצרבו | םזויתינורשכב שמהשהל םהל
 ממצעב הל'וכ חותפלו  ,חוצמצב םהינפל םוחתפנ ץראב .םנשיש

 ןיראה ןמ .תואצל .ודיבש מ +הול סה .םוינעש יפל | ,םילוכי :םניא
. 

 ו



 וענמו רשא = ,רואה תא | ,הירכנ .ץראב .שקבל :אצוו תאו ריואה
 האוציל בל ץימא וא םימיל ריעצ וניאש ימו .. ותדלומ .םוקמב ונממ

 . תירמחו .תירסומ ,תונחור העיוג עוגו ויתורצ לוע .אשונ
 יב ,ונעמש הבש םידוהיה  ןוילימ = תיעיברו = הינמור לע

 ,םירעב קר תבשל םיאשר םה .םש םנ .טפשמדילוזנ וניחא
 . םונטקה םירוקפה ,ידיב - םגו ןוטלשה ילעב יריב םה

 תאזב

 םינותנו
 םבצמו ,םהב .גרוהו סמוחו .ןומהה םהילע לפנחמ  תובורק .םיתעל
 רפסמש ,ךעשמ ונלש ינימורה הצרמה : עורל .והומכ ןיא .ילבלבה

 , םינימורה םידוהיה לכ תיצחמ אוה ,לכ םירסחה םיונעה

 ,יאצילגה .הצרמה ונל \ הלגי רשא םירבדה םה .םיארונ
 ירבד יפל ,םה  היצילגבש םיריהיה .??%.000-מ האמל םיעבש

 םיונע ,רבד לש וטושפכ םיהתפה לע .םיריזחמ .םיינע ,ץלאז .רידה

 . םולבקמ םניאו םושקבמ םה כור  יפ:לעש אלא  ,תובחנ' ישקבמ

 םכל ןיא ,ול םדוק דיגהל הצור ינניא ותאצרה  יטרפ ראש תא

 .םכברקב. ריעי רשא ,זגורה תא םימעפ יתש  שיגרהל

 400,000 הב שיש ,תיחרומה .הירטסואב םינינעה בצמ לע

 לע :יב  ,ץנימ  רידח \ תאדעהב ןמאנ  תוא  םיאצומ ונא  ,םידוהו

 לכ ליטהל רשפא יא  הניוובש םידוהיה יתב 55,000--מ 0

 ילעב 10,000--מ האמ םיעשתו ,הלהקה תגהנה יכרצל סמ

 לבא .םינטק םיתב .ילעב  רועשב :הז םמ םילעמ .םירתונה םיתבח
 לטומה  םמה תא תולעהל  תגשמ  םדי = ןיא םהמ  תויעיבר שלש

 ןיב .ללכ .הירטסואב  \לידבחל .ןיא בתכבש  םיקוחה .יפ .לע , םהילע
 ילעב לבא .  הינימורבו \ היסורב אוהש  ומכ אל = ,ירצונו | ודוהו

 שדחמ :גהנמהו  ,תותמ  תויתוא  לאכ  םיקוחה .לא םיטיבמ ןוטלשה

 תוגוהנה תופידרה .קקוחמה = לטכ .רשא  ,םידוהיה לע .תורזגה תא

 ונממ | לוזגל תודיתע -ןהו ותסנרפ תא :ידוהיה לע תודיבכמ .הרבחב
 . סנרפתהל תורשפאה תא ירמגל  בורקב

 :קח םש + תאזוה הקעצה | ונילא  העיגמ :היראנלובמ םג
 ןוטלשה : ילעבשו תויוכז = ןינעל \תד .תלדבה לכ וב .ןיאש םיפנח
 תורובחה :לכב  תררוש .המטשמ  םש ;ללכ וב םיחינשמ םניא
 תבטהל הוקת ילב שירו ינוע םש: ;םוקמ לכב .ידוהיה תא .החודו
 . םידוהי--תומוקמה :ישנא .בורש .יפ:לע:ףא  ,בצטה

 תויוכו לכ ןהל שי םש , םיננואתמ םידוהיה ןיא הירגנואב
 ימונוקיאה םבצמו ,שוכר שוכרלו רובעל = םה  םיאשר = ; םיחרזאה
 הע .םוכשמנ הלאה םיכוטה םיאנתה .םלוא ..הנושארבמ בוט השענ
 םידוהיה בוהל  תתל .וקיפסה אל : ןיירע. ,םיטעמ  םימי = קר הכ
 ידוהו בור | ועיגה אל .דוע ןכ לעו  ,תוינעה .יקמעממ \ םמורתהל
 םיחיטבמ תאז דבלמ .  תמאב בוט בצמ לש הלחתה :ידיל םג הירגנוא
 םיחתסמב תשחול  הירגנואב  םגש = ,םש  םייחה  יכרדב,  םיאיקבה
 יהתו  ץורפת הנושאר '.ןמדזיש הרקמבו  .םידוהיל  האנשה תלחג
 . הלכוא שאל

 ,סרפ ידוהי לעו הקוראמב רשא  םידוהיה 150,000 לע

 םיללמואה :.םכרצ לכ .רברל לכוא אל ,םרפסמ תא .עדא אל רשא
 םה ,םשפנ תורצ לע םתנולת * עיבהל םג חכ םהב ןיא הלאה
 ןמזב קרו ,םיננואתמ  םניאו :,חור  תולפש לש הענכהב םילבוס
 םה ,חצרמו .סנאמו רדושו םהלש  הטיגה לא  ץרופ :ןומההש
 ..םהילא בל םישל  ונתוא םיררועמ

 לש" םלרוג ,'  הוב ןהיתומשב :יתארק .רשא ,  הלאה  תוצראה
 ץוח = ,ןלוכ .ןהב .יולת : םידוהי  ינוילימ - העבשמ הברה  רתוי
 1 לא .האנשו טפשמ לוג ירי -לע  ,ירוהיה תא :הואיבמ . ,היראגנואמ

0 \ 0 



 , תורסומה לכמ הו ללגב .ךקיחרהל ונילעו , תוילאידיאה = =

 < א

 ןמ .םיסנרפתמו לכ:ירסח = םיינע .הגררמל ,הרבחהו  םיריקפה רצמ
 הגרדממ | םמורתהל הוקה  חתפ םג ןהל תוחינמ | ןניאו  הקרצה
 ,ולוכ רובצה לש וא ד'חי לש הרתי העיגי . ירי לע תאו

 הניאש היה, לכמ םיחרובה  ,םיעוריה "םיישעמה, םישנאה =
 ,םיבשוח  ,גישהל חונו בורקש המ לא םהיתופיאש םינניכמו "הירופ
 . תיחרומה הפוריאב םידוהיה תורצל ץק םישי תולבנהה לומב יכ
 היצילג אלו . תאזה הערה לע הנמאנ תרוקב ונל האיצממ היצילג
 תונויסנ ושענ : ,םיקוחה ידי לע תויכז .יווש לש וז  הפורתב. , דבלב
 ,אנ הארנ .  ההובג .תירסומ הגרדמב תודמועה  ,תוכלממה לכב
 . ןויסנה .ונרוי .המ

 אל .תיברעמה .הפוריא .ידוהי
 םצְרא ינבכ | ,םהיניעב בומכ חתפתהלו םוקמ תונשל םה :םילובי
 לכ ילב ויה ,וז. תורח לש .תוילכלכה היתואצוהו . שממ םירצונה
 , תוצירחה ,םידוהיל תודחוימה תויעזגה תודמה .דאמ תובומ .קפס
 טיעמהל וליעוה . הרתי  האצוהמ תוריהזהו  תוחכפה ,  תונדקשה
 הלכ התיה תוחחא תוצראבו , םידוהיה בֶרקב תוינעה תא הרהמב
 , תרומה ןמ םידוהיה .תסינכ ירי לע ה אל  וליא ,ירמגל
 ידיל הרהמב ךרעה יפל םיעיגמ .ברעמבש םיררחושמה םידוהיה
 הלגתמ םלצא היחמה תמחלמ ןיא םינפ לכ לע . בוט .ינוניב בצמ
 ברקב לבא . היסורב ןהב הֶאְרנ איהש ., תוארוגה תונומתה תואב
 . תירסומה הרצה : הינשה  םידוהיה:תרצ  הברתמ הלאה םידוהיה

 ודבל םחלה לע אל ךא ,םחל ול שי ברעמבש  ירוהיה
 הנכס טעמכ רוע האור וגניא .ברעמבש ידוהיה ,  םדאה .היחו
 םיביאכמ םדבל ףוגה יעצפ אל ךא , ןומהה תאנשמ וייחלו ופוגל

 רורחשל תויכזה יווש תא \ בשח  ברעמבש :ידוהיה .םד םיריבאמו
 ארבסמ תואצויה = ,תונורחאה תונקפמה לכב | קיזחהל  רהמו .רומג
 לע ונעשהב ,דאמ .אוה הגוש יכ| ,ול  םיריבסמ םימעהו | .וז
 , תויוכוה  יווש רוה  ןתונו וירפח אילפמ קוחה  ,,דבל ;ןויגהה
 ןפואב , השעמל הכלה תויוכוה יוושב  תורומ הרבחהו הלשממהו
 הכבוש , הלודגה .התואכ | ,םלקו = קוחצ אלא וניא הזה .יוושה . לבש
 :א ראב יאב ךלמל הנשמל הנמנש ,אצנא פ:ה תנא ם.הל
 רשא לכו ,ינא  םדא; . : ותומימתב : רמוא ירוהיה = : הר א מ <
 להח, : הבושתל וינזאב עמשנ לוקו .  "יל רזל בושחא אל םדאל |

 רובכה שגה ךכ ןיא + תוריהב שמתשהל ךירצ ךהושונאב ,.ךל
 , תדלומה ץרא .תבהא | , תויר:ומה  ,הבוחה תרכה שגר  ,יתמאה

 תורמהש

 . תויוכז תלבגה  לכב וחכוה

 . "םהב  תושורר הלאה
 םנמא יכ ,  חיכוהל םלועמ וסנ .אל .ויהש םישעממ  תויארב

 השעמ םירפסמ = רתויה לכל |. םידוהיב הלאה | תונורסחה ואצמנ
 דגנו , ללכב םדאה  ןימו ,ומע | ינב תאלח היהש , דחא ידוהיב
 טרפה ןמ םינד | ,הנוכנה החכוהה יכררו .ןמאנה ןויגהה יקוח .לכ
 , הבושת הילע ןיאש :, היאר הזב שיש .,.םירמואו .ולוכ .ללכה לע
 םרא לש וכרד ךכ  :היגולוחיספה יפ לע .אוה ןוכנ .הז לכ לבא
 רחאל ,ולש .תושבושמה תועדה לע לכשה :ןמ/ תויאר ול איצמהל
 לע :ותמכחב .םעה דמע רבכו ,שגרה ידי לע. וברקב וזחאנש
 עיבטהל :םיצורשכ , .םיפירח  םימגתפב רבדה תא עיבהו ,הז נע

 ."אוה הטוש = בלכש * ,וילע | םירמוא, ,םעה .לשמ רמוא ., "בלב
 חיכוהל םה. םיצורש יפל , הער הדמ לכ םידוהיה לע םילפוט םה
 בועתה .אוה םדוק תמאב ךא . ובעתל תושר םהלי שיש ,  םמצעל
 ..ןמזב"

 ונתנש , םימעה : השקה הלמה תא יתפשב איצוהל ילע
 ידב :. םהיתושגר ןינעל .םמצע תא  ועטה * ,תויכז יווש \ .םידוהיל
 םייקהיש : ,ךרוצה .ןמ היה ,המלש הו רורחש לש .ותלועפ יהתש
 .השעמ .חיה ךכ אל ךא . םיקוחה רפסב םפרפתיש םרוק ב ל ב

 <> םלועה

 דחא איה םירוהיה  רורחש לש :הירוטסיהה = . ךפיהל היה .רבדה
 רורחש =. תיאפוריאה הבשחמה הוהלותב רתויב םיאלפנה םיקרפה
 ושעש , הוה םעל אוטחל וברהש ,הרכהה ירפ ונניא- םידוהיה
 ףלא לש ברה לועה תא .ןקתל ןמוה עיגהשו תוארונ ,תוער ול
 8ומסילאנויצארה לש יפדנהה ןויגהה ךרד ירפ ךא אוה ; םינש
 םומסילאנויצארה . הרשע הנומשה האמה הונשבש | , יתפרצה
 לא בל תמיש לכ ילב ,רבלב | ןויגהה לע יונב  ולוכ היה הזה
 תיטאמיטאמ המויפקאכ םיעובק םיללכ ךא היה אוה . יחה שגרה
 םיטשפמה םיללכה תא גיהנהל התיה והשירדו ,הירחא רהרהל ןיאש
 רקעה אלו תוינולקה הנדבאהש בטומ, ..השעמה םלועב הלאה
 דציכ ,היפ לע םיאור ונאש = ,העוריה = האירקה איה * ,"הכלהה
 רורחש . הקיטילופה  ינינעב תיטסילאנויצארה הטישב םישמהשמ
 ילב תושמתשה לש הז ןיממ רחא ןויזת ונל .הארמ | םידוהיה
 לשו :הסוה לש היפופוליפה | . היטסילאנויצארה הטישב ןובשח
 תרכהמ . םדאה תויוכז תרכה ידיל האיבה  םיטסידפולקוצנאה
 לע .םנויגה זע לכב  הלודגה הכפהמה ילעב וגנר םדאה תויוכז
 : ןויגהה יללכ\  יפ לע .ורמאו ושיקה םה :  םידוריה  תויכז .יווש
 ; םדא ינב .םה םידוהיה : ותירב עבטמ תויוכו ול שי םדא:ןב לכ
 הנתנ .םעבטב םדא ינב תויוכז  ,םידוהיל ,םהל שי ןכבו
 םא יכ ,םידוהיל הוחא שגרמ אל , תפרצב םידוהיה תויוכז האושה
 לש היפוסוליפה ךא ,הו .לע זגרו ררועתה םעה . ןויגהה .תדוקפב
 .שגרה ןמ .הלעמל ןוינהה .תשירר = תא דימעהל .התוצ הכפהמה ימי
 םוש ילב עימשהל | ןוכנ ינאש ,םגתפה לע .החילס שקבמ ינא
 ליבשב ונתוא וררחש 179% תנש ישנא : הבוט תיפכ לש ויער
 . תייפיצנירפ תונקייד

 םג תפרצ .השעמכ ושע תיברעמה הפורוא תוצרא ראש
 םייסומנה םימעה | םהל ובשח רשאמ םא יכ ,שגרה חכב אל ןכ
 .הלורגה הכפהמה הל השכר רשא תא לבקל ירסומ חרכה :ןימל
 הטישה תא ולוכ םלועל היצולוכרה תלעב .הפרצ הנהנש םשכ
 ולבקש ,ינחוה רמימ ןימ םג .הרצי 'ךכ , לקשמלו הרמל תירטימה
 הדמ תמא רותב | ,ףעוב םא ןוצרב םא ,תוצראה ראש הנממ
 תדמועל .בשחהל הצפה רשא ץרא לכ .ירפומה םרטשמל הנוכנ
 ,םיעורי .תודסומ הברקב גיהנהל הכרצוה ,רסומה תגררמ םור לע
 ?תיב לשמל ,הכפהמה ירי לע וחתפתנ וא ולכקתנ ,ורצונ רשא
 תודסומ .תוקלחהה  ,םיעבשומ לש ןיד תיב ,םופר:שפוח ,םירחבנ
 ןמ רחא אוה םג היה .םירוהיל .תוווכזיוש .הזב .אצויכו הלשממה
 ,ץוחנש ומכ : ,ותוירפומב .ללוהמ הכלממ?רטשמל | םיצוחנה .םירברה
 תיבה ישנאב :ןיאש ןמזב .וליפא ,ןילקרטב הנאיפ דימעהל ,לשמל
 לע אל .תיברעמה הפוריא ידוהי ררחתשנ ןכבו , דחא ןגנ עדוי םג
 ,תיינמז = תויטילופ \ הדומ. ליבשב םא יכ  ,תימינפ תוררועתה ירי
 ,םינמאנ םיחאכ םידוהיל רי טישוהל .םבלב ,ורטג םימעהש ינפמ אל
 יאפוריא יפומנ לאידיא ולבק  ץראב .םילשומה תוחורהש ינפמ ךא
 רפסב בותכ םידוהיה רורחש יהיש , שרד לאידיאה ותואו , עורי
 ןיאש תחא ץרא קר הנשי | .םיקוחה
 םיבוטה .וישודחו וינוקה תא .לבקמ ונניא  ילגנאה םעה .הילגנא
 םה..םיררחושמ  הילגנאב ..ומצעמ .חתפתמ אוה ,ץוחה .ןמ .םנואב
 אוה .םש  ,דבל  סיקוחב :בותכ .רורחשה ןיא םש .  תמאב םידוהיה
 קקוחמה ותוא םיקש העשב  ,רבכמ .בֶלְב לבקתנ אוה .םייחב גהונ
 למבל הילגנאב = וענמנ- ןשיה .גהנמה רדובכ .ינפמ ,שורפב בהכב
 הוד .רבע רבפש העשב + ,ירצונ  וניאש יט .תולבגה. תא " שורפב '

 הרבחה ייחב  הלדבה ןמיס לכ םילגנאה וב וערי אל רשא ,םלש
 םיינחורה = וויחש : ,לודג .םע = יכ- ,רבדה| ןבומ .םידוהיל םירצונ ןיב
 ינחוה = .םרזב :ללכ  ףתתשי אלש = ול. רשפא יא ,העונת םיאלמ

 הבב

 וארי .ןכ .לע  ,,הוינמז = תואינש .םרז = םג  טעמ .וילע- עיפשי \אלשו
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 הניא םש לבא , תוימשיטנא :לש = םיררוב תונויוח = םג .הילגנאב
 םיפיתמ : םימוש וזיאש = , הלוכ .הפוריאב / הגוהנ .הדומ .יוקח אלא
 הילעב תא | תרבכמה השדח | רתויה האצמהל התוא םיבשוח
 ,וארת .ללכב .םיאור יניעל הב דבכתהל .הרטע התוא םישועו
 םישעמ | ירופסב הרישעה | ,ם אא הייד ןודאה לש ותאצרה יב
 םירבדב איה הבורמ ,הילגנאב םידוהיה בצמ | תודוא לע .םירפסמבו
 . םכינפל ומישי רשא ,תואצרהה ראש לכמ םימוחנ

 רוצול והשעיו ידוהיה לש ועבמ תא ירמגל הנש רורחשה
 ןיב רכנ-ןב היה רורחשה  ינפלש |, טפשמה לוזג ידוהיה .שרח
 אוה , הז לע זגרתהל דחא .עגר םג ותעד לע התלע אל .ךא ,םיונה

 םע רובח לכ ול ןיא רשא = ,דחוימ םע ןב :אוהש .,רורבב שיגרה
 הויצמ היהש םותכה לונעה תא בהא אל אוה . ץראה יבשוי ראש
 םעה ןומה לא האירק הזה יאלטה היהש יפל ,ותררא לע תאשל
 ונוצרב .לבא ,הלשממה רצמ םיללעתמה ידי קוזחו וב ללעתהל
 רתוי ץראה םעל וותורז תא ויכררב  ריכומ  ירוהיה היה ישפחה
 ואלכ אלש םוקמב , תאז .ריכזהל םותכה יאלטה לוכיש הממ הברה
 וצפח ,ומצעב הטיג ול דחימ היה ,הטיגב ןוטלשה .ילעב ותוא
 ישנא םע ןתמו אשמב אובלו ומע ינב םע ודחי תבשל היה
 םיעמשנ הטינ תלמב ,.דבל .היטמקרפ ינינעב קר םירצונה םוקמה"

 תיממעה היגולוחיספה | רקוח לבא ,הפרחו ןולק ילצלצ ךא םויכ

 רוסיב םימעה תרטמל בל םיש ילב ,הדוי םיסומנה תודלות בתוכו
 תיבל אל הטיגה תא ובשח םימדוקה תורודה ירוהיש * ,הטיגה
 שיש המ :,איה : תיירוטטיה תמא  ,טלקמ-תיבל םא יכ | ,אלכ
 5ובסלו תא של תורשפאה תא םידוהיל הנתנ הטינה קרש ,םירמוא

 ידוהיל ול היה הטינב .,םיניבה תונש לש תוארונה תופידרה תא

 ץראל המוד טלקמ  ,חוטב טלקמ ול התיה איה | ; דחוימה ומלוע

 הצור היהש ,םיחא ול ויה הפ"; ימשגהו ינחורה  וכרעב תדלומ
 התיה הפ ; הזל עיגהל לוכי היה םגו  םהיניב םש ול תושעל

 ירחא ותפידר תרטמ ויה התלהתו התמכסהש ,ולש להקה תעד

 םוריקומ> ויה הפ ; ול ןולק שנוע היה הרצמ םעכ וא זובו ,דובכה

 לוחנל ןהב ןייטצמל .רשפא היהו םידיהיל תודחוימה תודמה לכ תא
 המו .םדאה שפנל קוחה עינמה חכה איהש .,תראפתו .הלהת
 +הטיגה .ךותב חבושמ היהש המל םיזב ויה הטיגל , ץוחמש ,ךכב
 התיה איהש יפל ,המואמל הבשחנ אל ץוחמ םידמועה לש םתעד
 יניעב ןח אוצמל ףאש ירוהיה .הרות ודמל אלש םיביוא תעד
 ייח ויה ןכבו .םייחב דבכנ ןכות היה | םיחאה תמכסהו ,  ויחא
 ץוחמ םבצמ  .ירפומה םנכת רצמ  םומלש םייח הטיגה ידוהי
 ,הלודג .הנכסב .םייורש ויה  תובורק םיתעל = ,חוטב יתלב .היה
 יפ*לע רצ לכמ הרומג : תוטלתשה = יריל = ועיגה = םינפכמ לבא
 ויה םה ..ירפומ .רופחמ לכ ,ערק לכ : םהב היה אלו  ,םכרד
 םיצוחנה .תודופיה ןמ המואמ ורפח אל = רשא | ,םירדוסמ םישנא
 תיעבט השגרה ושיגרה םג םה .'םלש רוכצ .ירבחמ .אוהש ימל
 וילע, ןגהל וצמאתהו = , םיימינפה םהייחב הטיגה. לש ברה" וכרעב
 הברה ההובגו הבע התיהש ,םיניעל .הארנ  יתלב: המוח ידידלע
 םירוהיה יניד לכ .ביבפמ הטינה הא הפיקהש , םינבאה .תמוחמ
 ,איהו ,תחא הרטמל םהילעב תערמ אלש םינווכמ ויח םהיגהנמו
 תא .רומשל ,םיונה ןמ .הלדבהה | ידידלע | תודהיה תא .רומשל
 םא דבאי דבא,יכ ,תע לכב  ידוהיל  ריכזהל * ,תירוהיה הלהקה
 התיה תאוה  הלרבחה  תפיאש = . תדחוימ  הביטחל  תויהל .לדחי
 יפונ ןה טושפה ידוהיה יניעבש ,  תויתדה תוכלהה בור לש .ןרוקמ
 םיגהנמו  םידגב ייונש ,םירחא הלרבה ינמיס םגו = , ולש הנומאה
 רחאל ,תיתד .הנוכת "ולבק ,םוגה ןמ  םהב ולרבנ הרקמבש
 ,ליעמ ,רתי  םהב  םירהזנ | ויהיש = ידב ,םירוהיה :ןיב :וגהנוהש =
 ידוהי ךא .יתה  חיר לכ \ םהב  ןיא יאדוב ןוגר ה רעש תפנצמ

 // *דגב שבול ירוהיש ןמוב הד לע. הריבע .תישארל םיששוח .חרומה
 תא קהנ .הזכ .ידוהי יכ .תיאפוריא  ןושלב יוארכ רבדמו .הפוריא
 תורסומה קר יב .,םישיגרמ המהו , ומע "ינב ןיבו וניבש  תורסומה
 ,ולש רובצה ןיבו ידוהיה .ןיב = ןמאנ רובחל .הבורע  םה .הלאה
 4 רומג .ידוהי . רותב ם בר. םימי = םייקתהל ריחיה .לכוי אל וידעלבו
 . .ץממ ופוגב םג הנורחאלו ושפנב ,ותוימינפב

 אב הנהו .הטיגה ינבמ ידוהי לש היגולוחיפספה .התיה תאו
 5. ץראב םה םירומג םיחרזא | יכ , םידוהיל תימבה קוחה .רורחשה

 , | קוחה .ינתונ לע .םג .העודי הרמב .עיפשה הזה רברה . םתדלומ

 1 סיבוט .םירבד תעבהו תושגרתה ידיל םינושארה וימיב איבהו

 בצמב ומכ .זפחנ ידוהיה .  םירצונה דצמ  תובבלה תא םיממחמו
 הנה .ויוחאמ ול ויהש םירשגה לכ תא דימ  רובשל ןורכש
 רבכ :(הטיגל רוע ךירצ היה אלו ,השרח תרלומ ץרא ול הנתנ
 7 ינכ .לא הרתי  תוברקתהל רוע ךרצוה אלו קברתהל ימב ול היה
 יאנת לא תומלשבו רימ הלגהספה םיקתהל הפיאשה = .והנומא
 ,,הרומג .תולדבההל וז הפיאש האיבה | םינפל | , םישדהה םויקה
 תחה ' ,רשפאה .יפכ תומרהלו ברקתהל  ידוריה ףאש התעו
 תומדההה האב ,הסתמל הכ רע  התיהש ,םיגהנמב תודגנתהה
 לע .תונוש .הוצראב ,םינש וא דהא רוד ימיב .  הרועל תינוציחה
 ;ראמ רע .הזב ידוהיה .חילצה  ,תונושה םתלכשה | תוגררמ יפ
 וקלטיא = ,יתפרצ ,יזנכשא ךא אוהש ,ןימאהל  ידוהיה היה לוכי
 רחא ןיעממ באוש היהו ,וצרא ינבמ | דחא לככ ,המודכו
 תומלשל ריחי לכל הצוחנה הדמב םיירובצה  םייחה תא םהמע
 .ותוחתפתה

 הרה ,הנש 60 דע 80--מ הכשמנש ,המדרה ירחאו

 \ .יקמעממ  םירשע  םינש ינפל .הפוריא  ברעמב תוימשיטנאה הצרפו
 ,יתמאה ובצמ תא םמותשמה ידוהיה יניעל התלגו םעה בל
 ףתתשהל ול הנותנ תושרה התיה רוע , ותוארל לדח רבכ רשא
 :לש .םהיתופסאו םהיתודוגא .ךותמ לבא ,םעה חכ יאב תריחבב
 .תולוק יל.קב םא יאשחב םא ,אצומ ומצע תא האר וצרא ינב
 לכב לבא , ויניעב בטי רשא לכב | הבישי תוכו ול התיה רוע
 רוע ."םנכהל | רופא םידוהיל, יכ ,תויוצמ תועדוה האר םוקמ
 הלעמלש | תויוכוה  לכא ,חרזא .תובוח לכ תואלמל תוכזה ול .התיה
 כ תויולתה , תולענה תויובוה  ,תיללכה .הריחבה  תוכומ
 : .הסג .דיב ונממ ולטנ ,םיבוט םישעמבו

 = .ןמוב .תיברעמה הפוריאב ררחושמה = ידיהיה לש ובצמ הז
 אל .יכ ול םירמוא םימעהו ,תידוהיה ותוימצע לע רתו אוה .הזה
 \ תוימשיטנאה יכ .לע = ,ומע לנבמ חרוב .אוה = .םכותמ רחאל  היהנ
 הצוה .אוהשכ  ,ותוא םיפדוה וצרא ינבו  ,וינעב םג הועול המש
 דלונ רשא  ץראתו | ,ונממ הדבא הטיגה ותדלומ .םהב קבדתהל
 תחת עקרק ול ןיא . תרלומ * ץראל ול תויהל הצור הניא הב
 / רותב = וילא  ףרטצהל לכוי רשא = , רובצ לכב רושק וניאו וילגר
 לוכי וניא | םירצונה  וצרא ינב לע  .רומג תויוכוילעבו יוצר רבח
 רומאל ךרוצ . ןיאו  ,קדצב ויתולועפ תאו ותוא * וכירעיש  חוטבל
 אוה .דוע  רוכח לכ ול ןיא וצראב רשא םידוהיה םעו ,הבחב
 .לכש .רשא | ,םוקמ האור וניאו  ,וילע ףעוז \ םלועה יב ,שיגרמ
 . הילא ףאושו השקבמ .אוהש העשב ,הנמאנ הבח וב אוצמל

 , תירמחה הרצהמ השקה תיירסומה םידוהיה תרצ איה תאז
 לע  רתוי םידרחה םהש , םעה יליבשמ לצא היוצמ .איהש יפל
 ילב שיא .אוה ררחושמה ידוהיה . םיקר  רתוי- םהיתושגרו ,  םדובכ
 ?ואובב .דחפ .אלמ ,םדא | ינב לא ויסוחיב | חומב ונניא .,רמעמ
 ןינעל ויבהוא דגנ םג ינרשחו ול  םיעדונ יתלב .םישנא םע םירברב
 ריבאהלו . לטבל .ויתוחכ  רחבמ הלכמ אוה :. םיימיגפה םהיתושגר
 גאוד .יכ 7 תדחוימה ותנוכת תא במיה ומכל תוחפה לבל א
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 וניא .םלועלו = , םידוהי תרמל | תאז ' הנוכת ול 'בשחת ןפ  ,אוה
 ויאור = .יניעל .הלגנ .אוהש ןמזב .םדאל ול שיש גנועה .לא עיגמ
 ,שגרו הבשחמ לכב םג ,ןיכרד לכב המאב אוהש ומכ  ,ותומלשב
 אוה :,עבצא = תוימר לכב ,ןיע ףועמ לכב , לוק המרה לכב םג
 תע .לכב - אוה .ןכ .לעו .,ץוחבמ ףיידומ .,םינפבמ באהסמ <
 .ףיוומ .רבד .לככ .קדה םעטהו שגרה ילעב .תא וילע .ררועמו <

 לבס  תחה םיחנאנ תיברעטה .הפוריא ידוהיבש םילועמה 'לכ |
 ,העתמאה רוע םהב ןיא ,החורו הלצה םישקבמו תאזה הרצה
 תא וב .האור איה רשאב  ,בואכמ לכ תאשל חור ךרא  תנתונה
 תישמל  תוכחל רוע .םילוכי  םניא .םה ,  דחי בהואו .חיכומה ,'ָח די
 ט*מל םירמוא שי" .דובכב  םנרק  םמוריו הואלפ םויב אובי  יכ
 , תיעזגה תוימשיטנאה יפ:לע םנמא .. תרה תרמה ידי לע םשפנ תא
 תולודג :תווקהל רופי ןיא ,עזגה .תאמוט רהטל ,  הליבטה חכב תרפוכה
 םגיא םבורש , הילעבל איה הפי הדועת אל םג . תאזה .הלובחהב
 המ --- ןבומכ סולכ רמוא ינניא םינימאמה םיטעמה  לע---םינימאמ
 אלא הניאש " ,.רקש .תחטבהב הירצונה  היסנכה לא .םיפנכנ םהש
 הברה םיער םישרח םיפונא תוברת םר םינפ לכ לע ., ףודגו ףורח
 ,רתסב 'תמא תשקב לש תוילאידיא ךרד היה .םינ שול ..םונשיהמ .

 ולרתשה תובורק  םיתעלו ,בבל .תרבוש הטרחו| אטח תארי לש
 רשא םלעמ לע םמדב רפכלו ריעהל היולג הנוכבו הלנלצ הערב

 המחבו םעזב .תודהיה הא .םיבזוע  םישרחה םיפונאהו .סנואב ולעמ =
 םה  ןהזב םידומ םניאש יפ לע 'ףא .,.המינפ םבלב לבא = ,תילע =

 םהדיגב לע ,תינחורה םתולפש לע תוירצונל םג הרבע םירמוש
 דאמ . יניעב הארונ .רקשל םהוא החירכה רשא |, האנשה \ לעו
 ןיא .רשא , הלאה םישדחה םיסונאה רוד לש הדיתעה ותוחתפתה

 לער אלמ ומר רשא = ,תובא ,תרופמ לכ הירפומה  ותרימשל ול = =
 לכוי אל \רשאו ודחי םהל םירזלו םמע ינבל  השובכה \האנשה =
 שיגרמ  אוהש ירופיה .רקשה ללגב  ,וכרצ לכ ומצע תא .רפכל =

 םיאור :םהו ,  תונויצה ידי לע .עשוהל 'םיוקמ םירחא ..דימת וברקב
 ךררה הא םא יכ ,שרקה יבהכמ הידגא. החטבה | םויק אל .הב
 רתויה  םיאנתה  םהוא % ידוהיל םהב שיש םייח לא .הליבומה
 וינפל  םינוכנ .םהוא אצומ ירוהי וניאש ימ לכש , םיצוחנו  םיטושפ
 ,רובצב חוטב  םוקמ \ :םהו .ץראה רודכ יאצח ינשב םוקמ לבב
 ,םייעבטה ויתוחכ .לכב שמהשהל תורשפאו ול בוט תשרוד הרבח

 , הלטבל תנמ .לע .אלו .ול .תדחוימה .ותנוכה תא חתפל הנמ לע =
 , םירחא רוע םנשו  .ותוימצע תא  ריבאהלו הריהסהל וא הפייול

 םשפנו ,הלאה םיפונאה = יכרדבש  רקשה לע המח  םיאלמ .םהש'
 ההנקסמ יהת  אלש ידכ | , ןכ -לעו  ,םתדלומ .ץראב  הרושק
 םירחוב .םה = , רתויב .םהל תבאכמו השק תונויצה לש .הנורחאה

 םג ררבומ .יתלב .רתסנ ןויער .הזב .םהל .שיו ,םיררסה לכ תוםירהב -
 תוסיהה  ירחא םלועב שרח .רטשמ הגביִשבל יכ  ןאוהו  ,םמצעל
 םתואמ .רחאל בשחת אל םידוהיל האנשהש רשפא ,םינשיה 'םיחחסה
 ירדס .לא ּואבויו .תוברחה | ןמ: ואצויש = ,רתויב 'םירקיה םיצפחה
 .שרחה םלועה

 ינפ הארמ הז
 :ךכ תאו דיגהל רשפא תחא

 הלמטב ..הרשע עשתה :האמה /הצקב \ לארשי
 טבש םבור יפ לע  םה םידוהיה

 ינבמ < ינוניב .םדאמ ריהמו  ץורח  אוה ידוהיה ,  םיפדרנ םינויבא
 םעו ,םולצעה :הקירפאו היזא ינבמ  רומאל ךרוצ ןיאו ., הפוריא
 ויתוחכב = שמתשהל ול  רתוה .אלש יפל ,ינועו שיר : ולרוג הז
 בער  .אוה  ,השבפל | ןיאש הלבשה תקושת אלמ .אוה .וצפחכ |

 םחב | םיאוצממש = הומוקמה  ןמ והוא .םיחוד לבא = ,ערמ-ינינעל
 ,.הלבשה ןינעל טולאשנאשל שממ = המוד .והירהו , םדאל .םיערמ
 ,אלפנ :לודיניחכ ול * .םימודק:הדנא = אלו = ונרוד .ןב אוהש אלא
 יקמעמ .הרהמב םעּפְב םעפ .ידמ םמורתמו בש  אוה הו וחכבו

 ואשנתהב .ךא ,םש .ורכקל תנמ לע םהב ותוא .םידירומש ,  שפרה
 לעממ  חתוהמה זובתו האנשה חרק יבעב .תצחמנ ותלגלג הלעמל
 תבשוח והד םגש ית"ובח  ,והומכ ןיאמ טעמכ יהרבח אוה . ושארל
 ,הרשעב  ללפתיו . השלש לש .הרובחב  לכאיש  הוצמ רבדל ול
 וילע הרזגנ| ,וצרא : ינב תרבחמ  ,הנוכנה הרבחה ןמ החדנ אוהו
 אוהו ,שארב "פוקו אשנתמ :אוהש וילע .םיננואתמ . השק .תורידב
 ..לכל .הוש .תויהל ול. ןתני אל  רשא .ללגב קר אשנתהל ףאוש
 והערו = ,ץראב רשא .םיהוהיה לכ םע יתורחא לע .ותוא .םיחיכומ
 ובלמ רקע תויוכז יווש לש תחא הימ לוקלש , הוב תמאב איה
 ינב .תא והבהאל םוק.ה תא תונפל ידכ ,ויחא לא הברק שגר לכ
 אוה .םיימשימנאה | םיפודגה .רטמ = לוקל ..הדבל וב לושמל וצרא
 ןיוקש אוה .תמאבש ,תוב.רק םיתעל בושחל ןוכנו ומצעב העוט
 םיטע5 .שפנב ויביוא והוא םידאקמש ומכ ,וחורבו יפוגב םמושמ

 בייח = אוהש = ינאלב  .ןיתפשב = .מבמ והוא = םיעמוש ונא תובר
 בושמ וניאו ,וילע  םילפוטש םיאטח.\ ןמ .אפרתהלו ויאנושמ דומלל
 ללכ ול  ליעיהל תולוכי ןניא םיימשיטנאה תונולה יכ  ,ובל לא
 תרפוימ תרוקב ןניאש  יפל ,אוהש לכ ךרע .וליפא םהל ןיאו ללכו
 ,'גולוחיפפה קוחה תלועפ | םא .יכ* ,ואצמנו וקדכנש םירבד לע
 תושעל .םירזכאה .םיטיפטה תאו .םיארפה תאו םידליה תא .ררועמה
 .םהילע האכה הרצ לכ *ע יארהא םהל בוהא ונניאש רבר לכ
 לער  םיחינמ םהש : םידוהיה .לע .ולפמ הרוחשה הפגמה ימיב
 םיעיקפמ םהש ,םיאלקזה םהילע םילבוק םויה ; םימה תוראבב
 םידיבאמ םהש % ,םהילע םילבוק הכאלמה ילעב ; האובהה רעש
 םהש ,םהילע .םילבוק = םיביינברפנוקה ; םידיחי לש תונמואה תא
 םירוהי וב ןיאש םוקמב =. הלשממל :העש לכב .דגנתהל = םייושע
 םימעפלו  ;רכנ ינב לע בורל  ,םירחא :םיאונש םימע ינב לע .םירמוא
 ימרוג םהש ,רפסמב םיטעמ הודוגאו הותכ | ,תורובח ינב לע
 הביא תושגר לש הזכ סומזיפרומופורטנא ..הלאה .םיערה .םינינעה
 אלא :ונוא  אוד : ,םהילע .םילבוקש םישנאה  דגנ הודע לכ :וב יא
 תורצה ואבש העשב | רבכמ םתוא :ם אנוש ויה םילילעמהש  ,היאר
 .חלתשמ ריעש םהל ושקבש העשבו , םהילע

 טוטרש רוע- וילע ףיסוא אלש ןמז לכ ,םלש ונניא רויצה
 םיליכשמ ,העד ילעב םישנא םגש ,  תחא .הדגא הנשי .רחא לק
 זעה ונתנ םידוהיל יכ | ,איהו ,הב  םינימאמ | םיימשיטנא  יתלבו
 ,ןומלשהו זעה .ילעב 'םה =. םהידיב 'ץראה | יפכנ | לכו , הרשמהו
 םיקירה ינפמ םג  םהיחא לע ןגהל םילוכי םניאש ,וללה  םידוהיה
 לטס םה:! םדפבו הקוראמבו .ברעבש  ,חצר .םיפאושה םיזתופהו
 ןיאש ,םישנא  םהיצחמש | ,וללה | םירוהיה  ,ומצעב .ןוממה תומר
 לע תוסבל .הכחסו ,הילע :םשאר תא | חינהל ןבא :םג : םהל
 הכמה .ךוה :לא .לער ילגא ליזמה  ,רמה לותהה והז .!םתיוג .ימורעמ
 ,דאמ םירישע- םירוהי תואמ | וזיא םגשי יארוב .האנשה התכהש
 םישנאל .םהל המ .לבא ..קוחרמל | םושגרומ ."םהלש  םינוילימהש
 םימעמ שיש הצפח שפנב  םיכסמ | ינא---םבור ? לארשילו הלאה
 ודעונ רשא  ,םהיתודמב :םידוהיבש םילפשה ןמ---ללכה ןמ םיאצוי
 םגו םינוילימ .רצק .ןמזב .םהילעבל םינתונה םינינעב קוסעל םעבטב
 םלש ידוהי  רובצב !ןפוא הזיאב  ינולאשת | אנ  לא---םירראילימ
 תויעבטה םהיתוהמ ליבשב  םידמוע הלאה  םישנאה ויה  רדוסמו
 םיעוגמ ויה אל ןפוא םושבו םהלש להקה .תערב :הגררמה לפשב
 ירצונה .רובצהש ,םיהובגה םינררואהו תוליצאה יראה ידיל .םלועל
 ,ללה לש םתורהי  ,םיאנתהו :םיאיבנה לש .םתודהו ,םהל .קלחמ
 ,ןומימדןב לש , ולה הרוהי לש | ,לוריבג ןב לש ,ןוליפ לש
 , הלאה ףסכה יליא תא | תעדוי = הנניא הניה לש ,הזוניפש לש
 יוזבה :לכ .תא .רובכב םיממורמו םידבכמ : ונאש המ לכל .םיזבה
 םירוהיה \ תאנשל תישאר הלוע .םה | הלאה | םישנאה = ,וניניעב



 טכ--חכ ןוי5נ

 דעב ,תויתד .ןהש הממ רתוי - תוימונוקיא  .ןה םתובסש , השרחה
 םישנאה ושע אל  ,םללגב | םיבואכמו  תורצ  םיאשונה  ,םידוהיה '

 הב ןיאש ,םהלש הקרצה תובדנמ .ץוח  םלועמ המואמ הלאה
 זחאנה רחוימה ןטרסה תא הב םיקוחמ םהשו יסדצמ .ןברק לכ
 רשפא :היה אל .תומר תורטמל . תונצכקה תא ,ירוהיה םעה ףוגב
 םובר .הלבקל רשפא היה* אל םלועלו םתאמ | הרוע לבקל  םלועמ
 ואציש .םהוא םיכרבמ ונחנאו , תודהיה תא .הנורחאל םיבווע .םהמ
 ,הדוהי םדמ' םָאצומש הז לע אלא םירעטצמ .ונא  ןיאו םולשל
 .הזה םדה ירָמשמ םג ולו

 ,םידוהיה תרצ לע החונמב טיבהל יאשר םדא םוש ןיא
 הלודג האטח . םידוהימ תוחפ הזמ ןירוח .ינב .םניא םיירצונה םימעה
 םיערה  םגש ,םעל = תוירמחו  תוינחור | תורצב : עוגל .תתל איה
 האטחו הזה םעל .איה .האטח ;ויתונורשכב. םירפוכ םניא :ויאנושבש
 ףתהשהל לוכי וניאו הצור וניא .ירוהיה עזגרש  ,ירסומה ומנה ןינבל
 םישנא םא , םימעל תפקשנ הל\דג הנכסו = ..יארע ךרד ךא וב
 םההמ .הלודג ,הערל .ןה הבוטל ןה ,ןפוא לכבש  ,וע ןוצר : ילעב
 םיערה .םיללעמה .ירי לע לודג םעב ללכל םיאבומ , ינוניב םדא תדממ
 ,גוהנה רטשמל םיאנושל = ויהי .לורג  םעכ .ךותמו | ,םהל  םושועש
 ,םינטק םייח>ילעב םירוצי יכ , םידמול :ןנחנא םיבורקימה  ייח  תרותמ
 , ריואב םיאצמנו םישפח םהש ןמו לכ ,ןהמ תאצש הער לכ ןיאש
 דוסיה תא םהמ םילטונשכ  ,םיארונ .םיילח = יאיבמ > , םיקיזמל = וכפהי
 ,תאוה המכחה ןושל יפ .לע ריואדיהפוחמ םתוא םישועשכ ,ייצמחה
 ידוחיה . תא = תושעמ  אורול םימעלו = תולשממל | ןהל > יואר
 ושעישכ השק שנוע המה םג ושנעיש רשפא !הזכ .ריוא ילב :רוציל
 רוציל .םדו לע השעיש ירוהיה .תא דימשהל יד. ,ושעיש המ וא
 .קיומ

 תלובחה הא אוצמל ..וניאר הרוע .השרוד .םירוהיה .תרצ יכ
 םוקמ הנפמ .ינא התע .סרגנוקה לש הלוהגה .והדובע היהת הרועה
 םכינפל .יהתנש .רויצה תא ומילשיו ואלמי רשא = ,םיצרמה רחיל
 "הונוק, סעט .ושיגרה :םהירבד = ברב .רשאו .. ,םייללכ  םיטוטרשב
 .(תושגרתהבו שערב המכסה)

 . ןיקצומ .ל

 .ןושארָח ינויצה סריקה
 . (תונורכז יפדמ)

 תצרמנו המוצע השערה שיערה ןושארה ינויצה  סרגנוקה
 ושידקה רשא = ,ונתאמ הלא תא , לכמ .רתוי :ילוא וא ,םג דאמ
 תונויצה לא  םהיתוחכ בטימ תא ךכל | םדוק . םינש .המב דע
 ונייח אלה :ונל שדח היה אל םרגנוקה ןויער .  הפוריא ברעמב
 הנש הרשע עברא רוע רשא  ,רקסנופ לש  ושרדמ:תוב יאצוי
 םירברב הכוהע תבהלנ .האירקב להקה לא .אצי לצרהל . םדוק
 םחורב םיצימא | רתויה = ,ינואליידוהי  םרגנוקל .ףסאתהל \ שאכ
 לעופה לֶא איצוהל םיעשתה | תונש הישארב ושננ רבכ ונכותבש
 דוחיבו ,ןילרבמ 1891  תנשב אצי  ךכ .  רקסניפ לש והצע תא
 תוררתפה | רוסי ד'ע  םיובגריב לש = ותכירעב- .ארוק:לוק. ,הניוומ
 ךשמ ונקפע 1892---98. תונשבו םיימואלהה-םירכעה לש  תיללכ
 גישהל רשפאש ,  םיכררהו .םינפואה = ד"ע = תוצעומב .הברה .םיחרי
 ב"חא םינש יתש רובעכו ,תאוה תפסכגה הרטמה תא םחי לע

 / 6% : : 3% ם%ועה <

 , סרגנוק .האירקל ונתאמ הלודג. .הרובח רצמ תוגויסנ ושענ רבפ
 יכ ,הזה ןויערה תמשגהל םיריחיח םיפאושה ונייה אל ונחנאו
 , תומוקמ המכב םג ןנהא | םישעמו תועד-ימימת הברה ואצמנ
 3 ירוט ךוהב | םג ..ירפ ונלמע השע אל הז לכב לבא . םירחא
 לכב .ונייה םינוכנ .ראמ תצרמנ תודגנתהב ונלקתנ העדלדוגירבח
 ,םישנא לבא , םירחא יריל ונהבשחמ תמשגה תא רופמל בל
 / וז ונתפיאש תא וחרו ואב ,ונברקב םיטיטירומואה-ילודגל ובשחנש
 ;ימימת לש סרגנוק תאירקכ כ"כ' הטושפ הרטמ .םהידי יתשב
 0 .השעמב ומישגהל השקש , ןויערכ םהיניעב התארנ םיעד

 - 3 יעצבו ,והָבעו ותוצע יפ לע רז שיא ,רחא אב הנהו
 " ונשאונש טעמכו םולחכ ונלוכ | יניעב היה .רשא ,רבדה תא
 בל  לכב םירוסמה ,ונחנא םא ,אוה םירבדה עבטמ ,ונממ
 פקונ בלב הוה שיאה לא ונאב | ,ינויצ = סרגנוק .תאירק ןויערל
 , תימינפו תינוציח : הלופכ ,הלפמ | ינפמ | ונארי = . קפסדירוהרהמ
 . םהילא ונבל תנומא תא ןיידע וכשמ אל םישדחה . םישנאה
 לוק ירחא קר ונכשמנ ,תונויצב  םינקזהו םייחב םיריעצה , ונחנא
 < ןורשכ יד שי יכ ,םהלש םיטיריטואה .ירחא אל לבא ,םהאירק
 -=- ,ונל םג אכמס:ירב םישמשמ תויהל הלאה | םישנאהל תלכיו
 .ןכ ירחא ואבש םימיה ,תיטא החבוה ,ונתוא  וחיכוה הז תא
 ונוימד---ויגיחנמו ןושארה ינויצה םרגנוקה  ונילע השעש םשורה
 ,הסינכ:תיב וא ,אשנו םר לדגמ הארמ  ונילע השועש םשורכ
 - < תאמ םיקחרתמו םיכלוה ונאש לככב .המימשה עיגמ ושארש
 <", ןניניע דגנל רתויו רתוי אשנתמו ךלוה אוה הדמב הב ,לדגמה
 הברה ןכ ,םרגנקה ןמ ונהוא תלדבמה ,תעה .הכראש לבכ

 . ונפח אישבו והבגב , היארה>ידע ,וגינפל .םמורההל
 ,יחורהרזוע ויה ןושארה םרגנוקב רוחיב ונתוא ביחרהש המ

 םג ,וב עטשנש | רובדו רובד לכ לע: והמתוח חא עיבטהש
 םלועלו םידוהיל וב רמאנש המ לכב .ואטבתהש  ,ףקותהו ץרמה
 " םיעור ונחנא הזב ,וננה ךכ + ןזואל עקבו הלע 'לכבו לכמ ,ולוכ
 * .םכלוכ = ןוצר תויהל ךירצ  ךכו םכלוכ  תויהל םוכירצ םתא ךכו
 לש שגר ךוהמו ,תורה"יחצונמ לא ורבד = ןוצרהו  חורה>ירובג
 ,ונחנאו , ץוחמ | םידמועה לע ונטבה | הרובגיןואגו  תונחצנ
 .תונוחצנל  ליזבב  רבכ .וניכז - ,הלחתבמ = םינויצ .לש  ןטק ץמוק
 .ףחסנו ךשמנ תונויצה לא העיגנ וזיא ול התיהש ימ * : םיריהמ
 :תילע לש' םיעגר ,השודקב םירדאנו םיריככ םיעגר ויהו  ,םרזה .םע
 רשבל ויהו הנוטאהו הבשחמה דחי וגוודונ םהבש ,שממ המשנ
 .תובהלתההו תולעפתהה ועיגה הדרוג לש לודגה .ומואנ ירחא ..דחא
 םימעפנ הכבו הכב וצר ונתאמ םיברו = ,החיתרה>תרוקנל דע
 סרגנוקה ירבח ינקוו ,םירעופו םיריבכ תושגר ףמשמ םיפקתנו םימהדנו
 'ליבשה ןושארה סרגנוקה לש ףיטמה | . אירבחבש םיריעצל ויהנ
 רוצע .היהש המ לכ תא ונלוכ בלב הלוצמ ומכ חיתרהלו. שיערהל
 :ןורשכו,המחלמה ןואמצו םיעוגעגהו םעכה . שגרמו גזמה שאמ וב
 ויהנ הנמא:ינטקו םינקפסה יפמ םילמ וקתענ הז עגרב .םייחה
 םואנה תא ינשה וא דחאה ארוק םויהש רשפא = ,הנומא:ירוכשל
 .רשא | , בויקמ שישיה םעהרבהוא ותוא קרצ םאה . שאר?דונמב הוה
 ארקו והצק דעו לודגה םלואה הצקמ ץר ומואנ תא הדרונ תולכב
 "?הזב בגשנו רדאנ ןויזח תוארל הכו אל םלועמ יכ | , ארקו .רזחו
 "החיה וז העש יכ .,ורמאב היטסגוס ךוהמ הגלפה . וז ההיה םאה
 "+ תגלפהל שיא ןא ךחג אל עודמ ?וייחב הרשואמ רתויה העשה ול
 "םיריכמש דע , םירשואמ כ"כ .ונמצע תא ונשגרה עודמ ? וז . םירבר
 .רחאה הכרב תרתע ולצאו והער די תא שיא וצחל םיריכמ=ותלבו
 "% ,רברה והט ? הבורמ הוקת ךותמ .הולהוצו תוריאמ םיניעב  ינשהל
 = ,? ללכה .ןמ .אצוי :ילבמ = , ונלוכ תובל לא קומע | כ'כ עגנ .רשא
 .דתושגרתה = ךותמ .לורג  לוקב  ונארק עגר .יכ ,ןוזחה  תבס יהמ
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 ירוהרה ךותב םיעוקשו םירגוסמ ,ןבאכ םיממוד ונראשנ עגרו שפנה
 לש העפוה ,האוכנייולג ןיעב הדרונ .לש ומואנ היה םאה ? ונמצע
 וחכב וירחא ךשמו וילגל המוה םיכ סרגנוקה תא השעש ,הזוח
 ךכ רחא איצוה רשא ,םעה ךותמ | חורה:שיא  ותוא תא :וליפא
 רשפא ? השק כ"כ ןיד ןושארה * ינויצה סרגנוקה לע "חלשה ב

 התואב ררשש , תוחורה"רמעמ ךכל םרג ומצע םואנה חורמ  רתויש
 שוריפ הדרונ ירבדב ואצמ ונכוהבש ןחהיעדוי ..דמעמ ותואבו העש
 שוריפה לבא ,תונויצה-ירצוי  רתיו םֶהו רקסניפ לש םהיתונויערל
 .ומצעל אוהשכ קזחו רידא םשור השועו הלענו בגשנ היה הוה
 ןוצר ךוהמ הטחלמ>תאירק ,ההמגוד ןיאש המחלמ>תאירק היה .אוה
 , תילצרהה הפוקתה לכב ידיחיה טנמומה היה הז . דאמ םוצעו ימינפ
 םהינש ,םיננער זא ויה םהינש . תונויצב לצרה תא שיא חצנ רשא

 ריתעה אוה ימ ונרעש אל  ןיידעו  ,הריציו  המחלמ הארקל םישש =
 שררשכ ,העונתה .ךוהב דחוימהו ןושארה םוקמה תא בורקב םופתל
 ---סרגנוקה תאמ ול תרחוימה הרתיה תובהלתהב קרומרמ לכירראה

 לש ומואנ רחאל םלואב הררועתהש ןוצרה תרעס ךושכ היה הז >
 םייסרגנוקה םימואנה ינש תא םעב ץיפהל לדתשי יכ --- הדקונ <

 אל םייחב וגדוע לכ :חמוצע תולעפתה ךוהמ ארקו = ,םינושארה
 אל וננוא הבישקה רשא םירבדה ;ונעמש רשא תא חכשל .לכונ
 תורלוהמ = םגו = תישונאה | תוברתה | תורליתמ | םג \ םלועל * ומלעי
 אל רשא ,םלואה ךותב דחאה ףא אצמנ אל וא ---  ,'םירוהיה
 ומואנל ,התומילשב םגש רשפאו ,הרקיעב תאזה האירקה תא .םחי
 .הרדונ לש =

 ,םרגנוקה .ךשמהב תערל ונחכונ רבכ הז לכ ירחא םג לבא >>
 ןרבדה אל היהי ,הבש היחה חורו  תינויצה העונתה המשנ יב"

 ינפל רשא  ,תומולחה:לעכו הזוהה שיאה  ותוא סא יב  ,ןיוצמה
 ?חכו ולש  םירוענה:ץרמ . ןיירע בל  וילא ונמש אל .םינש יתש =
 :יתלב הביבס לכב ויתוביתנ אוצמל ותלכי , האלפומה ותולגתסה =

 :תיבוברע ינפמ  םרגנוקה לע ןגהל .לודגה  ונורשכ | , ול  העוחי

 תא .חינהל, רעונ םרגנוקה יכ  ,הקזחה 'ותנומאו הפיה .ומצע> :ןוחטב |
 ---, תילארשיה המואל טלקמ ל ריתעה  ,תיבה ןינבב הנפה*ןבא =

 תויחל שיאה היה ךירצ םגו הצר יכ  ,וחיכוה הלאה םירברה לכ"
 .וילא הרתי הברק לש שגר ןיידע ונשח אל הז  לכב \, גיהנמל <

 ולש וטפשמו ובימ המ  ןיידע נערי אל םרגנוקה .לש ופוסב םג-
 ריקוהל ונחנא םידיתע .המכ רע = ונרעש | אלו | ,שיא רותב =

 המשנה" ייחל ןיידע ברקתה אל אוה .םיאבה םימיב ותוא .בכחלו
 וניניב אצמנ דוע  .ונתוא שבכ אל ונבל לש וכות :ךותבו :ןונלש \

 םלענשו ,םימעפל .ונתוא דירחה רשא , לודג םלוע לש יונפ ללח וניבו
 ונשגרה אל הנושארה  תימואלה  ונתורחא םוקמב .. ןמוה ךשמהב =

 . ללכ םיענ;יתלב שגרה  היהש שיו ,היבדינבכ ונמצע תא :ןיידע
 אלא ,ונלרוג תא | תורצוי ונמצע ונירי אל יכ  ,ונל המרנש שי |

 תא ונבל לע הלענ ךא םלוא .םינהיא חכב ךכל םיפחדנ וננהש
 םיטרפה תא ףכיה ונחכשו ,ירוטסיהה עגרה והוא לדוג רכז =
 לש לוקוטורפה ינפ לע םויה רבועש ימ  ,םידחאה םימיענייהלבה
 ?נומדה תעשב יב , ןנובתי אלש יאדוב ,ןושארה ינויצה .םרגנוקה -

 םיטנמומ המכ םג ויה  תאזה הנושארה, הלודגה תינויצה היצרטס
 לגד יאשונ ינקז יכ ןןויזחה | ןכ יפ לע ףאו  .הבורמ תורירמו םעב לש =
 , הנורחאה הרושב רומעל וקחדנ ןויסנה>ילעב הירומ ילודגו .תונויצה .
 רברה לע- ונרעטצה ,שרחה רודה ינב ,ונחנאו ,  הצק ינארט היה .

 םינקוח יכרדמ תוררפומו תולדבומ וניכרד :ויה .רבכמ יב ףא  ,ראמ
 רנחנא וכ ,רברה .לצרה לש ינויצה הנחמה לא  ונרבעו םהה 0%

 2-5 ,אב םורקמ שדח שיא \ לש נוצר > ינפל | ונענכנ | רחי :ונלוב <
 .האידיאה לש לודג .רתויה הנוחצג ₪ היהש רשפא

 " ,הללכההו לדוגה ןמ הונטקל םינכהל  ,םיכלמ-ךרד ,וכרר ,תועדה <

 םהיפנכב ונל  וררצ אל רשא ,סרגנוקב םירדוב םיעגר ויה
 הלועפה:ץפח תא םמור ,ותומלשב  ,וללכב לבא ,  תור?תחנו ןושש
 ירבדב :ינא :ןוובמ .םיננערו םישדח  םייחל ונתוא .בישהו ונברקב
 ופתתשהש * ,איהה תעה - לש םינויצה :םיריעצה לא לכ םדוק םעפה
 2ירילי םיטנרוטסה +: םיריעצ לש תוצובק יתש ויה זא , סרגנוקב
 היצייוושבש תואטיפריבינואה>יתבב .םידמולה .היסור>יריעצו הירטסוא
 אלש ., הלאה תויטנדיטסה תוצובקה יתש , ןילרכב ריחיבו זנכשאו
 לש וכרע  תנבהב וזמ וז ולדבנ  ,ןהירבח  רפסמב = תובורמ ויה
 תיבמ  םיררפומו םילרבומ םייח ויח םהה םירעוסה .םימיבו ,סרגנוקה
 תעה לכ וקספ אל רשא  ,םיטסימומפואה ויה םיירטסואה = , ץוחמו
 םיטסימיסיפ --- , םיטסימיסיפה ונייה .ונחנאו ,  ןושש:תעורה עירהמ
 , עגרה .תוערואמ ימשר .ףקותב .רשאמ , תולצעהה קוח .יפ לע .רהוי
 רגנ תורחא תו ונמרזה  ןומהבו .תופסאב ונמחלנ תובר" םינש ךשמב
 >יקשנ .לכב העימטב | ונמחלנ = ,םיטנרוטפה * יגוחב = היצלימיסאה
 תא .ונכרע , ונל .ונלגס = רשא ,הקומע .םלוע-תפקשה ךותמ ..חורה
 , םיחצנמכ ונאצי רימתו חמה-ימטמוטמ ונידגנהמ דגנ וללה תומחלמה
 םירהוב = ונדמע ,ןושארה ינויצה םרגנוקה ינפל = , םייחב לבא
 התיהש רשפא . לעופב .םיחצונמה ונחנא ונייה ומכ ,המוד . ונידעומב
 תא רדסל ןויסנ םוש ןיידע ונישע אל יכ ןעי -, ונמצע ונתמשא וז
 אל לבא .ומצע םעה תא ,  המואה ישיא לש בושח רתויה .קלחה
 תא ררחשל םרגנוקה תעשב וליפא ונריב רברה  הלע כ"כ לקנ
 היולמה תימינפה תודרפתההו ימיסיפה חורה-דמעמ ותואמ ונמצע
 ול אצמ הזה תורההדמעמו ,ונמצע וניהורוש ךוהב וררשש , ותוא

 ונתרובחב וניגיב וכשמנש ,  םוקסופ םניאש = םיחוכיוה םתואב םג רה
 רשפא חורהדדמעמ "* ותוא לש האובב = ,ליזאבב םג  תמצמוצמה
 הלורגה היסוקפידה .תעשב םהב יתעבהש ,םירבדב םג אוצמל
 לבא , תיטילופה תונויצה לש היתושירד הא ,המרגורפה רבר לע
 אלה ;הנקת הל ןיאש ,הלחמ | ההיה אל  ונלש תוימיסיפה ןה
 ,ונבבלב .הנומאה * החמצו " הבש םילודגה םיעגרה תעפשה תחת
 תואיריאה לא םעה-ינומה בבל תא :ךושמל ונדיב הלעת דוע יכ
 קר ונייה םיצור, !התע תעל רבדה רקיע היה אלה הוו = ,ונלש
 תפקמה התוהמ י"פע | תונויצה יכ  ,הרבה ךותמ וגיתבל | רוזחל
 וז הרכהב ונבש םנמאו | ,םידוהיה:תלאש ןורתפל = העונת איה
 .וניתבל

 ינוציח .רתוי רחא ןויזח
 ,איהה תעב הרובחבש םיריעצה ,ונל
 הב  ורתפנש הבורמה  תוריהמה התיה וז ,רעצ הויא | ,ונתא
 תוניוצמה תיאצרהה ןמ = וקא-יא דבלמ . תובושח רתויה תולאשה
 (םיובנריב לש ותאצרהב ,לשמל ,ומכ) - םיפירחה תרקבה ירבדמו
 וקפפנש ,הלאכ םג ויהו  ,םיחוכיוה .רתי לכל ללכ בל םשוה אל
 ףועכ 'דאמ יחטש לופט ולפט הברה תודבכנ תולאשב . םהלחתב
 ?רברה תא לצרה השרה המ ינפמ + עגונ וניאו ףרפרמה חרופה
 םעפה וו רחי ופסאתהש * ,םיינויצה  םיריצהל  ןתנ = אל .עודמ
 ונדמל ןמוה ךשמהב ל םבבל םע רשא לכ תא רברל ,הנושארה
 האצי .סרגנוקה ינפל םירחא - םימי = .ולש הקיטקטה תא  ןיבהל
 לכב םרגנוקה תא לטבל ךירצ יכ | , םיעודי  םינויצ המכמ  הארוה
 םג ואצמנ  םינויצה \ םתואו  ,ויהיש * תומלא:יעצמא | לכבו ןפוא
 םהימויא תא וללה .םינוראה ומייקי ןפ לצרה דחפ ונלוכמ רהיי .ליזצבב
 ,םיכוראה םיחוכיוח תעשב ךכל .התואנ תונמדזה ואצמי .יבו- לעופב
 העיפשה ,  תוהלב לצכ = וינפ לע = הפחרש .,סרננוקה לוטב תארוו
 לבא . תורירמו םעכ ישגר ונלצא וררוע םתעשב רשא ,וישעמ לע
 םתוא לכל שי ףרע .הויא , תאזה שפוחה-תלבגהל שי" ךרע הויא
 תורדתפהה תריצי-- הלענה הרטמה :תמועל  םיכוכחהו  תוערפהה
 הרטמה הגשוה | ונתחמש = לרוגלו .? הלודגה

 םרג הזה ןויזחהו ,םרגנוקב הארנ

 םירחא םישנא הברהל :םגו

 - רתוי : תורוחמב  תאוה



 ו

 תא ףכית ונרבה .סרגנוקה רמגנ .ךא .הל .ונללפ רשאמ הבורמ
 תא קר וניארו  םינטקה | םיטנמומה תא ונחכש ףכית .ולדג
 םיפלא תואמו תוהשע וליחתה דחי | ונתאו , םייזוירנרגה  םיעגרה
 רבכ ונימיב התע | ,ץופחלו שיגרהל | , תונעלו לואשל ,  ררועההל
 עינומה תא וא הפקת רשא , התמגוד ןיאש הפיסתה התוא הרבע
 ,הרציש םיביטה םירבדה םתוא לכ דעב לבא ,םילודגה םידוהיה
 םרגניקהל הרוה :קיזחהל םיבייח ונא ,היחתל הבישהשו הררועש
 רע זאמ ונל תתל ףיסומ אוהשו ןתנש  ,חורההווע ותואלו . ןישארה
 . הזה םויה

 ל

₪ 

 . תובשחמ-לעב

 ,ןושארה סֶרגְנוקה
 . (תונורבז)

 יתבשח רככ לבא , ריעצ טנדוטס ןיירע זא יתייה ינאו ...
 אל צ"וח ,תוימואלה תוירוהיה תולאשב לודג החמומל ימצע תא
 ןיעב .אלש יתטבה רלישטור ןורבה לעו םהירחא יבבל תא ובשמ
 . םשור םוש ילע התשע אל לצרה לש "םידוהיה-תנידמ, .ללכ הפי
 ,יתאצמ = ,לפלופמ ןויער לכ םדוק בהואה ,לארשימ "רוחב, לכב
 ןוחטבבו ,םולכ ינעימשמ וניא .לצרה לש "םידוהיה-תנידמ,  רפס כ
 -תוינכת ,  לוטבה תילכתב רפסה תא 'יתלמב המימת תורַָּב לש
 תונונח לש חיר יכ יל המדנ , ינוביהרה .אל ופרטנוקבש תורדתסהה
 םויב וב יכ ,תעדל םתא םיכירצו , ןהמ ףדונ םייטמקרפ תונובשחו
 יתובא לש רחסמה-חור פע רשקה תא יתקתנ טנרוטס יתישענש
 רוע ינריזחת אל היוצמ הניאש חור םוש יכ ,חוטבו ךומס יתייהו
 ."ןעטנה,ו "ןעוטה, תואסקנפ לא

 הלמה) י"א תולאשל ענונב ידוהי סרגנוק רבד לע האיריאה
 .נ .ר"דהו: יול ךירנויח  ;תורפסב = .םנמא  זא .הרמאנ  רבכ תונויצ
 םוי .םוי תפשב לבא | ,הנושאר הב .םישמתשמ וליחתה םיוכנריב
 ,ונחנא ,יל השדח | דוע התיה אל (ןוירע 'םיכלהמ הל ויה אל
 ידוהי .סרגנוק  'ונחור = יניעב תוארל  ונמדקה רבכ = ,םיטנדוטסה
 ונתוא -וחיטבה = שיינאמ  םידוהי םיעבראמ = תוחפ = אלו = ,הזכש
 . וב ףתתשהל

 ואצמנש ,טנדוטס לש :הצ רדחב תחא:הבישי .ןיידע ינא .רכוז
 תועשה | לכבש  ,ןמהתסא חקפהו  ןיקצומ .ל ,אירול רירה וב
 ורעש :תוצובקמ תחא תולסלסמ ויתועבצא ויה = ויוחבש תושקה
 תיאשח התיהש ,תאוה הבישיה לא יתנמזוה ינא םגו ,וחצמל בורק
 הבישיה לא ללכ :יתנמוה .אלש רשפא םנמאו .תויאשחבש

 ירבח לצא הת םוכ תותשל הרקמב םשל יתפנכנש רשפא . תיאשחה
 יתוא  תוחרל רבה היה .םיענ אל הפסאה-ירבחלו ,רדחה לעב
 .רוריבב .רכוז ינניא םיטרפה תא ,העש רובעכ אובא .יכ ינשקבלו
 רימת-.ןיימצה רשא > ,אירול רירה :יכ .,ינא .ערוי תאז .תא לבא
 ,סרגנוקב תופתתשהה .ד"ע ךרעש .רזוח-בתכמ אירקה .,וחור"רשויב
 1896 תנש ףופב היה .הז .ןילרבב םיליהקמ  רזוחה .לע םימותחהש
 ,לעופה .לֶא אצי .אל .ונלש םרננוקה לבא .189ל תנש תלחתב וא
 א5 .רוינ-לש-סרגנוק דיע .האידיאה םלוא .לצרה אב םואתפש ןעי

 :דוע יל .התיה השרח
 - דחיו ,ןרבל יחאל .יתעסנ סרגנוקה ינפל .תועובש השמחכ

 .ינוטה .רואיה די .לע םירכאה .דחא תיבב .הריד .ונל .ונרבש ותא

 ילמלא ..,ונימב . אלפומ .ךוסבסל .  ןויזח-איג שמש הז םירכא-תיבו

 "|" רואיה .לש םיהכה"םיקוריה םימהו  ןרב תעבג לש םירהה ויה
 .םיאבה לארשי . ירוחב לש םתחישל תצקמב פיהכל .בל םימש ייניטה
 ,"םלועה, ןוילגב .םויה ףתתשהל םה םג םילוכי ויה זא .יכ .היפורמ
 יכ .,יבל לע רבדל הברה יחא |, ןושארר סרגנוקה רכול שדקומה
 אל ינאו  ,םיטסילאיצופה לש יללכה סרננוקה .לא ךיריצל עסא
 לא ליזאבל יתא ךליש ןילמב וילע יתרבכהו םירבדב יתצמק אל
 רחאל םימי ינש רובעב .םש היהש  ,ןושארה | ינויצה  סרגנוקה
 = רואיה .ינפ לע הנטקה הריסב ונטושב , םיטסילאיצופה לש םרנגוקה
 ןאכל הלא עוסנל ודתעתהש ,םירחא םידוהי םיטנדוטסב ונשנפ
 ילבל היצייווש רואי .ילגכ רק שגר לעב תויהל רירצ ,םשל הלאו

 | ,וז םיחא-תמחלמב הידיגארט  תצק .תוארל
 "5 "  תויראה תא .הנושארה םעפב יתיאר ןושארה סרגנוקב

 + היחיש ע"האו ליז ר"פש ינורכזב וראשנ | , ןויצ:יבבוח תרובחבש
 :רנגהנ ינשבו שאר-תולק לש סחי םיסחיתמ ונלחתה ןושארה לא
 /  הבכש ,ינא ,בלב השובכ האנש םג ול ונרמשש אלא ץרא ךרד גהנמ

 = נפל ולש "םיכרר-השרפ,  רבד לע האצרה םימעפ יתש יתארק

 = להקהז היה המחה תומיב) ךרעב םיטנדוטס םירשע לש לודג להק
 "אוה יכ ,(יקסניפ ,ד יפמ) רוגרפה ירוחאמ יל עחונשו (דאמ לודג
 ורייטצה ןויצ:יבבוח רתי ,ללכו ללכ ויתבהא אֶל ,ירמגל ןוגר'זל זב
 .,שארב יקצוסיו ז"קר םע םיתב-ילעב לש הרובח תומדכ יחמב
 < "ץראמ אבה גורתא לע .תוכסב = םיכרבמהו .למרכ ןיי םיתושה
 ,לארשי

 , .עיינ,הב .םינוטיליפ בתו :רתויב -וניניעב לדג אל לצרה םנ
 התיה אל ,םואנ אשי .יודרונ סקאמ יכ  ,הרושבה '! עסערפ עיירפ
 ."לורלרה, = ורפס | תא יוררונ  םפרפ זא = , איה םנ ןוצרל = ונל
 לע ול .לוחמל- יתלכי אל ,ידוהיה | רוחבה = ,ינאו  ("גנוטראטנע,)
 - : .:ילילא תא רבשל זעונ רשא

 :םישלש * ריחטב םש = ונתנש ,ןיימ"םיריזנל | לכואה-תיבב
 :, היפארגואיג הפמכ :הכורא תופורט םיציב .האלוממ הגוע םיטנאס
  יתבחב םג יל המה םירבח םיטנדוטסה כור יכ ,םיחוכיוה: וחיכוה
 ,יתאנשב םג

 . םיפורה לש ,לוכיבכ ,תומדקומה תויצנריפנוקְה תעשב דוע
 -ולעבמ | דחא ידימ ןומעפה תא .םיבהלנ םיטנרוטס תרובח הלזג
 * .םידגנתמה דחאל כ"חא היהש ,ןוסדיווד .א ידיל .והרסמתו םיתבה
 . ;בונאחילפל תופכ דימלתו תונויצה לש םילודג רתויה

 " החיתפה-תבישי לא לכה .ואוביש ,שרוד .לצרה יכ ,העומשה
 ."וטפה לכ ןיב המוהמ הררוע ,םירוחש םיליעמ ישובל .הנושארה
 םידוהי םע ,םיאזזרוב םע רבד ונל שי .יכ ,לילעב וניאר ,םיטנד
 " םנמא חשמנ אל ונחנא ,וניתבב ונל רשא תובאה ןמ םג םיעורגה
 " םלוא לא אבנ אב הז לכבו  ,םילענ-תחשמב | ההכה ליעמה תא

 .המל תישפטה הואגה לבא ןםינ פ ל כ 5 ע אבנ אב ,םרגנוקה
 ! הלטב החמש םושל אלו רבד הזיא תושעל  ןאבל ונאב אלה .! איה
 שבלו וכל :  ונל םירמוא םויהו  ,םיצהגמ ונניא ונילענמ תא םג
 0 ! םירוחש םיליעמ

 תוחורההרמעמ |. חתפנ סרגנוקהו םויה אב ' ,אב .הנורחאב
 "ד ע ב םירחאכ יתייה רחאה רצה ןמ .המחלמ ינפלש הז היה
 5 הרוגאה, לש המארגורפה לכב הדומ אוה ,הארנכ רשא ,לצריה

 ".ינשה רצה .ןמ ,השארב רמע ןיקצומש ,"םיערמל .תיפורהדתידוהיה
 ,.וניניעב ויהש ,םינשיה ןויצ-יבבוח םע םחלהל ונמצע תא ונוניכה
 לארשידץרא קחשמב םידלי קוחש םיקחשמה | ,םיטוש םיתבדילעב
 5 ,ירבח רתיכ יתשקב הוב אצויכ ןכ ,םשארב | יקציסיוו ז"קו
 < הז םעו ,השדחה תורדתפהה תריציב \ יטארקומירה חורה לע
 ןותעב רבועה = ,רדניליצה שובל  לצריהב דשח-יטבמ = ונופיעה
 * ברקל םיכורע ונלוכ .ונר מע | :תחאב 6ילריביל)  ילרביל



 0 03 םלועה <

 אל סרגנוקה | םלוא לא ונסנכנו ,שאר = דעו  לגר ףכמ = םיניוזמ =
 , דחאכ םיקקוחמו םילאריניגכ אלא  ,םיליחכ

 רעב ינא = בֶּבָע ,רעצמל | ,ילא  עגונב --רבד | הרק הנהו
 ..,ינוחטבו ימצע תרכה תא תצרמנ הכמ הכה רשא --ערואמה תתמא
 ולוק תא יתעמש ,המבה לע דמוע אוהשכ לצריה תא :יתיאר
 לוקל םואתפ וללצ ינזא ,דאמ םיענה ולוצלצב ץימאהו .ולשה
 וזיא .התמנוד ןיאש המוצע תולעפתה ךותמ םיפכ:תואיחמ שער
 םיחא:תברקו שפנה:תושגרתה לש ,הצרעה לש השרח הריפסומטא
 .ןוששו תובהלתהמ תוקירבמ לכה יניע . םלואה  ללח תא .האלמ
 ןאכ ןיא .. תדחוימ תומימחו תוביבח ךותמ | םיקפור = תובבלה "לב

 רכלתה ומכ לודגה ןומהה . םירחא אלו םיאניתשלפ אל ,צייוח אל דוע <
 תובהלתה ,הבהא תוקיפמ םיניעב םיטיבמ לכהו ,דחא שיאל היהו
 ושארו ,והארמב רודה שיא רמוע הילעו ,המבה לא שפנ:תנירעו

 םנה ןיפיב תואלפומה ויניע יטבמו םינומדקה םירישאה דחא שאר" >
 . ךכ:לכ םיכרו םיגונ

 םשור היה אל הז .שדח םשור םשרתנ הבולעה יתמשנב
 יתחכותהש ,םיבהלנה םיחוכיוה ירפו םירפסב הבורמ האירק .ךוחמ
 םדא:ןומה לש תולעפתה :ירמגל שדח רבד אלא ,ירבח םע
 -- -- + םרובג אב יכ ,תיבימקניטסניא הרכה םיריכמ םהש העשב

 --רעצמל ילצא --ונלצא גשנש רבכ םיאבה סרגנוקה:ימיבו

 רבח רשא תוחכב וא לצריהב םאה , הנומא לש שנר ,שדח שגר

 ,.עדוו .יניא -- + דחי

 המארגורפה לע ןגהל טלחומ םכסהב סרגנוקה תא יתבוע ינאו

 ןיבו יניב .ךוסכס לפנו םימיה וכרא אל םנמאו , יתוחכ לכב .ולש

 העשב ,הפי .לו  רנזולק ר"דה דמעמב ליז .אריפש רוסיפורפה

 5ועפל- - איהה .תעב | גרבלידייה:יטנדוטפ = ,ונתוא  ררועל הסנש

 קבאנ תחא הנש דוע ,צ"וח חורבו תיאליזכה המרגורפה  דגנכ

 הנהכ זאמ | היהנ טנדוטסה . תיאליזבה המרגורפה םע רופיפורפה

 שילשה סרגנוקה תעשב קר האב תונקפסה , השדקמב  ןמאנה '

 + ןודנולב לצריה .לש ומואנ רחאל
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 .הָפְצִמַה לע .

 לש

 .ףכוהכ | .

 :ביבש | .לפרעתמו ךלוה ,  ךכתסמו ךלוה יקסניצשוי :ןינע -
 רוע .יב ,תמאהדישקבמל  םינורחאה םימיב קירבה רשא ,.הוקתה

 ערואמל .ביבסמ לארשיייררוצ ומקרש , רקשה תמקר ערקתו טעמ <
 , הרועיכו התולונ לכב שמשה יניעל םתוזחפ הלָנַתְו יבויקה חצרה =
 ד"יב ירקוח .תדוקפב רפאמב ומשוהש םישנאה לב . םלעיו .שיח ג
 ,ישפהל דחא דחא ואצוה ,עשפה:השעמב תופתתשה לע םידושחכ =
 ,יקסניצשוי = רענה יחצור ירחא שופחב הכ רע וקסעש הלא לכו

 תקלחמ רשב הלכו ףרודנארב לילגה ד"יב לש רורוקורפה ןמ לחה =
 ךכ .ךותמו | תורחא םירעב תורשמל ונמתנ ,יקסבופרק תשלובה =

 הריקחהש אלא ,רוע אלו .. ירמגל ןינעה .ןמ: תוקלוסמ םהידי רשעב
 ותושרל  הרפמנו  יבויקה םיטפשמה>לילגמ .האצוה הפוג . השירדה
 תופרגלטה  תונכוסה האב ףוסבל .יאסידואה .םיטפשמהרלילג לש
 השירדהו  הריקחה יכ | ,העידי המסרפו תימשרה  .תיגרוברטפה
 התוא קיספהל רברב .ךרוצ היה .ךכיפלו ,הרשיה .ךרדה .ןמ ההטנ
 .עצמאב <

 ןיאש = תישארבט הלא ויה" םיערוי . םיקינזויופה .וחצנ" ןכבו
 ,תומזמ םוקרמ תעה לכ וקספ אל ךכ ליבשכו םהל הפי רואה
 ,יבויקה חצרה:השעמ לע ץבורה .לפרעה תא תעלו לידגהל רקסב
 םירסאמה | תודוא לע  תונורחאה | :תועידיה .להקב ומסרפתנשכ
 ןחצרנה רענה תחפשמ ינב .ברקב םוי םוי טעמכ םישענו םיכלוהה
 .קסורה,\ "הניצשמיז,ה  .'ריהב םויב םיקרב:םערכ רברה םהל היה
 עקרקב .םהינפ ושבכ | ,תוצע?ידבואו םיעתעתמכ ויה "הימאנו
 ליחתה "הימירוו = ,בונ,הש ,ךכ  ידיל עיגה רבדהו ,םוד ומלאנו
 םיחצור ידי ויה .תמאבש ,רשפא 9 עדוי ימ :רברב  קפקפמ
 ךא .הברה ךרא אל הוה שואיה:בצמ לבא ,עצמאב םיטושפ
 הבש םהינימל םיברועה  תחירצו | ,ורכע םימי השלש = ,םינש
 תא ןהב .חננל םינרק וללה .םהל וחקל ..זוע רתיב .המרב העמשנו
 יקסניצשוי תחיצר  ןינעב  השיררהו  הריקחה | ילהנמ ר"ב ינייד
 ויתונקסמ  ךכיפלו םיטירקל  םינפ | ריאמ | ףרודנארב רורוקורפה
 בישומ  יקפבוסרקו :םירי'ול \ רכמנ  הקניניפ ןירה:רקוח < , תולוספ
 הלאב "רתסלפו הבדרירבדב  .לחש בקע  אלכב | תויקנ תושפנ
 דגנ םוי = םוי = םהינולעו םהינותע תא | םירוחשה ופיצה הלאכו
 ,תמאה התוא יולגל תצק היטנב םהיניעב וחשחנש  ,הלא לכ
 הרתיה החטבהו םנושל פקות י"פעו ,הב םיצוה םה ןיאש

 םיחוטבש ,.היה רכינ םהלש רובדו רובד לכב תטלובו תצבצבמה
 םהינפל ןוכנ םכרד יכ ,ךומסל ימ לע םהל שי יכ ,ערפמל םה
 .הב ולשכי אלו

 ,.האורב וגש אל םנמאו
 עקשיוו בש לכהו העש יפל הקספנ השיררהו הריקחה

 םירוחשה םירוטטיגאה לכ  םח :םילוכי התעמ | .היהשכ ךשחב
 הוטמ תא החונמב ךישמהלו בושל ינשה בוקראמ לש ותעייסמ
 "הימירוו .בונ,ה = רוח | םנמאו  ,םידוהיה  דגנ | םהיתולילע ירוק
 לש ןושלב סעפה רבדמ הלה ליחתה , ןואנב ושאר תא: םירהו
 וירחא .הנוע הנחמה לכו ,רבדב | יתררחצר היה ןכא יכ ,  תואדו
 : , הרובג תונע 'לוקב

 =ידמולמ ןיאו םירוחשהכ :םירובג ןיא ןכא יכ ,  תודוהל .ךירצו
 םגש ,עשפ;השעמ לכ  תובקע  ןואשמב =: תיסכל  םתומכ ןויסנ
 רבדה היה  ךכ ,וילא ' םתוא ףתשמ להקה העד 'םג ד"היב
 ריתע .ךכו םאלאי טפשמב | רברה היה ךכ ,  ןיימשניצריה טפשמב
 >ניצשוי .ןינעב .השירדהו הריקחה לש. הפוסב .םג  ,הארנכ ,  תויהל
 םימוח לש תעקפכ  יכה ואלב תושעהל הקיפסה רבבש ,יקס
 :לילגל התריסמ םעו . ןפוא םושב וחתפל רשפא יאש =, םיכובס
 הבאתש  יאדווכ = השעמה:םוקממ = קוחרה . יאסידואה  .םיטפשמה
 . ירמגל .היתוביתנ

 ! לארשי?יאנושל .ןוחצנה התע .קחשמ ךכ

 , חסון נארה מומו ואב

 ותמגוד עמשנ אלש ,  שמיבוהורדב השענש , ברה  גרֶהה .ירחא
 ןויערה היה = , םעו םע לכ .לש תויאטנמלרפה  תוריחבד  תודלותב
 שדחה טנמלרפה פנכי ךא .יכ , לכה בל לע הלע רשא ,ןושארה
 תא הלשממה ירימ שקבל ותלועפ תישאר יהתש יארווב הבישיל
 .ךופשה תונברקה םד

 ,היה .ךכו
 טעמכ ושרה .םירחבנה:תיב לש תונושארה .תובישיה .תחאב

 .שטיבוהורר תוערואמ לע .ןובשחו ןיר הלשממה האמ תוגלפמה לכ
 הטבמ:תרוקנו = הכרר  יפ לע התאהמ תא העיבה הגלפמ לכ
 םג תורמרמתהה םג לבא .הימאונל .תרחוימה .םירבדה-תאצרהבו
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 ןוטלשה .יפלכ םלוכ רצמ ןרקיעב תונווכמו  תויללכ ויה .אירוגטקה = 6
 . תיזכרמה הלשממהו ימוקמה

 היה :הו .ןוילגבש  "ץראל ץוחמ,  .קרפַב .ארוקה האריש ומכ
 ירבח ךותמ היסימוק ונמי יכ  ,םהיתוגלפמל םימאונה .תושירד .רקיע
 יכו סרה .ךֶפְשב םימשאה רבדב .השירדו הריקח .הושעל .טארסכיירה
 .םיגורחה לש םהימותיו םהיתונמלא היחמל הלשממה אר

 ירטסינימ ונע .םיהש ןהש תחא הבושה התנע הלשממהו
 המ לבא .ינשה םלשה דחאה ריפתהש המ ,אבצהו םינפה
 ? ונע

 ןינת .לש .תועמר .ובפש םירטסינימה ינש
 תוריחבה .העשב םינויצה לא .סחיה יכ , ודוה .םהינש ; םיללמואה
 התואנ רתוי .ךרד אוצמל היה רשפא יכ , ןידה .תרושכ .אלש היה
 אלש .תוריחבה < ושענ יכ לבא  ..תובבלההתרעס תא  טיקשהל=
 לש | .הָיתועיְרִי = יפל ,הבררא | !ריכוהל אל | יכ סה --- ןנוהב<

 ןמאנ ... רוקממ = יאדווב . הלשממה | לש = היתועיריו---חלשממה .לש
 רוחבל ..תתא .העהכו רחא בלב = תוריחבה .לא םידוהיה .וכלה---|ה
 .ול ורגנתה. םירוטטינא ..לש ןטק ץמוק קרו  ןויטשנוולב  .אקוד
 ידכב ,חְלכהמ השעש המ השע אוה  םלוא .. םנמא הרי .אבצה
 אצמנה , ליחה לכ היה וז תימצע>הנגה אלמלא .ומצע לע ןגהל
 םישרוד ! םירוטטיגאה = תיפונכ = ינפל ..ללח  לפונ שטיבוהורדב
 בוט---םימשאה .. ירחא , שורדלו = .רוקחל = היפימוק = תהיחב .םחא
 י תמאה תא ררבח .איהו ונלשמ היסימוק רחבנ ונחנא לבא ! הפו
 יארוב .תוריחבהדהשעמל םג אבצל םג עגונש המב ונלש תמאה
 ,םכלש וזמ תיביטקייבוא  רהוי  יהתש

 ןיא---רוחבל .הלשממה ..הריהעש | , היסימוקה .לש וז .תמאו
 אציש יאְרּוב .אבצה  .ערפמל | הבימ תא .תערל ללכ השק רבהה
 אוה .הירטסוא  תראפת:יבצ הנחמה  ןכ לע אלה ,גלשכ ןבל
 אלה יקסבוקשיל .ראםימוקהו  ץיוועקטאיפ ווחמה?רש . ןואנל וידעו
 העש יפל םתרמשממ ורסוה וכ ,ולכאי םהיללעמ .ירפ תא -

 ןאכ ויה אל יכ  ,ריעיו ונתושרב אצמנה .רמהה אבי ? תוריחבהו
 םניאש ,םתפ  תוגלפמ:יכוסכס אלא = ,.תואנוא אלו םיפויז אל
 . םללגב .תומלוע שיערהל יארכ רבדה ןיאשו .םולכ  םירמוא

 הלשממה:תבושת תא | ועמש | םיאצילגה | םימטופירהו
 ,הארוה .ךותמ הקיתש---וקתשו

 :יפויז  ילמלא | יכ = , םינלופה = םיטטופירה = ורכזנש .רשפא
 טארסכיירהב לגרההתפירד = םויה םהל התיה אל  וללה .תוריחבה
 . ירטסיואה

 * ..םידוהיה םירחכנה לש םהיתונעט םג ומתתסנ
 האחתמ םעפה ייטסואה .טנמלרפה ילתכ ועמש אל םאו

 לוג לע תורירמהו סעבה לכ תא תעבמ תצצופמו חשערמ תירוהי
 לש ולוק קספנש ינפמ---אוה ךופשה ישטיבוהוררה .םדהו טפשמה
 . ירבעה בולכה

6% 

 םיגורהה .ןוסא לע

 + ילזרב עשוהי

 , םילשורי ידסומ לַע

 הילננאב רשא רטסשנממ  ,הישעתה תא הרילומ השירדה
 .םלועבש :הלוחגה  גראהךתישעת הב הרלונו ,גראזימולג םישרוד
 לכו =תולפת  ,"םישידק, םישרוד ש דו ק ה ץראב רשא םילשורימ
 הרב הרלונו ,םושקה  ,אומלעב הפי םחכש .החכוהזירמש .ינימ
 ;רלא םיכְרצ ז יפלו

 םה םיללחמ יכ ,םבל רתסב םיריכמ .הלוגה .ידוהיש .הרמבו
 הדמב ,םילשוריל םהיתובא ועבשנ רשא העובשה תא העש לכ
 ,תובאה  תוקתמ ןקורתמ םבלו תובאה ץראמ םיקחרתמ םינבהש
 םשוחי תא קיתשהלו םהיתונוע .לע רפכל םה םיצמאתמ הדמב הב
 יםילשורי, םשש ,םיחפ-תואספוקל םיכילשמ המהש תשוחנ" תוטורפב
 . ןהילע .ארקנ

 וריעמ = ותניבש | הזז אל םלועמש | ,לארשי רמוש אלול
 זא יכ , םירבק העורזה ץראה לע רריש היחת לט אלול ,וצראמו
 'םישירק,ל םידפוממ ץוח םולכ םילשוריב םיאצומ ונייה אל
 * . הלונההינב לש םהיתונועו .םהיתאטה לע םירפכמה  ,"תורכזהל,ו

 ינב םה םיררונש יכ ;םיקעוצו םידמוע ,הלוגהדינב ,םתאו
 ,םכרובכמ הליחמב ,הלוכ לארשי-ץרא ינב םה םינצבק ,םילשורי
 םיקסוע : םניא  םיילארשיצראהו םימלשוריה : םכיפ הנהי תמאדאל
 ןח ' חאצומ וז הישעת ןיא םאו .םכל השוררה הישעתב אלא

 ועבשנ רשא הלודגה העובשה תא וללחת לאו םתא ובוש םכיניעב
 םכתבוח תא םלשל ורמאת לאו ,םכמצעל ואטחת לאו םכיתובא
 תא ומישאה לאו םהא ובוש --- ,תוטורפב םכמעו | םכצראל
 הרוחסה תא םכל םיקיפסמה םיילארשיצראה תאו םימלשוריה
 ..: םיכירצ ם ת א הל רשא

1 

 תועוצקמ י"פע םקלחל רשפא ;םה םיבר םילשורי ירסומ
 יי הלא

 ןדפחהו הקרצה עוצקמ ,א
 ;תואירבה תרימש =, ב
 : . םידסחה-תולימג 2

 .לכל .תירמח הרוע םיקיפסמה = ,םייללכ  רובצ  ירסומ רך = ל

 .םיללוכ לדבה .ילב .ידוהי

 . םינושה וינוגל ךונחה עוצקמ .ה
 .'וכו תופסאל ,תואירקל םע-יתבו .םירפסדיתב ו
 : ןה ולאו תוקלחמ שלש וכותב ללוכ רסחהו הקרצה עוצקמ

 םניאש םישנאלו תונקזו םינקזל | םימינפ .הסחמ-יתב .,א

 , הדובעל םירשכומ
 . יוחמתו לישבת-יתב ,ב
 . םיחרוא תסנכהל םיתב .נ

 ! וללה םידסומה תא .הכותב .תללוכ .'א הקלחמ
 ,םיזנכשאה לש יםילשוריב תונקזוםינקו.בשומ, 4

 לש םפסכב ןיקמורפו סניפ ,םיבוט-ןב הייה .י"ע  מיהת. תנשב .רסונ

 הנש דע  להנתהו םיבידנ ראשו | דגאלדירפ חונמה

 , ..םירסימה
 ליבשב = תיבה | ,דחאה  :ולשמ םינינב .ינש ול .שי .דסומה

 חסומה י"פע ונינב תרוצו ,הנש יה רי עה .ךותב רמוע .,תונקוה
 ,ופי .בוחה הצקב רי ע 5 .ץ וח.מ ,ונשה תובה ;ןשיה
 . םיחרפו .םּוצְע .ףקומה .ראופמ

 .שיא 7886 ךרע תאוה הנשה רע ופח הלאה םיתבה ינשב
 ' .םימלש םישובלמבו םיאירב םילכאמב ,הפי ןיעב ולכלכתנו השאו
 :'האצוהה -םוכס = , רתויב .ןנואתהל היה רשפאהיא .ןויקנל עגונב = םג
 : .קנרפ ףלא םירש עו האמ דע הלע תיתנשה

 ןוערגה | .וז הנשב ולוכ טטומחנ הזה דסומה

 .קנרפ ןוילימה עבר רע ,רבדב םיאיקבה ירבד

 .םיללמואה םיאבגהו ,תושרהל .םניד תא .ורסמ תובוחהה ילעב

 = ולוס לע קדצב הנמנה ,םניפש דע ,וזכ הלודג הרצב םיאצמנ

 ייע

 -ןינב = אוה

 יפל ,הלוע



 < םלועה 6

 תא בוזעל. ךרטצנש  םירמוא שיו .,רעצ בורמ הלח ,היחתה ךרד
 ..העשל ץראה

 תונקז 10%7ו| םינקו 141 הז  רסומב ואצמנ חספה .רחא
 .וישכע םג וב תואצמנה תושפנה רפסמ והז הארנכו ,תושפנ 948. היס

 י"ע התע .להנתמ = ,וילע .רברל בושא רועש + ,הזה .רסומה

 ער התע-תעל .שרחה ריעה דעוו צ"דבה םעטמ רחבנש רעו הזיא
 ,םינברה ש"ע ותבוטל םילבקתמ םיפסכ םנמא . רסומה לש ובצמ
 ןיערפ ךרוצל .ףסכה ןמ קלח הזיא שירפהל ץוחנש םושמ לבא
 ,יל רגוהש יפכ . םיקיפסמ םילבקתמה םימוכסה ןיא ירה  ,תובוחה
 דועב ,תונקזהו םינקוה תלכלכב ץמקל םישדחה םיאבגה םיצמאתמ
 . הזב ץמקל תלוכיהו יוארה .ןמ ןיא תמאבש

 רבשמה אב ,השיררהו הריקחה ירחא יל עדונש המ יפכ
 ,ולא תובס .ינפמ

 ,הצילמ-יבתכמ םינקזל .תהל וברה הלונבש םינקסעה (א
 םיאתה אלש בר  רפסמב םינקז  דסומה לא ולבקתנ /ךכיפלו
 "אינודנ, וזיא םימעפל וסינכה םינקזה םנמא  ,רפומה תוסנכהל
 :לכל התלע ןקז לכ לש ותסנרפ לבא . כיור תואמ שלש ךרע שיא שיא
 ןקוה "תינורנ, = התיהש ירה .הנשב כ"ור םישמחו האמב :תוחפה
 ,רסומה לשמ ולוכ סנרפתמ היה כ'חאו , ךרעב ,םינש יתשל קר הקיפסמ
 םיסנרפמ ויה יכ ,הז רסומב םימי םיכיראמ ויה תונקזהו םינקזה בורו
 . הגאד לכ םהמ הלטינו הננאש החונמ ואצמו ,םיאירב םילכאמב םתוא

 ינפל ריעה הז רבד לע .םיאבנה ןיב תודחא  רסוח (ב
 .היוקל הגהנהה התיה ךכ. ךותמו .. םמצע .םיאבגה ןמ רחא

 הדגנכו הסנכהה הברה הט עמ תנ תוערפה ירחא (ג
 יבתכמ לש לובמ הלוגה ןמ דרי יכ ,האצוהה הברה התברתנ
 ,םישדח םינקז הברהל הפחמ תתל םיאבגה ויה םיחרכומו ,הצילמ
 ,םימדוקה םינקזה תלכלכ יר םג הקיפפה אל הסנכההש י'פעא

 ילעבל םילעמ \ םיאבגה ויהש- ,הלודגהו .הבורמה תיברה ד
 תא הנש לכב הלידגה ,תונורחאה םינשה שמח ךשמב םהיתובוח
 ,טיציפידה

 היהש םושמ אקורד . זובזבל בורק. היהש ןוכסח-רפוח (ה ו
 םירפוסל רכש תולעהל החרכומ הגהנהה התיה לודג טיציפידה

 . הזב אצויכו ,לבת תוצק לכל השקב-יבתכמ ובתכש ,הבהה ,
 ,תישש ,תחא רוע שי הלאה תובסה שמחמ ץוח םלואו

 ,לשמל ,ולא ."הי שעת ה, תבס -- ןלוכבש הבושחה איהו
 5ע הנושאר הלעש ומכ ,דחוימ רנופב הזכ "םינקז .בשומ, דסונ
 רסומה היה | ,םיאבגהו  יקסנלדירפ .חונמה םירסימה לש םתער <

 םישוררה הנשב כ"ור 7 םישמח וא םיעברא ירהש | ,םייקתמ -
 היה רשפא . רתויב לודג םוכס םניא הזכ ץוחנו בושח דסומ תפכלבלו 0

 תדמ לבא .סנרפתמ רסומה היה היתוריפבש תמייק ןרק טאלדטאל רוציל
 "תורכזה,ו "םישידק, תקפסה םילשורי תאמ תשרודה ,היש עת ה
 לב תא אלמל ולכי אל םיאבגהו . ךרדה עצמאב הרמע אל ,'וכו
 . הנקז  וא--ןקז הזיא ףרוצמ היה השירד לכל ירהש ,"תושירדה
 םינקז בש ומ,  רסיו טסוהאפמ  ןיגרוח ברה רמע ךכ ךותמ

 ירהש = ,ןשיה ל הרצ השענ שרחה רסומהש וילאמ ןבומו .'ש דח ><
 תרבוע הרוחפ אוה וילע םותח ברש "הרכזה,ו "שידק, 5ע רטש
 תצק םידושח םישנא  םימותח וילעש רטשמ \ רתוי הברה .רחוסל
 , הלכשהב

 בשומ,ואילודגה תונקוו םינקותקזהה תיב,(<
 תנשב רסונ ,'םיזנכשאה 5ש שדחה תונקזו םינקז

 תנוכשב ,השדחה .ריעב .אצמנ = ,טסוהאפמ :ןיגרוח :ברה י"ע .ו"סרת =
 ,תונקזו םינקז -:םישמחו :םיתאמכ :וב וסח ,רוכש :תיבב  ,םירכובה
 השמחו םיעבש רע  ךרעב הלע תיתנשה האצוהה םוכס
 - .קנרפ'ףלא

 בשומ,ב .רומאכ ,קפתסהל הלכי אל תימלשורוה .הישעתה
 היהו ,ומצעב לוסלס גהנ הזה רסומה הנה ,תישאר .ןשיה "םינקז
 , םמצע"סוחי וא תובא-סוחי תצק םהל שיש  ,םינקו קר .לבקמ
 החכוהה-רטש תא םג גישהל 'רתויב לק היה אל הז רסוממ ,תינש

 7 היה הז דסומ : הרצקב ."הרכוה,הו "שידקה, לע
 הצורה ,הלוגבש טושפה ןומהה תשיררל המיאתה אל ותרוחסו
 תומה רמ תא םיקיתממה יתוילעמ ילימ ינהמ אוה םג | תונהיל
 ןינרוח ברה קקמ וז הש יר ד תקפסהלו ,הנש םירשעו האמ רחאל
 תונקזו  םינקז א תקזחה תיב, ול ארקש ,אוה ודכומ תא דפיו
 שרחה ודפומ תא רסיש העשב דסימהל היה אל ףסכ ."לודגה
 חכב הלוגב ותויהב וז הרטמל ףסאש ,ןטק םוכס הזיא דבלמ)
 דּוסָי ליבשב ףסכ לבא ,(םסרופמ ןואג לש ותעפשהבו ויתושרד
 םיאיבמש "אינודנה,ו ,רוכשל רשפא אלה תיב ?המל םילשוריב רסומ
 ןמ < ןכ ירחאו ,םיתנשל קיפסת ירה  םתסינכ תעשב | םינקזה
 ןושארה ףסכה םתשכ : םימשה ןמ ומחר םנמאו  .ומחרי םימשה
 הטורפ םג התלכשכו .השדח אינורנ םע הנקז וא ןקז היבקה ןימזה
 לע .יטסוהאפה ברהל ופיקהש ,םיברעו םירבע םינונח ואצמנ וז
 הלוגחש ,םדאל הפקה תחל קפקפי הז ימ יכ  ,םהיתואסקנפ יפ
 ,ויבורקו ברה 'י"ע .רסומה להנתה הככ 3% ותרוחסל הקוקז הלוכ
 הלפנש רע םיבומנ םיתבחילעב גהנמכ םילכלכתמ ויה  םינקזהו
 ונממ לורגה רפומה לש ותטימש ריעב המסרפתנ ::םיזראב תבהלש
 ברה ןמ םג םהיתובוח עובתל םינונחה ואב זאו ,הלעמבו םינשב
 רמא ,ףיקת יברע  ,תובוחה-ילעבמ רחאש ,םירפסמ ,יטסוהאפה
 םלואו .ובוח לע ןוכשמ רוהב רפומה לש הרותה רפס תא תחקל
 םינקו בשומ תיב םגש ,אוה רקיעה . ןאכל ןינע  וניא הז טרפ
 ..לפנו טטומתה "'לודגה,

 םושמ ,טעמב קר המצע ריעל קיזה הזה רסומ לש ןוערגה
 הליפנה לבא . ךרעב קנרפ םיפלא תששל קר .םילוע ויתובוח לכש
 הסחמו ןנמ ילב וראשנש  ,םיללמואה םינקוב דאמ רע הענפ הפוג
 םינקול .םתינודנמ עבר ףא לוכאל וקיפפה אל םהמ הברהו ללכ

 רנאלוה)  ריוה ללוכ לע \ הנוממה  ,ץיברוה ברה לפטנ  וללה
 טרופקנרפ ילכרמא תאמ הז ךרוצל גישהש םיפסכהבו ,(דנאלשמיידו
 עבקו ץמקל חרכוה ברהו ,םיפסבה וקיפסה אל ,הארנכ ,םתוא ךמת
 תא .וליפשהש ,הזב אצויכ םירבד דועו םילישבת תלבקל תואקתפ
 == ןולקמ בערב ורחב םהמ םידחאו ,אתיירתב אלופיש דע 'םינקוה
 ,ןלהל רבדא וישכע הזה רסומה בצמ לע

 חכב כיג ח " םרר ת תנשב דסונ ."םיחדנ ףסרא תיב, 8
 םניאש םיללמואה- תא לכלכל התיה ותרטמו ,הי ש ע תה תדמ
 השדחה ריעב | רוכש תיבב אצמנ .אוה ,  הדובע םושל םילנופמ
 םיבדנממ םילבקמ ויהש םימוכס תרועב ש פנ םינומ ש כ סנרפו
 קיפסה אוה .עודי וניא תויתנשה  ויתואצוה םוכס ,הלוגבש םינוש
 בשומ יתב לע ץרקה אבשכ ךא ,תיב ןינבל עקרק ול שוכרל
 הריכמל | דמוע ולש עקרקהו ,אוה .םג לפנ שרחהו ןשיה םינקזה
 ןורחאה ןמזב לפטנ כ'ג הז רסומב ואצמנש םיללמואהל | ,ויתובוחב
 יאמל + וישכע םה םישוע המ %תיבה ידסימ ויה ימ  ,ץיברוה ברה
 -- :הישעתה חכב רסונש ,םילשוריב  דסומ היה % הנימ אקפנ
 ! ונניאו

 גאר5 דחוימ דעו הזיא רפונ = שדחה .ריעה דעו תמכסהב
 ולאל םגו םינקזה בשומהיתב ינש .לש  תונקוהו םינקזה לכ תלכלבל
 יתבב םוקמ .ןתינ וללה םוללמואה לכל , "םיחדנ .ףסוא תיב, :לש
 לוג .ןוערג שוש .רכינ ךא ,םלכלכי דעוהו  ,ןשיה  םינקוה .בשומ

 + םיללוכה .י"ע .גהנתה לכהו םילשוריב ריעל דעו ללכ היה אל הכ דע (*
 ..ריעל רעו םיזנכשאה ורחב התע



 םירומאה םידסומה  תשלשב | ואצמנ רקתשא . תושפנה תסכמב
 ףא הלוע רפסמה ןיא התעו ,(506980א880) שפנ תואמ עבשכ

 ,ותמ םתצקש רשפא עדוי ימ %םירסחה םה ןכיה , תואמ שמחל =
 י"פע םילישבתה תלבק ןולק תא אושנ ,הארנכ ,ולכי אל םבורו <

 המב םהל ןיא יכ עבשהל | ובייחתנש אלא רוע אלו ,הואקתפ

 ,וכלה רשאב וכלהו --- ,סנרפתהל
 שי  םינקזה בשומ .תיב תלכלכל הנמנש רעוה ירבח ברקב ו

 יולת לכהו ,דאמ םידורט םישנא םה םבור לבא ,םינוגה םישנא

 הזה יסכודותרואה-רואנה ברהל  היהי םא ,ץיברוה ברהב וישכע = >>
 םיורק םינקז םג יכ ,ובל לא םישי םאו יוארכ דסומהל לפטהל ןמז ּ

 הפחמ-תיב יכו םה ןילופו היסור ידילי םא ףאו םדא
 -=- ,הילע  רדהו דוה תוושל .ךירצ המואה תריב ב םינק5

 ,ול שי יאדו םויקדתוכזש הזה רסומה םיקתי וא

 (יאובי .ףוס)

9 % | 

 .ןהב בקע | =

 ,הָרְח הדל תא

 | שָא-יִרּואמ םיניִע םע הָרּוַח הָּהְלִי ַּא
 ...הָנֶצִמ הָדָעור הָרָז רופָצִּכ |

 :יב הָמָהִנ ,םחי יִבָבְל ב הָשיִבַ
 ו?הֶנִדָפָה יִתוחַא ,יִרְסְְת הַמ |

 ,ןחיתאלמ .הָכַב ףא ,הכ הָרְוחהַרְח תַא
 --םיִרּואטַהַל םיעקוב ינִעָמּו

 : ערי ינו
 . םיִוגס בל יב רוע הלאו הָלְָּ

 ,תֶא .ְֶתּורָחְש-ביִבָאּב דוע :עֶדוי יִנָ

 ,הָלֶטְלַטַה ,הָחְִה :ךָשְפ הָתָנִע רָבְּכ

 לב שפתי ,םאָהָּפ אבי ,םֶלָעַל ָּתְלַחְי

 הָאְלֶה הָאְלָח אשי לק רָשְנְכּ

 ;תַחייִלְּב ,התּו רק עמ ,דַעייִבְחְל
 = ליתורצ לָכ תֶא ענר חיכה =

 תיארו
 !ףלָע דב םיִקָחָש למ רט ,אָּב םֶלע
 תְרַעָשיאל חכְבו ףּב נע יִפְמַש קר :יאְ

 !יִדָיִמ וע .יטְקַמְת אלו -- ילֶא בש

 יב תָָחְלַעַ תרי לא כ
 !יִדרָתִּת לא --ןידַעְו בוש -יִּבְל ךא

 ין איג וב םָאְ -,יפונ אָרַפ םיִעָלְסףַ

 ו ּ : + םלועה < 0 /

 = ְךַּעָמְתַי םהֶּת-תְרְשַחְבּו רּוצ קָתְנָי שי
 יִדְרְחְּת לֶא ,וה

 .יָךָאשֶא , םהְתו רה לַעָמ .רַשָנ יִפָנַּכ ,יִפָנּ לע

 < (ח"םרת ןסינ)

 / ..%תֶא תֶדַעור

 םיִנָצִנְָבְל ְבְס דעְרְּכ ְּתַא תֶדְעור
 = ₪080 "שי יבבָאַה :תארקל
 ?םולָחְל 'אוה ןורתפה םִא וא םּולחַה
 !הָכָּכ ּורָה דוע ףַטָל אל ,רוע רָּבד אל
 . + תורה הּכ ףיִרָח הָמְל ךא
 !אוה ביִבָח הָמ
 הָכַּכ םֶרּצ ,שֶדֶח רוא אוה םָּנ רואָה
 4 ,וַעַו לקו
 -- : ב ל
 | ,רתָחָי םיִשְרָשה יקָמע יִנּפש דע
 / , תוינָשיבּ\ תועּונָצ .תוצנ קשני

 ,ןֶרָשְּב לעמ ערקו ןָליִעְמ
 ןיןררחשו
 : = = שח ,רַרָמש .ביִבָס םֶלּעָה לָּכ תֶא
 8 ו םֶלעָה אוה אָלְפִנ ,הָפָי ְךַא

 יי = = ביִבָא מאה

 ,יִתַעְדְי אל .קָפָש .יִּבְָא כ אל
 -- ,וָמְע ןיִא אָוָש-תַתְחְמּ
 - ףיאְרמל .ץקייו יִּב ןומְדק ןוא - יא
 0-2 ְבָבְלִל ול .ביִתָ סָלְּפ רַעַסיְוְֶחְבּו
 : = ! דמי ויִנַפְּב הַמּ

 . ,םיִרְְַָמ , רּהָט ןיעמ ץרפי כ
 ה ךֶפתְשְהְל .ףכו רוש גְלַדַי ,רוצ עקבָי

 :תֶנֶבַעֶה הָעְקִּבַה לע ןָתיִאזרַהְ
 0 .,,והב-תומהת ותמ ןנער שָמָש ץפקי כ

 [ , מלו לע , ריִעָצ לא .לֶא רי ףכ
 : , ודָנָנ ָלָעְו ףַצ םיִלּפְרַע םִיִמ

 ותָבָחַא תורָצוא ויִלָע ריִתְעַהְל

 תועָמְדּו קחצ ףּותִמ םיִיַח םייַח רצילו
 % ...יאָלָּפ ,שַדָח רָשאְ

 ..(תסרת ןפינ)



 ...;רישח יל -.יריש ,הָה

 ! הָכָכ יִּתְבַהַא רָשָא ,ריִשַה יִל יִריִש ה
 ...טָאְל ַעְוג יִנָאַו -- יִל הרש ּתַא
 -- חָחְּכִשִ , הָמְלְמ הל לָבַת ,ץֶרֶאָה

 תַא קר ,יח ךריש קר
 םַח הָעְרּוז תמו תמו
 .ןופ התנע אל ,הַמְֶא נפל
 = ףתְמְשָ ב יִחּפִמ ,םיִארְבִת יפה
 ,ָּךַתְבְצַשַרוה יִמע ,םיִרְבע ,םיִאַּב םָה .הָוַה
 ,םֶתּוְְּּב ףיחלְָּויְִכְו
 ,םָתּומ תארקל .סָמֶאְל םיִרָהונ םָה הנה
 ,העקוש .הָנהְו - ףוסןיִא לֶא הָרְתוח םֶתָיַמַה

 = - הָעְקּוש תומהְתהְזפהמ רַע

 - יִננַעַ ימולחו ,ּךְל אָרְקִא המ ?הַָמ א . ..
 ...1? הקוחר תא ,יִנְמ הקוחר ּתַא

 ייִגֶמ קתְרה קָתְרִה .קֶמָעְו רח רָבָעַמ
 ,תָבְשוי ,תְרַצָי ףֶל ,םיִפָשְכלַנֶעַמְב
 םיִרָשֶאָּמִל הָרָזַפְמ ּתַא תָכְלומ

 ;םיִָלָּפְת ךמ מ :ףוחצ תֶא
 וףוריש תא נוה יִמְסִק .ךשפנ יִקְרַּב תֶא
 3 תָבָדנִמ ּומָל בָהְז ל

 = הז חַעש ילּואו -

 הז הָעָש אל םִא עַדָי יִמ

 ,טָחלְו ךרָו זע ,לָצְלַצְי ךיִפָמ
 : ,הכ יּתְבַהא ,רישה
 ; ףיניע לע נג קָּפַס , לפרק
 ...דער ,רשא ןורכְז , קוחְרמ םולחּפ

 ייִכנָא .ריש יִתּויַה .דאָמ יִּתְצַפַח הָמ .,ּהָה

 ,הקְמו .הָּכַ ,הָאיִלְפ הָניִגְמ |
 ,יתיַה אל ולאכו דעל ב הְָחֶא יִּ
 ,הקותש ,הָנָמָאְנ הָבָהַא תֶרָמָשַמ
 יִבְיְלְע .אצמ-תַעְל רוא לש לָּ ויל

 .יייחיִמָהּב עַגְר ךָשְפנ בָבשְלּ

 ,הָמָמְתוליִלְּ תועָשְבּו

 ,הַמָּנה ריִעָה לַע ץצונ אָרּפ ליִל תורָשְּב
 ,םיִאְרִפ םיִעְגְְְו הָחיִמְּת תחדוק ,ּתַאְ

 : .ךבָּבָשִמ לע ַחונַמ יִּאְצְמִת אל |

 ,םַמולָחיםיִעְנ ךילָע וכמי הָליַל-תוהגנ
 = = ָתוקַשו ,הָתְנְתְּכ הָחְנָצ ,ּךַפַתְכ .ופַששי
 דְבָבְל רוקֶמִמ טאל טָאְל וָא עב ל
 ,הָלַטַמיִרואְמ למ ,ףֶסָבְַ ְָּפתשְָּ
 -- םִיָסְפַאדתודג לָּכ רבָעְו ַּפִּתְשה

 ,םַמּורָמְב ודע יעָמְשי םיולְש םיִבָכּּכ
 .,ַעּונְת אלו ּודמעַי םיִרּוחַש תונְּלֶא

 ,(ז"סרת .ולסכ)

 ,ינרק .הדוהי

 ..,ןּנָבְל גזר יִריִדאְל יכָא ןּב

 ,ןוָבְל .יזרא יִרָדַאְל יִכְָא ןּב
 ויִלָּתְלַת לע םיִרעיַהשישי אשְנֶבְו

 ,םימּודקזתּוכְלַמ רַתָּכ ,הָבישְתְרְרַה

 ,תובָאַה טולח בַהָו ידקדק לָע אָשֶא

 ;תוריִתָעָה תדָנ רו
 ,תיָח לח תבוש ברק אמ
 .יִנָמ לג רשא

 ףלוח תינרדק יִנָאש ינואר לא
 =( רֶבִנ תמְדַא ילע
 . תומולחה לָטנמ יִנָא שאר-דרומ

 ;ָשֶרקמ תֶא יְִרה ,םֶדָא ,םֶרֶא
 ! תודיִתַעָה ןַּכְשִמ
 וויִתיִאְר אל דוע יִנָאְ
 יִלְגְר ףַּכ דוע הָכְרִד אל םֶאְו

 ,יַתודיִתְע תומדש יל

 לפא אל דוע םיִפַא םִאְ

 = יִלָפיִה ףפ קשֶאְו
 , תואלפיץרַא ,הָנְשְי ,הָנשְי .,יתעדי ךא
 = יימָג םֶ ןח יִמָעַג רע
 ,ּהָל םירמוש םיִמּודק-תורעיו

 , תוכְלמ אָפְכְל ץֶרֶא יִנְורְּכ
 , םונְתִמ ול .ריָפוא לֶכיִה רַעְיְיִניִסַח ןיּבִמּו

 ,םיִמָיִה רָבְכְשַמ דמו ףָלֶמ אָפְּכ לכה
 "= ;תורודה קבא .הָז ,הָביִשיתְקְבַאְו

 "= אספה לַע ה
 ,הָבַחְמ אוגה הָנַש לע םויָו

 שלש השל ּורָשַבְתַה !רעייינור
 א - = אָּב לט
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 ;שָמָשדתפוזש .חְרזמיתַּב ,ּתַאְ

 םיִלָשּורְ רעשְּב ָךֶכיִסג תֶא יַמְדְקְו יִאְצ

 + ךשישיףֶתְכ ילע םימ תַמָח םַע

 .יָרּשְנ תֶא םירעיהןקז שדחיו םוי אבי ,יִתַעְדָי

 ופְסַכיִתְביִש םּמָת שָמֶש םע
 \ תּורָחשה בָהְו הָפְצִיְ

 ןוטָבְלַה דובְּכ תֶיָמּוד תא
 .ובְכור תַחָּפַמ סוס תוסרפ תַטש ררועֶת
 םיִמָי רָבַעְמ ,הָיְבְשַה טיִלּפ ,חַרֶזִמַה ךיִסִ
 ,ותְכיִסנ לֶא ָּפְחְ

 ,ּורָשְבָל רוא תַמְלַש הֶטוע
 ,ּוָצ לַע ול הָיּולָת הּדַח בֶרָח

 ,ויָדּודְניִמְי תַפּגִמ ,ןיִמוייקיתע רפס

 ,ומכש לע ול הָרּושק

 ,וניִמְי דב בָהָו לב

 ! שָמְש תפווש חַרְוְמַה תב

 --יאוח יִנָ ךיִחָאְו ךנמופ :יִנָ
 .ךשְּו
 אבָא יִצּפָח .זוחמ לֶא הָעיקש יִמּודִמִד םע

 ,הָפְרְכָא ךקפמ יפלו
 יובש תַדָנַא ךְל רפא
 .יִתּובְש תַדָגַא

 :םָיא ךְַ
 יתובָא-תובָא יל :ּווצ םיִרְבְד הָשלש

 : םֶמִע לֶא .ּופְסָאְנ םֶרָמּ

 נח ריִבְדל םיהלָא חי היו
 ו

 -- שפת םירעיהןקז נפל דוד רפס תאו
 / , םיִמְלוחַהישישי וב אָרְְ

 ,םִיְּבְרַעַה ןַמְגְרַא לּובֶט ,חַרֶומַה תַב ה קעמ נפל

 ְלְבנ לַע בירקת
 ,חַרָמ תדנירס

 + םכילע"םולש

 .םיִחְרֶפ
8 

 .יִניִחְירַה לַעָמ
.% 

 7 ,קיתעה שררמה-תיב ירחאמ ,ונריע הקבילאירתכב

 7 םיקחש"ובע רע 4 רשא ו רה 0

 < ףלחב חרות יתדמל רשא תע  ,םהה םימיב יל המדנ ךכ
 -רה :הזה רהל ונארק אורקו ,ונבר תיב לש תוקוניה ראש םע
 : ,יניפ

 < טפלה ,רקופה תמפשה םע  ,םיריהפה | ץיקה ימימ  רחאב
 < םישורקה .םירפפה ;רדחב הרות רוטלל ,רפסמב םירענ הרשע ,ןונלוכ
 ,ונידיב לכוא"יכרצו וניתועורז תחת

 ,םימיענה .הירהז תא הכפשו הקיתרנמ הציצה התע"הז .המחח
 : : :רהה תגספ לע ,זפה"ירהו

 < םיצצונתמו םיריהזמ .לטה ילגאו ,לטב ולוכ לבוט רההו
 ,ריואה ריהפו ךז .םיבשעב םה םייולת תוילגרמפ ;תובוט םינבאכ
 םיויהבה ץיקה ימיב דימת היהי רשאב ,שפנ-בבושמו ריהבו ךז
 .המחה ץנה םע

 <" תזה רדחנה הארמה ינפל ונרמע םסקדיזוחאו םימהדנ
 .לטב ולוכ ץחורו רהוזב ולוכ לבוטה ,אלפנה רקובה הארמ

 "== ,ונתאמ רחא רענ ארק =- +םידלי ,םתא םיעדויה --
 : | ינוסדרה לא הלענ הבה

 25 ,ןנתאמ ינש רענ ארק -- +םירלי ,םתא םיעדויה --
 ! םש ונייה אל םלועמ אלה , יניס:רה לא הלענו תמאב ספטנ הבה

 היה .לודג . יניסררה לא תולעל ונלפעהו ינלוכ ונמק זאו
 < םיספטמ ונייה ונילגר לעו ונירי לע : הדיקשה התיה הלודגו קשחה
 כ : יניסדרה לא םילועו

 -לא  ,ונירחאמ טיבהל וניִנָפּו רהה .שאר דע ונעה רשאכו
 < ןמ ונייה  םיקוחר ךכ-לכ | ,ונתזחא .הרער ,תחתמ רשא ץראה
 : ! וניניעל .ץראה התארנ הנטק ךכדלכ ,ץראה

 + ונילגר תודמוע היא + םידלי ,ונחנא הפיא --
 \ .םיקחשריבעל תחתמ % רמוא התא -- ןנחנא הפיא --

 דיבעל  לעממ | % רמוא התא --- םיקחשדובעל = תחתמ -- 
 / . 0 , םיקחש

 עיקר .החת מ "!לעממ | ,םיקחשדיבעל  לעממ --
 !םימ שה

 < שרדמה"תיב תא + םידלי ,שרדמה"תיב תא םהא םיאורה ---
 0 + םיאור םתא

 7, לדג ןטק תיבפי , ןיעל הָאָבַי טעמכ .ןכ ,ןכ --
 לספסכ ,ולדג ןטק ןחלשכ + רמוא התא --ןטק  תיבכ --

 ה .ןמק
 ,ולֶדג  ארמגה רפסכ + רמוא התא -- ןטק לספסכ --

 5 . יתולפת"רורסכ
 = .יזונאכ = ;תיזכ  ,הציבכ + רמוא .התא--ךותולפת"רודסכ --

 | . ןטק
 \. הנטק הינטקכ ,לופכ + רמוא התא---ןטק זוגאכ --
 ,הלמנפ ,גרפ לש ריגרגכ + רמוא .התא--הנטק הינטקכ --
 ב 0

 -בפשל ,רהה שאר לע חטתשהל = ונרמנו  ונינמנ  ונלוכו
 ו , הלעמל , ונישארו ןדקרפא

 = .וברקתהו = וכשמנ םימשהו | ,םימשה תלכתב .הפי יתלכתפה
 . דאמ וברק יכ רע ,ברקתהו ךולה ,ברקתהו ךולה ,יניעל

 יתועבצאב לגל ידי תא יתחלש יכ רע ,וברק ךכ-לכ
 וב .יתספת : ,וב .יתעגנ | | רקח םימשה עיקרב | ,םימשה עיקרב
 / .+ ריתזחא = ,ויתזחא ,ויתוחא  ,וב יתששמ

 ב ,יחור ,יבל ,יתמשנ ; םימשב ויה דבלב ינוע אלו
 ! . הלעמ לש הילמפב ,םורמב םש יתייה ילוכ

 - ,םוכאלמה תא ואר .יניעו ,הלעמ לש תילמפב ,יתויה םורמב
 ,םובאלמה ופמוע תובחרהו .הורוחצה םחיפנבב .תרשה-ןכאלמ תא



 הניננ לוקכ  ,יתעמש םהיפנכ לוק תאו
 ןגנמ ,יאשחב | ןננמ

 לוקב הניגנה | לוקו
 לביהב | בנועה, לוקב

 םירפסב .בותככ

 .רחא םוקמב | "םידמועו

 ,וילאמ ןגנמ היה לוקה =; הברעו האלפנ |
 ..ץק-ןיא םינרעו .םעונו .טטר בלה תא אלממ
 ,הרזועב םדמעב  ,םיגולהו  םינהכה תניגנ

 ,סדק ימיב ונל היה רשא ,שדקמה-תיבב ,ינדא
 , םישודקה

 .יחצמב הלק העיגנ העגנו ינפ"לע הרבע הרירקו ₪ תורו = =
 יניעו . יפָאְל עיגהו ינפ:לע ףלח ,םיהלא ןרע-ןנ חיר ,אלפנ חירו

 '' .טאל-טאל ורגסנ ,ןהילאמ ורגס
 ,םיצקש !וכל רדחה לא -- 6

 ! םכרכזו םכמש חמי = ,וכלת רדחה לא
 ,םבּבְרל רבדה תא רפסא רפס
 ! םכתומכש .םיקירדיפררמ ,לטבזיבלוה ובל

 תיב שמש לאירוע בר אוה | ,לאירזע בר :לוק -- לוקה = :

 רימת ול העוקת יתרטקמו עונש  ימטוחו םימעזנ וינפש , שרדמ

 ו ,רינש ןו

 םורממ ונלפנ .םואתפ"עתפל ,רבדה היה םואתפ-עתפל

 ! םכתומכש םיקיר ,םיבבוש

 ,םיתיחשמ םינב ,אנזוכה

 .ב

 .רֶצואָה

 רצוא ןומט קיתעה שררמה+:תיב :ירחאמ ,הזמ רהה רבעמ =

 + הקבילאירחכב ונלצא םיחוסמ ויה בו
 ן רצואה דע .עיגהל רשפא לקנב אל םלואו

 םאו .הולשבו  םולשב הקבילאיחתכ .ריעה
 ,.והואצמי זא---ושקבל רחא .שיאכ .םלו

 . הקבילאירתכב ונלצא םיחיסמ ויה ךכ
 האנק .ררועתה . אלשכ > ,םידוהיה  ןיב. תמא"םולש . םוקישכ |
 ה םכותב הבירמ ץורפה אלשכ ,היהת אל האנשו םהי

 רוע  תוליכרו .םהיהבמ

 . וחואצמי .זא--רצואה תא שקבל דחא שיאכ / ומוקי םלוכו
 ,עוקשו ךולה המראה (-- רצואה עקשי | זא -ןכ אל" םאו
 ..עוקשו .ךולה

 ונתנ .םילאירתכהו ₪ ונלצא םיחיפמ וה [ךכ =
 .םש הזו הפ הז ,הכב הזו הכב הז ,רצואה תא שקבל םבל

 תא הז םירתנקמו םיבירמ | ,םהיניב .םיחכותמו  םינוידמ ןליח
 רשא לככו +, והערב ..שיא- .ןושל - םיחלושו  םיפרחמ  ,םירמד

 תא הז רתנקלו .בירל .,חגנתהלו ןיידל  ופיסוה ןכ ,טקבל | ו וה |
 ךותמ  לכהו .והערב שיא ןושל חולשלו .ףרחל  ,םירברב

 םשל  לכהו = ,הריִתי = תובהלתר | ךוהמ  לכהו ,הבה תוררועתו
 ולדח אלו , ומוקמ .םש : רמוא הזו . ןמטנ הפ : רמוא הז :

 ,םירבדב .הז תא הז .רתנקלו ברל = ,חגנתהלו . ןוידל .םילאי
 ,הבה .תוררועתה ךותמ לכו ,והערב שיא :ןושל חולשלו ףרחל |
 ,.. רצואהו -- .רצואה םשלו לָכהְו  ,הריתי  תובהלתה .ךותמ ; לכה

 ..: עקשו ךלה > ,עקשו .ךלה .,המדאה יקמעמ

 5כ ויחי םא

 םבל :תא ונתו

 "רדחה לא ! ותֶאונת תא םתעריו

 3 55 ולועיש תא טילבהל לרתשמ .היה ןבל םדוקש םשכו

 רפסת אלה ,אופיא - םא 4 הפי ותוא תיאר 1 םנמאה .יברעמה
 0 < ..4 יתמיאו ,המו ,ךיא--יל

 ,לארשיהץראמ  רזח .התע*הוש ,רחא .ירוהיל  וניבר רמא ךכ
 . שדוקה-ריע םילשורימ <

 רברה תא יל אנ:רויצ ,ךממ .השקבב ,יל אנ-רפס .--
 ? יתמיאו ,המו ,היאו ,ךיא --ויקודקדו ויטרפ לכל הזה

 --ויקדקדו ויטרפ לכל רבדה תא ול רייצ ימלשוריה ידוהיה
 אמצב התשו עמשו, וחננכ בשי. וניברו . יתמיאו ,המו ,היאו ,ךיא
 + המוד רבדה המל לשמ . וקיהבה .וינפו דאמ  הנהנו וירבד תא
 , ולאוגו ובורקמ ,םיהרתנידממ םולשו  הכרב ול ואיבהש ,םדאל

 תסכרפאכ ונזא השע ,ימלשוריה ידוהיב ויניע ץענ | וניבר
 ,םישוחה + לכ .םוצמצ "ךותמ וירברל  בישקהו
 ינפלמ רחאהרחא םיטמתשמ ונאש ,םיררוסה  וידימלתב ,ונב ללכ
 יבג:לע טעמ קילחהל הצוחה תאצל םיבנגתמו םיקמחהמ ,ןחלשה
 . חרקה

 ונרזחשכ
 . םירפסמו

 ! יברעמ לתוכ --

 םיבשוי םהינש תא ונאצמ ןיידע ,ררחל בוש

 --יימלשורוה .ידוהיה .לא .וניבר רמא --
 ימיב .ונל ויהש ,ונירמחמ תיראש איה תאז אלה ! יברעמ לתוכ
 ,ונשדקמדתיבמ  ונל ראשנש ,הטילפה רתי אוה הז אלה ! םדק
 ! יבהעמ .לתוכ ! יברעמ לתוכ . לארשי  תכלממ

 . יכבב ולוק תא ןתנ וניברו

4 

 ,וקיס .מ

 לוח

 (.רופס)

 (:ףוכ)

1 
 השונ לש  הלועמה  החנשהה ףורצב  שכיה  ריואה  גזמ

 ליחתה תועובש המכ רחאלו .שגרומ ןפואב ותואירב תא וחיבשה
 םיכלוה וימולע .תוחכ יכ ,השונל םג תאז עיבהו : ,ןימאהל רבכ
 יכ ,השונל םתעד תא ועימשה םואפורהש יפדלע-ףא ,וילא םיבשו
 השענ וחור :בצמ ..תינמזו הָריעז .הלקה קר תרכינ ותלחמ ךלהמב
 התוא ולצא יהפלחתנ ןיונש תילכת הלחתב היהש הזמ הנוש
 ףרצהל :תרמתמ הפיאש ןימב ,רידת הב עוקש היהש ,היטפאה
 התוא  ונמיה הלטינ = , ןובקרר-תמהוזו הילבה"תאלח .לכמ רהטהלו
 הלטינ  ,וירבא .תועונת לכב תעפעפמ התיהש ,תיסראה תורירמה
 וליפאו ,רבד לכל םיתעל  שיגרמ היהש * ,הביאה :התוא ונמיה
 תא םילחהלו קזחל םילודג םייואמ  וחמצ ובלבו  ,ומצעלו השונל
 .רעונה תודחו  םייחה .תסיסת תא וכותל טולקלו ופוג
 וב .ושגרתה .אל ,יקמרונ יידע היה אלש יפ-לעדףא ,ופונ םוח \
 תורמל ,טילחה זאו ,ןכל םדוק ויהש ,תונושמה תופילחה ןתוא רוע
 ולועיש ןםויב . תחא םעפ קר .ורדומל ,םיאפורהו השינ לש םנוצר
 ותלחמ אל יכ ,טילחמ היה ,םימעפל ותוא ףקות .היהשכו ,שלחנ
 קורה"תכנפ תא . ותוחאש = תיערא הניצ | וזיא אלא ,ךכל המרג
 ,תחפטמ ךותל ועינו וחיכ תא טלופ ליחתהו ותטמ תחת ריתסה

 'שיגרה אל .יכ רע



 ,ויה  הקומונז= =

 -/ | טב--חב ןוילג
 - ההדחה החלה לה הלו ל א הל הלל הלה הההההוהלהה הלהלההההההההה החלה היה

 ףאו ,ללב ףטעתמ היה אל הפרח הטעמ  ןיעכ ויניעב התיהש
 העורושכ  ,ותבולומ יחשוב ההיהשכו .,עייתסהל .לרח רבכ והטמב
 לייממ לש .הרוצ לבקי\ םכולהש ,ןוכתמ. היה | ,ועורז תחת הנותנ
 םימעפ ןוב .גהונ .אירב שיא רשא ,הלוח לש אלו וגוז-תבו
 ויבינתמש ,ובבל לע דשח הלעמ היה ,םדב גזוממ היה וקורשכ

 היה ,ליגר"יתלב םוח הארה םוחה"רדומשכ ,םימעפ ;םד תהש
 .םוחהירדימ לש ולוקלקב רלוקה תא הלות

 ויהש .,תוציחמה -תא .סורהל וב ססות ליחתה וע .קשח
 רשא .,בולבלו .החירפ .הנופסה הונה תביבס | ןיבל וניב :תוצצוח
 הא תולשהל רשפאה .לככ ץימאתמ היהו .,הנממ .קלחכ התיה :השונ
 וב םירועינ :וימולע .תוחכ יכ:> ,הבזכנ  הנומאב .השונ תאו  ושפנ
 ,םיוק .ומצעב אצומו .שפשפמ היה  תינלוח :הורח ןימב ,רתויו :ךתוי
 הרקמ .ויניעב היה = םיענ לובמיפ = ןיעבו * ,השונל םג םיפתושמה
 תופכ יבעו השונ לש הפוג ..לקשמל הוש היה ופוג לקשמש ,הז
 רקיע לכ חיגשה ילבמ ,השונ לש הירי תופכ יבעל .הוש וירי
 תועבצאה םע תוריהזמה הידי תופכו ןנערה הפוג ןיבש ברה לרבהב
 םע .תוחופטה וירי תופכו שומכה ופונ ןיבו  .השונ לש תודורוה
 ,אשרה עצמ .לע חטתשהל רומת = ןוכתה ..תוינמצעה .תועבצאה
 תלתפתמש ומכ . ןליאל .ביבסמ .לתפתהלו ,השונ תחטהשמש ומכ
 ןחה ותואב וינפ תא םג ,אוה טילבמש ,ול המדנ םימעפ , השונ
 ויניעב אוה טיבמו ,הינפ תא השונ הטילבמש
 ,יארב .וינפ רתסלק תא תוארל הואתהו ,השונ הטיבמש ,המיענה
 הלצא יאר | קיזחהל ילבל התרזג תא לטכתש  ,השונב : ריצפהו

 המעטו ,יארה תא תבהוא הניאש . ,אלתמאב הטמתשה השונ)
 היה ךכו .(תפהשהדילובא וינפ .תא .וב רוקסי אלש

 וב = רקסשכו  ,ריעה  ןמ יאר .ול האיבהש רע ,הב ריצפמו רזוח
 טעמכש .,ובל לע הלע אל + ויניע הארממ להבנ ,חנושארה .םעפב
 שבוע .ןימ ולעהש .,תועוערזמהו .תולפונה ויתותסל ןיידע ונתשנ אל
 לנעב ץפק םואתפו  םעפ רועו םעפ דוע רקס אוה !רפע לש
 השאר תורעש :עבצל המור היה ושאר תורעש עבצ :.החמש בורמ
 + השונ לש

 ןוטא לש  יטנגלא  ליעמ  השונ התטעשכ | ,םימיה  רחאבו
 קשח והפקת . ,םילורשהו | ןוראוצה ילושב ינש תמקר םע רוחצ
 שגר ךותמ ותעד :וילע החזו התוננערו הרענה תנדע הארמל ריבכ
 ליעמה ךותמ הקיהבמה " ,תאזה הריעצה הרענה יכ  ,יטסיאוניא
 ולצא .ףלחתנ דימו. ,ול איה יטרפ-ןינק' ,איה  ותסורא ,יטננלָאה
 ועפשש תוחירה תא וכותל :טולקל .קזח רתוי שגרב הז שגר =

 וב ףטעתהו .ליעמה תא. הילעמ טשפ  ,תוללוה .ךרדבו ,השונמ
 אוהש ,ומצעל רויצ העש התוא .ךליאו ךליא בבס תיארפ הודחבו
 אלא .,וב .הלפטמה ותסורא הניא השונו תפחשה לוכא טנדוטסה וניא

 הז .ועדותה  תולוחמ ףשנ לע ,םה היסנמיג ירימלת ,איהו אוה

 הזב .הז םישנפנ :,הזל .הז הבהא תואקתפ םיחלוש: וליחתהו הול
 םיקשונו םתבהאל םיעבשנ | ,ז .ינפב הז םישייבתמ ,םיאור ןיאב
 ָ .תונושארה :תוקישנה תא הזל הז

 -יטנפ םייטנמור .תושנר ינימ ובלב ררועל "ליחתה אוהו
 םילמ יפורצו םיסנמור ינוגנ ונורכזב ופצו ולע םואתפ ,םיילטנמ
 . דאמ וילע .ובבחתנ וישכעו וירוענב םסאומ היהש ,םיסנמור לש
 ףחרמ .עונצו םימת חורש ,הבהא ירישל | םיעוגעג ובל .אלמתנ

 ' . םלועמ םלבוס היה .אלשו םהילע

 ליחתה אוה .השונ .תרבחב .רידת אצמהל .הואתמ ,היה וא
 ךלהו  תוינשמשהו םיגרפה .יחמצ :ןיב םיבשעה- תשיכנב הל .עייסל
 לע .עורז יבולש ולעו וספטש העשבו = , לחנה .יבאב . תוארל .המע

 ': תומימתה התואב

 .םירשב תואת '

 ופפועתה . ,םוזמז לכ עימשה |

 - הושמ היה 0 הז םהישאר תא -- ַחונל ובשיו עלס 6

 , םלעתמו .עיקרה ימורממ רריש ,םינוי > גוזל  השונ תאו ומצע תא
 ,םיבהאב

 ..וחומב .רוהרה םעפ ץנצנ--.. תרכזמל ריה-ילענמ .תחא --
 ב5 ימינ תא עועומה ,ימינפ טטר ןימבו השונ םע ולוימ תעשב
 לש הדי לעמ דוזלענ טשפ  ,הנושארה םעפב | בהואה םלעה
 ְ : ,ולצא העינצהו השונ

 ..ומכ .ןהינדעו הבהאה תישאר תא ובבלב היחה ומכ אוהו
 ,ומצעב שיגרה םימעפ . הנושארה הקישנה םסק תא ובבלב שר
 7 -יעושעשו בוכ-םסקמ הזב ריכה  םימעפ | ,הז .אוה ףיוזמ המכ
 . דימ ופלחו עגר ינב ולצא ויה ולא םירוהרה אלא  ,םיעותעה

 "טאלב  םנגתמ וליאכ ומצע השוע היה םעפב םעפ ירמ
 < תונרקסו קשח םיעיבמ םינפבו םש ההיה אלש העשב השונ רחל
 6 ,ןמיפל הנוהש ,חרפ לש ץיצ םהב אצמשכו ;הירפסב ףרפרמ היה
 ' !תחא אצמשכו ;הריתי הבחב | ודיב ותוא .ההשמו | ורקוס היה
 , עבצאל ביבסמ הכרוכו .החהומ היה ,השונ - לש השאר הורעשמ
 רוקסל דמח ;וב האצמנ אלשכ ,השונ רדחב  הַשעְנ יוצמ חרוא
 קקפה תא איצוהל רמח ;הישמ יטוח תועקפו התמקר תוכיתח תא
 התעבגמ יחרפב לפטל רמח ;וחיר תא חירהלו הימשב תיחולצמ
 ' תטמב ברואכ ויניע .ץעונ היה ,היליעמבו היתולמשב שפשפלו
 - .רצוא ןיעכ ,הלוכת הכימשו לוכת רכ הילעמ וקיהבהש ,השונ

 'הדמח ךותמו ,השונ תטמ ויניעב התשענ םימסק יור לש םולב
 5 < חרב תקלח לע ויתועבצא הא ריבעמו  הילא שגנ היה הבר
 2 . התכימשו

 !,הימתב .תחא םעפ .השונ וילא התנפ -- +ךל המ .--

 | 'ץלח אוהו ןליאל החתמ דחי ובשישכ | ,ופונ טטרב השיגרהב
 "* ועיבה ןינפ .הב עקתנש ץוק .הזיא .איצוהל .ידכ .,הלגר .לעמ .לענ
 יחשונ 5ע .הלע 'רבכ וליאכ ,זא ול המדנ . לודג ןיחצנ לש רשוא

 0 :וקשח תרעפ זועבו וירוענ םד םוחב
 תיראש תא .אירב םדא גהנמ ומצעב גהונ ליחתה . אוהו

 ,רנחלש יבנ .לעו ןיידע םילטומ "ויהש ,םירישכמה .םע אפרמה ימס
 ,הרובג :ןיעכ הארמ .היהו וררח תווזב .רמעש | ,ןוראה לא םינכה
 = < (הזב .וחיכוהב ,הלילה לכ .חותפ  .ורהח .ןולח .תא ריאשמ היהש

 ל , ויתוחב תא הסנמ ליחתה - .הלילה תניצל = רבכ  .ששוח וניאש
 0 לש קוח שגר וברקב ררועמ ליחתה .השונ םע .קבאנו ששונתמו

 " .וליחתה ובלבו והפטש םימולע ןוא וליאכ ,המוד

 לב םע .הואתה סיכ תַעַּב תא תוצמל םימוצע םיעוגענ- םיססות

 7 .הב םינוזמה לערה יפטנו השבד

 0 זז
 "= וטע ברעמב קפואה תוצק ,ברש םוי לש ושמש העקש

 תומימדא = .תיברעמ-תימורד ןרקב | םילק | םיננְע וארנ .ןמגרא
 רמוח ןימכ . םינראה תורמצ לעו עלסה ףכ לע החטתשה .הרורוח
 -ךעבמ לחנה ףקשנ היבוברעב םישמשמה בהוו ףסכ לש שורק
 ומכ לכהו םיברעו םילק .םיללצב הונה עקש |. תוברעה יגירש
 "ינפל תוחחא תועש תשגרתמה ,השוככה הממרה 'ךותב ףלוע
 : לש קותמ חירב גזוממ ,םינראה ףרש  חיר  ריואב עפעפ .םשגה
 תויצצ ורקרזנו וצבצב רבכ םילגלנעה ןהירז דעבמש ., תוינשמשה
 ירול .לעממ .ופפועתה םירובדה | ..ןהיחרפ לשמ | תובוהצ תוררוב
 = נלפתנ ףוקשהו .קדה םמורק וללה ףאש ,םיגרפה יעקפו תוינשמשה
 :ולבמ ,יאשחב ; םילוכתה םיחרפה יצינא ולעו ועקב םכותמו טעמ

 | .תוינשמשה ירו = ביבסמ = םירוכדה
 ל .. סכותל ורדח .אלו םהב ועגנ אלו םינרפה
 אש ה 0 -אבצ רשכ ,הונה ינפל  ךלהתה .אוה

 יעקפו



 וירי
 ל ו

 ,השונ ינפל רבע םעפ לכב .ואבצ הנחמ ילהא ינפל חוטבו
 םירבדב . לוכת ישב ליעמ השובל רוקע :ןרוא עזג לע הבשיש

 הינפ וליאכ ,ול המדנו . ןוסכלאב הב  ץיצה קרו ,המע אב אל

 םסקו ובל תא ךשמ הזו ,ןויפרו .הרורב יתלב הארי  ןימ םוקיפמ |
 םהיעבצב ןיע יביהרמ םיטוח לש תעקפכ ונוימר השענ . ראמ תש

 תולתפתמש ,הז בובוכ בר קשחב םהב להפתה אוהו ,םיבורמה
 ונוימדב דוע | הניא | וז השונ ;שבד. האלמ הכנפ ילושב וילנר
 אלכ השאל ול . תויהל הנוכנהו ךכ"לכ ותוא תבהואה ,ותפורא

 תא האר אלש ,איה הרו הרענ אלא ,אוהש לב ' קופקפ
 ,הננערו הפי הרענ ,םלועמ סחי לכ םניב היה אלשו םלועמ הינפ
 ,היתובשחמ רהוט תא ומתכ אל םירבג יניעו רעיב הדבל הלדונש

 ינשכ ,הב לושמל תוחולש ויריו עונצה הנכשמ לא ץרופ אוהו =
 .וילגר ןיב תסכרפמה ,השבכה .רועב .תיחולשה באזה |

 םינרפה תגורע לא ברקו םינושמה וירוהרהמ  רועינ אוהו =
 התרמש , תחא תלגלגס תעקפ שלתו םיעקפה ןיב .ורי תא עיקשה .

 רחא .דצמ שלופמ ןנערהו להלקמה הרועו לודנ ינוי זוגא  תדמב
 אוה . הצנ התלעה אל ןיירעש ,הנשוש לש עבצ ובותמ הלגמו

 השלוחה תא ותוארב ,דאמ הנהנ ,השונב תינוסכלא הריקס רקס
 ,תעקפה רוע תא ויתועבצאב םזוח ליחתהו ,הירבא לכ לע הכוסנה
 ויאת לכל ודירפה ,ונויבחמ הנשושה רדמס תא איצוה ו

 הל הרסחש אלא ,היח הנשושה טעמכ יהתו תיתושכ התוא השעו
 םיפרטה תא םזח ףופבל :תועבצאה יטוטח הב  ורכינו .תוננערה
 הנשושה לא וננובתהבו . םויפוא חיר עינה ופאלו הנשושה לועבנמ
 טישוהו השונ לא שננו הב בשנ ,המצמטצנו הסנכתנש  ,ודיבש
 . םירפדו .רמוא אלב הל

 ,ודימ הנשושה תא השונ החקל
 : והתלאש הלק |

 + חורפל וליחתה םיגרפה םולכ =
 ,הנשושב רתוי הלכתסהשכו ,ןוצרדיא לש םינפ הדימעה דימו

 : ןובלע לש שגרב  הריעה
 ..; תועבצאה הב וטטח ידמ .רתוו = 7

 םיטיבמש ומכ ,הנשושב  הטיבה : השונש ,דאמ ול םענ
 ,'לתוָו דוע. ול םענ ן'והובעתו .והוסרפ תוסג םידיש  ,הפְי רבדב :

 הנתינש ,הקסורמה  הנשושה תא הדיב קיזחהל .החרכוה השונש
 הלגתנ וינפ לעו ,םנוא-השעמ לש למס הב החארו ,ותאמ הל

 וכויחב השיגרמ השונש ,ויניעב היה "רורב .  ףצוהמ ךויח :ןימ
 הפירח תוקיתמ וזיאו  ,םישדקב ביעלמה ל לש :ךויח הז

 יניעב ומצע .תא הוזבהל רתוי דוע .קקותשה זאו ,ובל תא הפטש =
 תא הדימ חקלו סנוא השעמל ויעונעג תא הינפ5 םילבהלו השונ
 ,היניע לא השיגה ,היפ תא לאש ילבמ ,הפצוחבו הנשושה
 ותואבו ,הלש םויפואה חיר תא חירהו ופא "לא םג הבירקה

 הקדה ,העשה התוא לכ וינפ לעמ קלתפה אלש ,ףצוחמה .ךויחה
 והשעמל הדננתה אל השונ . הזח | יבג 'לע השונ לש ףליעמ לא
 השונ ריל רוקעה ןרואה עזג לע חנצ זא :רבד הרבר אלו ה

 ,הנשושב לפטל חלש ויתועבצא תאו השאר לא ושאר תא ךמסו
 אלו ושארמ השאר תא הטמש אל השונ ,הזח לא הקובדה .ו

 ךכ .השוע הניאש ,ושפנב רעש אוהו = ,הזח לעמ ודי תא הריסה | <
 תענכנו התופכ | וינפל תבשוי איה  ירהו ,הילע .ותמיאש  םושמ *
 הטיבמש .,המשנה פםופרפו דחפה ותוא ךותמ *וילע הטיבמו |

 , הפרטל הילע לפנתמה ,לעושה לע תלוננרתה <
 תוצקבש ןמגראה .ויתוביבס לע רקסו ושאר תא  םירה 0

 תימורד .ןרקבש םילקה םשגה יננע = ..רתויו רתוי .םֶכָא קפואה |
 ופטע םינראה תורמצו עלסה = ףכ ,ובעתנו רחי ורכלתנ .תיברעמ =

 ו ו ו גרש ,םע .לחנה ףא | הסבתנ + םורוחש

 הימתבו רשחב הב הציצה

 < לולה <

 תלוגל תחתמ עפשש ,דורו .רוא ספ חתמנ השונ ררח ןולח רעבמ
 ..עינה םבשומ םוקמ רע טעמכו הרורוה הרונמה

 לוקב השונ תא םואתפ לאש --- ...4 יתוא תא תבהואה ---
 הקישנ ווחל .לע .הקשנו ופתכ לע הדי תא החינה  השונ . הנושמ
 ,םנואב התאמ לג וז הקישנ וליאכ ,ושפנב רעש אוהו ,תחא
 הטמשנשכ . ובל תא ופיטשה | ץירע טילש לש  שפנ-קופיס ישנר
 ןופתכ לא 'הריזחהו םנ ןפואב השפת ,ופתב לעמ השונ רי
 תברקמש  ,וז .תפרוט היחכ  ,השונ תא  וילא ברק הסנ הכישמב
 הנשושב לפטל ור תא חלש בושו , היפ לא הפרט תא הינרפצב
 הב טטחמ ליחתהו הזח יבנ לע. השונ לש הליעמ לא תקדוהמה

 "הלנתנ :בוש ,שודקו עונצ רבדב תענונה ,האמט די לש הז טוטיח
 הקשנשכ  ,הודח יעוזעז אלמתנ ובלו ףצוחמה ךויחה ותוא וינפ לע
 . הרירק הקישנ םעפה רוע השונ ול

 ,רורוה רואה . ירחא ןכשמנ ויניעו ושאר תא םירה אוה
 רכה םע השונ תטמ םשמ הפקשנ ,השונ לש הרהח ןולחמ עפשש
 ינימ אלמתנ ובלו בכוס ליחתה ושאר ,  הלוכתה הכימשהו לוכתה
 חיגשה ילבמו ,םוקל השונב בהרס אוה .םיססוהו םיחדוק םיחוליק
 ךשמו .הדיב זחא ,עקרקה לע הלפנו הליעממ הלשלתשנש ,הנשושב
 הייבש הרענב גהונ אוה וליאכ ,ושפנב רייצו הונה לא וירחא התוא

 ,תרעוסה ותואתל הפוג תא ריקפהל

 וץ

 ידיחי ותטמב לטומ < אוהשכ -,ותנשמ 'ץיקה הלילה  יצחב
 רעב ורדחש ,רירגסה לול לש .בחטהו הניצהמ עזערונ  .ורדחב

 ונימ וחמב םירקנמ וליחתה תחא הנועבו תעבו  ,חותפה :ןולחה

 ,תיארפה הואתה ןורכשמ הנישה ותוא  החכרפ ולאכ ,םישותי

 וללח לע והופקת םיזע הטרח ישגרו ,הלילה תלחתב וילע ךסנש

 ןוקחה תא רוגסל ידכ  ,ובכשמ לעמ  םק אוה * , השונ תמות תא
 ץוחה ןמ וב העגנ הבוטרו הרוחש רי וליאכ ,ול המדנו .,חותפה
 סנכתנ ,ובכשמ לע רזחו ןולחה תא רגפשכו ..וינפ לע  הרטסו
 קפורמ  לועיש ,תחדקה תניצמו רחפמ ולוכ סכרפו ותכימשל תחתמ
 ,ןמיס ול היה הוו ..חיכ .תטילפ אלב לועיש \ וזיגרהל ליחתה שביו

 ףרט הלוכ ושפנ תא ןהנו הזל ללכ ששח אלש אלא ,ןנטצנש
 רקוב רוא .ליחתה .רתויו  רתוי וב ועקתנש ,הטרחה תושנר ינשל
 ןאכל הקס | ,וידגב = תא שבלו םק זא  ,ןולחה רעב  ץיצמ 'ריהב
 .ומצע תא . שונעל .ןוכתנ וליאכו ו סוכרפ :ךותמ = ,ןאבלו

 ףטעתה ,ולש הפרחה הטעמ .,ףרוחה תרדא תא .בלוקה לעמ ךשמ
 והאצמ | ,ונולק הטמ :,הבעהו רוחשה והטמ תא 'ףא שקבו הב
 ףרד רבע .ורדחמ אציו וב שפת ,קבא ,הסוכמ אוהשכ \ תיוזב
 רכב םישובכ .הינפו  הנושב .העוקש איהשכ התוא האָרְו .השונ ררח
 ןרואה .עוג לא ,וחרכ לעב .הצוחה "ותוא ףחר םלענ חכ :וליאכו
 חיגשה דימ .ולש חצרה השעמ םוקמל חצורה ףחדנש ומכ ,רוקעה
 ןהואה = עוגל ךומס  עקרקה \ יבנ לע הלטומ התיהש ,הנשושב
 ,םשגה . תופטו ,הכועמו השומכ ,לוחב השופכ  איהשכ  ,רוקעה
 לא וינפ תא ךפה זא .הילע  תוצצונתמ ,ושבייתנ אל ןיידעש
 ,קותמה:דורוה .רואה םשמ לומתא עפשש ,השונ לש ההדח ןולח
 ולוכו הררחו תפדרנ תבגראכ בבוס ליחתהו לודג דחפ דחפו
 שורקה םדה לע טיבה םיענ .שגרב .ורדחל רוח לעתשמו דעור
 ליחתהו ומצעל .םקנדתבשחמ וב הררועתה םואתפו ,ונורגמ טלפנש
 םע םיִכוסאהו ל תא | ,והדח תיוזב מעש ,ןוראהמ איצומ
 .םג ןוראהמ :אוצוה  .ונחלש יבג לע 'םררסו .םינושה .אפרמה-ימס
 ,ףסכה | תופכו , םוחה-רדומ תא ,ךומה .תושיכחו ה תא |



 תוקיפמ םיניעב ..ונחלש ףד לכ תא םהב הסכו .ןהילושב  תורחשומה

 הדימעהו האובחממ | קורהדתכנפ תא ףא איצוה  דיאל. החמש |:
 ופלש " ,םוחה-דֶדומ תא חקל  ףופבלו .ותטמ ינפל .הארנ םוקמב +

 "תיב תחת לא .תרחוימ האנהב רדוחמה .והצק תא .בחתו וקיתרנפ
 ,.ויחש

 הרשעמ = רתוי  ויחש-תיבב : םוחה-דדימ :תא ההשה  אוה
 ,חכונשכו ,תושעל .:ליגְה היה :אלש המ. ,םירימחמה דחאכ ,םיענר
 דימ אלא ;דאמ חמש ,תולעמ הנומשו םישלשל עיגמ ומוה גומש

 ןליאּכ ותלחמ תא ..טילבמ אוהש :הזב :יכ :,הבשחמ :ותוא .הדירטה
 השעמ .לש םשורה ינפב םירת השונ ייניעב ול  תושעל אוה  ןובתמ
 לא בה .ןוופחב :סינכמ | לוחתהו ררועתנ או ,הב 'השעש ,הלבנה

 קורהחילכ תאו ,הלק העש ינפל ונממ איצוהש המ לכ תא :ןוראה
 םשש ,תומוקמל :ריוחה והטמו .ותרדא תאו  ,ותטמ תחת : ךיתסה
 ,הררחמ ול .הארקש ,השונ לוק וילא = עינה . ןכל 'םדוק  ואצמנ
 . הלצא .סנכנ תואלשלשב .קותר ריסאבו .עתרנ אוהו

 ןיידע = השובל  התיהשכ = ,הצחהה-ןחלש ינפל הדמע השונ
 תא התשע איה :,רורו ישמ. לש :הנותחת תוסו .הרוחצ תנוהב
 ןןבולב  וקיהבה  םיפושחה ..הידש  יאצחו היריו- הראוצו .היתורעש
 ליאפ. ףושחה  הרשב ןבול אלא ,הילא = תשנל .ןוכתנ אוה :..רועמ
 .ומוקממ זז אלו :וינפ לע חפמ

 ילילצ = ךותמו . ,השונ ותוא הלאש --....4ךל המ +ךל המ --
 הז. ןבולו  ,וילא הברק איה ..תיסרא החונמ ןיעכ ול העמשנ .הלוק
 גע5. לש ךויח .ןימבו ,רתוי דוע .וינפ לע חפט ףושחה הרשב לש
 ;וילא :התנפ ,.ול המדנש :ומכ ,זובו

 ...? אירב..ךניאה =- =
 ,ןידח .קמוע .לכ תא השונ .הצמתש הואתה :ומכ , קתש אוה

 .השעש הלבנה לע תצק :הזב  תופחלו הלחנש הל .ריגהל הצר אלו
 תא .ול-איבחל הכלהו בוש השונ .ותלאש -- ..4ךל רק -

 המדנש :,ותפרח הטעמ ידי לע תצק םייפתנ ..ולש ףרוחה" תרדא
 דורצ לוקבו. ,וביעלהל .הנוכב .יב ותוא תפטעמ השונ :וליאב ,5

 \ : הינפל .ןנחתה
 ,,4.ילש הטמה ןכיה ...ילש הטמה --
 ורדחמ האיבה יארה תא: ףאו .והטמ תא ול האיבה .השונ

 רקסו ודיב הטמה תא שפת .אוה .הצחרה .ןחלש לע והרימעתו
 , םילוחה וינפ תא וב תואהל- ידכ ,יארה :ךותל

 ופרפר ...והטמ לע ןעשנ רמעו הצוחה  אצי שאר יופח
 םע  תונליאה - תורוכ .לע ,םינרואה  תורמצו עלפה ףב לע ויטבמ
 םיגרפה :תוגורע לע ,תוברעה יגירש רעב ףקשנה לחנה לעו ןהירצנ
 לכ ן םירושא לש םיריעז- םיחושב .ברועמה בשעה לעו  תוינשמשהו
 ונממ  וקחרתה  ומכ ,ךכ-לכ . םהל .:בורק .היה  .לומתא רועש ,הלא
 וקנוח .ליחתה לועישהו .ולשכ .ויכרב .. וניבו  םניב הרמעה' חציחמו
 סנכנו ותרראב ףטעתה .,תחדק לש דער עפעפ ויתומצע לכבְו
 אלא .,השונ וב .חינשתש :ילבמ  ,ורדחל .רובעל הצר ,הונה םינפל
 הנותחתה-התופבו הרוחצה :ההנתכב | השובל התיה :ןיידעש ,השונ
 ,ול .המדנש ומכ : ,תיפרא = הינוריאבו והתבכע = ,דבלב  הדורוה =

 5ע וב הסלקתה וליאכ ,ןנטצנ יארובש ,הרשח תא ול העיבה
 והביכשתו  ,חותפ .ןולח ינפל רחב .ןושיל  הרובג  הארמ היהש
 -רדומ תא הצענ = ,ול המדנש .ומכ | ,םלא םקנ \ ןימבו התטמב
 וידגב תא טושפל .השונ .הליחתה = ,ויחשדתיב תחת לא םוחה
 תכרעמ לכ םע .אפרמהדימס תאו קורה" תכנפ תא האיבהו וילעמ
 : , וינפל .הדימעהו םירישכמה

 הרמעש ,השונ ינפל ויניע : וננחתה ומכ -- ... יניבעת .-- =
 הזחא . ףירח חיר .תוציפמ תופט ףכה ךותל | הפלזו .ותטמ .לצא

 , תוסכמב .וחהסכ  השונו זע רתיב תחרקה תניצ .ותוו

 ומכ ויניעו .ותוספא לבב |

 ,ותישארמ ואטח תא +

 שיגרה .אוה

 " * / רתויו רתוי .והבעתתש : השונמ ושקב
 ול ריכזהל הנוכתה = ומכו ,הידגב שובלל הליחתהו  הרועינ השונ

 לומתאש : ,לוכתה .ישמה  ליעמ תא השבל

 , םיגרפה תנשוש תא וילא 'קיבדה ברעב
 והריבעהל הטילחהו ויחש-תיבמ .םיחה"רדומ תא השונ האיצוה

 ' תחא הנועבו ךרדל  תננוכתמ  הליחתהו ינוריעה  םילוחה-תיבל

 ' םעפ ול השוגהו הבאוכה ועלצ = יבג לע  תוינלפסאה תא הפולחה

 "התטמב .עוקש בכש אוהו : . םינוש אפרמ ::ימסו .בלחו קרמ םעפב

 ולוכ ןותנ היה ימכ םעפו ,תחדקה תנצ ותזחא םעפ ,השונ לש
 .ופוג לכ תא הפיצה העזו רעוב ןשבכב

 ל ,השונ ינפל ובבלב ןנחתה ומכ --- .., יניבעת ---
 ינמצעה ופונב | תונונעהו תוכרה הידי תופכב העננו ותנהכ תא
 ! ליבשב השעש ץוקישה ותוא לכב שיגרה רתויו רתוי ..חופטהו
 ,ןיאצחל .ץבש הכומ ןקז הזיאב םאתפ ,רכזנ . וירשבדתואת .קופס
 ונוימדב םאתפ ורייטצנ . הדובכ תא ללחו הריעצ .הרענ התפש

 ןנוימדב .ורייטצנ ;הואתה תחרק יזיחא .םימומ .ילעב .םירבכע . ינב

 לולי תא | םיללימו שלופמ גג רעבמ .םירקרזמה = םילותח וזיא

 .ינימ = דועו  םיעררפצו םיריזח = ונוימדב וריוטצנ  ;םהלש .הואתה

 . םתזחוא הואתה תיועש ,םימהוזמ םיצרש
 =. ומצענ ,.וללה  תוארמה תא וינפ לעמ שרגל ןוכתה .אוה

 =-ותוא זיגרהל .תוארמה ואב בושו ,םנמנמ ליחתהו ןהילאמ..ויניע
 ,לפשומ שארב ודי לע הבשי השונ . רעינו הלודג .הררח .ררחו
 ?  ףתרמ היהש ,יסראהו עולה ךויחה .ותוא  ףלח . האכודמו חנונ
 החצמ לע חתמנו ץבר דבכ ןנע לש לצ  ןיעב .הינפ לע םדו וק
 ,םיערק םיערק השענ ובלו השונ לע  וימחר ורמכנ = ..ריהזמה
 , הלפא םוהת .ךותל טאל-טאל איה  תעקוש ולואכ התוא האהשכ

 ירבשו םנמנמ בוש  ליחתה ,ומעמ  הכלהו .השונ המקשכ
 םילותח תללי וינזאל העיגה ומכ .  והועזעז םינושמו םירז .תונויזח
 םימוה ,הואת יפוטש םלכ ,םיוודו םיפונס םהינימל .םיצרש .ןומהו
 . ולאב . ולא םיללעתמו .םישחורו

 .חתטממ השונ .וחתאיצוה .קזח לועיש  ךותמ :רועינ וא
 "תא הפמע ,ולש תיטנדוטפה ףרוחה תרדאבו וידגבב והתשיבלהו
 =. ,הבכרמה .לא והתכילותו ןהטמ תא 15 טשותו .רוחצהו .לקה .הדירר
 הבכרמה לע השונ והתלעה בר למעב . הונה ינפל .ץוחב .הרמעש
 קספו לעתשמ ליחתה אוה . תבאוכה .ועלצל .תחתמ .רכ החינהו
 לע רקס .תורירק םיניעב .המיקממ הבכרמה הזז אל .הלק העשו
 הָויאב ,ןנערהו ' הפיה ףונה  ךותמ ךלשהש .,ןל המהנ ;וותוביבס
 ,השונ תא ףא וירחא ךשמו ,ץקושמו .םהוזמ רבה

 .ועטקו ויניע ורגסנ . לולתה רהה עלצ לעמ הבכרמה הדרי

 ..וחמ תא ולפרע םירז תונויזח

+ 

 ..בונבור .ש

 הָשְדְמַה הָיְרוטְסַהְּב .םיִִרַעֶה םיִסְצורְּפַה
 םיִרָבְעָה לש

 ו .תמועל וז .ונינפל = תורבוע \ םיסצורפ לש < תורוש יתש
 1789 תנשמ ,הנורחאה .הפוקהבש םידוהיה ימי ירבדב
 ולובירה רע הנושארה תיתפרצה היצולובירהמ וא ,1905  תנש

 תופילח \תואב ,הזה .םעה 05 .תיטילופה הירוטסיהב =. תיסורה



 הירו (הדעב המחלמ וא) תיחרא ההיצפיסנמיא וז .רחא
 הרוטלוקה לש הירוטסיהב .(רבל .תימשיטנא וא תיללכ) היצקא
 העונתהו תוללובההה -- םיסצורפה | ינש | הזל  .םימיאהמ
 ךררב וא .תופילח הז רחא הז המה םג םיאבה --.תימואלה
 ךוהב ווב וז תוכבהפמ הלאה .םיטצורפה  תורוש  יתש ,  תורחתה
 םיארנ ,םיבר םיטוחב .תאוה .הנורחאה  הפוקתה ימי .ירבד- תרשרש =
 םירוקמ ןהל שי ןמצעבו | ,ולגהנ אל > ןיידעש >  , םיארנייתלבו <

 . תירוהיה .הירוטסיהה .הולשלהשהב ,וזמ  תומדקומ  תופוקתב

 רתי םע תויוכזב  םירוהיה .תאושהל  ,"היצפיסנמיא,, :יונכה
 העשב ,ןשיה רדסה ימיב ,שרחה ןמזה ירפ אוה ,ץראה יחרזא =

 םא יכ ,םיחרזא .הרובח לש אל | היה ץרא לכב םירוהיה .בצמש
 הל הנתנ רשא | , תויחרואהל 'ץוחמ תרמוע ' ,הרו הנלפמ לש
 :ורפ, וא תויוכז לש בוצק  םוכס = דחוימ  ןוישר:בתכב הלשממה
 ,םירוהיל תונש תויוכז לע קר רבדל רשפא היה  ,"תויגיליב
 םובסב ןוערג וא \ הפסוה . ד"ע ,תיללכ .חרוא:תו כו לע אלו
 :נמואה  .יחרזא  תויוכזאיווש לע אל ךא ,םהל תונוהנה "תוחנה,ה
 תריצי תעשמ קר = תיטילופ = המסיסל "תושעהל = הלכי = היצפימ
 ,הנשיה הכלממה םוקמב , הוה ןמזב הגהנוהש .תייקוחה הכלממה
 תאוב העש העיגה הפוריאב . היצילופו םירמעמ .תלשממ .התיהש
 האמה ךשמב---ברעמה תוצרא ראשל ;1789  תנשב תפרצל
 הדמב .הב םינד ונאש הפוקתה ףוסב --- היסורלו ,הרשע> עשתה
 תריצי הרבע , תונוש תוצראב שדחה ינויצוטיטסנוקה רטשמה קּוחתנש

 רסונש העשב .("חבהה תוגררמ ךרד בורה יפ לע םירו"ל היצפיסנמיאה = |
 רותב וילאמ ןבומ רבד ךא היצפיסנמיאה  התיה ,שדחה  רדסה <
 םיידופיה םיקוחב בוהכה תיחרזאה = תוותשהה | רקיעב ללבנ טרפ =
 היצוטוטסנוקה  יקוחב םינושארה  םיפיעסה | ,תפרצב .היצרלקדה)

 לש תויללכה .תואחסונה לבא .(הזב אצויכו .הנוכיהה .הפוריא לש
 רותב םידוהיל תויוכז .יווש עובקל .תוקיפסמ .ואצמנ אל יחרזאה ןויושה
 תווהשהה לש ירופיה קוחה ןיא יכ ,ועמשנ תולוק ילוק  .לבוקמ : קוח
 ןויושה לש ותריל תעשב םג היה ןכ :םיֶרוהיה לע לח .תיחרזאה |
 םיטנמלרפב םינד וליחתה וא .. היצרלקדה םוסרפ .ירחא | ,יחרזאה
 תונשב תיתפרצה הימואלה הפסאב) טרפב םידוהיה \ תלאשב
 .(1848 תנשב  טרופקנרפו הניוו  יטנמלקפפב ,1789--91
 ,בותכ קוח. רותב םירוהיל תויוכז .יווש עבקנ .םיקופקפ .וויא ירחאו \

 :תלילש םינכהל רשפא היה  אלש יפל ,רבדב חרכה היהש יפל
 לבא .שרוחמה יחרזאה רמשמב בושיה ןמ רחא קלח לשי הויוכז-
 וא :םונימ ינשמ :םיבוכע ואצמנ .האזה הרחוימה .הרכהל םג
 ירדס תא הלשממה ידימ הקוחב האיצוה רשא  ,היצולובירה  ירחאש
 וא ; םיירופיה םיקוחה הא הלטיבו היצקאיר האב  ,היצומיטסנוקה
 הכלה | רותב  םידוהוה תאושהל םיכסה אל  ירצונה  רובצהש
 ןולחאבו ,תויוכזה וש ןי ד .הנהשנ ןושארה ןפואב  .השעמל
 ונייה ,ןושֶארה ןימה  יבובע = . םייחב הזה ןידה .תגהנה הבכעהנ
 :יטסנוקה ,ינמז  ךרע םהל שי ,תויכל ממה תויצקאירה
 ירחא תושדחתמו: תורזוח ירמגל וא תצקמב תולטובמה תויצומ
 תויצקאירה ןה האזכ היצקאירמ הושקו הוכורא .הרצק הקספה |

 ,היצפיסנמיאה לש ההמשגהל רובצה תודננהה -, רמולכ , תוירובצה
 םיתעל הלגתמ תאוכ = היצקאיר  .קוח  רוהב  הלבקתנש רֶחאל |

 אוה היצפיסנמאה ןינעל "תילטנניטנוקה הטישב ,ש הז  ללכמ האו ₪
 הפוקתה :תויצולובירב י]לת היה .אל  הלש יטולופה  רטשמהש " הילגנא
 -ואל ונימב בורק , רחוימ יפוא םש היה םידוהיה לש היצפסנמיאהל | השדחח

 :יסנמיאח יתש .ןה תורושק | תצקמב רשא ,(1899) םולותקה ..לש הוצפיסנמ |

 ,ירוטסיה ךשק וזב וז הלאה תווצפ

 תצקב , (ברעמב . תוימשיטנאה) - תררוסמ המחלמ תרוצב תובורק
 היצפיסנמיא לע \ אל וע  גורטק .לוקב הלגתמ | איה תומוקמ
 יריל עי גה ל םילדתשמה ,םירוהיה תמחלמ לע אלא ,הלבקהנש
 הבוהמ = תושקעב | םייקהמה > ,ןשיה  רטשמה םע | היצפיסנמיא
 . (היסור)

 הירוטסיהל ךורעל רשפא | הזב םירומאה םיסצורפה ייפ לע
 הקולח ינידמה  םבצמ | ןינעל םהב  םינד\ .ונאש םימיל , תירוהיה
 תיאפוריאה - הירוטסיההב : תלבוקמה = הקולחל | הללכב המאתמ
 היצפיסנמיאה תפוקת (1 : הלאה תופוקתה 'תא הב אוצמלו השדחה
 הררחש | תפרצש העשב ,(1789---1815) תיהפרצה>הנושארה
 הקילבופירה לש ןהעפשה תחת = , תורחא הוכלממו | ,הידוהי תא
 וא = םידוהיל | יחרזא .ןויוש ועבק  ,.תינוילופנה  הירסיקהו תחצנמה
 . ,הידנלוה) יחרזאה  םבצמ תא | תצקמב תוחפל ביטיהל ונוכתנ
 תישארב | ,היסור  םג--העודי  הדמבו ,הינמרגו | הילטיא  תצקמ
 היצקאירה תפוקת ((2" .(ושארה רדנפבלא ימי
 ,(1815--- 1848) --הנושארה תימילופה היללבכה
 תפרצמ \ ץוח---םוקמ לכב וא ולטב  היצפיסנמיאה | תולחתהש
 תפוקת (8 ; ןמוקמל \ םירוהיה = תויוכז .תולילש ורזחו----הידנלוהו
 ,(1848--- 1881) תינמרגה --הינשה  היצפיסנמיאה
 הרוטלוקה תוצראב :דוחיב ,זא עבקנש  ינויצוטיטסנוקה רמשמהש
 ךא) ברעמב םידוהיל יחרוא  תויוכז:יווש  יריל איבה ,  תינמרגה
 היטורב : "םילודגה = םינוקתה, תפוקתו = ,(לעופב םוקמ לכב אל
 ; חרזמה ידוהי .ברקב הרעב המחלמו היצפיסנמיא תעונה  הריעה
 --1905) .תימשיטנאה--הינשה היצקאירה תפוקה (4
 התיה .תיברעמה  הפוריאב . רובצה .ברקב .תוימשיטנאהש ,(1
 ,רומג = תויוכזדיווש הלועפל .איצוהמ  עירפמ חכל תומר .הוצראב
 היסורבש רובצהו ןוטלשה ילעב .המטשמו .םידוהיל ינירמו .יחרזא
 תויוכז = תלילשו - םירוהיל  םימורגופ רודס = הרצי = תינויצקאירה
 . רתויב הנוגמ

 היצפיפנמיאה לש ,.הוה .ינוציחה לופכה םצורפה םע זע רובחב
 , תוימואלו תוללוכתה לש --- ימינפ לןפכ םצורפ אצמנ ,  היצקאירהו
 לש היעבטה = ותוגומתה וא איה תוללובתה םש | הארוה
 ירוטלוקה וסופטש ןפואב ,ול ביבסמש תימואלה | הרוטלוקב = ידוהיה
 רפוכ = ומצעב ידוהיהש הריפכ וא ,והצקמ וא ולוכ ךבוא ימואלה
 ףרצמו .,תיתר התכ אלא וניא הזה םעהש ,רמואו ומע תואיצמב
 הריפכה לש הרוסיב הב: טילשה םעה לא ץרא לכב ומצע תא
 תבהא לש :םינוש = םיניממ  םיעינמ ינש שי  תאזה תימואלה
 שהח וניא ' ושארה ,תלעותה  השקב לשו הוירבה
 תועודי : תוריפסב עירכה = ,תונוש תופוקתב , תידוהיה הירוטסיהב
 תוירוטלוקה: = תועונתה | לש | והעפשה תחה | ,םידוהיה * ברקב
 לא  ךשומה חכה תא זכרמה /ןמ  החורה | חכה ,  תוימלועה
 לע " רבג: ,תיללכה  תישונאה הריטלוקבש ךשומה .חכה ;זכרמה
 לארשי ץראב היה ךכ . תימצעה תימואלה הרומלוקה לא .הפיאשה
 הרוטלוקה .תפוקתב .הירחאו תינענכה הרוטלוקה תלשממ תפוקתב
 םורדל הכומסה .תיברעמהיהיזא  לכב היה ךכ ; תילבבה<תירושאה
 היה ךכו .; תיאמורהתינויה הרומלוקה ןוטלש תעב םירצמכו הפוריא
 . הברה ירחא , דרפסבו חרוטה תוצראב היברעמה היחהה תפוקהב
 תעונהל .תיברעמה תודהיה הדבעתשה ,הרתי הושירפ לש םינש תואמ
 .:לוטב חורב :הנומשה האמה לש. תיאפוריאה .הלכשהה
 ורצי = .היתפרצה \ היצולובירהו ןוסלדנמ תפוקת . ללבב  תוימואלה
 ץוחמ = רידא = ףחור  חכ = םידוהיה ךותבש םיליבשמה  תוכרעמב
 תיללכה = תוישונאה .לא  תוימואלה .ןמ  :היה םימיה םגתפ . זכהמל
 תודהיה  תופרטצה לש םצורפה לחה התיה זא  תוירבהדתבהאו
 = \תרוטלוק  ההיח אל לעופבש יפל  ךא : .ברעמבש הרוטלוקה לא



 3% םלועה <

 ,חמודכו תינמרג  ,תיחפרצ הרוטלוק קר ,רחא ןיממ תיללכ תיברעמ
 ונושלו ןיסופט יפ לע ,רחא וא הז. ימואל ןוגב העובצ הרוטלוק
 םג מאב ןהל ולגפ  ,טילשה םעה לש ןתורפסו ,ורפס יתבו
 הרוטלוקה = תֶא ץראו ץרא לכב ידוהיה םעה לש :תונושה תוהכה

 אצויכו  םינמרגב  ,םיהפרצב וללובתר : רמולכ ,ה ל ש .תימואלה =
 הריפכל | הנידמו ץרא לכב 'התשענ = תינמוהה העונהה ..םהב
 ההואב הררשש הרחאה תוימואלה רובעב  ,תידיהיה  תוימואלב
 הנידמה התואב וא ץראה

 (יאובי ףוס)

₪ 

 ,.היבוטזרב

 . םיִנורמושהו םיִנְתְמַה
 ( ףיס)

\ 0 
 היבוט ןכ ףסוי השע רשא השעמהש רבדה רורב הנה יכ

 לש סמה תא .רוכחלו .המירצמ תכלל . ,םינורמושה ויבהוא תרועב
 הפוקה ,הלוגה ילוע ייתב השרח הפוקת ןמפמ ,הירוס ץרא לכ
 ויה היתואצוה  רשאו  היבוט ןב ףסוי היִה .ןושארה .הרובג רשא
 ןב ףסוי ,םעה לש :םייחה תונפ .לכב ראמ  תובושחו | תולודג
 ברה קזנה תורמל ,איהה .הפוקתה לש ןושארה .רובגה ,היה היבומ
 הפוקתה לש תואצותה ויה ןכ ומכו ,םעהל איבה רשא םוצעהו
 ,םעהל ומרגש הארונה .הערה תורמל דאמ תובושחו .תולודג איהה

 תא םינכה .אוה ,םירוחה ןוצר תא תולועפל איצוה היבוט ןב ףסוו
 רצי .אוה יכ ,הדוהיב .בשויה םעה ךות לא תודמעמה תמחלמ
 ויניע רשא דמעמ ,לארשיב שרח רמעמ םינורמושה תרועב
 ול .רצי הזה רמעמהו . וינינעלו םעה יכרצל םידננתמ ויה ויברצו
 םעה יייחב ' .םישדח :םייח יכרד םג השדח הרוה םג טעמ טעמ
 . תולהבתה האב תובשחמה םלועב םיינחורה וייחב ןכ ומכו םייתרבחה
 לודיגה .לש'באכה םצועמ ררופתהל םנמא לחה קצומה שונה
 יעבטה וחכבו. בָאכה לע רבגתה טעמ טעמ | לבא  ,תולדבתההו
 .הנושארבכ | קצומו דחא תויהל .בשיו לודיגה תלחממ .אפרתה
 -- השדח תודחאתה יריל תיעבטה תולדבתהה האיבמ םלועבש גהונב
 לרבתמה .ףוג לש | ,ויפנעל ףעתסמה ץע לש תינגרוא .תודחאתה
 .י תאזכ תורחאתה ידיל םירבדה םנמא ועיגה אל הדוהיב  .וירבאל-
 יפל ,ירמגל .החודה חכה תא ול רבעשל לובי אל ךשומה חכה

 ויה רבכש םעה יקלח ךותב ידמ רתי .רוופמ היה ךשומה  חכהש

 רמעמה היה השק ןכ לעו . םיניש םינעבו םינוש תוצראב זא םירוזפ

 ויתוררשב לארשי םע םע ותמחלמו ,תחפסכ . לארשיל | שדחה
 לככ לבא ,תוערו :תובר תורצ ידיל המחלמ .לככ האיבה תובחרה

 ,התוארפו התוירזכא תוהמל .,תאזה .המחלמה םג הריעה המחלמ

 תא התיחהו הלודג הרובעלו בר השעמל .םימדרנה .תוחכה תא

 ןנורתמ .רובגכ  הציקהו הנשי רשא ,המואה לש תימצעה הרכהה
 \ . ןיימ

 לעו וישעמ ירו לע, יכ .,היבוט ןב ףסוי לע ריעמ .םופיסוי

 םמיריו .םדורמו םינעמ לארשי .ינב תא םירה :וחור חכ .ריבכ ידו

 םירוטה בתוכ .(10 ,1\1 ,.א11 ,םידוהיה תוינומדק) 'רשועה רמעמל

 ,יולה קחצי יבר לש תולגתה לע תודחא םימעפ הז .ריעה הלאה

 םעה תא ןפוא םושב המירה אֶל היבוט ןב ףסוי תובע יכ

 המראה | תדוכעב םישדח  םיניקת ההשע אל ,"רשועה רמעמל,

 המיקה | היבוט ןב | ףסוי תדובע לבא ,הישעתו רחסמב אל ףאו

 הקתע הירופ ץרא לכמ סמה תריכחב רשא ,הדוהיב השרח הנלפמ
 תובר' םירע :לע  השורפ התדוצמ תויהב ,בר ןוה הרבצ םג
 ךותב .םיריבא תגלפמל :יהתו םימיה וכרא אלו  ,תונוש תונידמו
 קלח | ,םינושארה תורוד) הביבס לכ לע  הארונו  הלודג ,םמע

 ', < םירוטה : בתוכ ריעה ןכ ומכ .(האלהו .א"'צ ,ישילש ךרכ ,ןושאר
 ;תאזה הקיתעה הנלפמה ןיבש הלודגה הברוקה לע רבכ הז הלאה
 ! | =  תגלפמ .ןיבו = ,תונויתהה -- התילעו סמה תריכח -- הדוסי רשא
 "חכב האצי איה םג  רשא | ,הפוריא חרזמב השדחה  םיליכשמה
 לע  רוזחל = אלש  ירכ :,םיכרעה תא תונשלו ךולמל סמה תריכח
 ידכ = 'וננינע לא : רשי ןכ לע רובענ םעפ רוע הלאה : םירברה

 %הלעמל  זמרנש רצה והואמ תוערואמה תולשלתשה לא ןנובתהל
 "תרזע ב השענש יד אל היבוט ןכ ףסוי השע רשא השעמה

 ".ולכו אל .םינורמושה | . םינורמושה  ךרר/ לע  םג יכ םינורמושה
 יתדה  .הנבומב ןיב .ןויושהו תודחאה תרות תא םחור לא טולקל
 םיאיבגה  תרות תא וחינוה רשא ירחאו ,יתרבחה הנבומכ ןיב
 " הארמל קר וז תא םגו השמ תרוה תא קר םהל וריאשה ירמגל
 יהא: .ומישיו םוג ירחא םמע :יכרצ תא .וכילשה העש התואבו ,ןיע
 ךלה  חיבוט ןב ףסוי םג .םהל בכרמל סוסו םהילגרל םודה םמע
 ' וכ  ,תעדמ אלש ,תמאל בורק רתוי ,וא תערמ םא הזה ךררב
 ,קפס ןיא  ,תערמ ןושארר  דעצה תא השעש ,טילחנ םג ול
 רבכ ויה .ויהחא םיאבהו וירזיעו אוה השע רשא םירחאה םידעצהש
 ", ךשא . תוחרכומ  תואצות -- ןושארה דעצה ןמ תוחרכומ תואצות
 לע 'וטלש ןה הברדא אלא ,ןהילע הטילש רוע התיה אל תעדהל
 .ןה ןכרר לא הרשיה ךרדה .ןמ התוא וטהו ,תערה

 תונויתהה :ויה ןושארה דעצה ותוא לש תואצותהו
 .'םע המחלמה ,ותוברתלו לארשי םעל תורכנתההו
 ,הברועמה םתוברתו םיירופה תרזעב וישדקו םעה
 הגנכ המחלמל" םעה חור תוררועתה--ההירהאו
 .תוכפהתהו ם -- םינויתמה םיריבאה דמעמ
 :..םיפותיבו םיקודצ לש תכל הוה דמעמה

 =  םינורמושה ולטנ הלאה םינויתמה ושע רשא םישעמה לכבו

 ,לארשי ישדק לכלו לארשי םעל ורכנתה הלא ןכ הלאכ .קלח
 ' םלצ | וסינכהו = םינויתמה | םירופה | יכרדב וכלה הלא ןכ הלאכ
 בשויה םעה | דגנכ המחלמל ואצי הלא ןכ הלאכ " ,לכיהל
 העיגה רשא רע ,החונמ והוכיררהו והופיררה והורתכ ,הרוהיב
 :תוררועתההש | ,המורו  .התנשמ | הרוענ * המואה חורו העשה
 | ירפכב עקושמה םעה יקרועב םישרח םייח םג הסינכה--הדוהיב
 ינפואו  ויית .יכרד תא םג  טעמ 'טעמ התנשו | ןורמוש
 2 . ותבשחמ

 9 יה
 :תושאר .התיה | ,הירכנ  תוכלמ לכיהל לאינה אב רשאכ

 ,ןב .ףסוי = ."ויתשמ ןיובו ךלמה גבתפב לאגתי אל רשא, ,וכרד
 < ללוהתיו .םירצמב  ךלמה ןחלוש לע לכא, וכרד תישארמ היבוט
 "תולוחמב תאצוי .הרז השא לע בוגעיו המזו לבהל םג .רכמתיו םש
 "| וכרד  תישארמ,  .(םש ,םש)  סופיסוי .וילע .רפסי .רשא | לככ
 ",םש ,םש ,יולה . .קחצי יבר) .(םינויתמה) ''םינויה יכרר לכב :וחא
 ינהנמ ופנכנ וב ךרה שא חתפה תא חתפ הוב , ('ב ב"צ
 . םידוהיה ייח .לא תונויתהה

 ךלממ ונב  םונקרוה בש רשאכ :,האלה ךלה תאוה ךרחבו
 לפנתה ןעמל ותארקל ואציו .ויחא וב ואנק לודג דובכב םירצמ
 | םהב | ההכ אלו  רברה תא עדי. םהיבאו  ,שֶפִנ ונרהלו וילע
 ",תערל רבכ םילוכו ונגה רבל :הזמו, ,(9 ,םש ,םש :סופיסוו)

 = \חמכ | דעו  םידוהיה וכרה .לכמ  ומצע-ףסוי םג קחרתה המכ רע \



 ,6א גיצ ,םש ,םש :יולה .קחצי יבר) "םינויה .יכהה .לכב :ךלה
 . תילארשיה החפשמה תורסומ וזגרנו 'ה ינפל רשא ןחלושה, ללחתנ |
 וילא םיחפסנה לכו .ותחפשמ ינבו לודגה ןהכה לש ותוחא ןב דיו =

 ןועמש  .השחה = לודגה . ןהכה וינוח , הנושאר הזה לעמב התיה |
 םע  .םתמחלמב : היביט ןב: ףסוי ינב | ידי לע | רזע :ונב \ ינשה
 : סופיסוי) ,שפנהו  םישעמה .ןורשכב םהמ לודגה םהוחא  סונקרוה
 ,(11 ,םש ,םש '

 רופהל, = םנמא :רוענ .ינשה .ןועמש ןב- .לורגה ןהכה וינוח | =
 היבוט  ינבמ הגהנהה תא תחקלו לארשימ | תאוה תצלפמה תא <

 םמצעב םתוא שרגלו םה ודימעה רשא םיריקפה לכ תא ריסהלו
 םג .תכלל .וקחריו  םררמב ודמע היבומ :ינב לבא ."םילשורימ םג:

 וינוח לע -תאזה .הרובחה ינב ונישלה .רשא ירחא ..  םתרובח' ינכמ
 תא ול הנק ןויתמה ןוזיו ,סנפיפָא  םוכויטנא ינפל 'לודגה ןהכה
 םיתב  שדקמה | לצא תונבל ןוישרה םע רחב | הלורגה .הנוחכה |
 ,םיוגה .ינהנמ תא .לארשיב גיהנהלו םינויה ךרד לע  תוששוגתהל
 ןוזי תא רוסי  יכ  ,רחושב והתפיו ךלמה לא .סואלונימ  ךלה |
 ,הזה שיאה לבא .ה הלוהנה הנוהכה תרשמ תא ול רופמיו .ותרשממ "
 קר ןח אצמ .,'ה. לכיהב  "םמושמ ץוקש,  דימעה רשא" ,סואלינומ <
 םיטונ םתרובח ינכ .יכ :,היבוט ינב- תוארכו . חיבוט :ינב :יניעב =

 רשא .ןורחאה :הצקה רע רחי םהמע תכלל םיצפח םניאו .ןוזו .ירחא
 תא שי כ .,15 ודינהו ךלמה לא | וכלה  ,סואלונימ םליבוי וילא =
 יפ לע , .םש =! םופיסוי) םידוהיה  לעמ .לילכ .לדבהל םשפנ |

 -- זיפק ,ז'צ-גיצ  ,םש ,םש. :ויתוראהו יולה .קחצי .יבר תורעה
 רוע :היח אל .התע .יכ = ,וילאמ / ןבומ = ,(חיפק

 ידעצ .הדעצו | הליחתה .רבכ הרובעה * ..היבוז
 רשא המלש הנלפמ רבכ | התיה הפ .םהירעלבמ
 . הערה התוברתו הינינע

 םינורפושה .ירחא םירוחה וכלה םישעמה תישארב םא לבא =
 התע הנה ,םינורמושה  ידימ הגושארה הרזעה תא לבק היבוט תיבו.

 םינורמושה :ןמ: תכלל וקיחרה = הדוהיב  םירוחהו לגלגה  ךפהנ
 לש | החכ .הז ..הדוהיב םירוחה  ירחא .תכלל ולשהנ .םינורמושהו
 םלועב םדא .ןיאו .םומשל דע הלוע איה הלוע איהשכ :וז המוא
 רע .תדרוי איה תדרוי איהשכ = ,התילעב המע :תורחתהל  לוכי <

 . התומכש הליפנ לפונ םלועב םדא ןיאו רפעל
 םידומ .ויה .השמ  תרותבו םיא'כנה תרותמ .ושרפ םינורמושה 0
 ,הרוהיב . םינויתמה .תרובח .. םידומכ םמצע הא םימישמ וא .ןיירע =

 םילשורי יתבמ םיברב היפנע .תא הטשפו .היבוט תיבמ .האצי רשא
 :רמאמה ואצי םהמ ..לכב. תרפוכ תויהל הצפה ,הל הצוחמ םגו

 םווגה = 'לככ היה = ונינפש םימעה  םע  תירב, התרכנו  .ומוק
 :לכיהב םלצ דימעה רשא סואלינימ .אצי םהמ .לארשי תיב =

 רכבי ר ךריצילכ

 םג .םינפל ןוא
 םשל | המחלנ

 לארשי יאנוש תא וארק רשא  םידגובהו םינישלמה .ואצי םהמ
 םישקבמו \ םמעב * םיצקמ ויה  םהמע רחיו לארשו לע המחלמל

 תוקחל ושקב םינורמושה .המראה יינפ לעמ ודימשהלו ותולבל <

 םידוהי < אל : םוכויטנא לא ובתכ םה .םנ .,הדוהיב םהירבח תא
 ונרמש ונצפחמו ונבלמ אלו ...ונערי אל םירבעה יהלא תאו .ונחנא
 ךלנ יכ .ךיניעב איה הער .םא \ ,התעו * ,לא:ידעומו תבשה תא
 יטפשמו םיוגה תאריל בושנ ,םהיהלא תא רובענו םירבעה יכרדב
 םש :לע | :ונישדק םש 'תא ארקנו השענ = וניתוביבס .רשא :םיונה
 םהיחא = דגנכ. ומחלנ םג זאו . (םש ,םש + טופיסוי) ינויה רטיפוי
 .(,'3 ,'ג ,'א םיאנומשח) סונולופא .ליח ךותב םירבעה |
 יכ 'ףא ,תחא ךרדב םינורמושהו  םינויתמה וכלה התע דע 00
 םעפב םעפכ .,ויחא .שיא ויה םימידקמ יכ ,תחא הרושב דימה אל \

 המוצעה  'הפיחהה .םוכרדה .ודרפנ האלהו התעמ לבא . םתכלב
 ה < תינרוחא . םינויתמה 2 + הבקשה ו תאמ האש %

 אלו םעה לש  םיפררה  ירצב תורחא םיכרר םהל רוחבל םתוא
 תיב  רהטנ .רשאכ ' , תאזכ הפיחה ולבק אל .םינורמושה .  םדגנכ
 רה לע שדקמה .רהטנ אל | םיוגה = תובעותמ - םילשוריב שרקמה

 תרהטמ | יבכמ ירפסב אלו תוינומדקב אל רכזנ אל, = - םיזירנ
 ימרכ = :םייהכריק לאפר יבר)- "ואמטוה ירחא  םיתוכה  שדקמ
 םימי = ךרוא?. דומע ולכי אל  םינורמושה םג לבא ,(8 ,ןורמוש
 לע תמחלנה הדוהימ האצי רשא האשנהו הלודגה חורה תמועל
 םיזירג רה לע םג הרבע םיאנומשחה תרעס .הישרק ישדק
 האנקה למסכ וולע יינבה שדקמה תא דוסיה הע הנורחאל רערעתו
 םכשב ריואה תא םג טעמ טעמ הרהט תאוה הרעסהו .הנקמהו
 יתדה | דוחיה הרות. הלבקל תובבלה 'תא טעמ טעמ .הרישכהו
 , ןויצמ .האצי רשא יהרבחהו

4 
 ,ןוסלנצק י"ח

 ,תויפָרגְויְלּפיִּב תומישר

 .םיִעְנייִנֶבְל השֶדְח הָאְצוה
 והה6150180 <[ א 0 [ךן <>. 2880882 ₪ 06קאש, 8'060860 -

 תשס תהא גטטסנוססצעהנ 1) 28 א 0 ₪ 6, 8. 11. /ץחקאאג. 2) 17 6 -
 8 8, כתמפזה 030680. 8) 1 6 ק א 7. 11. סקס. 4) 8

 סח 676 2 10. 9. 0קוחשספה. 0) 18 606ק 0ה%5 [תקה ה,

 0 ה. 4הפסצא -- 010008. 191]

 ןושלב ונלש  םירוענחרינב = ליבשב = האירק:ירפס = תאצוה
 ןניא םהלעותו םתוציחנש םירב-ה ]מ דחא אוה -- תיפורה
 סניא וניתונב ל כ טעטכו ונינב לש  לודגר בורה .קפסב תולטומ
 לעו ;םירפס תאירקל השורדה הדמה התואב תירבע םיערוי
 םוירבעה םייחה .העירי הא בואשל  םילוכי םה ןיאש ינפמ | ,ןכ
 ילכ,ל חרכהב םה םיקקזנ * , תימואלה וננושל י'ע * ,ןושארה רוקמהמ
 ריעצה רודה ןיב הצופנ התעידיש ,  תיסור .ןושלב  תורפסל \ ,"ינש
 תשגרומ גופ ותואמ תורפס םתפב קר אֶל לבא  .ונצראב .ונלש
 וזכב אקוד ,הרחבומו הנוגה תורפסב אקוד אלא ,הרומאה תוציחנה
 | .םיכשומה | , םייללכ = םייפור /האירקדירפס .םע .תורחתהל | לכוהש
 וללח בור תא םיאלממו  ונלצא םירוענה>ינב תובל תא כ"כ םהילא
 לש והופיפי ,מ. םעמ ומעטישכ | דימו ףכיה ,  ינחורה םמלוע לש
 יפילעש 'שי םאו = ,ונל הרסח תאזכ הנונה תורפס םנמא * ,"תפי
 ןושלב  םירליל  האירק:ירפס וזיא .םימעפל = ונלצא  ועיפוי  הרקמ
 איה םהלועפ יִכ , ללכ ועיפוי אלש היה םטומ אלה -- תיסור
 ינפב רומעל  םילוכי הלאה םירפסה ןיא 'בוה  ו'פע :  תילילש קר
 -- ,תמאב םיררועמ םהו -- | , ררועל :קר םילוכי םה ; תרוקבה
 םירפסל = םילינרה םינטקה םיארוקה םתוא גוחב זומ לש שגר
 . םיצורח ם"ילומו םינמא"םירפוס ידי ושעמ ,  םיחבושמו םיפי םייזעול
 האירקה ירפס תא םהידימ םיכילשמ ונידליש --- ,אוד רבד  אצובו
 םג םימעפלו  ,םירזה ,םירחא תודשב = תוערל | םיכלוהו  "ונלשמ,
 , ,ונחורלו | ונייחל | , וגל האנש .םיאלמ

 תא בטיה הריכהב  ,הסידואב - םירכע םירומ תדונא הצו
 ,שנרומז! ןורפחה  ותוא תא תואלמל הצפחבו הוה ביצעמה בצמה
 ריעצה = רודל  תתל .התרטמש ,השרח האצוה, רבכ אל הז הדסי
 האירק-ירפס לש המלש תכרעמ  ;תוסורה ןישלה לע .ןומאה .,ונלש
 ארוקה לש ובלו וניע .תא 'םהילא ךושמל ולכויש ,תמאב: םינונה

 ןהו = ינוצחה  םדצמ .ןה ,םכרעב ז.ילפונ ויהי אאלשו ריעצה ירבעה
 . ו ריעצה .ארוקה ,ואוהש םייועולה םירפסה םחואמ , ימינפה םדצמ



 ,:תיסורה תורפסה | קושב .וליבשב םינכומ .דימת .םאצומ
 הטושפ ךרדב ."סוטנבוי,, .תרבח הרחב ,וז חרטמל .התפיאשב ,

 םירופס ןי מזה 5--.םירגתה השעמ תא הקחמ הנניא איה :הנוכנו
 קיפסהל | תע "לכב> :םינוכנה  .,םייתורפס הכאלמ | ילעב "לצא
 תחקול איח אלא ; הדחוימ תונלבק יפ לע םהילעבל םתרוחס תא
 ונלשמ :םיעודי . םירפוס - לש .תויתונמאה תוריציה ןמ . ,ןכומה ןמ
 תנקתמו :התרבמל = םיאתמ .רתויה תא :ןהמ .תררוב  ,ע"הוא לשמו
 ןפואב ,ריעצה ארוקה לש וברצל דיּכִעו ןיקת שרודש המ תדבעמו

 ,םירפס השמח לש היִרָפ השדחה הרבחה האיציה רבכ הזכ .תיאנ
 הינשה הירפה ינינפל תחנימ התעו ,(*רחא םוקמב ינרבד םהילעש
 : , הוב רפסמב כי'ג--התאצוה .ירפס לש

 םירבחמ לש םה ,םינושארה םירפסה ומכ  ,םינוקחאה הלא םג
 הוהבש ונמע ייהמ חוקל  םהלש רמחהו ,םייזעולו םירבע ,םינוש

 תוביבסמ םירויצו תונומה תתל : םיילומה תרטכל המאחהב ,רבעבשו >
 םיכרענ (רחא רבלמ) םמצע םירופסה ,תונוש תופוקתמו תונוש
 וילע אהת אלש ירכ + ;ריעצה | ארוקה לש .וכרצל שורדה רוצקב
 ןיא םיעושעשו תוחידב םאו ., לקנב םיארקנ .םלוכו .,אשמל האירקה
 ..ןאכ שי .יאדוב .תלעותו .ןינע .יד-=ןאכ

 הלאה םירפסה לכ אל יתונמאה םכרעו תימינפה םתובישחב
 התוא  .רדגמ . םצעב .אצוי  ונניא = ןירפוק לש = ורויצ | , םיוש

 םניא = .םייסורה  םירפופבש  םולועמה וליפאש .,העוריוו הנולבשה =
 - - םידוהיה תא ראתל םיאב םהשכ הנממ ררהתשהל :רייופע םילוכו

 ףרוחה תולילמ דחאב ותעיסנ :ךרדב רפ " בוצנישק אבצה:אפור
 הארנכו ,קיודמ וניא םשה) ליקצה וא השמ ירוהי לש הינסכאל
 ,ליטע ,הפיה .ותשאו (החפשמ-םשל "ליקצח,= תא רבחמה בשוח
 אוח , תיבה:תלעב לש היפימ .דאט  לעפתמו .שגרתמ = בוצנישק

 , לינרהיתלבה .הנֶח תא .ומכ \ראתל .םיאטבמו 'םילמ :יד אצומ וניא

 וזיא לש תושגר וב ךרועמו .אלפנ םסק הזיאב .ותוא םיסקמה
 אוהשכ "תחנו ליג  בורמ תוכבל הצור,  אוה | ."הֶאלְע ה השודק,"
 ... ףוס ןיאל דע .הלודג האנה םהמ הנהגי ;הינפ רתסלקב לכתפמ
 ---ןכילעו  ,םה .הטושפ  תירוהי השא ינפ אלה- הלאה .םינפה לבא
 בוט, התלמש  ףנכו  ,"שורק .שפר לש .תועוצרב םיסוכמ, םה
 המטחב תונושמ | תויועה ; וזיא  השוע איה  תעל"תעמו  ,ייאמהוומ
 ,ןבומכ .,ןיחבמ וניא :אוה--.ומצע תיבה"לעבו :,"וכו "וכו היפתכבו
 -לרחו הזבנכ ,ןבומכ ,הארתמ אוהו . ותשא "לש הדחוימה היפיב
 ןמרזנש \ ,רטושה ןודאה ינפל קר אל םפרתמו  ענכנה .,םישיא
 תא . רובשה "םיחורט. ינפל םג אלא ,העש  התואב | וקדנופל
 שייבו םיאלוממ:םיפירח .םיגדב = ,ןבומכ ,רבכמ איה .עסונה:חרואה
 אב- אוהשבו | (/) ותדופאל .תחתמ יאשהב ואיצומ אוהש ,חספ לש
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 המ לכ ירחא .ליגרה .ןימהמ אלש רחא רבד הפ שי לבא
 אוה .החלאנהו הלדה תידוהיה"הינפכאהב בוצנישק עמשו הארש

 ,יונל .ותויה םוימ .ירבעה םעה לש ולרוג רייע ויתובשחמב עקתשמ |
 םלענהו רימטה חבה ותואו תולענה = ויתווקתו םירמה דייונע ר"ע
 ... ויאנשמו ויפדור לש לודגה ןימהה ברקב םייחצנ םייחל ורדועמה
 תולעפתהו תוממותשה \ ישגר  םיאלמ | ,םיבגשנו םימח :םיאטבמב
 היחה הדיחה, .תודא לע ובל .ירוהרה .תא אפורה עיבמ ,תימינפ
 ,,,''ולוכ תישונאה .הירוטפיההב הלודג רתויהו המותפ רתויה ,תאזה
 ,הלאה יתונויערהל ושדקוה  רפסה לכמ | םירומע .השלש-םינש קר
 םשור םישוע םה לבא  ,ורובג לש .ויפבו ובלב .םתוא םש .רבחמהש

 . ..רלש ."יררנדלב,ה ,85 מוג 1910 .'רוחסו) .יכוג, (*

 תא ןליבשב שיגנש ולאה .תוטעמה  תורושה ןה .תואדכו ,דאמ קזח
 , ונלש .םירוענה.ינבל . ןירפוק .לש ורופס

 םהל .שיגהל יאדכ היה םא  קפס ליטהל רשפא הז :תמועלו
 ותלעותב  ינא .קפופמ ., (םירמ) = "ירָמ, :  בורגוב .לש ורופס תא
 לוטב לש סחיה ,דאמ רקה סחיה ותוא ינפמ היוצרה ותעפשהבו
 ,תורבע החפשמ ינב ,רופסה :ירובג דצמ .הפ  םיאור .ונאש ,רומג
 "ירמ ,םנמא .. טרפב תדה תרמה ןינעלו .ללכב  םידוהיה םהיחאל
 ץיבונולופא רדנפכלא הפוהאב הטעבו  המע ךותב ףוסבל הראשנ
 : המ ,דיגהל השק לבא = .הריעב הרקש םורגופה ירחא ,בורופיקינ
 -יהלבה ותגהנה וא ומצע  םורגופה השעמ + רתוי :הילע עיפשה
 ןינעה .ךלהמ .יפל , השעמ ותוא תעשב הלש "רוילבק,ה .לש הרשי
 < * פש ותוילרבולב הרוכגה לש התנומא הבזכנ אלמלאש ,רעשל בורק
 ךלתו התד תא : הרימה | יאדוב התע | יכ ,ץיבונולופא .רדנפכלא
 לכ תא .היניעב .התארש ירחא :םג :,בוט .ןוצרב הז הריחב ירחא
 פ'בעו הפר  אוה  רופסה \ םשור- ,ףוס-ףוס . המע  ינבל השענה
 תא קר .שולחמ אוה :החא דצ יפלכ קר רתויב אוה ןווכמ
 '  סחוב .תופורה היצניגיליטניאה לש .תיתמאה .התוילרבילכ .הנומאה
 אוהשכ ירבעה-ימואלה .שגרב  ,ימינפה .רצהב לבא ,םידיהיה לא
 ,םנמא .,העידומ .ירמש ייפעאו  ,ללכ עגונ  וניאש טעמכ ,ומצעל
 < ,יללמואה המע .תא .בוהאל  הליחתה הזה םויהמ, יכ רופסה ףוסב
 םתוא תראבמו הלא .הירברל םעט תנתונ איה העש התואב הנה
 םהשכ  תודהיהו םידוהיה אל .יכ ,הרואבמ | ונל  אצויש .ןפואב
 הז יונשל .םרוגה היה ,בורופיקינ רדנפכלא ,אוה אלא ,םמצעל
 "תמועל - וליפא הז לכב שי" תונטקה ןמ המכ -- , המע לא הסוחיב
 ! ליעל תורכונה ,ןירפוק לש ורופסבש הוטעמה .תורושה .ןתוא

 7 ,"הילרג, רופכה לא רובעל ארוקהל בטומ בורגיב לש ורויצמ
 םיבורופיקינה תורמלש ותרכהְב 5'הבל המחנ תצק ול אההש ידכ
 "ומכ ,הלוגס יריחימ םג ונלש הביבסה הנמלא אל רוע םיבורמה
 הוחאל .תופיממה היהוריצי  .אקשעזוא הזילא החונמה  תרפיסה
 רופסה םגו .ידמל תועורי ךבכ ונמעל הבחו דובכ תואלמהו תישונא
 הירופס בורג ומכ  .םירבעה םיארוקהל עדונ יאדוב , טרפב ,"הילדג,
 רחוימה , תוילמנמיטנפה>חור והוא "הילדג,ב טלבתמ םג ןכ הז גופמ
 , תוילאירה רפוח  ,הזה ןורסחה לבא .. תאוה = הנידעה תרפיסהל
 םיררוחו םיעבונה הלמחהו הבהאה ישגר תמועל ןיעכ ןהומכ
 םיאתמה .."חכונה הופסהב  תריוצמה הנומתה ךוהמ שפנה קמועל
 ובלל םיבורק ךכ:לכש  ,ריעצה אריקה לש ינחורה וכרצל בטיה
 :םילוע , םהשכ ונוימרב הילדג הארש , םיכאלמה:םישנאה םתוא ךרד
 <> הנממ ומהיש ידכ | ,ץראה לע רשואו - םולש לש ערז םיערווו םידרויו
 ל . . ."םיקנאנו םיללמוא ,המטשמו בער
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 ' ;םישנא םוקמבו ,בר קחרמ ןוימרהמ הקוחר ' תואיצמה לבא
 , הירובג סע דחי החור יניעב אקשעווא .הזילא .התארש  ,םיכאלמ
 םיקנאנו םיללמואו דחא דצמ :המרמו ןיא ישנא ונביבס םיאור ינא
 םינורחאה הלאל םיאצמנ  דאמ תוקוחר םיהעל קרו  ,ינשה רצהמ
 ,ק רפסמ  םתודוא .לעש הלא ןיעמ : ,ונברקמ "םילאוג) . םיעישומ
 ?עריאש המ  ר'ע ןה ."תוישעמ,, -יהש --- "םולאוג  ינש,  .זוצנרפ
 < ' ןהואמ ---  ., רתויו םינש האמ ינפל  היצילגבש  בונרב  ריע.ידוהיל
 < תושר ח תמ ןה רימתש תוארוגה תולילעה ד'ע תונשונה תוישעמה
 < ןחש רע  ,םוקמל  םוקממו ןמזל  ןמזמ .הלילח | תורווחו  ונילצא
 " תונמפמה תומיקו . תולעופ תודבועל תונקוהו םינקזה  תודגאמ תוכפחנ
 < לע ושנפו אל הרקמ יפ לע םא ---  ,ןודבאבו גרהבו םדב ןכרד תא
 .תא הרפמש ליחה-תשא האלכ : רופסה ירובגכ םישנא וז ןכרר
 < י"ע םידוהיה>ררוצ תא חצנש  ןזחהקילרנמכ וא םשה:שודק לע השפנ

. 



 ירופס לכ .לש- ומכ  ,"םילאוגה .ינש , לש :יתונמאה" םכרע
 אוה יואר ןינעמה  ונכת יפ לע לבא ;אוה .לודג אל | ,זוצנרפ\ .ק | =
 ינבל . האירקה ירפס < לש תכרעמ "ךותל | סנכהל הוה רופפה << =

 ..םירוענה = =
 רופסה  ונתוא  ךילומ  .בורקה .רבעבש :תועושיהו : תורזגהמו

 הקמעב ,קוחרה רבעבש : תומחנהו  תורצה לא "םולינה  .תודג לע,
 םע ,  םירצמ לש הירדנסכלא : תפוקתל | --- ונלש : הירוטסיהה לש
 רמע .םשארבש ,םיניוצמה  הירובגדהישנא םעו םיבושחה היתוערואמ

 ("ןוליפ, םשב) הזה .רופסה לש יסורה ומוגרת --- ..עוריה ןוליפ =
 ,ח'מרת תנשב ,ןכ ירחאו "מרה תנשב "רוכסוו ,הב : רבכ םפדנ <

 לש :ומוגרתב = ,?ןויפא וא םדקמ םימי, םשב ,תירבעב :םג אצי |
 תברעמ י"ע םירוענה ינב טובשב רבועמו ןקוהמ אצי וישכע ..ל"להו* >

 ,הזה ןיוצמה רופסהב .םהל הנתנ הבוט- הנתמ .םנמאש ,'םוטנבוי\
 אוה תאז לכב .,(םידומע 104) ךרעב ידמ רהוי אוה ךוראש י'פעאש
 .רפסה אוהש טעמכ  .ארוקה בל תא  חקולו .הדחוימ תולקב ארקנ =

 . "סוטנבוי, = תאצוה?ירפפ לש הינשה הירסה :לכ ןיב בוט. רתויה
 השדחה תכרעמה י'ע ל"ויה םירפסהש , רמאל. רשפא = ללכב

 ךירצ :םלואו = . םהילכהל םיאתמ ןפואבו הפי : םידבועמו  םיּברענ <
 ילב הב רשפא יאו .איה השק הכאלמ --וז הבאלמש "תורוהל <
 הז =ןדינב = >תונורסח: נא : םיאצומ ,לשמל ,ןכ .. תוערגמ .םוש "=
 +אהקסה5 מגסצ5 ומכ םיאטבמ וב וראשנש , ןירפוק לש ורופסב |

 תסה0ההסתומ 68 10000

 :"םילאוג .ינש ב
 תפוזוגנא' גזע תכסהספמ 6אה8הַםמ:, 0 : "סולינה תורג לע,ב

 5 60060 -ץאסהסה קה יודה

 +תקא סגה קץ אבשפ תאוחסההס, ₪ סת אפ

 םיאיבמ ונא .ןיא תוינכיט תובסמש  ,םידחא \ תומוקמב הלאכ" דועו
 .יוארכ :םנקתלו םהילא בל בישל .הבירצ .תכרעמהשו ,הפ םתוא -
 םורפסה :הז םג תכרעמה רצמ  בל-תמושתל אוה יוארו 8

 == ,השקה שגרה הא .ינא רעשמו ,םיביצעמ 8 תורבועב =
 ארוקה תא .ףקהיש -- ,שוא* לש שגרה תא .םג אל םא
 ךירצ .הז רחא הזב הלאה םירפפה לכ לע ורבע יירחא ריעצה

 ךותמ .ונממ  הנהנ .אהיש ,רחא :ןוזמ הויא םג םיתניב ול תתל
 והורלי תורבוע יכה : ואלב םג אלה . בלה:תבחרהו תערה-תחידב |
 םייחה .םאו ,םיעושעשו קוהצ ילב ירבעה רועצה לש :ותורענו

 םיקרפל ותוא אצמיש לדחשנ---הז וקופס תא ול םיאיצממ | םניא
 . וירפסב .פ'הכל

 .הָקְרטמ שיבָסּמ = = <
 יה ל

 תא םוחנ םייח יבר .הנמ הנשב הז + "ריאמ 'בקעי "בר, תשפפ תלפח

 םימוה פתוא לכו ;םילשוריב "ןויצל-ןושאר,ל ,יקינולפב םינברה שאר ,רואמ .ברה
 ריאמ בקעי .'רש  ,הרבה .הלפג 'םויה . תועומשחו תועיריהו תוחישה וקספ אל |

 רוקממ, תרחא העיהי תאב) העומשה השחכוה רחמלו ,יקינולסב ראשהל טולחה
 בושו ,  םילשוריל אצויו .ילטלטמו ויצפח תא שבוח ריאמ בקעי 'רש ,"ןמאגי =
 7 תוחנומ וראשנ בקעי 'ר לש םילטלטמה = תוליכחש ,השרח העומש >>

 =- ,תאצל רמועו ותרע לעמ .דרפנ רבב ריאמ םקעו "רש ,הרושב םעפה דוע
 ריאמ ברה תא רשאמה ,ןטלושה רטאמ םג לבקתנ רפכ .םותניב  .הלילח רזוחוו
 ראשב ריאמ בקעי ''רו , "םיקוצמה תא  םילאראה, וחצנ אל -ףוס .ףוסו ,.צ"לארל

 , םתיוהכ םירבד .םא -יכ ,אמלעב .העומש קר וז ןיא םעפהו .יקינולפב =
 : 2 =. שפמ

 םיימואלה = םידוהיה . ןוחענ  ןועמ ןאב. ולחנ הארנב = ?חצנ , ימ .ןכבו
0 7 , 0 

 ..הדבוע

 (1) תוגויצה | למס טעמכ  רואמ ברה  שמשמ העוהוה  "אירבח,ל . יקינולסבש
 ךרד לע :ףגנ-ןבא ריאמ ברהב םיאור "סנאילא,ה .יריסחו "םיטניא - זיד .בולקה ו
 הלודג תולדתשהו  תינמרגה .?הרזעה,,ל - הרחוימ הבח ול םיסחימו  תוללובתהה
 תונברב ושומש .ימו לכ ךשמבש  ,תודוהל ךירצ םנמאו .ימנאלה ךונהה .תבוטל
 הוב לדתשהו - ךונחה ינונע ןוקתל ובל תא הנפמ ריאמ בקעי 'ר היה יקינולסב
 ףלאמ רתוי ול שיש  ,לודגה דפומה ותוא ,"הרות-דומלת,ב ,לשמל ,הנה .,הברה
 ובל תא ןתנ ריאמ בקעי רו ,דאמ הבר הבוזעה התיה ,םידימלת תואמ שלשו
 גוגרפה הנמנ להנמל .השדח חור וכות לא םינכהלו םיבוט םיררס וב תושעל
 בושחה דסומה םדקתה :תחא הנש ךעמבו ',ןיטשפא :קחצי 'ר = ,עוריה ירבעה
 םידומלה תטיש .הנקתנ ,ןוגה  םידלי-ןג  דפונ .ת"תה די לע  .הנןגה הרמב הזה
 םכות לא וקניי הזה תיבה יכינחש הוקת שיו ,ירבע חור. ןב חפונ  ,ופוג ת"תב
 8 .התורפסלו התפשל ,תודהיל הבהא םגו הגוגה הלכשה .םג

 ריאמ בוה לש וימטוש ובר הב אצויכו וו  תימואל הדובע ליבשבו
 בקעי 'ר תא אינשהלו םינדמ חיפהל וקספ אל .אטשוקמ םגְו המצע יקינולסב
 םינדמב ברה לש ושפנ הצק רבכש רחאלו .תוירכה יניעב -"ינויצה, .ריאמ
 ידבכנמ תצק ,םינכרה וטק  ,םילשוריל :תולעלו יקינולס תא וןעל .טילחהו ולא
 תא הפסאל אורקל הלהקה תגהנה תאמ ושרדו "שרחה בולק,ה םשארבו הדעה
 וא ריעה ןמ ריאמ ברה אצי יב ,רבדה בוט םא ,טילחהלו "יממע שיל'גימ,ה
 לרתשהל טלחה תוער בורבו הפסאל םנכנ (םירבח 98) יממע שיל'גימה . אל
 החלשנ הפסאה םעטמ .ריעה תא ריאמ ברה בוזעי אל יב ,רשפאש המכ רע
 , ומוקמב .ראשיו הל תואנ .אּוהו יקינולסב ראשי יכ  ,ושקבל ברהל היצגלד
 יקיגולסב תונכרה תלאש הלטב יכ ,הוה רבדה לע םיחמש םיידוהיה םינותעה בור
 ויד, םיבולקה וליפאש | ,םיוקמ שי" ,וגוכמ לע םולשה בושי ךכ .ךותמ יכו
 ר . "םיתאל  םהיתוברח ותתכיו, והער םע שיא ומילשי "שרח,הו "םיטניא
 םילפנתמ ,הוכ ןוחצנ לחנ יכ לע ריאמ בקעי 'רב הרצ םגיעש ,םימעמה םינותעה
 םוחנ םויח 'ר תאמ .םישרוד םהו ,שיל'גימה תפסא לעו שדחה בולקה לע < ,וילע
 תובירה ירבה םלואו  ,.יקינולכב ריאמ- ברה ראשי יכ :,ךכל אוה .םיכסי לבל
 בקעי "רו םינדמה יחיפמל עמשי אל םוחנ םייח 'ר = ,וחילצי אל יארו ולה
 + יקינולפב םינברה שאר רוחב רשואי ריאמ

 ם'היב) יניטאלא השמ לש .ומש לע  "סנאילא,ה לש רפסה-תיב -- -
 -תיב רותב הלשממה םעטמ רשאתנ (הדעה ןובשח לע ולוכ טעמכ לכלכתמ
 לש (הידאדיא) ינוכות רפסדתיבל שיש תויכוה לכ ול ונתינו  ינוכית . רפס
 . הלשממה

 ,ויראפב .תויהל וכו אל רשא ,"סנאילא,ל .ס"התב לש םירומה בצמ --
 -ְך , םתדובעב םינויטנמה הברה םהב שיו =- ,וללה םירומה . דאמ וה. ער
 . קחודו רעצ ייח םויח םלוכב םבווו שממ  תשוחנ תורוגא םרכשב םילבקמ
 םיללמואה םידבועה לש םבצמ ןוקתל 'בל םשוי יב  ,םישרוד םירוהיה  םינותעה
 . וללה

 ,הזחמ ירגלוב רפפ-תיב- לש םודימלח וכרע (הינבלא) היפוקפיאב ---
 ראמ רע זיגרהו בילעה הז רבד |. םיאמרו םוכנגכ םידוהיה םיראוהמ וב רשא
 םוקמ אלממ תא ורקב דעה לש הגהנהה ירבח , יקינולפו היפוקסיא ירוהי תא

 ונפ הנוכב יכ , ול וראבו , הזה לועה לע וינפב ולבקו ירגלובה טילופורטימה
 ,יאנתב םולשב חותפל וצרש םושמ תימוקמה תושרה לא ונפ םרטב וולא
 לע ןתחיש ישגאל הדוה ןהכה ,ערה םלעפכ םהל םלושי רבדב םימשאהש
 " ונוצרו ותעדמ אלש ךרענ הזחמה יכ / םהל חיטבהו וב ונתנ רשא ןומאה
 + םהל יוארכ העשרה ישוע ושנעו טולופורטימה בושבו

 םיפסכה"רטסינומ לא חנפ |, םוחנ םייח 'ר ,היקרוט ינבר | שאח --
 םיחרוא"תסנכה :יתב לש ידייג אלד םיסכנה תא םיסכנ סממ ררחשל העצהב
 תושעל חיטבה רטסיגימה . םינוש תומוקמב םיהוהיה תורעל רשא םונקוהבשומו
 המחלמה"רטסונומ ינפל ישארה ברה לרתשמ הזב אצויכ ,ברה תשקב תא
 דוע וז הלאש .תותבשה ימיב הרובעמ השפוח םורוהיה םילייחל ןהנת יכ
 וצפחב םיריזוה שאר תא םידחא םימו ינפל ישארה ברה רקב רועו . הרתפנ םרט
 תינק ןינעב לארשי-ץראב םירוהיה יגפל םינתונש םולושכמה לע ויגפל לובקל
 עפקו יכ שקב ךכיפלו ותיבב םירוזוה שאר תא אצמ אל ברהש אלא + תועקרק
 .הז ןורינב ינש 5 ןמז ול

 ר"ע ולא תועידי םיאצומ ונא יקינולפב אצווה  ילוינפש = ןותעב --=-
 ןכור וז ריעב תובשו* תוידוהי תוחפשמ םיעבשכ + (הינבלא) הניטש רפ ירוהי
 םימוד ,םנתלוש רמעמבו םהישובלמב ,  םהייח יגהנמב ., בוט ירמחה ןבצמ ןלוככ
 תא .הרפ ,ןג ,תחא חמוק ןכ תיב ול שי ידוהי לכ , םונכלאה םהינכשל םה
 םה םישוע תיבה  תודובע לכ
 ,ןה תוטעומ םהיתואצוה = , םירישעה ותבכ ולופא ללב
 ו ולב .םימעפ פה = רשב קרו םטצעב םונוכמ

 םה 'טהיכוצ לכ תא

 :טעמב ואצמו אל תותרשמו םיתרשמ < + םמצעב

 : םיאצמנ םוטעמ םיטיחר



 יבג לע םיעצומה תועצמ לע ןשילו תבשל וגהנ .םונבלאכ םהומכ = ; םהיתבב
 .טעמכ .םהל הרז .םיחהזא-תפנכה לש הדמהו  דאמ הלודג = םתונצמק = . עקרקה

 ידוהי ברקב 'שו = , תוימלשומה  םושנה חראכ תיב  תובשוי = םישנה = .ירמגל =

 רתימ םולדבנ םה ןיא סהייח חרא י"פעש אלא , םיגלפומ םירישע םג הניטשורפ = =

: 
: 

- 

 "םכח,ה דמלמ ובש ,דחא רפס<תיבו דחא הלפת:תוכ הל שי הדעה  .םהוחא

 :תיב תא םירקבמ םידחא םידלי , הרוטפההו השרפה , תולפתה תאירק וידימלתל =

 5 .הלשממה לש רפסה
 ירמחה םבצמ :הלאה םירבדכ ןותע ותואב רפופו ריטסנומ ידוהי לעו

 םיטשופה םישנא ללכ םהוניב ןיאש טעמכו םהיפכ עיגימ םוסנרפתמ םלוכ , בטוה

 תונמלא ,  םילוח | , םינקול | תגאוד "םולד .רזוע,  הדוגאה  ,הרזע .שקבל רו

 לבא , ןשיה ןונגסה י'.ע * ונכנש ,הלפת:יתב השלש הל שו הרעה ,םימוחיו

 ךונחה יגינע , המודכו םינומר ,תויכורפ ןזגכ  ,ךרע+ירקי .םיצפח םהב םיאצמנ

 ...דמוע אוה  ונועב ןיירע ירכעה ךונחה | חתפההל םולוחחמ

 , יחרומ לאלצב

6 

 .היִלְְנאְמ םיִבּתְכַמ
 תודהיה יכ ןםיחיכומ הילגנא:ירוהי ןיב וערואש ,םינורחאה  תוערואמה

 רקפל הכ דע ועריש ,הלהקה ילהנמ ,רבשמ דע האב וז הניומכש תימשרה
 לעו ,םדימ טמתשה הלשממה ןסד ; םתלודג םורממ ודוי המר רוב לושמלו

 תוחקפה הדכא ..הארונ היבוברע האב "הקזחה  ריהָו, ינוטלשה  רדסה םוקמ
 לש הקיטקטהו סיסכתה םג  ודבאו , םיטמולפירה ןמ היטמולפודו םיחקפה ןמ
 הלהקה לש הלפתה"יתב (4 םינבר) "ירטסינימ,, ויה , לשמל , הכ דע :. הגחנהה

 + הלש הקיטילופה לשו * תימשרה תורהיה לש  םיבוט רתויה הינכופ הלודגה
 "ברה, יכ , סנרפה לש לק זמרל היה ידו יאבגה תפש חא ןיבה "רטסונימה,

 רלישטור אצי + ןתבוטל וא רכר הזוא דגנ המבה לעמ הלומעת תושעל לחי
 תושעל ררשה-ידגב יאשונ לכו  םירטסונימה ורהמ רימו  תונויצה .דגנ האחמב
 םא ,תרכזנה העונתה לע היווגטק דמלל עגר ותואב המה םג ןאציו והשעמב

 לכ ואציו , תירכעב תירבע תטיש  תבוטל ותער תא "לורג יאבג, הזיא עיבה
 םייחה לכב .וז הטיש לש  החבשב תוכורא תושרדב שורדל  םירטסונומה
 לש ואטבמ:ילכ רטפונימה היה הלהקה לש 'םיינידמהו, םייתדה , םויתורבחה
 ,ץראה סע ולוכו ילגנא ןיצח אוהש רטסינימה יכ ,  וערי םילהנמה , יאבגה

 ריב הלשממ, לש הקיטילופה ,סהלש הקיטילופה - לש קזח רתווה רצבמה אוה
 לכק םרו לעו םרובכמ וולע וליצאה םה .הז לע  הפוט ול ורוכהו "המר
 אל םהב ןיאש , םינוניבבש  םינונוב םידנירביר . ראמ הלודג תותורבח העפשה
 םיזמרהדתפש תא עומשלו תורוקפ לכקל לורג ןורשכ לבא , המכח אלו הרית
 םאו ,תורישע .תודעב "תונבר לש תואפכ, , תובוט תורשמ ולבק , סנרפה לש
 וב םסונתמה תודבעה חורב ןויטעהל קיפסה רבכ  םירועצה םידנירבורה דחא
 ותוא ורטפ  ,הרתו הענבהב סנרפה לש ויתודוקפ תא אלמל ןוושכ וב הארנו

 רשכ אוה יכ ,היארל "הרועת, ללוכה בר ידי לע ול ונתנ אלא , הניחב לכמ

 ימש לע תרז  רלדא לש ושמשש ןמז לכ הוה | ךכ , "בר,ל  הוהנו---תונברל
 ,אבל .םויה בורק יכ ,םושחל שיא בל לע הלע אלו ,  תוילגנאה תודהוה
 ,ילקידר יוניש םירברה בצמ וב :הנושו רשא

 םירטפונימה "םינברה,, ופסאתנ ינוי שדוח לש רחא םויבו השעמ השענ
 םעט םוש םיאור םה ןיא יכ ,י)לגב םתער תא ועירוהו הפסאל םידנירבירהו
 תודכעו תוצראה םע לש היצידוטה תא קְר רבכלו תונשונב  קיזחהל רבדב
 אל תרקבב ולחהש .ןויכמו : ..ילקודר ןוקית בצמה תא ןקתל :ץוחנ יכו ,  תינבר

 = -םיתוכווה לש תושגרתהה תעשב --- אלא , אמלעב םופו םיזמרב קר וקפתסה =
 , תילגנאה .תודחוה .יוחבש .ןוממשהו  ןובקרה לב תא ולגו קפאתהל ולכי אל

 . תללובה .תוגברה .אקוד וכ , רמאל- זיעה ,לכ ינפמ תח אלש , אירבח .ןימד דחו

 אלא ,הילגנאב תונברה תריריב קר אל המשא , חימשרח תודהיה לש .התראפת
 הכפהג ךכ ,ףכ ואחמ םועמושהו , הלכ תילגנאה תודחיה לכ לש הנוכקרב םג

 תודהוה לש הניד רזג ךתוח ןיד תיבל םילגנאה  "םינכרה, לש .היצנרפנוקח
 הפ דע דוע םיניבמ .םגוא תאזה תודהיה ילהנמ , תומ לש ןיד .רזג , תולגנאה

 יופנוקה .תואצותמ םימהדנו םימעפג םנה םווכ דועו ךכ ודול רבדה עיגח .רצוב 2
 2 ו

 תקסעמ וז הלאש --- 9, *ללוכה, בר "לש :ומוקמ \ תא .אלמל = אבי .ימ

 + "םינכרה, לש :תיצנרופנוקה = ירבח םג נד הבו רככ הז הלהקה ילהנמ תא
 טקנ רחא ללכ יכ .ומוקמ אלממ ול םיקהל גאד אל ומצעב .:רלדא .ר"דה
 --"הנודמב רחאה ברה ינא,, --- "רוע יפפאו ינא, : םיכוראה ותנוהכ ומי ךשמב
 תא .ךפהל איה הרקיע לכש ,תומשרה ה%הקה לש  הקיטולופחו הז וללכ
 וכו "תוצראה פע, לש רוד לדוג יכ- , ?מרג ילארשיהילגנא .תסנכ-תובל .תודהיה
 לש םולגנאה "םינברהמ, דחא ןיא ךכיפל ,םואלפ הדרי הולגנאב | תונברה

 "ץראמ וא הינמרגמ בר תחקלו , רלדא לש ומוקמ תא אלמל רשכומ אהיש וישכע
 ינפל םימעפל אכה "ללובה, ברה לע יכ ןעי ,רשפא-יאש רבר והז ', תרחא

 רבדלו תילגנאה ןושלה תא תערל ,םייתורבחה םויחב בושח םוקמ ספוחו ךלמה

 בר ילכ תיטשרה תודהיהל ןיא הלהקה-ילהנמ תעד יפל .הדילמ ילגנאכ הב
 תויסנכה ןמ תיאר םיאיבמ םהו  ,הוהב םונפו ריתעב הוקת  םוש" ללוב

 ,בישאר ןנשי תחא לכלש | , תאזה ץראב דאמ בר רפסמש ,  תונושה תוירצונה

 :תולארשו היפנכ קר , םתעד יפל איה תורחיהש ןווכמו ,םינומגה:יבראו םינומגה
 םנמא םידומ םלוכ .,,ןומגר:יכרא לע רתול תאוה היסנכה םג לכות אל ., תילגנא
 נק םנשי ,םוקמ אלממ ןיא םא לכא  "ללוכה, ברהל םוקמ אלממ ןיא יב

 החכנה אוה- .אוה יכ ,הילגנאב ילארשי דגירבור לכ .בשוח התעו . םיבר .ףיטרור

 < םמצע תא םיבשוחש הלא ןיב ,תללוכה תונכרה אסב לע תבשל יוארהו

 תא םורמ אוה יכ ,בשוח טרידנק לכו האנשו האנק  ןכומכ תררוש םיטדידנקל

 םודנירפוה ןיב הטטק לופת אלש , םוי םכל ןוא ,.,ורכה תא ליפשמש ,הזב ומצע
 = דחא לכ , ללכב תונברה לש תרקב .יריל םתוא האיכמ הלאה תוטטקהו םידחא
 -העבמ תא ריאחל הנוכב אלש םימעפל םיאב םה כ'ועו ורבח לע הירוגטק רמלמ
 םימסרפמ תדחוימ הנוכ ילבו המשל אלש ילוא -- ןכו ,ולוכ דפומה לכ לש

 תימשרה תודהיה לש יתמאה בצמה תא םיטטוקתמה םילארשיה  םידגירבירה

 . הילגנאב

 ןיב = רמולב ,  ברל ןוח .ןיב - לדבה םוש ןיא תוירצונה = תויפנבה לצא
 ברה אבי ."ןזחה, םג אוה אוה ףיטמה יכ , ףיטמהו ןהב ילו הביתה ינפל רכועה
 תיצידרטה חור  י"פע הזכש דסומב תילגנאה  תורהיה תא = חילצהו * ללובה

 אל . םינותל םינכרה --- ךפיהל אלא , םינכרל ויה אל םינוחה לבא ., תירצונה

 אוה םא וליפאו םיענ לוק ול שיש הו אלא , הלהקה ברל רחבנ םכחהו ןרמלה
 ,החאכ הדעה לש -םכחהו ברה םגו ןשרדה םג היה רובה ןוחה . רומג ץראה םע

 ודוהיש  ןמו לכ -, ותדעל * הרות הרוה רציכו שרד ךיאו שרד המ רעשל לקנ
 היה ,הנש םישמח וא האמ ינפל הילגנאל ואבש ברעמה ידוהי רמולכ, הילגנא

 הםינותה ו הוה בצטה תא שיא רקב אל ,לודג טועימ וא הלהקבש בורה
 זמ תרקב םולשל \ םידבעושמו םיעמשג ויה אלו םשפנ  תואב  ולשמ  "םינברה

 :חרזמה תוצראמ היצרגימיאה הרבגתהש רחא לבא , יאבגה לש וזמ דבלמ , ץוחה

 . /לפשטיהוו/ ידוהי לע -- שהחה בורה לע ותלשממ ךופשל הסנ ןטקה טועמהו

 < יב .ןווקש "םינברה --םינזחה ,-.ררושה  בצמה לע .םירערעמ םינורחאה ולא .ולחה

 לא | םינושארה תא רבעשל וצפחשו ברעמה ידוהיכ :ומכ חרומה ידוהיב ןלשמו

 ברל .ןוח ןוב לירבהל "םיערוי הרומה ידוהי  ...האורב ןגש וכ וחכונ , םתעפשה

 ףוס .יכ , םוצעו לודג חבל םישענו םיבלוה םה .יכ ,סכח רימלתל ץראה םע שמש ןיבו

 " ותפסנ רבכ לפשטיהוו | ידוהי ןיבש םג .שרחה רודה -ינב =, דיתעה  םהל ףוס

 הלאה  םישנאה יניעב . התגהנהב םיפתתשמ םהמ םיברו תימשרה הלהקה לע

 תונטקה = תולחקה רפסמ חברתנ םיתנוב= , כ"כ לודג םינכרה-םינוחה  דובכ ןיא

 ןרבאי אל יכ = ,גוארלו הלאה םינטקה תוחכה :תא רהסל  ץוחנו הנידמה ירעב

 תינחור .תוררתפה לבא . תיתודע .תורדתפהו .תינחוה .תוררתסה הצוחנ .. םתביבסב

 םדובכ ןיאש | "םינברדםינוח, קר שי הילגנאכו ,  םוונחור | חב ואב .תשרור

 ופתתשהש + תרכזנה .היצנרפנוקה ..הדשה ירעב םייחה חרומה ידוהי ייניעב לודג

 תיבב :רוסופורפ רחאה ,סעבייד ר"ר םיחאה  ,.דאמ םידבכנ םישנא ינש םג הב

 רפ> העיצהו וז = הלאשב .הקסע , רנלרדגוסב .בר .ינשהו - ןודנולב םינברה שרדמ

 תולהקה לש םיינחורה | םויחח | לע רומשל היהי םריקפתש , םיילולג ןיד-יתב

 םהל שיש | ןםינבה = ? ולאה .םינירה יתב ירבח ןוהו  ימ לכא = , תונטקה

 וז הלאשב . , ןקרופ םוקי תרישב וילא םחכ .ןיא םידנרבירהו ןיא הארוה תרתה

 וא טעמ וחמלש ,  םיפיטמ וויא : ןטקה טועימה . היתועדב היענריפנוקה הקלחנ

 השלש קר םיאצמנ םילגנאה סוריעצה םינברה לכ ןיב) םינברה תשלשו הברה

 .ותעה לע רמע (הקראבאלסו ולעטמ הפ ואב םה לבא ,הארור תרתה םהל שיש

 בורהש | דועב = ,ןיד תיבל רבח לש הלטצאל יואר .ףיטמ תוחפל וא בר קר יב

 = וכ וגעטו םדובב לע .ורתו אל  ,דרשה=ידגב אשונ לבו םישמשהו םינזחה ,  לודגה

 .ןללה .ררשה  ידגב תא םיאשונ המה םג יכו .םידניריבירו םירטסונימ םה םג

 .עויכ .תאוה | הלאשב | חווה םג . ר"וב יהבח תניחל  תובזה םהל שי .ךכיפלו

 ועמשב = ןינעל = ןינעמ .. תימשרה \ תודחוה לש  ימינפה .ןובקרה לב תא תולגל
. 



 ביצעמ בצמל האובהש איה איה יכ , תיחלדאה .תללובה תונברה לע תמא ירפר
 תונברה יכ ,יולגב ותעד תא הוחו תבל קיחרה רוע סעבייד רוסופורפהו , הב
 ושרדחיש = יאדכ = חניא .יכו  תילגנאה תורחוהל .תקומ .המצעל איהשב 0
 + התוא |
 .רמלמ .,ש רייד 8

 (. אובי .ףוס)

6 
 .תּונויִצַּב

 רפסב םסרפל טילחה .היצילגב תינויצה תורדתסהה לש .יזכרמה דעוה --
 שטיבוהורדב תוריחבה תעשב ושענש  ,סיפויזהו תימרתה ישעמ .לב תא ,דחוומ
 + ויתובסו ברה גרהה יטרפ תא"

 רפול רנלק ר"ד רוסיפורפה עיצה ץי בר גר י 'צ ב  "םעההתיבב, -- 3
 תאמ לכקש בתכמ םיפסאנה ינפל ארק אוה .לארשי ץיראב תיניבוקוב .הינולוק
 םבדנמו הרתי תובהלתהב תרכזנה העצהה תא םדקמה ,הניווב  יקצנמרק 'רמ
 ..םירתכ האמ לש .םוכס ךרוצ רפול

 ,םינויצה םיטנדוטסה לא ארוק לוק םסרפ ןייטשנרוא  .ס  ,ל רוספורפה --
 רברב .ןוחל .תרחוימ היצנרפנוקל םש ןפסאתו .יכ ,ליזבב םרגנוקה לא אבל םינוכנה
 תורדתפהה .לש המרגורפה .םלועה לכבש :םיטנרוטסה םינויצה לש , תורדתסה דפו
 תיללב הדוב ע !רכזממה רוספורפה לש .ותעצה יפל ,תויהל .הכירצ ,תאוה |
 ןיב תיובעה ןושלה תעידיתצפ ה ,הרומלוקה תל א שב
 םתרשכהו  םינוילעה רפפה-יתב ידימלת םיריעצה-
 .הניתשלפב הדובעל תנגרדומה"

 הרשע-עבראה תיתגשה היצנלפנוקה ליבפרנטב החיה ילויב 5 םויב -
 ר''דה היה ר"'ויה + םיריצ 120 לש רמעמב הקירמאב  תינויצה .היצרדפה לש *

 ,.ןוספלוו רוד . תורדתפהה .אישנמ הכרב לש תומרגלטו םיבתכמ ולבקתג .,פונגמ
 לש ח"הודה .ארקנ, כ"חא . ,רמויהנפוא ץנרפ ר"דו .רמווהנדוב ר"ד ,יגדרוג ר"המ

 .106 -- ןתיא ןבצמו היצרדפה לע תונמנה תוינויצה תודוגאה רפסמ  ,היצרדפה
 ק"הקה .תסנכה .רלוד 775 לש םוכסב היצררפה תפוקב ףדוע היה וז הנשמ

 הקירמאב 0 וז הנשב ,הרבעש הנשב התיהשמ םינש יפי" וז הנשב הברתה <

 + ןללה תוטלחהה ולבקתנ סרגנוקה לא עגונב . םירלוד .20,149- ק"הקה תפוקל
 ןתחא היצרדפ קר היהת ץירא לכ יב. ,שורדל .םוכורצ  םויאקירמאה םיריצה (א
 ; היקרוטב 0 תוגלפמה לא סחיב ,תולרטיינ תויהל .הכירצ תונויצה (ב

 תודבוע י"ע הפי רתוו רוריב תוררבתמ תונויצה לש היתופיאשו היתורטמ .(ג =
 ייפה הבצמ תא רצבל ידכב (ר  ;םורכר-תואצרהו םיחוכו י"ע רשאמ  ,םושעמו =

 םויכנגיפה תודסומה .תסנכה לע סמ .לימהל ףירצ תוללכה .תוררתסהה לש יסְנ
 . םיינויצה |

 וא ר"דה םע  התיש המסרפתנ ]10-10 רלגנאה ןותעב --

 ותעד ןיא קרומרמ .רמ .\תאזה תעב תונויצה לש הבצמ ר"ע ןירפב קרומרמ
 ההות דוחיב .התע וב  תכלוה איהש ךרדה ןמו תונויצה לש הָבצִממ החונ < <

 ,תיט יל ו פה תונווצה ךרדמ התטנש ללגב .תוררתסהה לע .אוה |

 ינא אצומ | הניתשלפב  תינויצוינולוקה הרובעה לא רגנתמ יניא ינא, 7 +"
 לש םפסכב תושעהל הכורצ . הניא .איה לבא ,הטועפה היצזינולוקב םג  ץפח <

 םיטרפ םישנא םיצור םא .ק"הקה יעצמאב אלו ונלש קנבה עויסב 0 ,םינויצה
 - -הפיחבש םוקינחטילופהב וא ,ופיב .תירבעה .היסנמיגב וא: ,"לאלצב ב  ךומתל <

 תללכנו הלוכ המואה םשב .תישעג איהשכ  ,"תישעמ, הרובע לבא .בומ המ" <>
 . הקולח לש שרח | ןימ -- והז ,םשו הפ המדא לש  םיטנור הלא-יא  תינקב
 י"םינש רשע ינפל יתייהש ,יטילופה ינויצה ותוא םויה םג ינא- ראשנ

 הילע התשע גאהב "לאלצב, לש הכורעתהש , הנימלהליוו , דנלוה .תכלמ
 תובלמה-ןומרא רעב םיחיטש ץש .ם/ רוסיפורפה לצא הנימזה = , ץחמנ םשור
 .י"אב םידוהיח ירי השעמ ,הלש

 קסעתיש =" , דעו דסי ינודנולח רלישטור .דרולח ומ ,!םיעידומ הז םע = >>
 אבל .ץש ..פורפה ןמווה וז תילכתל = .ןודנולב "לאלצכ, = לש הכורעת  תנפהב
 < ןודגולל

 -ןרקה לָש .תישארה הפשלה תֶכְרוע סרגנוקה לש ןושארה םויב --
 ץראב ילארשיה םעה תרובע, ד'ע האצרה |ןילרבמ יול ב ל "ארקי 'ןבש = ,יתורפס ףשג-ליזבב םיפסאנה םיחרואהו םיריצה לכ ליבשב  תמוקה
 < "תובא

 היהת , םירחצה רחא תישילשה העשב ,טסוגוא 11 ,יששה .םויב = |
 .תוחרוא \רותב וא סרגנוקה תוריצ  רותב ליזבב תוהושה תוינויצה  םישנה תפפא | 2

 אורל םיפאושה םויצחל תרחוימ -היצנרפנוק היהת ו ימיב >< -

 <= ,םלועחה <

 לכ ג ונמזוי תאזה היצנרפנוקה לא , ינויצה ןויערה - תצפהל :םירועצ .תעונת
 .םרגנוקה .יחרואו םיריצה

 .- . ליובשש תידוהיה :תיטמררזו -חרוגאה גיצת | טסוגוא 14: ,ינשה .םויב -
 סרגנוקה ימי .יברעב .םג > .ן וגר'וב .ןויזח : ילגידרקה ..ןורטאיתה- תיבב המבה לע
 .תילארשוה הירוטפיהב .םתדוסיש  תונויזח םידוהי םיקחשמ תקהל "גוצת

4 
 .לֶאְרְשְיהץְרֶּב

 עוסנל היהי רשפא התעמ |, ןודיצו הלוטמ שיבכה תשיבכ הרמסגנ

 הלוטמ תא רקבל םיטעממ ויה התע דע . ןודיצ ךרד הלוטמ דע תוריבמ הלגעב
 שיבכה יכ ,הוקת שי .  הביכרב אלא .ה'לא תולעל היה רשפא"ואש םושמ

 ליבוהל .תלוכיה תא :הירכאל ןתיו תאזה הפיה הבשומה לא םישדח םויח איב'
 ,חתע דע רשאמ רתוי םיבוט םוריחמב ורכמלו ןורצל םלובי תא

 , יברע ןיב ביה ץרפ הר'גסב . ןוסא םעפה דוע הרק ןותחתה לילגב --

 ידוהי םג עגפנ ומצע ןמזה ןתואב .והגוהו ירוהיב הרי יברעה .ידוהי רמושו

 תירכעה ה:שומל ךומס .הר'גפ .יברעה הפבה) .הר'גס יברעה ר פ כב | בשויה
 , תרנכב םירכעה \ןרוגב שא "וחלש םיברע יכ , העירו הלכקתנ םותניב , (הר'גס
 : 8% לא ,.תרנמ ןרוגב הפרש התיה םנמא יכ ,ררבתנו וז העידו השחהכוה כ"חא

 שאה תאו ערהל הנוכ םוש ןאכ החיה אלו תוריהז-רפוח - ינפמ הצרפ שאהש
 הרוצ הנושארב | ולבק הלאה תועידיה . לבש ,וילאמ ןבומ |. תובבל = וקיפסה
 םירברה .זררבוה .כ'חא , וכו .תולפנתה רבד:לע ורפסו = , גוהנכ = , המזוגמ
 2 <םהש ומכ

 לבקל תונושה תועודיה :תווהממ המכ דע  ,תטלוב .אמגוה יוה -- :

 םיציפמ םיער .םישנא יכ .,הרבה הלפנ ופיב . לארשי:ץראב תומזגומ | .תורוצ

 םידלי תטיחש ד"ע רפוטו וז תרבוחב ש -ורמא . םדה:תלילע דע  תיברע תרבוח

 ..הזה ."ותדה םדוקפת , תא םיאלממ םהשכ םינבר תוראתמה תוגומת םג הב שיו

 םקאמויקה לא ףכית תונפל | ורמאי , ופי ירוהי ברקב המוהמ החליטה  'העידוה

 ,.שיא .קפקפ אל העומשה םצע לש התוחמאב . תרבוחה תא .םירחו יב .ושקבלו

 םישקבמ ולחה ..הארונה תרבוחה תא "םהיניעב ואר, רשא םישנא אצמנ ירהש

 תרבוחה תא ..העומשה לש ןושארה הרוקמ רע ועוגה ךכ ךוחמו , תרכוחה תא

 םירצמב  הנש רשע ינפל הספרנ איה | .םיררפסה ינ ושחמ רחא יריב ןאצמ
 בתכ םירצמ ודוהימ דחא . תירצמה הלשממה םעטמ םרה הילע לטוה החעשבו

 ופול וישכע אכ .הנהו = . םידוהיה תרות לע ןגהל | , תיברע ןכ םג ,תרבוח זא
 תרבוחה תא םג וירירומ רחאל תארה אוהו הנגהל תרגוחה החוא לש לבחמה

 תרבוחה תצפה ר'ע .העומשה התוא לכל רוסי שמש הז רכדו = , תימשוטנאה
 - ..וכו רכבו

 רשֶא החפ:ימסל .םורוצ וחלש ןותחתה לולגה תובשומ לש  םורכאה =
 ..םלילגב ררושה ןוחטבה:הפוח לע וינפל ןגואתהל .קשמרב

 ינב ולחהש רפס:תיבל .ןינבה תא ןילויח י"ע פרה יתרבטה םאקאמויקה -=--
 סקאמויקה -ישעמ רגנ ןחומש םורחא םירכא ,.ןוישר ילכ תונבל החפמ הבשומה
 ודי .לע וכוה

 + תיללכ תוברעב .הולמ:תדוגא .הרפוג ןורבחב --

 ,.םידחא םיחרו  ךשמב = רוגס \ היהש . , ופיבש  םילוחה=תיב ---
 + חותנ יגינעל החמומה , יקסבוכופ ה"הה רחכנ אפורל . בוש

 =  .תיברעל ברע-ירועש "םנאילא,ה לש רפסה:תיבב ודסונ הירבטב ---
 : + תיתפרצלו

 ,םירומה = תדוגאל | ףינס רסונ בוש םילשוהיב -- =
 + םירומ 56 וסנכנ ףונסה לא. .םיתנש

 רפסה = ."ץראה , ריפס והילא 'ה לש ורפס אצי "תלהוק, תאצוהב ---

 םיקותעה :םהיתומש יפל לארשי-ץראבש טויפרגואיגה  תומוקמה לכ תמישר ליכמ

 תתפנ

 ךשמב לטב היהש

 םג ףסונ ירבע םש לכלו ירכעה ב"אה ררס י"פע םיררוסמ תומשה = , םושדחהו
 םוקמה ךרע לע תורברמה ' תורעה ורצב ול שי םשו םש לכ  ,יברעה םשה
 - "ץראה,  רפס ול תכיישה היפרגוילביבה תא םג תונייצמהו הוהכו רכעב
 תספדנש תירבעה לארשו-ץרא תפמל .ראכמו .רזוע:רפכ .תויהל .הלחתכל רעונ
 בושחה רפסה והז ,הזמ הברה לורג וכרע השענ.דבעירב לבא ., ל"וחב .וישכע
 < 10 שו רפסב ,ןנמללו ונל רש -לכ. בורקה = ,עדמה .עוצקמב ןושארה ירכעה



 +קנרפ 4 ל"וחב ; קנרפ 3 י"אב +:וריחמ , סופד תונוילג
 ץבוק = , תינקירמאה "רבעיחא, תרוגא תאצוהב :, אצי םולשוריב -- | =

 לש םהיריש וסנכנ ץבוקה לא = .הקירמאב םיררה :ירכע םיררושמ \ לש םירוש
 ץראווש  .א ,יקציסיל ,א = , ץונמוד ;גרטדלוג "בא ,  םולש ןב יבצ | , רנוקלוס
 הפו המרקה םג ףיסוהש , ןיניירב ןבואר 'ה | י"ע ךרעג ץכוקה | ,דנלזוא "רו
 .ולשמ

 תלהנהל  תונכת, .םשב תרבוח איצוה = ןיטנובל 'ה קנבה  להנמ --
 וז תרבוח ,  "הניתשלפ הילגנא תרבחב םיקפעה תגהנהל תוארוהו  תואסקנפה
 הטישה י'פע בושחה תרוח לש תועיריה ישאר--'א קלח !םיקלח ינש הב שו
 לש םיריקפה תוכוח רבדב תויללכ תוארוה --- 'ב קלח | ; הלופכה .תיקלטיאה
 + םהרובע רדס| קנה

 דוד ,הדוהי:ןב ,א ! םה וירכח) םילשוריבש תורכעה ןושלה רעו ---
 ,הריתעה ותרובע ירקע תא םפרפ (םירחאו היזמ ר"ד = ,רנוצרוט ר"ד ., ןולו
 . .רובדה יכרצל תירבעה ןושלה תא .לגסל איה רעוה לש ות רו ע ת : םה הלאו
 לש יחרזמה העבט לע יוומשל = ; תונמאהו ערמה ,  םייחה תועוצקמ לכב יחה
 תא הרומג תומלשב עינהל הלגוסמ התוא תושעל הז םע דחיו תירבעה ןושלה
 לש הדוב ע ה" תינכת -- ,השדחה תעה לש 'תונויערהו- תוכשחמה לב
 אלא ,ןושלח לש הרצואב ןנשיש ,  תוירבעה םילמה- תא םיברב םסרפל + דעוה

 עופקל ןךרוצ ןהב שיש תושדח םילמ שקבל ; לודגה להקל יידע תועורי ןניאש
 תא עובקל ן תואו תוא לכ לש התרכה תא הטילבמה | ,תיחרזמה הרכהה תא

 תפשבו  ןונגפב :תויוצמה תואיגשה לע ריעמו םיקיודמה .סקטניסהו .היפרגותרואה
 תוירבעה םילמה לכ תא הלגמו אצומ דעוה :ןושלח תור וק מ --  .רובדה
 יתמאה השוריפ לע .דומעל לרתשמ "אוהו , תורודה לכ ךשמב ורצונש תורוהטה
 דעוה ןתונ יתמאה שוריפה לע ומעל רשפא:וא םאו ,הלמו הלמ לכ לש

 םולמ רעוה ןוכמ ,תוירכע םילמ םהל ןיאש , םיגשומל \תשרוחמ הלמל המירק-ןיד
 דאל סולמ ; תירבע הרוצ וללה םילמה תא שיבלמ איהש אלא , תוימרא
 רצוא ךות לא וטלקנ רבכו = תירבע הרוצ :ןהל שי .םא קר תולכקתמ חוימש

 םילמ י"פע ,לכ תישאו ,רעוה איצממ תושרוחמה םילמה תא --- . ןושלה

 , ללכב תוימשה | תונושלה לש. תעדופי םילמ .י'פע .כ'חאו תוידופי  תוירבע

 ,תיברעה | דוחיבו = תירצמה | תינענכה ,  תימראה .ןוגב
 םילמ ןוודע .םהל :ןיאש :, םויערמ | םיגשומ .ליבשב :, ללכ  ךרדב .דעוה .קחרתמ

 םצע לש ימונפח .םנכתל תומיאתמה  םילמ  .רעוה . אוצממ ;., הקיתעה  תורפסב

 תוכירצ תושוחמה םילמה ,תויואה תופשב ןכומה ןמ הקול וניאו םיגשומה
 תויטטסאה היתושיררל .םא יכ ., תייערמה  תושיררל קר .אל- תומיאתמ תויהל
 ,'תירבעה .ןושלה לש

 ר"דל  תורבזא .זומתב ףיכב יכרענ .היתובשומו- לארשויץרא ירעב ---
 עטנ רשא ץעח תא :תוארל אצומל  םוי .לתוא - םיבר ואצי םילשוריס ., לצרה
 + לצרה םש

 םיחרואו םיריצ רותב ירישעה סרגנוקה לא םיעְסונ לארשי<ץראמ 7

 .מ ., ןיטנובל ר'ז 'ה הנותשלפ:הילגנא 'ח לש .קנפה| .להנמ :.הלאה .םושנאה
 ,ןמטמ .ר*רה :  היסנמגר :ירומ , דנ יקלב \ לארשו  ,ותשאו ןהומ ריד , ןיקנויש =

 לעופה,) קצנירפש 'ה םוחרוא רותב ואובי םילעופה .דצמ , ןאמשודו קבק א'א
 י"א .ינבמ..םרגנוקה.לא  ואוכי  רועו - .("ןויצ:ילעופ,) יבצדןב- 'הָו .("רועצה
 + ל"וחב .ןישכע .םיאצמנה , הפי .לאלצב .'הו ןווניפומ ר"דה , יש .,פורפר

 ראשו אל אוח = . יקינולפמ = ריאמ . בקעי - /!ר אב לורשבקל -

 ינינע םשל קר אב לארשי-ץראל ..יקיגולסב = ותונברל בושי םא יכ , םילשורוב
 אצמנש ,  תונויצה רגנ םינווכמה םיוטכה טתואש ,.רמוא .ריאמ בהה , םויטרפה
 אלש ובתכנ , םיריזוה שארל  יקינולפמ .התעשב החלשנש העורוה המרגלטב
 . יבמופכ :יקוגולסב הז .לע .ב"חא החימ .אוהו ותערמ

 תוערפ םש ושענש ,סרפב רשא זאר ישמ יכ ,  םיעודומ ןודנולמ ---
 םתערו (פרפ) רישובל םיינע םורוהו האמכ ואב , םירחא םיחהי .ינפל םירוהיב
 ,קרמ 4000 ךרע םהל  םושורר העיסנה .תואצוהל , לארשי-ץראל תולעל

 , רושובב ויפתושו ןושש .ד ..ע המרופה תלבקמ םתבוטל תוברנ
 ןכל םדוק שמשש ימ ,יבירארו'ג שדחה החפה אב .םילשוריל -=

 תולהקה לכ הכליאב ופתתשה ול הכרעגנש םינפה תלכקב . ילופירטב החפ
 םע ןיב לרבהו תודפ תושעל ןתי אל יב ,ן תחפה שיגרה .ומואנב . םילשורובש'
 + תרו תד ו

 הירסקב עקרקה תריכמ לע האחמ אטשוקב שיגה  ןכעבש החפה --
 ("י"'אמ יי 26 רמונ ג "םלועה, ליע) < ינויח 1

 :תוימש : ןניאש = םילממ

 ,רבדה |

 ₪ 30 תכ הריוש .הררסנ יקינולסבש *;מדקו תודחא, בולקה סעטמ --
 "'םג םופתתשמ וז הרוושכ ,.םירצמו היריפ , לארשי:ץראל לויט-תעיפנ םשל שיא
 לארשודץראב .באב ב"יב לארשי:ץראל אובת הריישה  ..םודוהי האמ ךרע
 . תאזה הרוישה יִנפ הלכקל תולודג תונכה םישוע

 םוחבוע (ףוטראמ העש יצָח ךלהמ) שמש-ןיעב הושענה תוריפחב --
 :םילב , םירהה ךותב וכצחנש םיעלס קר ואצמ התע דע .שיא םיתאמכ התע

 ועיגה וישכע , ןאצמנ אל תוכתכ . םינענכ לש םינטק םילספו תומתוח ,םינוש

 < '  דוע הוקמ הדונעה תא 'הנמה יזנקימ .  הקיתעה המוחה ירירשב | תורופחה

 9 ,.םיבושח .םירבר  אוצמל
 החיה אל יב ,.חחיכוה השירדהו הריקחהש  ,םועידומ אטשוקמ --

 . םילשוהוב .רמוע-דגסמב הבנג םוש

 3 :הלאה םירבדה תא ונלכק .ופימ ןיקנייש .,מ  רממ
 :תרכומש המהאה רבדב .ראמ םינינעתמה | םיבר .שיש .ינפמ

 - תוצראה .לכמ ונילא .תואב  תולאש .הכרהו = ,לילגהב .א'קי .תרבח
 יניהה תאול ---  ,הריכמר יאנת יטרפ הא תערל :םיצורה .םישנאמ
 \ ..וללה  תועידיה .תא הוב  םסרפל דבכתמ

 - .םיתשמ = וז הנש תויונפ הנייהת  א"קי = לש תוזוחאהמ (1
 .לבא \ ,ןותחחה לילגבש המי הבשומב ןבור , הרשע שמח דע הרשע
 ..בקעי .ןורכזב םג ילואו הלוהמ הבשומב = םג .תורחא שי

 לש המה םיקלחה * .םיקלחל תוקלחנ וללה תוזוחאה (2
 . ליכמ קלח לכ . םינוש םימעטמ םהב בשיתהל ולכי אלש .םישנאה
 תב ש שו הבשומה ךותב ,םנור תואמ שלש דע םישמחו םיהאממ
 . תפרו

 "םירשעו השמח .דע םירשעמ המדאה תא .הבירעמ א'קי (8
 \ םיפלא ;תשמח = ךרעב :תכרעמ | איה םינינכה תאו  .םנודה קנרפ
 8 +(םינותעב ספדנכ  םנורה .קנרפ םיעבש אלו) .קנרפ

 'גוללה םינפוא ינשמ דחאב המדאה תא .תרסומ א'קיה (4
 .םיררצה ינש םא- ,כ"חאו ,  תחא הנשל הלחתב ,הריכחב (א

  'ןבומ .םינש ךשמ דועל המדאה תרכחנ זא " ,הזמ הז םיצורמ
 < - תוצירחב רבוע אוה םא . ,רכוחה הא הקיחרמ הנניא א"קיש

 . םישמחו םיתאמ דע םיהאממ | ךֶרעב  אוה הריכחה  ריחמ
 < תרובעה ירישכמב ףסכ עיקשהל ךירצ  רַכְתה .הנשב | קנרפ
 .קנרפ םיפלא .תשמחכ .ה"סב ראטניוניאהו

 וא עבר א "קיל ןתונ איה ,תונקל ץפחש ימ . הריכמב (ב
 םיפלא העברא רע תשלשמ .ונייה , סינינבהו המראה .ריחממ שילש
 , ךשמב םלשל .ךירצ: ראשהו .(רטניונואק ךירצש המ/ דבלמ) ,קנרפ
 | -- ,הנש 0

 2 8 אל ,הריכמ ד'ע אל ,שיא םע  םירבדב האב הנניא א"קי (5
 + קלחה תא הארו הבשומה לא ומצע רכוחה וא הנוקה אביש דע הריכח
 " הלחת תשרודו .תרקוח א'קי ,והוא רוכחל וא תונקל ץפח אוהש
 ."ּופל .לגוסמ .אוה המראה :תא רוכהל וא תונקל .ץפחה שיאה םא
 ,ץורח .רכאל תויהל ויתוחכו = ויתונש

 ,המיב . םימ יר םש שתו ,בוט ולאה תובשומב םילקאה (6
 .בוט לבא =. . רירק רחש | הלותמב ..ראמ םח אוה ץיקב ריואה
 . בוט -רתוי .אוה .המיב המדאה

 5 קנרפ | 10 ךרעב סינכהל :הלוכי :,ונרברש וזכ .הזוחא (7
 =: תופועו .בלח , הנגה .ןמ הוקרי ,הריד .דבלמ ,ינוניב .לוביב  ,הנשל
 , . תוצירחב תקסוע החפשמה םא , תיבה : יכרעל

 קלחמ .רתי רוכחל וא = תונקל הלוכי תחא החפשמ 8
 . רטניוניאל ץוחנה .ףסכה רתויב 'זא הברי  ,ןבוטכ , לבא ,  רחא

 "הב שו :לבא | העירוב קר ע"על םיקסוע וז המראב (9
 2 ד 2 .ה העיטנל םג םיוארה .תומוקמ



 םע .ןרקה = , א'קיל .םלשל  הנוקה  לעש ראשנה .ךסה (0

 רע : תואמ- שלשמ | בוריקב  חלוע = ,םירועישל = םימולשהב < ,תיברה

 .הנשל :קנרפ .םישמחו .תואמ שלש

0 
7% 

 .הָיְסּורְּב
 לש :עובש : היה .תושק תורזג.לש עובש

 + םונוטה לכמ .תושק -תורזג
 הנפ םירטסינומה דופ :אושג כ" ,םימרוקה תונוילגה דחאב ונערוה רבב | =

 בושאמיט ,א .פ רחפמה רטסונימלו ביצבוקוק .ג ,וו םיפסכה  רטפינומ לא
 תא "םיאלה,ל רברה ץוחנ המכ רע םהל חיכוהל לדתשמ אוה ןבש , כתכמב -

 .םיברב הזה כתכטה ןכות  םסרפתנ התע .הניומה לש  םיימונוקיאה םייחה
 אלא הז ןיא ,דאמ ביצעמ אוה יפורה רחסמה בצמ םא  יכ  ,ררבמ רוומורו 5

 רשפא וז ותעד תתמא תא | ,רכנההינב ידוב ולוכ .אצמנ .אוהש ינפמ קר ,

 להנתמ האובתההרחסמ : םידוהיה והושבב רשא , האובתה-רחפמב דוחוב .תוארל
 סהל םינתונה ,  "םידוהיה .םיקנאכ ,ה עויסב םילודגו .םיטועפ םורוהי :םונרגת- י*ע
 םירפכחו םורעח לא .רודחל .םירוהיל הרמעש והזו ., םימינכמ ףסב>ומוכמ האולהב

 ,האובתה=רחסמ לכ..לע םתדוצמ םישרופ םה םשש  ,הגלאווה תודנ .לע רשא -
 םיטנורוקנוקה ילגר .תא םיקחוד , ןגרה .רעש .תא  תיתוכאלמ :הררוה םורורומ =

 לכ תובורעת י"ע ץראה לובי תא םה םיתוחשמ םגש אלא ,דוע אלו , םוסורה
 -יררקב הערה רוקמ תא האור םירטפינימה  אישנש ינפמ . הפשאו תלספ .ינומ =
 איצוהל עיצמ אוה ,םיקנבה תאמ םידוהיה םינוגתל םינתינה םילודגה | וטל

 םירחופל םוטודירק ןהמ  םוקנבה לע ריבכהל םולולעה , םידחוימ. םיקוח
 התו

 רבעש עובשה

 אב אוה אלא ,רבלב ותעד יולגבו םיבתכמב קפתפה אל רוימירפהו
 ,הז עצקמב רמח ץוכקב םינפה םוירטסינימ קפועש בר ןמז הז . ודיב .ורומלז
 קר םסופתיש ,הזה רפסה ,רחוימ רפס תרוצב התע ספדנו ךלוה הזה רמחה
 לוכמ , תוכלמה<ורש  ילודג .ןוב  קלחתיו .םיראילפמזקא לש * םצמוצמ  רפסמנ

 תועיריה יפל  .האובתח:רחסמב םידוהיה דיקפת רע  "תונותעה * תעריתוו
 הרוחשה האמה חורב הזה רפסה | ךרענ  םוניתעב ומפרפתהש תוטל
 םחלהל רציכ הלשמטל ךרד הרומ אלא ניאו לארשיל קיזהל הלחת הבשחמב
 מ םירוחוב
 העיגח רככ, םשב רמאמה םירוהיה .םינקסעה .יגוחב = ליטה .לודג רעס == = <

 עודיכ ,אוהש ,"היסורה, לש טינורחאה תונוילגה רחאב ספרנש ,"העשה
 היסורכ טורירקה תמאלה יכ , רמאנ הוה רמאמב |, ןיפילוטס לש ואטבמ:ולכ

 ץק םישל אוה יוארה ןמ יכו תובושח רתויה תויכלממה  תולאשה- תחא איז
 רפס םסרפל העצה הררועתנ ,תואזרובהו םיקנבה:יתכב  םידוהיה . ןוטלשל |

 ואיבהש תלעותה תא תוקיודמ תויטסיטטס 6 י"ע חוכומ אהיש , רחוימ
 ,יפורה רחפמהל \ םירוהיה ו

 קנבה ןוטלש תגחנה לא 6 ל י"ע : ופע .םירבע - ,הטיל
 ר"ע עדוו . שיא ןיא ע"על -יכ . ,תעגרמ .הבושת הלבקתנ :.יגרוברטפה יבלממה
 .ללכ וז הטלחה

 אלש ,תוישפח תויסופורפ יתש  םידוהיל וראשנ יכ = ,ואצמו וקרב
 , םינש-יאפור = לשו = תודלימ לש  תויסיפורפ---.ןהכ .םהיחויגו = ןיידע ןלבגוה

 אל תוירבעה .תודלימל .עגונב .הנהו .ןהמ םג \ רטפהל תוצע םישקכמ | וליחת
 םג הצע ןאצמ ההע .,תיטנוצורפה המרוגה תא וגיהנהו הברה .תובשחמי וב
 ָאה .הלולע השעמב םשגתה .םא תֶאזה הצעה .  םורוהיה םוטסיטנרה דג
 , םידוחיה םינרטסקיאה ןמ הברה לע הלורג הער טומהל

 לש ןווסנב רומעל ומידקהש ,םירוהי םינרטסקיא תואמל דחאה אצומה

 יתלבמ ךרדה . עצמאב םידמוע .וראשג  תוננרחאה .תורזגה ינפמש  תוקלחמ - שש
 הירש ,םיטסוטנארל רפס"היב לא = הסונכה :התיה , ורגביתדועת לכקל תלכו =

 :לע 0 הלשממה הטילחה יכ ו תא ומסרפ רבכ םינותעתו

 לש הרועת קר יכ ,.קוח איצוהלו הזה ןורחאה אצומה תא םג םירוהוה םינרטס
 י םינשדתאופרל רפפחתיב לא הסינכה:תויכז תא תנחונ תוקלחמ הנומש

 םהילגר תא  םיקחודו ידוהיה ףטשה םע טאל "טאל םומחלנ ךכ
 , םוקמ לכב

 םיוורש בלפונירטקי ךלפבש תזרויעהו םיועה יבשות םידוהיה
 לש הבישיה"תווכז תא .תקדוב .הליחתה .היצרטסינימדאה  ,ראמ לודג רחפב התע
 , עירפמ ילב הברה םינש ךשמב םש  ובשוש .תוחפשמ תואמ לעו ,םידוהיה
 + שוריג .תרוג התע הרזננ

 זוחמב .םירפכו - תוריוע ףמכמו הנזאמלא הרייעה יבשות םודוהיה ושרוג
 תונמהל הריתע .קפנאגול רועה יכ  ,העומשה הטשפתה תאז רבלמ ..טומכאב
 הז ןפואב ,בוקרה ךלפל חפפהל תרמוע טומכאב ריעהו ןודה אבצ לבח לע
 .ןהב חבושיה"תו:ז דכאַח םידוהילו בשימה םוחתמ הלאה תוזוחמה ינש ואצוי

 ךלפההרש .הקבונביא | הרייעב םירוהיה | לרונ * ,רוחיב ,התע רמו ער

 תבשהנ הניא הקבונאביא וכ ,היפ לע תכונש ,הנשי הדועת אצמ רבלסונירטקייה

 יהב רוגל תוכזה םידוהיהל ןיא ןכבו ,רפכל אלא | ,הרייעל
 . הקבונביאמ תאצל הוקפה תא ולבק  רככ  םידוהו םוהאמל | בורק

 ןנב םש םידוהיה .םש תולארשיה הלהקה לכ תא .הרמעממ סרוה הזה .שוריגה

 ללכושמו = ןקותמ :הרותידומלת תיכ .סהל שי = ,תסנב:תוב = רבכ אל הז םה5
 .ןברוחל לכה דמוע שורגה ילגרל התעו , םירחא רובצ לש  תודסומ 1

 ונפו  גרוברטפל היצטְופה וחלש רפכ :םוללמואה הקבונביא ידוהי

 התשע םיחרכומ םהו הערה םהילא החלכ ,אושל- לבא ,םירטסינימה לא .תושקבב
 .רחא םוקמב חונמ םהל שקבל תאצלו הלוג-ילכ םהל תושעל

 זןוא הז הארנ גווברטפ ךלפ הגול זוחמב .םירוהיב תותפה
 םוקנל האירקב תויצמלקוופ וכודב רזפמו ךלוה ךרדכ רכוע ליבומוטוא ןמז
 ר"ע תועידי תואב תומוקמ המכמ | . חצרנה יקסניצשוו רענה ימד תא םידוהיב
 ?שטור ,ה ירבד יפל  .ןוטלשה ירימ םולשב טמתשמה ,הזה אלפומה ליבומוטואה

 יז הנש לירפא שרחב ,ליבומוטואה לעמ תוכלשומה ,תויצמלקורפה וספדנ

 רשא  סופרה:תיכב לאכימ  ךאלמה תרוגא לש תישארה הצעומה תנמזה י"פע
 "טיווס, ןותעהל

 םשב תוארקנ ,ןישראה יצח ןבחרו ןישרא ןכראש ,הלאה תויצמלקורפה
 וספדנ הלאה םילמה ."רכנה-תוכלממב ולגתנש ,םידוהיה לש תוירוכאה ישעמ,

 הלצאו תינח תריוצמ תאזה תבוהכל תחהמ.םיניע = תוחואמו תולודג תויתואב

 ."םינוסאמ לש לער, תבתכה םבג לעו םיחקור:יקובקגו "תד ךרוצל ןיכש , תכתכה
 םיפיוח םירבדב תוררובמ 'תויתד תוחיצר, ירויצ השלש םיאצמנ עצמאב
 ונימאת לא, : תולודג .תויתואב 4 םפרג  היצמלקורפל תחתמ | ,דאמ םיביהלמו

 תא םישיחכמה ,םירחאו ץיכולסינ רעוייל ירוהיה הכלממה*תמור רכה ירברל
 "| םכידלי תא ןרמש ,םורצונ .תויתרה תוחיצרה רבד

 שופחה- תעשב אמ שרוחב אצמנ הלאה תווצמלקורפה לש ןטק .רפסמ
 תיכב .תיגרוברטפה היצילופה * ידיקפ י"ע  היצרטסינימראה תרוקפב .השענש
 תררועמה  ,חינןיצטיגאה  תורפפה ירחא רעבל ידכב לאבימ .ךאלמה  תדוגא
 רתס םוקמכ םינומט ,הארנכ ,וראשנ תויצטלקורפה בור לבא ,םימואל-תאנש
 ,םיברה תא םהב :הכזו ןיראזאק ..וו ץיכקשירופ לש ונימו רי אבש רע

 תושרה | .סרטנוק .תרוצב תאזח היצמלקורפה חטשפתמ םירחא תומוקמב
 ,םרחה תא הלטב התעו ,הזה סרטנוקה .לע םרח הלחתב הליטה תיאבקפומה

 ...תויצמלקורפה ירבחמ ירחא .תשפחמ תיגרוברטפה היצרטסינימדאה רשא דועב
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 .ץֶרָאְל-ץּוחְּב :
 צד )ד 1

 ,ןודנולב םיעוגה לש םרגנוק ב םידוהיה:תלאש

 :תלאש ר"ע םיחוכיו .ןרריעתה .ןורנולב םועזגה לש סרגנוקהל ישילשה םויב

 + .,.םילוחיה
 | לוגו לארשו חיה הלאש הוא .ישארה סאונה



 הנש םיפלא תעברא הו  םייקתמה- -ליכגנז ליחתה---ירבעה  םואלה

 רשויה ילאידיא ,םילענה וילאורואב . רומה ןייטצה ,שפנ םינוולימ ב'ו זרפסמל
 םירוהיה ופדרנ ז"כבו , ותרות*ורצואב הלוכ תושונאה תא רישעהו קרצהו
 אל .םינועמו םיאכורמ םידוהיה ., הזה םויה רע .המחבו ףאב .םיפררנ .םנהו .רימת

 ונכשאכ , תורואג רתו'ה-תוצראב םג אלא , רב"ב הקורמו הינמור ,חיסורב קר
 *סופיירדד טפשמ, ןיעמ ערואמ | םויה דע זנ:שאב ערוא אל םא . הקירמאו
 זנכשאב םיחינמ ןיאש ינפמ קר אלא , םירוהיד תא םש םיבהואש ינפמ הז ן יא
 +. ןטיפק וא ריציפוא הלעמל תולעתהל םידוהיל

 יח , ןוידע םיקז יח ירבעה םואלה וללה ,תופידרה לכ יררא םּג םלוא
 ,םימעה .רתימ  םילדבומ = ווגהנמו ויתורוסמ י"פע| ול םידחוימה | ןייח תא
 םהיתופיאשמו | םתנומאמ קלתפהל | םילוכי םניאו | םיצור םידוהיה ןיא
 םידוהוה םא .םידוהיה תרצל הכורא תולעהל התלכיב ןיא העימטה . תוימואלה

 ןוא , לקנב םיעמטנ ,םורצונה םירישעה | ןמ .רתוי םיכזמנ םיהמועה , םירושעה
 ינומהמ החובג רתוי הגרדמב .םידמועה , םודוהיה ינומה ןיב תירשפא העימטה

 +. םימעה רתי

 .םמצע םהל תדחוימ הירוטיריט---איה םידוהיה תרצל הריחיה האופרה
 םג לבא . םידוהול הבוט  רתויה היריטיריטה תויהל הלכו  התיה הניתשלפ
 זנכשאו הולגנאש ,היח יוארה ןמ .איה  הער אל הירוטיריט הימטופיסימ
 תהיה הז ,הגורהאה לש התמכסהב היקרוטב ץרא"לבח םורוהיה ליבשב הנגשת
 רבחמה רשג םישמשמ םידוהיה ויה ז"יע . םלועב םולשה קוזחל הברח עייסמ
 קר אל םידיהיל םיביח םהש שי יכ ,םירצונה אופא ורכזו , דחו ברעמו חרזמ
 ...רבלב ףסכ

 + תורעופ םיפב"תואיחמב לבקתנ ליבגנז לש ומואנ
 ,זירפמ | םבינוימס רופפורפה םאנ כ"חא

 ,היסורב םידוהיה תופירר ,דגנ
 ראמ תצרמנ האחמ עיבה רשא

 םג .םוידארהל לארשי תא לישמה אוה :רטפ ג ר'דה רבד ןורחא
 הפורואל  םיחינמ םגיא םידוהיה .רואו העונח ,סויח םוקמ לכל םוכינככ םידוהיה
 רעב םרכש תא םויה דע  ןוידע ולבק אל  םורוהיה לבא ,המדרתב עוקשל
 תושוגאה תביוחמש דחאה לומגה + תושונאה תבוטל השודקהו הלודגה םתדובע
 והדלומ לע  בשיתהל ורוב | עויסל -- אזה ירבעה  םואלה םע לומגל
 + הקיתעה

 רבד לע םואנל ףלאוו ןויפול היה רמוע סרגנוקה לש המרגורפה יפל
 רבד , פרגנוקה לא אובל לוכי אלש ינפמ לבא הינמורב םידוהיה תופידר
 הינמורב םירוהיה תופידר .רגנ ראמ  םיצרמג םירבדב החמו ומוקמב  ליבגנז
 ,הינמור תא הנחירכתו רברב תויפוריאה תוכלממה הנברעתת יכ ,השירדב ם'יסו
 םירוהיל תתל תביוחכ איה ויפ לעש ,יגילרבה הזותה.רפס ירחא אלמת יכ
 יתואלמ תויחרוא תויכז

 *ןעספאר סאד, םטרופמה רפסה רבחמ ,הניוומ ןא ש לוצ ר"דה םג
 םחחו תוצראה לכב םידוהיה תופירר דגג .תצרמג האחמ עיבה ,"םעלבאופ
 ,גושגשו חחירפ לש םויק םלועב תילארשיה .המואה םויקתתש ירכב יכ ,וירבדב
 ץוחנה רבד אוה ירבעה עזגה לש ומויג .הנותשלפ תא הל בישהל ךורצ
 5ש התבוטל ןיפב ןוידע ול שו הברה הברה יכ ןעי ,ולוכ * םלועהל דאמ
 + תושוגאה

> 

 ,םירשפוא ב םירחב נה-תיב ינפליש םיבותורדה רה ה
 גרהה ד"ע הלאשה יירטסואה םירחבנה-תיבב קרפה לע התלע רבעש עובשב
 םיטאטופיר הנומש | ןינע .ותואב ורבד  .תוריתכה תעשב | שמיבוהורדב ברה
 טסילאיצופה , יקסניליב .ןורבה םיפסכה:רטסינימ היהש ימ  םהיניבו ,  היצילגמ
 . רעביורטש  ר"דהו דנאמוד

 .יקסנליב  ןורבה רכד הלחתב

 תובקעב הגצורפת יכ - .יקסנוליב -ןורבה  ליחתהי --- ןגלגרוה  רבכ
 ,םרב תובוקע .תוריחבה הגויהת יכ לבא | , תוערפו תומוהמ ונצראב .תוריחבה
 לכב רעפ ליטה ישטיבוהוררה גרהה . ןיידע ונלגרוה אל ךכל--,םימכ םירגומ םדב
 ןיידע םיאצמג ונלוכ ונחנאו תורבקל ואבוה רבכ שטיבוהוררדיגורה .הירטסוא
 . ארונה .גרהה םשור תחת

 ' םימשאהש רחאל | קר ררחתשהל םילובי = ונא הזה ארוגה- םשוקה ןמו
 וגל ז ג , רבדב םימרוג .םימשא .םישנא םנשי .ןופא לנג םתעשר .יפכ ושנעי

 ד

 הלא לע תוארהל וגחנא םילובי תאו תמועל לבא , םימשאה לע עבצאב- תוארהל
 םירליחו  םישנה .יארווב המח " םויקנ .טפשמ .ילב ופסנש .תויקנה .תושפנה
 + ןברקל ולפנו בוחרב הרקמב  ואצמגש

 םושנא םא ,םיבהלנ | םירוטטינא םא םימשאה םה ימ עדוי ינא ןיא

 * הלועמה השירדהו הריקחה אבת . אבצה וא ריעה תצעומ ישאר םא , םתס םישפמ
 5, .םיבורצ .םיבייחה .רבדב םינפ-אושמ םוש היהיש רשפאהוא .םיביחה תא הלגתו
 .והיש .ימ ויהי ןידה רמוח לכב שנעהל

 לש :םהימותיו = םהיתונמלא לרוגל הלשממה  גאדת יכ = ,ונחנא  םיצור
 עגנ ישטיביהוררה = ןופאה יב ,  ונל ןימאהל לכמ ונחנא םישקבמ = ,.םוגורהה
 ליבשב הרזעו םימשאה דעב שנוע וגחנא םישרוד .ונבל לא קומע קומע
 + םיללמואה

 : + דנאמיד טפילאיצוסה טאטופידה םואנ וירחא
 וררועתיש חרכהה ןמ ,  שרח טנמלרפ סנכתמשב--דנאמיד רמא .םעפ לבב

 .הנושארו שארב תאצוי היצילג . היצילגב תובולעה תוריחכה ר''ע םיחוביו וב

 "  דםואנ רחאל ףכית םיליחתמ .היצילגב * תוריחבה ד"ע םיחוביוה . הלש תונוסאב
 : ..רסיקה"םואג לע תירימתה הבושתה יהוז -.. אפבה

 ! הנירמה ןוטלש - = אוה - ישמיבוהורדה גרההב םשאה

 ץיוועקטאיפ לילגה -רש תא דוחיבו םימדה-תוערואמ תא רייצמ דנאמיד
 . גרהה>השעמב אלמ רשא ריקפתה תאו

 ןא . הבווק הנכסה יכ ,םאונה עדי גרהה ינפל םירחא םימיב רוע

 7 / = , בל ןילא םש אל רטסינימה לבא , רבדה לע רטפינימה תא ריעה

 ןנחתנו הב וגוריעה וגחנא | . ןוסאה . לכב המשאה ה לש מ מ ה קר
 ,.התאמ ונל היה אל - עמוש לבא ,הערה ינפ תא םדקת יב ,הילא

 לב | שמיבוהורד  יגורה ימד תא ובפש טרעניב לש ותלשממ ידי
 .םיבשוי --- לוקב דנאמיד ארק =- שטיבוהורדב םרה-ץחרמב םימשאה

 | הוה םירחבנה-תיבב הפ ,םויה ןנתא הפ
 + םבסה-תרעסב לכקתנו דאמ ריבפ םשור השע ד:אמיד לש םואנ

 םימאונה ירבד לע ןמואנב שדח | אל רכיורטש ר"ד ירוהיה טאטופירה

 תוריחבה:יפויזב המשא הלשמימה קר יכ ,רמא אוד םג. םולב והומדקש

 תיאטנמלרפ היסימוק ;וריחב םישרודה = לא הולנ איה ףא] םימרה:תוערואמבו
 , 0 ףגנרה תוחפשמ ינבל הכלממה ת%וקמ יוצפ תניתנ] השירדהו הריקחה השעמל

 ,'םעפה םושולקו םייופר וירבד זיה ל"כב . שטיבוהורד

 ."הפצמה לע, קרפבש -ינשה . רמאמב .ונאבה רככ הלשממה תבושת תא

 , הז .ןוולגב

 ' םוב- לן פוניטנטפנוקב הפרשה"יעוונ םידוהיה
 היצוטיטסנוקה תזרכהל .םינש שלש תאלמ גחיםוי ,ילוי שדחל רשע השלשה
 ןוששה תא תיבשה רשא ,ןילופוטמה ריעב לודג ןופא ללוחתה | ,היקרוטב
 " והחא. םיהונה ןמ- לעילבדינב ידוב  תתצומ ,שא ,הינאו הינאת םעב בריו .יללכה

 < \4לע תודחא ,תועש ךשמבו ריעה תוגפ לכב הזחא ,םינשיה םירדפהו היצקאירה
 .םיחטבמ:תזנמראו דמח:ולכיה הברה םהכו םיתב םיפלא תרשעמ רתוי דקומה לע
 2 + רקו לכ תולוגסו

 םידוהיההעבור תא םג שאב תיחשמה:ישרח וחלש תורכעה םוי ותואב
 .םהיסכנמ םייקנ ואצי  םהיבשויו םידוהי לש םיתב םיפלא ינש ופרשנ ,טאלאב
 < ,םירבדו רמואב רייצל הנהינ אל םיללמואה תונע ,לכ"רסוחבו םוריעב וראשנו
 -םכחה לש ןתואישנב הפסאל ופסאנ לופוניטנטסווקב תוורוהיה תוובחה לב

 ! שיחהל .חצוכ הצע שקבלו .הפרשה"יעוגנ  בצמ רפדב ןורל םוחנ םויח 'ר ישב
 ,רצב הרזע םהל

 * ןורחאהו  ,ןילרבב  "ןייאריפפפליח,ה לא הרזעל | ונפ  לופוניטנטסנוקמ
 וכ /תוידוהיה הקדצה תורבח רתו/לכלו יובעה להקה לא 'ארוק לוק םפרפ
 ,סיללמואהל עויסו רזע ואיצמיו דחיו ותא ודחאתי

 < ,םילוחה-תיב םג .ץעההינינב ראש ךוחתב רקמה לע ולע םורוהיה עבורב
 - , שרדמ"יתב הברהו שדחה תפנכה"תוב



 ,םירהצה רחא םיעגר 55-ו 5 העש ,טסוגוא 7 ,ליזאב :
, 

 , םינותעה ירפוסו םיחרוא

 ,תירבעה ןושלב וארקנש ,ןובשחהו ןידהו החיתפה םואנ רחאל |

 תוכיוהימואנ ועמשנ .,הגהנהה תלאש דיע רוחיב םיחוכיוה וליחת

 והירמש :,בוכורב | ,.בוניל'צ  .תיללבה המרגורפה רוריבל .םיבושח

 ומואנ , ןינע ותואב םימואנ ואשנ ןלפקו ןיקצומ ,ןאמצייוו ,ןיוזל .

 ..דאמ .לודג .םשור השע' בונול'צ לש

 ,שרודו וישכע לש .הגהנהה לע ןיגמ םיריצה לש .טועימה ,

 סרגנוקה תנהנה דעו לא .םהלשמ םירבח תריחב+ תוכז .םהל .ןתנתש
 , (סישםיוא-ץנענאמרעפ) ,

 הגהנהה זכרמ תא ריבעהל ץוחנל לכה םיאצומ הז םע לבא 5

 + ןילרבל ןלקמ
 ,םעה .רחא אב :םויה

 ..תויצאבוא ול וכרענ
 .הבורמ הריקשב תוכשמנו תוכלוה .סרגניקה לא תונכהה |

 םהבו םיריצ .הואמ .עבראמ . רתוי .סרגנוקה לא ואב .עיעל :

 . << ;היסורמ 1

 , תיאניתשלפה הכורעתה תא .ררסמ ץיש .רוסיפורפה =

 , םמורמ .יללכה .תיחורה"רמעמ = =

 , חרוא :רותב | סרגנוקב ףתתשמה

 ,םירהצה ינפל םיעגר או 15 העש .טסוגוא 8 , ל"א כ

 ,הגהנהה .רבר לע .היצולוזרה תא רחא הפ הרשא היצנרפנוקה <
 היצנרפנוקה - תאמ .הלבקתנשו הכ רע :חילע .המחלנ היציזופואהש
 5 + ןילרבב .תיתנשה

 . המרנורפה רע לודג .םואנ םאנ בולוקוס |
 םויה-הרס לא = =
 . לארשו"ץראב = .
 ו

 ְ% : "ה

 ,טרנוקה תחיתפ |
 , םירהצה רחא + העש ,טפוגיוא 9 , לי א ב

 ןוספלאוו ייע .םרגנוקה חתפנ רקבב תירישעה העשב םויה =! <
 ,םיאנותעו םיחרוא םיפלא ינשו םיריצ תואמ עבראמ רתוי לש רמעמב
 רוחאל הריקס  ןופפלאוו .רקפ .,תירבעב .ליחתהש ,החיתפה"םואנב

 ,המויק תונש הרשע .עברא ךשמב תונויצה הב הרבעש ךררה לעיל

 ,היצסנס קר תונויצה התיה--ןוספלאוו רמא---התישארב .,זא

 ] 2 א .לעופב תמייק הרבוע 'איה .התעו

 ןומהו היסור יריצ .לש לוהג- בור רמעמב החתפנ היצגרפנוקה =

 תירבעה :ןושלה לא ,תורהיה לא הבהאה תא וברקב "

 - .הרובעה .די'ע .האצרה - הלבקתנ סרגנוקה לש

 :וללה תומרגלטה תא םידחוימה ונירפוס תאמ ליזאבמ ונלבק ןוילגה תמיתח םע
 ןיידע .ונחנא םידמוע יכ

 הרטמה ןמ הברה גישהל ונקפסה רבכ הו לכב ,ךררה תלחתב

 ונררוע :;םעה  ךותב . תימצעה-הרכהה תא ונממור ,ונינפל רשא

 ץראלו
 ,וניתופיאש תאו ונתוא ןיבהל .רבכ- םיליחתמ םיירוענה"ינב  .לארשי
 ,קזחו ךולה תכלוה  תורדתז ההו ירפ םישוע  ונלש !וודסומה

 בצמ .. ללכב לארשי בצמ .תודוא .לע רברל םאונה רבע הזמ

 -תודוקנ וזיא תוארנ היקרוטב קר  .רתויב .ערוה אלא ,בטוה אל םעה

 , םירוהיל םג תלעות האיבה תיקרוטה היצוטימסנוקה - ,תודדוב .החוא

 תצקמב םתבס ,םשו הפ היקרוטב וררועתהש ,תונויצה דגנ םימרזה

 לש התוהמ תא ןיירע םיריכמו םיעדוי  םיקרוטה .ןיאש | ,הזב

 ,םישנא וזיא .רצמ .תונישלמב - התצקמו .  ,היתופיאש תאו תונויצה

 אצמת אל תמאב . םידוחי םג  ,ונרעצל ,םהיניב שיש  ,לעילבי>ינב

 םיאבה םיִדוהיה ןמ םינמאנ רתויו םיילאול רתוי םיבשיתמ היקרוט

 םיִדוהיהְתנידמ יכ" ,ןויערה תא היקרוטב ומסרפ רקשב . הצראל
 דוע רשא דועב : ,תונויצה דוסיו הנפה-ןבא איה איה לצריה לש
 םא יכ ,םולכ .םירוהירתנידמ .תודוא לע רכזנ אל .ןושארה .סרגנוקב
 תויכז \הניתשלפל  םיסנכנה דעב ונא- םישרוד .  טלקמהתיב  ריע
 םוימואל םייח  תויחל תורשפאה תאו  םינמוהע םיחרזא לש תואלמ

 היקרוט תמרא לע גשגשמו חרופ ילארשיה םעה תא תוארל .םירומג
 הב םיקיזחמ ונאש ,ונלש  המסיפה .יהוז ,ונבל ןוזח והז-- ,תחרופה
 , ןמאנ .בלבו :ףקותב

 סרגנוקה לע רשא 'תולאשה תשש לע ןוספלאוו רבד כיחא
 השעמ ילב האידיא , תוררתסהה -- לכ םרוק .םעפה ןהב ןודל
 הוצרגימאה = תלאש + ,יסנאנופה - בצמה :;ריואב יונב לדגמכ איה
 .תוברתה לש בושח רתויה קלחה. איהש ,תימואלה ןושלה הלאשו
 הרבכנה הלאשהו ,לארשי ץראב םישנה תרובע. תלאשו ,תירבעה
 << .הגהנהה-תלאש איה ןלוכמ

 ינפמו- -תירבעב ומואנ . תא .ןוספלאוו םייס--העונתה תבוטל
 ,הגהנהה שאר רותב יתרמשמ תא בזּוע ינא הפרה יתואירב .בצמ

 הניווב .תחאה ,תינויצה הגהנהה לע ורבע תופוקת יתש =
 : : 8 . ןלקב הינשהו

 פוחב התוא .ךרבמ ינאו ,תישילשה הפוקתה תלחתמ וושכע .
 ,.הבורמ החלצהו

 .תובשוממו תורעוס םיפכ-תואיחמב לבקתנ ןוספלאוו לש ומואנ

- 0 

 ,גרבדלונ ,ל ,* איצומה ,םונאיורד ,א ךרועה
 ו עת. ת. :0הסתס5ק:5. 200881005 ה. ₪ תקע הוס
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 הת חסוד 4-ע0 987618, 1911 554 9 /1[,א 4, 17-00ם \ט8₪5| 1

 .לָוְּבִּב ירישָעְה סָרְנְנוקַה
 :חנושאר הבישי

 .ירקבב תועש 10 ,'באב ו"ט ,'ד .םוי
 לש לודגה םלואה היה רבכ עובקה  דעומה :ינפל העשכ

 הפל הפמ אלמ ,שיא םיפלא המכל םוקמ וב: שיש ,אניזאקה

 חורה תוממורתה לשו הניגח לש חור ..םיאנותעו םיחרוא  ,,םיריצ
 ראופמו טשוקמ יתונמאה ונונגסבו ויפיב ןיוצמה םלואה .  לכב ררש
 ירבע םעמב תונוש  תויצרוקידו . םיחיטשבו  תלכתו :ןבל  ילגדב
 החונמב .םיכחמ םהש ,רכינ  םיריצה ינפב =. םיימואל  םיעבצו
 תונויזחה ונָשי אמש ,ארי שיא ןיא  ,.הז םרגנוקל תימינפ .הולשבו
 הזה סרגנוקהש .,םיחוטב לכה .יגרובמהה םרננוקה לש םיביצעמה
 הז םע דחיו הגהנההב םיווקמה םויונשה תא ףופ-ףוס ונל :איבי
 ..השוררה תודחאהו םולשה תא םג

 הכשלה יריכזממ דהא הכה הרשע תחאה העשה עברב
 , םלואב הממד המק דימ ,תואישנה ןחלוש לע םנרוקב - תיזכרמה

 המבה לעו תואישנה תמב לא תוליבומה  תוהלרה תחא :החתפנ
 .לודגה לעופה דעוה ירבח לכ םהירחאו  יודרונ ,ןוספלוו ועיפוה

 ,םלואה תא שיערה !'"  דדיה,  תואירקו םיפכ | תואיחמ .לש םער
 .החיתפה םואנ תא .אירקהל ןוספלוו ליחתד הממדל הרעפה המקשכ
 .תירבעב ויה םואנה לש ופוסו ותלחת

 .ןוספְלוו לש הָחיִתְפַהְדסּואְנ
 ,ליזבב .בוש -- םעפהו ,ודחי  םויח ונפסאנ תירושעה םעפב

 הב ונצבקנ רשא ,םיחרוא-תסנכהב הניוצמהו הפיה ריעה .התואב
 רודואית לש ותאירק לוקל םלועה תוצרא לכמ הנושארה םעפב

 ,לצרה
 ,הנפה-ןבא .תא .ונחנה ,קוירב הנש הרשע עברא ינפל ,זא

 םעפב ונורכה זא | תינויצה תורדתסהה הא הילע ונינב רשאי
 הותב ונמצע תא םושיגרמ ונירה יכ ,ולופ םלועה ינזאב הנושארה
 . תויהל םוצור וננה הזכו ונחנא םע יכ ,תילארשיה המואה ירבח
 םירבדה לבא ,וילאמ ןבומה רבר הז היה הרואכל .(ןוצר .תואושת)
 םגו .םפונ ונמע .ינב ןיב  וליפא .ןוהמת :וררועו םישרחכ  ולצלצ

 רשאב ,ונכרהב תכלל ונפסי ונחנא םלוא .הברה .םידרצמ :תודגנתה
 ונאב .ונלוכו .דחי  ונצעונ = ,הנוכנה  ךרדה :איה .יכ * ,התוא .וגרכה

 תכשמנו תבלוהה ,ונתרצו לודגה וננופא תבס יכ ,תחא הער ללכל
 שי יכ ,הנקסמ יריל ונאב , תדלומ רסוחב = תחנומ ,םינש יפלא הז
 ,תובא תמדא לע ןנוכל ונחנא םיכירצ :ונתכמל תחא הכורא קר
 האידיאה תא יכ ספא .יולג טפשמב חוטב טלקמ ,לארשי ץראב

 ,תינויצה יאיצממ ויה אל ונחנא םג לצרה םג ,ןא ונילג אל תאזה
 <- חתיה זא ונרציש המ .ומצע .ונמע ימיכ ,םיפלא תונש הימיש
 תא ףסא יכ ,היה לצרה לש לודגה ולעפמ רקיע !  תורדתפהה
 ,תיללכ הדובעל םתוא רדפו םלועה תונפ עברא לכמ םיצופנה
 הרוצה תא 'רורו רוד :תונשמ * ויתווקתלו ונמע  תולאשמל ןתנ יכ
 < תא איצוהל םוצעהו לודנה ןויסנה תא השע יכ ,התואנהו השדחה

 ייע .התומשנתה .תא רשפאלו לעופה .לא .הלענה תינויצה .האידיאה
 .ונלש תורדתסהה תרוצי

 ויהי .ונמע ינב לכ. יכ ,ונמאה הנושארה ונתובהלתה תעשב
 ,ונתא .םיעד-ימימת
 אקוד ,לעופב היה ןכ אל לבא ..הלודגה הדובעה תא עצבל וינכרו
 ןיב הנושארה הרושב דומעל םיכירצ ויה הרואכל רשא | ,הלא

 םגיכ ,םהמ טעמה תאו יהתו .ונל דננמ וומע ,ונדי לע םירזועה

 " .יכה .ואלב השקה ונתדובע תא ונילע ודיבכהו ונב ומחלנ

 םינשה הרשע עברא לע רוחאל הריקס התע םירקוס ונאשכ
 תולודגה תונברקה לע ,ונרבע רשא השקה הדובעה לע ,תופלוחה

 ונחנא םיכירצ ,ונקזנתה .רשא םימוצעה םיקזנה לעו ונאבה .רשא

 "לא תצק ןואג םגו חורדתרוק לש שגר .ךותמ סחיתהל הז לכב
 :.תושרח תווקתו םישדח תוחכ ןהמ בואשלו בושלו ונרציש תוריציה
 : . דיתעב ונתרובעל

 ,היצסנס לש רבר תונויצה התיה םינש הרשע עברא ינפל
 ,דמעמה = (ןוצר-תרעפ) ! לעופב .תמיקו הנוכנ הדבוע איה םויהו
 רשפאהיאו ,אוה ןתיא רמעמ תודהיה  ךותב תונויצה הספת רשא
 ,הנממ רוע חקויש

 השק איה ונתרועת יכ ,רידת ונעדי ךליאו ןושארה םווה ןמ
 תלחתב ןיידע ונחנא םידמוע יכ = ,ונחנא םיעדוי החע םג  ,..ראמ
 לא אבנ םרטב לועפלו דובעל ונל שי הברה הברה רוע יכ ,התמשגה

 רמאל ונחנא םילוכי רבכ םויה םג לבא + ונל וניותה רשא ,הרטמה

 !הרמה לע המזגה םוש .ילב

 אוהו ,חמוצ .ליחתמ ונוציפה .רשא ערזה ., (םכסה תואירק) ! המידק

 = :לארשו יגיהנמ ישאר ונל ועייסי דוחיב יכ

 " םיבה םידעצ = הז .לכב ונדעצ  דועצ



 הרכהה הקוחתה ..ירפ .השעיו טעמ ועו םשו הפ .גשגשמו .ךלוה
 לאו תירבעה ןושלה לא . ;תוחחיה לא הבהאַה | .תימואלה תימצעה >>
 ,םידוהי .לש תובפל יפלאב םיקומע םושרש התכה וניתובא :ץרא =

 ודמע רשא ,רתויו  .רתוי .םיבחר .םינוחב תטשפתמו תכלוה = איהו
 ,ינריתע = ,ריעצה .ירבעה רודה + ,ןוצרקתואושת) רצה .ןמ .םרוק =

 רשא םידסומח .ינויצה לאידיאה זועמב קיזחהלו ונתוא ןיבהל ליחתמ
 קנאב-לאינולוקה ,ונלש יפסכה דסומה .ליח םישוע ונידי לע ודסונ

 ,םישרח | םיָיסנאנופ  תוחסומ אורבל תלכיה תא ונל ןתנ ,ירבעה
 לבו: לארשיל תמייק ןרקה = :הניתשלפל * הבורמ .הכרב :םיאיבמה
 םיכלוה ,םהיתולועפ חיוד םכינפל הפ וארקי רשא ,וניתודסומ רת'
 "תעמ תקזחתמו תכלוה  ונלש .תובדתסהה ,הפי ןפואב .םיחתפתמו
 קקונ לכה ןיידע .םנמא .ףקותו ןוחטב רתויו רוי תרזאתמ.איהו תעל
 ונרבגתה ,רבכ הלחתהה ישוק לע לבא ,ןוקתלו .הבטהל הברה
 רצובמ ונתוררתפה לש המויק .אבה ןינבהל  דפומ דופי רצונו
 . וצר תרעס) !רוד רודל :ןתיא-ןורצב

 ! רבוכמ סרננוק
 הרשע .עבראב ונמע לש יללכה בצמה לע רוחאל ףיקשנשב

 ,הבטה ןמיפ םוש"וב 'אוצמל םילוכי ונחנא ןיא ,תונורחאה םינשה
 .רתויב ערוה אלא ,בטוה אל ונמע בצמ : הברדא

 םיקנאנו םיחנאנ ,הב םיבשוי וגמע ונב תיצחמש הייר ירםו

 בצמה .אושנמ השקו .ארונ .ץחל תחת םידוהי םינוילימ .תשש ןיורע =

 . דיתעב ףקשנ :ןיא רחא הוקתדקיו ףאו דאמ םש ערוה =
 סחי ןיידע .םייקתמ  ,הזה .ינשה אכבה-קמעב ,חי נמיר ב

 רוע ה הזוחה-רפס  תורמל ..ופקתב  םידוהיה - לא .האנשה"
 פיצנירפה : לא ץרמג דוגונב .,רבה. לכל .םורזכ וניחא .םש .םיבשחנ

 טפשמו תחא הקוח> :: םידוהיה :ייחב רסומה דוסיה לא ;יאלביבה =
 . ץראה חרזאלו רגל רחא-

 ןוילימל הלוע הב: םיבשויה וניחא = רפפמש ,ה יציל נב
 יכ ףא : ,ינועהו רוסחמה = םהיניב ןיירע וטעמתה אל \.םדא שפנ = =

 תבלוה תירמחה הרצה ... תואלמ תויחרזא תויכזמ .םש םינהינ םה = =
 התוא םילבופ .ונהנאש  ,תירפומה םידוהיה -תרצכ םש תרכגתמו =<
 ..תובר .תוצראב דחו =
 לש םישדחה טלקמה-תומוקמ ,הי לגנאו הקירמאב =
 יהברי ןפ, לש .קיתעה ירצמה = פיצנירפהב התע וקיזחה * ,םידוהיה =

 -נאה ,.םידוהיה  תפינכ תא דיבכהל. תושק תורזג םירזוג .וליחתהו
 לא םש תרדוח .איהו השדחה ץראב םג .היתוביתנ תאצומ תוימשיט
 תוהצ םידוהיה לע .הטיממו .הנירמה-יבשות לש .תובחרה "תוררשה
 ,ןשיה םלועב הפ הכררכ  תוערו תובר

 האנשה םוקמ לכב ,הבטה םוש םישיגרמ ונא ןיא םוקמ לכב 9
 ונתוא םיאיצומ םוקמ לכב ,ונלגר ףכ ךרדמ לכ לע'ונל תברוא
 הכ רע ודמעש | ,םיטעומה תומוקמה םתואב וליפאו ..ללכה ןמ =

 םיאור | ונחנא .,םהילא .רודחל הל ונתנ .אלו תוימשיטנאה ינפב
 .ןואנב השאר תא המירמ איהשכ תאוה תצ"פמה תא החע

 םיאור ונא ,הדיחיה הבטהה תא ,תחאה הרואה" תרוקנ .תא
 םינשה לש  תויטילופה תוכפהמה ירחא  ,(ןוצרדתואושת) היקרוטב "<

 הוש הדמב ורכומה שפוחה :תולעממ וניחא םש ונהג ,תונורחאה
 תויטילופה = תויכזה יווש , תינמותועה הכלממה יבשות ,רֶתְי סע
 ,לילעב רברה הארנש ומכ ,אוה ,םידוהיה םש ולבקש ,תויחרזאהו +
 םיקרוטה ופחיתה םלועמ זאמ אלח .םימה .בלבו .תמאב ןותנ ןתמ
 ונפדרנו = ונצחלנשכ | ,ךשוחההימי םתואב רועו ,תודידיב םידוהיל

 ונתנו ררפס-ישרוגמ םידוהיה תא  םינפ רואמב ולבק ,םוקמ לכב =
 ונחנא התאו הנושארבמ בל ונמש וז הדבועל , םצראב טלקמ םהל |

 היקרומב םג התע םישגרומ םשו הפ וכ ףא ,םויה םג םיבשהתמ"
 ;הלאה  םיררובה תונויוחה .תונויצה .רגנ :םינווכמ" םימר
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 ומרגש

 ןעי ,בר ןמז ומייקתיש  רשפא :יא ,בל-ןודז וא העידי- רסוח :םהל
 רברה .ביצעמ = לבא = , רקשו אוש .תונקפמ לע :םה םידטוימ יכ
 ,ונרשבו ונמצע .,םידחא םודוהי םג יכ , תוארל בל-ביאכמ םנו האמ
 יכ ,בל לא םוש ילבמ ,להקה תעד תא ונדגנ ררועל םיעייסמ
 תמאה םלוא .לארשי ללכ לש ותבוט תא .הנכסב הזב םירימעמ םה

 הכלממל האיבמ | תונויצה יכ | ,ועדיו וריכי זאו ךרד הל עיקבה
 םעל האיבמ איהש ,תלעותהו בוטה תדמב תלעותו הבוט תינמותועה
 ,(ןוצר תרעפ) .ומצע ילארשיה

 הכלממב תילכלכה הבוועה התבר הנש תואמ הברה ךשמב
 םיטנמילא תסינכל כיכ  תקקזנ .התיה אל  םלועמ = ,תינמותעה
 הכ םירמוע ונאש תעב ךרוצ םהב תאצימ איהש הדמב. םיליעומ
 םידוהיה ןמ םיילאולו םיליעומו םיבוט רתוי .םירגהמ לבא ,התע
 !םוקמ םושב םלועל אצמת אל תדלומה-ירסוחמ

 -תיבב םיחוכיוה .םשל וז הרכה ןיידע .הרדח אל  עיעל
 תטעומ המכ דע ,ידמל  וחיכוה תונויצה . דיע יקרוטה  םירחבנה
 ןכיה .רעו םייקרומה םיגוחה ןמ הברהב וניתופיאש תעידי ןיידע
 םהינזאל ןעמש עינהש ,הלא וליפא \ ללכ  ןתוא םיעדוי - םניא
 ינימ לכ ונותודוא לע םיציפמ םא רבב םימשאה ונחנא ןיא םלוא
 וניתופסא לכ תא -ונכרע  ךליאו הנושארה העשה ןמ .םירקשו תוירב
 ירוחאמ הפסאל ונסנכנ תחא םעפ אל ףא .הרתי תויבמופב
 :,והזו , תויאשח תובישיל ונפנכנ תחא םעפ אל ףא , , תולוענ םיתלד

 + תוסבל המ לעו ריתפהל המ ונל ןיאו ללכ תודוס ונל ןיאש ינפמ
 םיאור ונא .תושפחה היקרוט יקוחב :יכ  ,יבמופב .ונזרכה  רבכ
 תא רבחל .ונחנא םיפאוש יכ * ,ימואלהו ישיאה :וננוחמבל הבורע
 םיצור יכ ,תינמותועה הכלממה לש םתוא םע .ונלרוג תאו ונמולש
 ,תאזה הכלממה לש דחא לבחב טלקמדתיב ונל ןנוכל  ונחנא
 ל ןורומ וא .הסג תורובמ קר  ..וניתובא תמדא לע ,,הניתשלפב
 .שלפ .תא .עורקל ונתמזמ לכ יכ ,ונילע לילעהל םדאדינב םילולע
 הכלממ .רסיל ונחנא םיצור יכו .תינמותועה הכלממה = לעמ הנית
 תמאב 'הככ םיטילחמה ,םישנאהל המצע תושרב תדמיעו .תידוה
 ,חישמה תנומאב--הארנכ .תועט ךותמ -- תונויצה הפלחתנ ,םימתב\
 ינוילימ יב ,הבדה .תמא :םנמא , השדחהו הנשיה תירבב תרכזנה

 הנומאב םינימאמ ,תרב םיקודאה םירצונה לכ: םהאו .,םידוה
 ,םידוהיה .תביש םע םנוימדב .תרשוקמה = , חישמה-תאיבב .המלש
 תעבונ הניתשלפל :הלורגה ונתבהא םג .הניתשלפל | ,ןוחצנ"תביש
 םונויצה ונחנא ונתעד לע הלע אל םלועמ לבא  ,וז הנומא .ךותמ
 , תויחישמ : תויצנדנט ונתעונת לא םינכהל . ,םיישעמה ,םינרדומה
 םייתדה תושגרב הזכ עשר"קחשמ קחשל םיזיעמ ונייה אל .םלועמ
 / ,ןוצר תואושת) םיכרה םינימאמה ינוילימ לש

 םיצור וכ ,וז םידליחתיָדבב .הנומאה תא רתויב לקהל ידבב
 לש ורפסב םג םישמתשמ ,הניתשלפב תידוהי 7 9 דפיל ונחנא
 הנפה"ןבא: אוה  אוה יכ ,םיטולחמו "םידוהיה-תנידמ, .,לצרה לש
 המב רע  ,הרורב החכוה  חיכומ ופוג םעט ותוא לבא . ונתעונתב
 יםירוהיה-תנידמ, תא לצרה בתכש העשב , וז המלחה איח תעטומ
 האידיאה אלא התיה אל וינפל . תונויצח תא ןיידע ערי אל ולש
 "תרעובה, םידוהיה-תלאש תא ילקירר ןורתפ רותפל = תיזוידנרגה
 םש תאצמנ אהתש | ,םלועב םוקמ לכב  תידוהי הנידמ רוסי י"ע
 ינויצה לא לצרה עדותהשכ ,םלוא . ךרוצ ותואל היונפ הירוטיריט
 ה 5א .ותגהנהב ונפסאנ ונחנאו תונויצה תא תעדל ריכהשכ
 הנירמ תורוא לע דוע .ורבדג אל וא ,ליזבב  חפ ןושארה ינויצה
 'תא - ,וניתולאשמ תא ונעבה קיודמו רורב ןפואב . ללכ תירוהי
 ןנוכל | תפאוש תונויצה, 7 םירבדב ונתרטמ תאו :וניהווקת
 תרעס) יהניתשלפב יולג טפשמב חומב טלקמ .ירבעה םעה ליבשב
 1 הקיתעה תובא-תמדא לע ,טל קמ אלא ,'תידוהי :הנידמ אל ;(ןוצר



 ילבמ .םודוהי = רותב  םיימואל םייח. תויחל םילוכי היהנש םוקמב
 י"ע ןוחטבל םיקקמנ ונא ךכל .(םכסה תרעס) םיצחלנו םיפדרנ תויה
 -בצמב יולת .הז רבר --- ,וז ונתרטמ תא גישנ רציכ !יולג טפשמ
 לא תונווכמ וניתולאשמ ויה ןשיה רטשמה ימיב ., יטילופה םינינעה
 ונא תישפחהו תשדוחמה היקרוטב .זא ררשש םינינעה  בצמ
 םיינויצוטיטסנוקה .תורסומב -- ירבד תא הנושו רזוח ינא---םיאור
 םיבירצש המ םלוא .ימואלהו ישיאה וננוחמבל המלשה הבורעה תא

 בשיתמה | ידוהיל תורשפאה ןתנת יכ -- אוה = ,שוררל ונחנא
 יכו .הלכגה  םוש ילב תינמותועה :תוניתנה תא לבקל הניתשלפב
 עירפמו תיבשמ ילב םידחוימה םיימואלה וייח תא תויחל כ'חא לבוי
 יולגה טפשמה י'ע קרש ,תאזה הבורעה תא .(םכסה תואושת)
 ץפחל םג | שוררל  םיכירצ  ונא ,ןתיא-תבורעל תויהל איה הלוכי
 תינמותועה הכלממה לש היסירטנא ץפחל םג ונמצע יפירטניא
 םימעה רתי לכל ויתויכזב הושה ישפח םע רותב קר יכ ,הפונ

 ונמעב .םעש ,םישעמה םתוא תא עצבל ונדי אצמת ,םיינמותועה
 ונתבוטלו | הלוכ .תינמותעה הכלממה לש התבוטל תושעל רשכומ
 תויהל -- אוה | ונשפנ-תאשמו | ונבל"ןוזח יכ .(םכסה) ,ונמצע ונא
 ורשאב .גשנשמו ץצ לארשי םע הרידאו תחרופ תינמותוע הכלממב
 ,(תכשוממ ןוצרהתרעס)

 ,הלענו איה הלודג וז הרטמ . תרחא אלו ,ונתרטמ יהוז

 םיכירצ ונא .ונמע לש הרואה-דיתע תא הכותב תללוכ .איה יב
 הדובע ילבו רהמ שיח הנישהל ונתרטמ הנתְנ אל יכ ,דימת רוכול
 רזאתהלו  וניהוחכ .רחבמ לכ תא הל שידקהל ונילע יכ ,השק
 ,םינכיפמ רתויה וניבייא .חורדזועב םלוכ לעו ,שפנ:ךרואו תונלבסב

 -רצוק -- םה םודחוימ ףקותו .ץרמב םהב םחלהל םיכירצ ונאש
 ונתוא איבהל םילולע וללה םיביואה .(םבפה) הנומאה- ןויפרו חורה
 ,ונרימ ונקשנ תא \ ליפנ ןושארה לושכמה הארמל 'יכ ,ךכ ידיל
 העשה .יאנת לא הלגסנו .ונלש תיאליבה המרגורפה תא םצמצנ
 לכו .ונחנא יכ .םורגל הפוס  וזכ הקיטילופ .  תופילח םינתשמה
 םישי אל שיא יכו ונמצע ונב הנומאה תא דבאנ ונתא ונירבח
 ! וניתופיאש .לאו .ונילא בל

 -תנומאו זועדחוה ,ןתיא-ןוחטב :: תויחל הכירצ ונלש המסיסה
 ונתרטמב קיוחנ \ זוע-חורב ,ונלש המרגורפהב ןתיא-ןוחטב ! ןמוא
 .(ןוצר תרעס) ! ונמצע ונילאו ונלעפמל סחיתנ ןמוא-תנומאבו

 ,תולאשב ןורל שגנ הבה וללה םירבדה תרכה ךותמ
 .הזה םרגנוקב :וננורתפל .תוכחמה

 סרגנוקב :רוריבל  תודמועה : ,.תובושחה תולאשה  תחא רותב
 5ש םדוקה תונקתה--רפפ לוטב תא בשוח ינא ,הוה
 םכינפל תספרימ ןאכ העצוהש ,הונקתהדתעצה .תורדתפ ה ה
 המכ הב .םנשי .יאדווב ..תכשוממו השק הרובעו למע .בורב .הכרענ
 ,הב .ולתש  תולאשמה לכ תא אלמת אל הברה םינפבו  תונורסח
 תללוכ איה .התומלשב לבא .,םינטק םייונשל הז םעטמ תקקמנ איהו
 רע .ךשמנו ךלוה 'היהש ,בצמה תבטהל םיבושחו םילודג םינוקת
 ,ונתוררתסהל הבורמ רספה םרגו .הכ

 וניינעתה רשא ,םיטעומ קר ויההכ דע יב ,רעטצהל ךירצ
 תורדתסהה תא ןנוכ5 אוה ץוחנ המכ דע וניבהו יעביאדכ רברב
 לכ לש תונקתההרפס .ןתרטמל | תועלוקו .תובוט : תונקת י'פע
 ןתיאו חוטב דוסי לע קר .ןינב לש  ודופיכ  ונוימד תורדתפה
 לש .תונקתה-רפס | ,.םימי ךרואל  םייקתמו .קזח ןינב םיקהל רשפא
 לודג המ ןיבי אלה שיא לכו ,ונלש םיקוחה-רפס .אוה ונתוררתסה
 יצובק .לש םהינינע ףיקמו ללוכה = ,םיקוחדרפס ,לש וכרע .אוה
 קוחירב .םיבשוי הירבחש ,דוחיב ונלש תורדתסהו ,.םינוש םדאדינב
 תטלבומ תילאודיבידניאה .םתרוצ . םבורשו :והערמ שיא ב"כ םוקמ
 ,הלש םיקוחה-רפסש כיוכאע ,ללכה .ךוחב לקנב טלקהל ידכמ רהוי

 , הייחב .בושח רתוי : דיקפת אלמל ךירצ .,םלוכ םתוא חירבמה

 רבד אלא וניא .תורדתסהה לש תונקתה-רפס וכ :,םיבשוחה הלא
 ,ונתעונתל דאמ הבורמ הכרע דבלב האידיאה קר יכו ,ילמרופ לפט
 י- .השעמה כ"חאו םדוק האידיאה האב יארווב ,הלודג תועט םיעוט

 תולוכי  ןניאו ריואב תופחרמה תואידיא ,השעמ ילב תואידיא לבא
 תואיָדךיאה וליפא . םיפי ריוא-ילדגמכ םנוימד  ,םייחב .םשגתהל
 א קוד םא יכ ,ולי פא אלו  ,תוינואנ  רתויהו תולענ רתויה
 -- ]הש העשב קר  ילאירה ןכרע תא .תולבקמ > ,וללה תואיריאה
 " לבא .,האידיאה אוה .עינמה חכה ..םיישחומ םישעמב תומשגתמ
 , /(וצרדתרעפ) ! תורדתפהה ךותב חנומ רצויה חכה

 קר אלא תחנומ ותבפ ןיא ערה יפסכה ונבצמ םגנ
 7 .םנקתל ךירצש ,ינלש תורדתסהה ילוקלקב

 " םוניוזמו  .םינכומ . םישנא וננחמ | ךותב םירסח | ונחנא ןיא
 = תונברקה תא ונלצא םיבירקמ | ,הברדא |. ףסכ-תונברק בירקהל
 העונת לכבי התמגוד םיאור | ונא .ןיאש  ,.דחוימ ןושש .ךותמ ולה
 ףסכ ץובקב םירדסה-תערפהו תינכתהו המישה-רסוח לבא - .תרחא
 ., תיזכרמה  תוררתסהה לש היתוסנכה לורלדל םימריגה םה המורתה
 = ו"ע- חיפהכל יתצק לומב --- לטבל רשפא הזה לוקלקה תא סנ
 < תעמשמל תצרמנ היפכ הפוכ חכב רזאנו הפי ןקותמי ךורע תונקת רפס
 -תמושתב םויה רדפבש וז הלאשב ןורל וכרטצת ךכיפל . תיללכ
 חוטב .םיסב לע ונלש ט'זדובה ,תא רימעהל ידכב = , תדחוימ בל
 3 סמ וליטיש = ,םרוקה םרגנוקה ינפל הגהנהה העיצה | ,ןתיאו
 < ךכיפלו ,וז העצהל םיכסה אל סרגנוקה לבא .  םייפסבה וניתורסומ
 לע " ייע םא .,םישדח | הפנכה>ירוקמ אורבל התע ךרטצנ
 + תורחא תומורה  תעיבק י'ע .וא לקשה ריחמ

  ,היצרגימא ה תלאשב הז סרגנוקב לפטנ הנושארה םעפב
 , נוחל :סנכנ  וניא ,דבכנ רבד אוהש רע ,היצרגימאה רודס
 .= תא ץצופלמ רהזהל  ונילע יכ ףאו . ,תויעצמא-יתלבה וניתודועת
 <. .ונתרטמל קר .םתוא = שידקהלו ףיסוהל  םיכירצ ונאש = ,וניתוחכ
 תאזה .המילבורפה לא סחיתהל םלועמ ונקספ אל זיכב . ,ונמצע
 " םנשוש ,.תומוקמה לכבש רבלמ ,הבורמ בל-תמושתב ראמ הבושחה
 "תבוטל .םתדובעב םיבר םינויצ | ונייטצה | ,האיצי-ירעו  םהב
 "תודחא = םינש 'ינפל המילבורפ התואב | ונקפע רככ ,םירגהמה

 - ראונאי שדחב ונארק רשא ,תיליסירבה  היצנרפנוקה לא ינא ןווכמ
 ,תידוהיה היצרגימאה רודסל םיארוגה םימורגופה ירחא 1906 תנש
 . תודגנתהה יייע קר אלא הז היה אל  ,ירפ ונלמע זא אשנ א? םא

 ..ירבח = יע וזל וז תורבוחמה = ,א"קי - תרבחו ח"יכ תֶרבח רצמ
 , תרכח = יכ .,זא .ונמאה ונחנא ,ןהלש תפתושמה הנוילעה הגהנהה
 הז  םיברע | לארשי לכ, .: המסיסה תא .הלגר לע התרחש ,חייכ
 תוירחאה = שגר | תשגרהב םירחאל תמדוק אהתש יאדווב ,"הוב
 ניחא יפלא תואמש העשב ,םידחפה-תפוקת התואב הילע .תלטומה
 עויסל תויהמ קלתסת אלו  ,םילוג לש לקמב זוחאל וחרכוה היסירב
 ...תיאליסירבה היצנרפנוקב תולודגה תוידוהיה תויצזינגרואה רתילו ונל
 ונשפנ תא ונילשהש ומכ ,אושב ונשפנ תא .זא ונילשה ונחנא לבא

 *היהת כ ,השקבב "סנאילא,ה לא ונינפשכ ,רבכ אל הז אושב

 . םימחלנ היקרוטב םידחא םידוהיש ,המחלמל ץק םישל רזעל ונל

 .הנכסב הז ייע , םירימעמו  אוש"תוברו הלילע-ירבדב תונויצה דגנ
 .היקרוט ידוהי לכ תא

 נדוקכו ונמצע | תא | תולשהל ןתנ אל םעפה ונחנא לבא
 ינלש הדובעה-תמרגורפ חורל םאתהב שאר"דבוכ = ךותמ ןודל .ףיסונ

 ןנמעמ | לודג קלחלש ,המילבורפ .היצרנימאה לש  המילבורפהב
 , תולגה ישוק לכ הב םשגתנ
 ויטרפ רחיב םעפה ןודנ וש תימואלה ןושלב םנ 2

 דג קלח איהש ,תירבעה .ןושלה ,(ןוצרדתואושת) .הכ דע - רשאמ

 המב

/ 

 ל .



 תושנר תע לכב ונלצא הררוע ,ונלש תירבעה תוברתה ןמ דבכנו
 ונייה םג אלה  .(ןוצר-תואושת) הבורמ  תוניינעתהו הקומע הבחא
 תימשרה | ןושלה ריתב תירבעה ןושלה תא עבקנו העשה יקחודמ
 הבירצ הניאו הלוכי הניא תונויצה תוררתסהה לבא . םרגנוקה לש
 םינותע ונרסי תינטק תולחתה ונישע ,דבלב הז השעמב קפתפהל
 תאצוהב ונכמת םג ,םיבורמ תונברקבו הברה למעב םידחא םירבע
 עצקמב ונתרועת ןיאש ,אוה םירברה עבטמ, לבא .םירכע םירפס
 הדובעלו הלועפל | ררועלו ריעהל םא יתלב תויהל .הלוכי חו
 ירסומה | ונעויפ תא הז עוצקמב םישענה םילעפמה לכל איצמהלו
 הדפונ .ונתחמשל < ,תירמחה | ונתכימת תא םג .תמצמוצמ הדמבו
 חוטבל יאדווב הלוכיה ,תירבעה תוברהלו הפשל תורדתפהה התע.
 ,!ןוצר-תואושת) ונלוכ תבימתב

 אלש הכ רע ונפחיתה תונויצה ךותב םישנה - תדובעל
 תויכז ונישנל ונתנ הנושארבמל ,רבדל .היוארה  בלה-תמושתב
 תוכורכה תובוחה תא קוידב ןהינפל נמס אל לבא ,תואלמו .תווש
 שוררה שארה-רבוכב  ןאולמ תא ןהמ ונשרד אלו וללה תויכזב

 ונישנל תורוהל ונחנא םיכירצו רבדה תא תושעל ונילע .ףוס ףופ .ךכל =
 תא הנר םג הניאלמתש ירכב ,הירופ תינויצ הדובעל ךררה תא =

 תבוטל ןה םג הנלעפת םדק-תונשב םינפל וניתוהמאכו ןהיתובוח
 , ונמע תלואנ

 קוסעל םיכרצנ םתאש ,הבושח רתויה הלאשה םלוא

 בזוע ינא .השר ח הגהנה תעיבק תלאש איה םעפה הנורתפב
 תא תושעל ינא .חרכומ , ךכל חרכומ יננהש ינפמ ,הגהנהה תא =
 ,שלחה יתואירב-בצמ תבומל  םג  העונתה  תבוטל םג  רברה
 ןושארה הרבע תויהל רוע יל השרמ וניאו שפנהל יתוא בייחמה
 .הכ דע יתייהשכ ,ונתורדתסה לש

 !רבכנ סרגנוק
 .תופוקת .יתשל קלחל שי  הריעצה ונתעונת תודלות .תא

 .הניווב הרבע ,שארב לצרה םע | ,דוהה תפוקת ' ,הנישארה
 תעה לש הכרע תא טיעמהל התע םיסנמ םא אוה ילילפ ןוע

 םולכ התשע אל יישעמה דצה ןמ יכ ,טילתהלו איהה הלודגה =
 אקוד ושענ תולודג רתויה תוישעמה תודובעהי ,(ןוצר .תרעפ)
 -לאינולוקה  ,םרגנוקה ,המצע תורדתפהה .איהה תעה"תפוקתב =

 - -לארשיל תמיק ןרקהו ינפמוק הניתשלפ-הלגנאה ,ירבעה קנב
 תנעשנ ונתעונתש ,ךותה:ידומעל  ויהנש ,תודסומ .םה = הלא .לכ
 םיתעב ונתורדתסהל זּועו ףקות ןתנש ,ץימאה קבדה םה ,םהילע

 , (וצרדתואושת) = םויה דע  הזועמב = קיזחמהו = תורעוס רתויה =<
 לוכי אל ןה תרחאו--ןיידע  קוזח םנמא תוכירצ וללה תוריציה\ <

 שרח היהש ,הז עצקמב ןויסנ לכ וא ונרפח דועש ןעי --תויחל
 , .ירמגל ונל

 - תפוק ת, םשב התוא ןמסל הצור ינאש ,הינשה הפוקתב קר =
 תינלקה הפוקתה .וללה .תודסומה וללכתשנו  וקוחתנ = , "יל ק
 ונתעונת רצוי ,לצרה ר"דה .דאמ םישק םיאנתב הליחתה | תאוה
 םצעב םואתפ תמ ,הוה ןמובש השמ | ,ןואגה גיהנמה ,תינרדומה
 תא ויפנכב ונל ררצו הנפ לכב רעתפה הדנגוא:ביר .  ותדובע ימי
 ,הריעצו הכר העונת לע ללוחתהל לולעה | ,לודג רתויה ןופאה
 תוהלבה-תפוקת היפורב האב כ'חא ףכית ..דוריפה תא ,ערקה תא
 ןמז ךשמבו ונתוררתפה תא םש השילחה רשא = ,םימורנופה לש
 םג םא ,יכ ,הנהנהה לש התעד תא קר אל זילא החיסה עורי
 רחא המולהמ ונמלהנ ךכ .הלוכ תוררתפהה לש התעד תא
 בושל ונלכיו חכ .ונפלחה םינש המכ רובע ירחא קרו = .המולהמ =

 רבדה ףוס-ףוס הלע תוחכה לכ תורזאתהב . ,ונתדובעלו = ונלעפל
 וליחתהש םילעפמה תא .ביחרהלו חתפל ,םילוקלק וזיא ןקתל ונדיב
 ונלְש תורדתסהה |, םהילע םישרח ףיסוהל םֶגו רַבְבִמ םהב קוסעל

 ל ןוילג .3- םלועה <

 התלע תטייק ןרקהו וברתה םיקנבה | תוסנכה = ,רתויב הקזחתנ
 -ולננ א ה יפינפ רבלמ , םויה הב תאצמנ איהש ,התנרהמ .םורל
 :ולננאה תא תאזה הפוקתה ךשמב ונרצי ,,מוק הניתשלפ
 הניתשלפב םיבושח .רתויה םיזכרמב .פמוק קנב ןיטנביל
 "תנמאנו הנוגה תוריקפ ונדקפה תיקרוטה הכלממה לש ןילופרטמבו
 ונמקה ונלש .תודסומה ןוטלש תועוצקמ לכבו ,ונחכ-תאב רותב חור
 בושיה תדוגא .(ןוצר:תואושת) םינדקשו םיצורח םידיקפ תרובח
 םתצקמ ודסונ םירחא תורסומ לש המלש הרוש דועו תפתוש מה
 ,רפוהל ןיידע םידמוע םירחאו = ,ונלש עויסב םתצקמו | ונדי :לע
 הפוקתה לש םיישחומה םישעמה ,דבכנ סרננוק ,םה הלא
 םג .חנ אל ינויצה חורה (םכסה תואושת) ! ןלק:תפוקת ,הינשה
 ,ווע .רתיב שעורו המוה ויפנכ קשמ תא ונעמש .תאזה תעב
 .ךכל םדוק תרחא תע לכב רשאמ

 לש תישילשה הפוקתה לא םיסנכנ ונחנא הזה סרגנוקב
 וז הפוקת תלחתמ ונתחמשל .השדח הפוקתל ,תינויצה הירוטסיהה
 :הל ומדקש ,תופוקתה יאנתמ םירשואמו םיבוט רתוי :םיאנתב
 רשואה הלרוגב הלעיו אבהל םג הילא הינפ תא החלצהה אנ ריאת
 -תרעס !הנויצ ,הילא םיפסכנ ונאש ,הרטמה לא ונכילוהל
 2 , (םכסה

 ! דבכנ סרגנוק
 ךרבמ .ינא .ימשב .םגו  םצמוצמהו לודגה לעופה דעו םשב

 םולה ואב רשא ,םיחרואה תא םג םיריצה תא םנ ,םכלוכ םכתא
 תא הזה סרגנוקה אלמיו יאולה !ונלש .ירישעה סרגנוקב תוזחל
 יאולה ..חלצומו הפי  ןפואב ויתורועת תאו הבגשנה ותוכאלמ
 תא ,רתויב ול םיקקמנ ונאש ,רבדה תא :לכ .םדוק .ונל .איביש
 ונקחרתנש ,ךכ יריל איבה  תודחאה:רסוח ,(ןוצררתרעס) .תודחאה
 תביש ןמו .ברקל ונחנא םילוכי תורחאה ידי לע קר .ונתמדא לעמ
 המסיסה .תויהל .הכירצ ךכ -- תודחאו תודחאתה ,םלובגל םינב
 ! תחא תונויצו תחא ץרא .תחא ןושל ,דחא םע ,דחא לא , ונלש
 .(םידחא םיעגר ךשמב םכסהו .ןוצר תרעס .רעוס םלואה לכ)

 וירישעה םרגנוקה תא חתופ ינא

 תולאנוטנאקה הלשממה לש הכרבה  בתכמ תא .כ"חא .אירקמ ןוספלוו
 וצפה תא ובתכמב עובמ ,רכולב ר'ד ,הלשממה | לש ר"ווה ןנס . לזבבש
 םיסחיתמ לוב יבשות ..המידק-תוינויצה תופיאש תא ריעצי סרגנוקהש , ותוקתו
 ול גיצהש , תולודגה תורטמה ליבשב  המחלמה התוא לא תבבלג .תופתתשהב
 ,ץראה תוצק לכמ םולה ואבש ,הפסאה ירבח תא ךכ לב תוביהלמהו סרגנוקה

 םהיתומוקממ .ומק םיפסאגה לכ . םלואב תובהלתה הררוע בתכמה תאירק
 ,התכרב לע הלשממהל הרות תואל

 וילע .ומתחשו לוב ידוהימ לבקתנש בתכמ :ןוספלוו אירקמ ןכ ירחא
 םיכוז םהש תדחוימ החלצהו דובכ הוב  םיאור םימתוחה , םישנא תואמ המב
 םהו תוצראה לכמ לארשי םע יריצ תא  םריעב תיעיבשה םעפב תוארל
 . הירופ הדובעו בר ליחב םרגנוקה תא םיכרכמ

 תיקרומה הלשממהל עיבהל לעופה דעוה םשב סרגנוקהל עיצמ ןוספלוו
 תבומל .ברנלו אטשוקב הפרשה-ןוסא לע .הרעצב סרגנוקה תופתתשה תא
 + תורעוס םיפכ תואיחמ , קנרפ םיפלא תשמח םיפרשנה

 הרדהנ היצבוא ול  ךרוע סרגנוקה .הדהונ כמ הלוע המבה לע
 + תרעוסו

 + הָדְרּונ ספמ ר'ד לש ומּואְ
 , ! דבכנ סרגנוק
 םעפב ונתוא ןמז רשא םויה .ןמל ורבע תוממש יתש תונש

 םישלו בושל | ,תומלאההןב הז  ,ונלש  לצרה רודואית הנושארה
 רוזחלו ,תומומע  תוחינג תחנוגה וא מלאה תודהיהל ןושלו הפ
 קר אל םידרופמו םירזופמה ,םידוהיה תוצובק תא םעל רדסלו
 העות ורבעל שיאו  םינפכמ .רובח לכ 'םג םהל רבאש אלא ,ץוחבמ
 וארקי ול םיברו  ,ורפסמב ירישעה אוה .הוה .סרגנוקה .היבוברעב
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 ונאשכ םעפ לכב ..תמאב והנה הזכו ,ל בו יה" םר גנו ק םשב
 ונחנא ,םינויצה חידוהיה חכ-יאב םירחכנ רותב דחי  םיפסאתמ
 רוחיב רעטנ ונחורדדמעמ םויהו .שערנ בלב ונההובעל םישגנ
 ,הפוקת ףוסב םינפ המכב ונחנא םידמועש ינפמ ,םיצרמנ תושגרמ
 שיגרה ילבמ רוחאל .הריקס התוא רוקפל םילוכי ונא ןיא רשא
 ילבמו ,וניששעמב שפשפל הבוחה תא תחרכומ השגרה ונשפנב
 םישעמה תאו הכ דע ונפאש רשא תופיאשה תא ןובשחב איבה
 אוה םיאתמ ףא רבדה האנו בוט ,םהיתואצות תאו ונישע רשא
 ונחנאש המ ,הזה ירישעה סרגנוקל םינתונ ונאש ,דחוימה ךרעהל
 ,ןושארה סרגנוקהל הסירע ושמשש ,םימלואה םתואב ותוא םיעבוק
 ונא הזבו ,השעמה-תלחתב תאצויה תילכתה תא םיצעונ ונירה
 ךרדב ונתוא הולמה ,דחוימהו דחאה חורה תא ץוחבמ םג םיארמ
 םירכוז ונאש ,םישודק תונורכז ונל ונפצנ וללה םיתבב .ונתוחתפתה
 הלאה תונורכוהו ,תוירחאה-תבורמו השקה ונתדובע תעשב םהוא
 ונב ונחור תא םידדועמו םיצמאמו הנוכנה ךרדב ונהוא םיכילומ
 . ונינפ לע םיפחרמו רחפהו הנאדה םיאבש םעפ לכב

 -סרגנוק םשב הזה סרגנוקה ארקנ לכה יפב יכ ,יתרכזה
 יכ ,בושחל תיגולומיתָאה תועטה תא םיעוט ונחנא ןיא .  לבויה
 ןושלב םג שרתשה רבכש ,יאמורה ושרשמ רזגנ *לבוי, אטבמה

 ןושקה *ןמ חוקל תאזה הלמה דוסי יכ ,הפי ינא עדוי .תיזנכשאה
 םע תוכייש םוש ול ןיא ,הרותב רכונה ,"לבוי, ותוא יכו תירבעה
 םשכ ,לבוי .לש תונינחל ונל התע תע אל םנמאו .תוילבוי תונינח
 תיבה תפירה םוימש ןמזה-תפוקת לכ ונל .התיה תילבוי הנינח-תע אלש
 רפסב םירדוק רתויה םימיה תא התע יח ירבעה םעה .ינשה
 הרושב לוק קר ץראה תופנכ עבראמ ..הלוגב ותכל םוימ ויתודלות
 תפגמ יי! לארשי = ,ךילע םיכיוא , ווניפוצ יפב .םיעמוש ונחנא תחא
 תשרופ ,םוקמ לכב לפואב רבדכ תטשפתמו תכלוהה ,תוימשיטנאה
 רשא ,םידוהיה:תאנש ,ולוכ ץראה רודכ ינפ לע התדוצמ תא התע
 ןיידע הָתְבָכ אל ,אוש-תחונמ %ש תונטקה תוקספהה תעשב םג
 תבהלשל התיהו םלועה לכב התע החקלתה ,םוקמ םושב ירמנל
 ,רתויב םש .בוט ונבצמש ,תוצראה ןתואב וליפא .המוצעו הלודג
 הקרה הבכשה תחתמ עומשל ידכב ,ץראל ןזוא תוטהל קר אוה יד
 %כ% תודיקפהו קוחה ףקותב ןותנה ,תויכזה-יווש ינפ תא הסכמה

 , םידוהיה:תאנש לש םינודיזה םימה ילנ ןואש תא ,הנידמההיחרזא
 רתויה .ילאיצופה קדצה תנידמב ,םלועבש תישפח רתויה הנירמב
 :בופירה אישנ חרכוה ,תינופצהזהקירמא לש תירבה-תוצראב ,לודג
 קברש םושמ אבצה-ירשמ דחאב הלודג הפיזנב רועגל ומצעב הקול
 י"פעא -- ריעצ םלע תולעהל ץפח אלו םיימשיטנאה לש םתדמב
 אוהש ,תשרופמ הלתמאב ריציפוא תלעמל -- ךכל יואר היהש
 ,תוצראה רתי לכמ םכל איבה ל לוכי יתייה הלאכ תואמנוד .ידוהי
 םירטסינימ לש תונוהכב םידוהי ןהב םישמשמש ,הלאמ וקיפאו
 ונמצע ונל .הזמ  ימצע תא ענומ ינא לבא ,אבצה:ידקפמ םילרנגו
 םידוהי-יתלב לעו ,םולכ וללה תואמגורה טוריפב שדחמ ינא ןיא
 תועמרב גומנו בלךור .ךותמ ןָיְכַּב לש םשור תושעל הצור ינא ןָיא
 הנמק רתויה הלתמא לכ הרתי תולדתשהב ףסאמה ,תננוקמ השאכ
 ושפנ תא תואכדמה תועמד לש םיב החושהו תונולתלו תומוערתל
 טחמה-תוריקד .םשו הפ ול השענש ,ביאכמ ןובלע לב לע ומצע
 תונובלעהו ,אבחהב לבא | ,בל-ןודזמ ונתוא םירקורש ,תונטקה
 םהמ רטפהל ונחנא םילוכישו השעמב םיבלענ ונאש ,םיירסומה

 ,ונמצע:ישעמ לע הבורמ החנשה ייע ,ןואג .ךותמ תוקפאתה ייע =
 ךסב ונל םימרוג ,םייתרבחה םייחה ךותב ונתגהנה תוריהו י'ע
 המ לבא .שממ וב שיש דספה טעמו ונדובכב לוזלו טעמ לכה
 לש םינפ םש רימעמ ןוטלשה ןיאש ,תוצראה ןתואב אופא השענ
 םוקמב ,םימודק-םיטפשמ ךותמ אלש ונילא סחיתמ אוה יכ ,הפינח
 ו
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 ףקותב ןותנ  תויכז-יווש לש הידימוק  ונינפל וב םיקחשמ ןיאש
 ? קוחה

 תא, ,הרומג הילכ ונב תושעל תיארפ היגרנאב םיִלָמַע םש
 לכ :דופיב חנומה ישארה ןויערה הז "ודימשהל ךירצ הזה ץוקשה
 .םיללמואה וניחא לא םחיב םש םיאיצומש ,תודוקפהו םיקוחה םתוא
 :וללה םירכדב ,םידוהיל םישועש םישעמה תנוכת תא םינמסמ שי
 תושעלו םהיתויכז תא םידוהיה תאמ לולשל םיצור,
 רתוי םה םישולק וללה םיאטבמה ,.'םיירטילורפל םהוא
 -תלילשב םלועמ רעשי אל םירשעה תאמ ןב םלשה שיאה , ידמ
 תוצראב לעופב הל שיש הארונה תוהמה התוא תא וז תויכז
 תויחרזאה = תויכזה = תא קר אל םידוהיה תאמ םיענומ , תורכזנה
 ןתוא תא וליפאו ,תוישונאה תויכזה תא םג םא יכ- ,תוינידמהו
 לכב .תורפיתמ  ןתנגה ךרוצלשו המהבלו  היחל םינתונש ,תויכזה
 לכו 55 ל .אוה רקפה ידוהיה . םייח-ילעב רעצ לש תורבח םוקמ
 ,ףודגו ףורח ירבדב ותוא | בילעהל רשפא . ומשאי אל וילכוא
 < ול אצמיש ילבמ ,שפנ וחצרל וליפאו הסישמל ותוא תתל רשפא

 לע ןנהל םיצור םהשכ | ,ןוטלשה לצא םג קוחה לצא םג תוסה
 לש הזה  יביטקניטסניאה .שנרה תא םהל  םיבשוח זא ,םמצע
 "7 תא רופמל ךירצ ידוהיה .הלודג הרירמ לש השעמל ומצע-תרימש
 הענכה :ךותמ | וראוצ תא טושפל ךירצ ,םיזוובל ול רשא לכ
 "< ,תומלא-השעמ ידוהיל םישוע ןיאשכ !חצורה ךיב רשא תלכאמל
 ןילע תשוי רשא לככ ושפנ- ןוירפ ףסכ תתל ,רעצמל ,ותוא םיפוכ
 הלחלחדישגה ותוא םיאלממ םיעצמאה לכבו ,  ב5:תורירשו ןורז ךותמ
 *;תואבו : תושגרתמה תועשה ינפמ ידימת  רחפב ותוא םירשמו
 ויבצע תמקר תכסמ תא  דוסיה רע םיעועומ הלאה םידחפהו
 \ ,ושפנ:ינעמו ויקיצמ לש םתחמש .לדוגל

 וקספ רבכש :,"הויכז-תלילש, םילמה לש יתמאה שוריפה והז
 "ומידקה אל םא  ,ונימיב ירסומה םראה ןזואל כ''כ תוארונ תויהל

 הרמימל = ענונב םנ איה .ךכו ,ןוכנה ןנבומ לע ותוא  דימעהל
 + םיירטילורפל  םודוהיה-ינומה תא תושעל םיצור יכ * ,יתרכזהש

 תדרוה הזב ןוובל  .םיליגר = "םיירטילורפ5 תושעל, םירמואשכ
 םתכפה ,ךומנ ירובצ רמעמל תומלש תוצובק וא  םיטרפ םישנא
 < חוטב .תויה .ילבמ :םירחא תערב םידמועו  םייולתה  םוידיריבשל
 רתויה תודמעמה ךותמ םתאצוה ,רחסמה .םוי לש ילכלכה םבצמב
 םיימינפה םיירסומה היקופס םע הרישעה  חורה-תלכשהו םיהובג
 - לש 'גופל. לבא . תוירמחה תואנההו תוינוציחה הדובכ-תולעמ םעו
 םנמא ,ללכו ללכ םידוהיה ינומה תא 'םישוע ןיא הלאכ םיירטילורפ
 םנמא ,תוהובגה  תויסיפורפהי תורשמה לכ ךותמ םתוא םיאיצומ
 תמא הז לכ .ןהלכשהה תועוצקמ לכל ךרדה תא םהינפב םימסוח
 םיבכעמ ;אוה :ךופהנו . םוי:יריכשל םתו א םיכפהמ ןיא לבא , ביציו
 תבשל םהילע  םירסואש ,רוסאה י"ע  םוי-יריבשל תויהמ םדיב
 ,רובעל םוקמ םש אוצמל רשפאש ,תשרחה-יזכרמ לכב טעמב

 םהונפל םירגופ ,םהב הבישיה םהל תורתומש תומוקמב וליפאו

/ 

 " םנשיש דע ,ךכ יריל עיגה רכרה ,הסנרפה תועוצקמ לכ תא טעמב
 םיירטילורפל תויהל תורשפאה לא םיפסכנה ,םידוהי ינוילימ .םויה
 ' -התוחתפתהבו הלכשהב  םייִרָּפ . ךכל םג םתוא םיחינמ ןיא לבא
 =" הלאכ קר--,תיללכ תונונתהבו דובכה ךרע הוספאב םיירָּפ ,חורה
 < ינרדומה ןבומב םיירטילורפ אל ןפוא לכב לבא ,תויהל םיכירצ םה
 הטושפ :תויכז-תלילשב קר םיקפתסמ ןיא זופ .וז הלמ לש יקכלכה
 = /הנווכה רקיע הפ  ;םיטושפ םיירטילורפ תלעמל םישנא תדרוהבו
 ..ישונאה םלצה תא טישפהל , הרומנ הלילש דובכה תא לולשל איה
 :השענ םייקנ םישנא ינוילימל .(ןוצר- תרעס) תיטא הדמשה רימשהלו
 ,עשפ-השעמ
 ועירכה תוינומרק - םינשב .םיחצנמה"םישבוכהש העשב * .תוינומה

 ,  תוחיצרב כ"כ הרישעה ,הירוטסיהב ותמנוד ןיאש



 תומחלמ .תיבשהל = =

 םידבעל םרפמל יבשב .םדא-ינב ינומה וכילוחו םימלש םימע חבטל
 הלבנהדישעמ לבא | .הבורמ רתוי הדמב םד  ךפשנ ,תוחפשלו
 המחלמ-תרעסב ושענו = תונוחצנ לש תיארפ האצות ויה הלאה
 תיטיאה הקינחה- התוא :תעוומ  םהב :היה = אלו ,אחתירד:אנדיעבו
 ילב . ,חורהתורירק . ךותמו םילפונלתימומהעב  תישענה :.,תינרדומהו
 תיארפה .ותואת תא -אלמל .םא .יתלב .,םיחצורהל תלעות םוש איבה
 ,חבטמה = .. הלאה = :.תוירורעשהו : = תובעוהה לכל -מסידסה = לש
 קלחה לא  וליפא  ויללח - רפסמב- עיגה אל  םייבלאהב :השענש
 םידוהיה .שוריג הזה םויכ- םידוהיהדתאנש  תונברק לש םירשעה
 תוצראמ ,הפיה פיליפ לש תפרצמ ,ןושארה :דראודא לש הילגנאמ

 ,םוילוטקה םיכלמה :.ימיב .דרפסמ = ,רוחשה תומה  ימיב :ןיוחרה |
 תמועל ,רשויהו  םימחרה"תדמ : לש :האובב םע הלק :הרזג :קר היה
 י"ע  תמיופמ .תינכתו 'הטיש :י"פע  םידוהיה .תא .םיתיממש .,התמהה
 םושרוגמה .םידוהיה . ינפל .: תאז .םג רועו .  המישנל 'ריוא  -תלילש
 היננירתול = ,הולגנא ידוהי .ינפל -- תפרצ \ ;טלקמ"תומוקמ וחתפנ

 ידוהי .ינפל---לודגה רימיזק לש /ןילופ  ,הפרצרידוהי .ינפל- -זנכשאו

 ןיא .םויה ,ררפסהישרוגמ :ינפל-..םילפ ןטלושה לש היקרומו .,זנכשא
 הפי .רתויל .םיאצומ ; יבמופב \ ץראה  ןמ םידוהיה תא םישרגמ
 תא טלמל םה םיצור םא  .םמוקמבו .םצראב :םתולכלו  םלרלדל
 םניא זא = ,תינומה ::הסונמ .י"ע .םיכשוממה .התפתהדייונעמ םשפנ
 השורפ :לובג.. לכ .דול = ..אכבה:קמעמ  אצומ לכ: םהינפל * םואצומ
 ,םבל תמועל םהישאר תא  םינווכמה ,םינודיכו :.תיתינח לש :תשר

 םיינעבש ינעה -ינפל :ןםירדגבו .תוריפחב :םילקתנ 'םה :םוקמ .לכב
 אלש הלאו םיליכשמה ולופאו ,לפתה-תוצרא לכ .םויה .תורוגפ רבב
 הזיא .םהינפל . םיאצומ - םסיכמ הנורחאה .הטורפה = ןיידע\ התלכ

 רשפא .,לודג- ישוקבו הבורמ למעב קר טחמ לש ורוחכ חותפ חתפ
 רתויו רתוי תושענ ,ןהב .םיפדרנ םידוהיהש :תוצראה יכ :םילחהל
 י((דאמ ןוכנ) .םהיתומוח .ןיב תימלוע :הריגס םירגסנ םהש ,אלכדיתבל

 ריפחמה רקשה תא השעמה"םוקמב ונויעב .םיש פות נא הפ
 , תוצולמה .ילעב םה םיברמ המכ .ונימיביהחע הגיהנה , רשויח תרמבש

 תודיקפה-יאשונ ןיבש  םתואו --- ., םימכוחמה  םינטפטפהו 'תופיה
 לע םירמא -בבנל -- .םיריחיה. םיטרפה ןמ  רתוי = דוע:' ןוטלשהו
 ו קרצה .לעו  םראה-דובכ : ךרע | לעו = תוחתפתהה .לעו תומרקתהה =

 תרבהמה םנושל -.לוצלצ . לוקב . ונונזא תא -וללה = םישירחמ  המכ
 -תדוגאו םיחא-הבהא ,ילאיצוסה שגרה לע .םויה לכ .תומארו תולודגו
 הרתי תויבמופב םיפסאתמ ! םדאההינב ןיב .תפתושמו תיללכ תירב"
 דגנ .םופירח - םימואנ םהב .םימאונ .ןושלה-ילעבו  ,םולשה-יסרגנוקל
 ,םורסירת םימתוחו .םיבתוכו אסכל .םיבשוי- הרשפדינוידו ,המחלמה

 ליבשב = הז לכו  ,םיפיעסה-תובורמ  .הזוחדתותירב ='לש :םירפירת
 בהוא אוהש דחא םדא-ןב אצמנ ףא ..ץראה .ןמ

 ךרוצל  דמחדלכיה .ןינבל .וסיכמ  בהז - ליזה .רשא  ;תוירבל :לודג
 ,תולודג תופוק םיהסימ .תולוָרנה תוצראה לכב .,הזה.םולשה:ןיד-תיב >>

 רשא ,הלאל םהפ ןתנהל .םישדקומ .םינוילימ .ןומה .ןהב .םיעוקשמש
 :ביב םידסימ תולודגםירע ןומהב ,תושונאה לש התבוטל תושעל ולידגה =

 תוא לבא 1 דאמ :הפיו בוט .הלכשהה תצפהל תורישע .תואקיתואיל
 5 האנק .ךותמ .תודבועה ..ןהיתודמ .חעונב תוניוצמה :תולשממה =

 ינוולימ- ןמצע .ןהידוב ..תוכולומ . ,ימלועה .םולש,ו .תרשכהל .חבשל
 םירו רשא ,םפוג .תונברקה דבלמ .,ןיא. םראו .,ןרבא :ידיל .םישנא

 ,המחלממ לודג .רתוו  עשפ .אוה הז .רבהש ייפעא ,ןדננכ .ולוק -תא
 םימלש םינוילימ .יוח תחא תבב םלועמ .הריבאה :אלש : ,היהתש זיא
 תקולח תאו םיסרפה" תפוק ןוטלש תגהנה תא .(ןוצרז תרעפ) םדאהינב לש
 םינפ םיריאמה .,םינוטלשה . יריב - םירסומ .,האיבמ  איהש  תיבהה
 :ילביבבו ..םמצע םהידי לע .ךרענ וניא םא = , םידוהיב .השענה .גרהל
 -יבאת םישנא .םיבשוי ,םדאה-יבהוא ולורג .י'ע .ורסונש ., תואקיתוא

 תוישעמה-ירופסב --ב תבהלנ  תונדקשב םישרורו. םירקוחו  ערמ
 חישולח ,תעדב םיפרוטמ י"ע  ורבוחש - ,םדה-תלילע תודוא לע

 -תרעס) שדחה רודהו םינומדקה תורודה. ינבמ םילבנ םישנאו חמה
 . (ןוצר

 םהיפב .םויה לכ םיאשנמה ,םיעובצה םופנחה לא..םיארוקשכ
 םהל םָיארמשכ ,"קדצה,ו "תומדקתהה,  .,"תוישונאה, .תוממור .תא
 םה רציב ,םתוא .םילאושו . וניחאל . םישענה . ,הבעותה-ישעמ ..תא
 םה זא . ,חור-תרקב . הלאה . תוינומהה" תוחיצרה לע טייבהל ..םילוכו
 : הבושת ןיעכ לומלמב.םהיפ םיחתופ ,םפתכב םומעש ךותמ םיצחול
 ."ברעתהל ןיא תורחאה .תוישפחה תוכלממה לש םיימינפה ןהינינעב,
 ,םיפנח ,םתשרד הפי .! תויראה .,םתמהנ הפו -,(תצרמנ :העונת)
 םירבדב .שודק תוהו ןושארה קוחה .יאדווב .והז .1תוקלח-ירבוד
 תישפחה התדימע לא . דובכ .ךותמ .םחותהל .ךירצ :;םעל..םע . ןיבש
 לש םיימינפה הינינעב הער .תווחל .ןיא  ;הכלממו .הנידמ לכ .לש
 : ץוח יב רמאנש ,ללכ .אוה הזה .ידוסיה .קוחה . לבא .  תחא לכ
 ןינעה עגונש העש ב קר ותכלהכ.ותוא םירמוש
 תולשחנה ןמ .איה .הכלממה םִא לבא ,הרירא הכלממל
 ,םיחינשמ .ןיא .זא =- (םכסה תרעס) ...ןבומכ זא- ,6 דאמ ןוכנ
 זא .,הנוטלש תשפוחל םיקחוש זא  ,תישפחה .התדימעב . ,ןבומכ
 םיצורש העש לבב .,שפנדתוא  לכב םיימינפה ..הינינעב םיברעתמ
 קיפהל | םיוקמש :,תלעותה יפק לכה  ,םיצורש המכ דעו הוב
 , וז. תוברעתהמ

 ,ריחיה  קיחה ..רקיעה .גהז , שרושהו .רופיה .והז . ! תלעותה
 ---אוה ,םעל םע ןיבו שיאל שיא ןיבש םיסוחיב וקי ותוא .םישועש
 תישונאה תודחאה, לאו "תוישונאה, לא . םיארוקשכ .  תלעותה
 ,םישעמו .תודבוע םהמ םישרודו  םימעהו .תולשממה .לש ."תיללכה
 םשב .השעמ, + הפוטחו הרצק .הבושת .,םהצב 3 םתבושת וא
 ,(םכסהו ןוצרהתרעפ ,קוחצ) %הב וגל עצב המ + תוישונאה
 הירטקהכוב םה םיילנויצנרטניא .םיסוחיו .היטמולפיד  ,הקיטילופ
 ,ואצמו ןובשח ושקב םימעו תוכלממ םאו . ןעטנו ןעוט םע .הלופכ
 -ידיב םינועמה םתומכש .םדא ינב ינוילימ תבוטל .השענ רעצ יכ
 -תרקב םהידי:תא םיקלפמ םה זא  ,חויר םוש םינכמ וניא ,עשר
 םהילעמ םיטשופ :םה זא  ,םהינפל םיעיצמש .קרפה-קסעמ חור
 ,(קוחצ) םיטסילאיריאל בוש  םישענו םירזוחו הרוטנוקה-ליעמ .תא
 םידוהיה  ונילע ןולק:ות .םיותמו םהלש . חוהה-תוליצאב .םיכרבתמ
 יימשה וננורשכדיאו  ונתוא םעפמה ,הפגה  תינרחפה .חור .ללנב
 .תבוט תא םישועה ,הפי שפניילעב ,םדא:ינב תלעמל םמורתהל
 תוקסופ ןניאש וניפכ:תואיחמו . תכשוממ * ןוצר:תרעס) רקפה םמצע
 , (חידחא םיעגר .ךשמב

 םימימת םידוהיה ונברקב :ןיידע .םנשי : םא ,.,עדוי .ינא ןיא
 םיכחמו םפרופמה .ייפוריאה .רשויב .םתוקת .םימשה ,םידלי-תמותב
 :תפסאב םואנ י'ע ,טנמלרפב .היצאליפריטניא ייע םבצמ תבטהל
 !ייפורואה רשויה . םילודגה םינותעה רחאב םפדומ רמאמ :י'עו םע

 ,תערל הודמל ליעוהל היכנחמש ,ראמ הישעמב הריהז הירב יהוז

 רשא םילודגה .ינזאב ררועל הלוק לולעש העשב הקיתשה הפי יכ
 רימת ונשקב .אושל . (קוחצ)  החונמ-תערפה השגרה | ןיעכ ,. ץראב
 ,םירטסינימ לש תונמראב ,תולכיהב ייפוהיאה רשויה .תא הכ רע
 הארנכ .. םלועמ ונריל .ןמדז אל  אוה- םע-ירחבנ תופסא ימלואב
 :ירומזמ . תמענהו .םינידרוא ןתמ .תעצהב רידח דאמ ..רורמ היה
 יונע .הזיא ואיצמה | רשא = ,םילודגה . םיינידמה םינקפעהל הלהת
 :תמישר ךותמ .םג ייפוריאה רשויה תא ונקחמ זא , םידוהיה ינומהל שדח
 םלועה ינזאב ונלוק תא .ונא םימירמ םא םלואו ,(קוחצ) ונלש םירוקבה
 םישוע  ונירה ,וניחאל .םישענה  ,עשפה:ישעמ | לע סמ  םיקעוצו
 ונחנא .ונל הושת ירפ ונתקעצ יכ  ,םיפצמ = ונאש ינפמ אל תאז
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 ,איה .רסומה לש :השעה:תוצממ תחאש | ינפמ .רבדה תא םישוע =
 תא דימעהלו (ןוצר-תרעס) םיפנחה ינפ לעמ :הכסמה תא עורקל ו

 ןיב ;יחצנה .רסומהו הירוטסיהה טפשמ סכ | ינפל  העשרה>ישוע
 :הרעס) איבת אלש ןיבו תישעמ תלעות | וזיא המשאהה .איבתש

 ,(ןוצר

 אל ,ונבבל אשמ תא ונילעמ .םיליקמ .ונאש הזב םלוא
 חומשל לוכו .ונתאמ שיא .ןיא = ,םיללמואה- וניחא תא ןיידע .ונעשוה
 אלש ןמז לכ | ,וייחב חומשל יאשר ונתאמ שיא ןיאו ,ומצע ויחב
 םהיתויוצל . ץק םישל תושעל. ותלכיב שיש המ לכ תא השע
 ,בלה-ינומ הלא | ,םיחטובהו םיננאשה ,םועבשה .(םכסה תרעס)

 ינפלו םמצע  ינפל אופיא וקירצי הבה ,םהל םידבע-תומשנ רשא
 הנטק עבצא תפיקנ ילב םהיחא יעגנל דננמ םתדימע תא םורחא
 תומדקתה--תונלבסה אוה רקיעה, :םהל החינה הבושתב .םתבוטל
 ונניבתה רבכ ונהנא "! םידוהיה .תיפידרל  םג ץק םישי תומה .ןוקת
 עשתה  תאמ לש ריהזמה .רואל תורמה  ןוקת .הומרקתה .לא בטיה
 וארו ,הרתי תולדתשהב רקח הב ונקמעה ונחנא ;םירשעהו . הרשע
 ,ןברוחהו המשה ירעצמ רהוי םירודמ .הידעצ .יכ = ,ונאצמ הו
 םיללמיאה | וניחא 6 ראמ .ןוכ-) .וגכותב .השוע - םידוהיהתאנשש
 תורמה:םעונ לש ותומדקתה עיגת .רשא .דע .תוכחל םילוכְי .םניא
 םדוק דוע | ;םרי לע .םיתרשמה .תיחשמה-ישרחו .םחינילת לא .םג
 ,רוסחממ ,רעצמ | ,הגאדמ ,וניחא ומתי ועוגי .תאוה העשה אובתש
 ! םליבשב שי תחא פורת, קה .,םיער םיילחמו .תורעבמ :,יגועמ

 .םדוק רבדה היהש ומכ ,היהתש ץרא -וזיאל. האיצוה אלו .האיצוה
 ,םהב היולה הניאו ,םרעצל  ,רוע .תישפח וז .הריחב ןיא התע
 :ימוהה .האופרה:תפישבו ,םהינפב תלעגנו. תכלוה .ץרא -רחא ץרא
 םיינידמה םיצעויה ,הקרצה:ילעב סידוהיה .הב וזחאש ,הנשוה תיטפוא
 --אוהו ,ריתפכה רוחב םיליתפהו םירושקה .ילעב ,םירתפה-יצעויו
 ןא : ,לודג .רתוו - וע רוזיפ .י"ע יתולגה - רוזופה \תרצ .תא אפהל
 :תוצרא .ושעש בוטה .תא רחכל .ילבמ ..וגימיב התע רוע שמתשהל
 םילעהל ילבמ .,םינש .תורשע המכ : ךשמב וניחאל דוחיב תירבה
 םילוכי ל"וח ידוהי .לש תומלש תוצובק .םג םירוחי 'םג .יכ .,הזמ ןיע
 ,הילטיאב.. , תפרצב  ,הילננאב םרשא .תא שקבלו .תכלל  םויה רע
 ןיא :הז לבב דיגהל ינא  ךירצ * ,תויבנירנקפה תוצראבו .רנלוהב
 תא דוע הרגפ אֶל .רשא .תחא ..ץרא םא .ותלב דוע האור .ינא

 םיפררגה םידוהיה לש תינומהה הסינכ ינפל קוחה ףקיתב הירעש
 איה . תאזה .ץראהו ,המהא:ידבוע םירכא  רותב .הב .םתובשיתהו

 תאלפומ .תונמרזה .(םיפכ:תואיחמו תכשוממ ןוצר:הרעס הי ק רום <
 םוכילומ רדוגה . ירבעה .םואלה .לש םיכרהה .לכ יכ ,איה .הנימב

 תא וינפל .תורומ | ,וידודנל ותוא תוצירממה .תובסה לכו .,היקרוטל
 ,הנושאר היקרוטל וניניע תא ונאשנ םינויצה ונחנא יכ הזה ךרהה
 לש תולי לגה דחא איה הניתשלפ יכ ןעי ,וילאמ ןבומה רבר :ּוהָז
 םידוהיה . ,םינויצ:יתלבה םירוהיה םג לבא .תונמותועה .הכלממה
 :שלפל שי .יכ .,תודוהל םיצור .םניאש הלא ,תונויצה לא .םידגנתמה

 ץרא לכל  רפחש המ םורוהיה .:נועב .רחוימ .רחא -ךרע - םג--הנית
 םירוקמ םהל .איצמהלו: הכותל םישנא .לבקל  ןוירע ,הלוכיה .,תרחא
 יאנוש וליפאו ,םינויצ .יתלבה  םידוהוה .םג --- ..הסנרפ לש .םינוש
 ,ידוהיה .בושיהו םידוהיה תרגה לש המילבורפב םילפטמה ,תונויצה
 ,הדוקנה .הֶתוא לא  ,תוצראה . רתול .יהסינכה ישוק לחאל ואב
 ,.רעצמל הוקרוטל וא ,הניתשלפל : הילא .ונחנא ונענהש

 ,תיעבמ השגרה שיגרמ םרא לכ יניעבש -,רבדה יאדווב :הנחו

 לכש ,וילאמ .ןבוטכ הז = היהי = ,ידוהידיתלב וא  ידוהי אוהש ןיב
 םבלכ רעוב ךא םא | ,םינושה- םיכלהמהו  םימרזה = ילעב םידוהיה

 תרכה לשו םיאכודמה :םהיחא תורצב  תופתתשה לש "דחא :קיו קר <

 תישונא .תוררועתהל םה  םירשבומ :םא | וא  ,םמצע:דובכ  ךרע
 בל תא  תוטהל :'םריל .האבש תונמדזה = לכב | ולרתשי  ,ללכב
 וכ .וא . ,ונילא .םהינפ .ריאהל תינמותועה .הכלממה ימעו .הלשממה
 רגנ .םהוא .םמוקל .לולעה לכמ | , תוחפה לכל ,םמצע תא .וענמי
 ייחב .הריפחמ  רתויה .הדבועב . םילקתנ | ונא הפ = לבא  .םידוהיה
 לנומ לכב רשא הלא םנה םידוהי = .םויד לש : ירבעה 'םואלה
 בלב .ררועל .םילמע < פה אושהתוברו  תולילעו = תונישלמו .םירקש
 ,הלא םנר .םידוהי :;ונדגנ .האנש>ישגר היקרוטבש העפשההיילעב
 ,הנורחאה .ץראה תא = רונסל ןטש:רוכב לש = תוצירחב םידבועה
 ץראה תא , םיפררנה | םיהוהיה | ינומה תסינכל | ןיירע  החוהפה
 זחאהלו הילא אבל הילע  םיעגעגתמ םידוהיה םידרונהש , הנושארה
 הלש היפארגואיגה = י"פע = , היתודלות = יפ 'לעש ,ץראה תא : ,הב
 םטלקמ?םוקמל = תויהל = הרעונ = ,הב  בשויח םעה | קשמ  תגהנהו
 ,הבסה (!יופפ + תו ירק  !ראמ  ןוננ) ,ירבעה םעה לש ןורחאה
 ךוהמ  הדיגב םמעב רוגבל ולה  תוראבה:יליערמ הא הצירממה
 . תונויצה לא :תיאנקה .םקאנש---איה \בל:ךרומ

 העשה ןמ ונכרד לע ימה ונאצמ תאזה האנשה תא
 תא .עירפהל השקב איה = .ךליאו תינויצה  העונתה לש .הנושארה
 , לצרה .יפלכ ףוחח :ירבה החיטה | איה | .ןושארה ינויצה .םרגנוקה
 איה ..לארשי לש = םתרצב  הרוחס השועו יאמר  םרא .אוהש
 ,ןכ ,ורבחל םדא  ןוב .תוצירח = רחויבו = ,יולגב = תולילע  הלילעה
 .המרעב רוחשל ורמאש  ,םיזחופו םילכונ :םד . קנבילאינולוקה  ירסימ
 הררועש איה =. םירעובהו םיינעה וטיגה :ידוהי תאמ ןוילמ םישמח
 איה .ןתבוח :יכ , זנכשאבו .הירגנוא<הירטסואב .תולשממה תא שרח
 םשרגלו .תויחרואהו תוימילופה .םהיתויכז תא :םינויצה תא .לולשל
 הפרחלו .ּוָּבְל םייואר ונאצמ הלאה .המחלטה?ינפא תא .ץראה ןמ
 יכ - ,ונמצעל .ונרמא + . כ"כ .םהילע  רעפנ אל ונבל לבא ,הבורמ
 , םמצע םילפנתמהל = רתוי = קיזהל = ןפופ  ולאכ .הולפש .תוילפנהה
 \א  תוידוחיה תונוהעב ונידגנתמ ונל .םיממוקתמשכ = ..ונל /רשאמ
 < < ןנואתהל- ללכ ונתער לע הלוע .רברה ןיא .זא ,  תויבמופ  תופפאב
 " םהא םימחלנו  םהילע .ונקשנ .תא .םימירמ  ונחנא .זא :, רגה .ארקלו
 לבא .םיריבא גהנמכ .דימח תישענ איה .ונדצמש * ,היולג המחלמ
 תוגלפמל .ץוחמ = םירמועה = ,םינייד = ינפל .וללה  תהרגתה הא
 ןיא .,ברחב ברח המחלנ ןהבש | וללח | תורגהה תא ,.תומחולה
 ןהב םיפגנ םה ,םהל + תואיו = תואנ  םיאצומ  וללה  שקה-יריבא
 תטיש---םתטישב  םינתונ םה ןומא  רהוי * .הלודג הפגמ דימה
 םישנא יריב .הוחאמ תינח  תאבהו בראמה ךוקמ תולילב תולפנתה
 והיפה  םינורחאה. םיחריב .. םהינפ לע  םיכרדייברוא תוכסמ ישובל
 רשא ,,ףסכב .םיריכש : םירוהי:יתלב :םירפוס ולה  וניאנוש ונב
 \ולעב .םיא רוק .ינפל תירכנה .תונותעב הרס ונב .רבדל םתוא ורוה
 קופקפ .םוש -ילבו  ,ללכ וניתופיאש תא :םיערוי םניאש  ,הנמא
 ו המ לכ תא .רחופל הרבוע עבטמב םילבקמ .םה .רבדב
 .םהיניעב רשח ןילע  ררועמ וניאש = ,טעה:רובגי .םהינואב ונילע
 \ :תכלממל = .םייאשח = םינכוס ננה = יכ = ,זנילע  םילילעמ .תפרצב
 ?תמרמב היובח :הרוצ :איהש ,  תונויצה .לע - םירמוא  .(קוחצ) זנכשא
 - התולכ דע םחלהל איה = התרטמז :,םיתפרצה>תאנש לש .םימורע
 םאלסיאה ,תוצראב .תפרצי לש  תירסומהו תיטילופה  העפשההב
 * םילגנאה>יאנוש .םה : םינויצהי וכ = ; םימפרפמ | הילגנאב | ,(קוחצ)
 .הנוטלש ווע.:תא .רצבל  םירמוא = םהו = ,זנכשאל  םינמאנ ידידיו
 תא, ריכמש -ימ  .-וב .ךומתל וא .הילנגא לש .תנובשח .לע היקרוטב
 < אלה ,דאמ תטעומ העירי קר .וליפא םינויצה .תאו תונויצה
 א < (קוחצ ךותמ  םכמה)  הלאכ : םירומח?ימופטפל .פ'בע נעלי
 :ונותודוא לע  םיעדוי םניאש ,סיארוקל ורעונ .אלה .וללה  םיטופטפה
 .:םהיתושגרהב  קסע םישוע וללה םירלבלה  םישפטיתמרעבו ,, םולכ



 ו

 ,םינכופמ = םירנויצולוביר .םה םינויצה |

 תובב תא רתויו רתוי וצוָּכ- םיקרוטה >

 םיממודו +

 , םבותבש טפושהיחכב םיניוצמה םג ,םהבש =

1 

 םיתפרצה ונבשאל
 השעמה :.זנכשא דגנ ילגנאה םעה תמשנב רירת ןנקמה רשחבו
 לש הקיטילופה ינכופל ונתוא .תתל לעילבהיינב ושע רשא  ,הוה

 תאנשב ,םיארוקה לש = תוביאבמ = רתויה

 רבד ,הרטמה תא איטחה אל ,תיזכשאה העפשהה תוטשפתה
 ונתנ םנמא | - תוביצעמ תוחכוה הברה י"ע יל .רורב השענ הז
 הריפסומטא ונדגנ הרצונו תאזה תישפה הירבהל םשו הפ ןומא
 הלעת כ'כ לקנב אל רשא | ,םימודקדםימפשמ .לשו רשח לש
 תפרצב להקה תעד יהת יכ ,דאמ ונחנא םיצור .הלטבל ונריב
 םרוג : ,חינפל ןושלב :ונתוא  םיכמ םאו = ,ונילע הבוטל הילגנאבו
 הזה רברה יכ , םנמא רמאל רשפאהיא .. הפורמ רעצ רבדה :ונל
 ,אוה ונשפנב

 ושקב םה .הזב ןיידע וקפתסה אל םיבעותמה םילילעמהו
 < תומדתמולהמ ונתוא =סולהל | ולכוי .ונממ יכ  ,ווקש \ םוקמ םהל

 ,הלשממה לא וררח םה .ונבלב תינחה תא עוקתל ושקב םה -
 :ותועה הכלממבש תונוהעה לאו העפשהה:ילעב םיאקיטילופה .לא
 ולילעה אל ןבומכ | . הנטשו תונישלמ ירבד םהינזאב ושחלו תינמ
 תיחרזמה הקיטילופה יריב ץפחהילכ  וננה  יכ  ,םהינפל  ונילע

 ןוענשה:רברל םש | םינימאמ ויה אל ,  תישאר --- יכ ,  תיזנכשאה
 יכ .ןלילעה םש :. רפפה םוש  ונל םרוג הז היה 'אל ,  תינשו הזה

 היקרוטל .בנגתהל םירמואה
 תא .עורקל ,דרמה פנ תא  םייהל  ,הניתשלפ תא שובבל ידבב
 תא םילשוהיב .זירכהלו .תינמותועה הכלממה .לעמ :הזה .ץראה>לבח
 . םידוהיה>תכלממ תא וא .תישפחה הקילבופירה

 לע םיציפמ ונלש םידוהיה םיאנושהש ,תולילעה ןה ולא
 םידימעמ :יכ  ןונילע - םירמוא = .םינשו םימי הז = היקרוטב וניתורוא
 :ןעה הכלממה לש התומלש תא םגו התודחא תא הנכסב ונחנַא
 ?תכובמ .וררוע הלאה תולילעה יכ ,אוה םירבדה עבטמ . תינמוח
 ? תדחא תויהל היה רשפא רציכו | . ונרגנ רשחלתובשחמו .םירחפ
 ,םייקרוטה םייטילופה םינקסעה לע הינורמב אובל םיאשר ונחנא ןיא
 ,רנהוא םיריכמ םניא םה ,  םהילעמ ונקיחלהל .םה םילדתשמ םא
 ונל םיגאוד םניא םה ;וניתופיאש תא אלו .ונתוא אל םיערוי וללה ןָיא
 ,.תושעל .םיכירצ = ויהשמ .תוחפ םנמא תאו םישוע םה ; וניכרצלו
 המ הרורב הרכה | וריכה ילמלא יאדווב םישוע ויהשמו ,  הרואבל
 רבר .ןיאש ןמז לכ .םהל עגונב תויהל םילוכי םגו תויהל םיצור :ונאש
 םינודאה ,תצק דחפ דימת ררועמ אוה ירה ,המולעתה .רדגמ .אצוי

 רופככ .םירק ושענו : םהיניע
 רבד. לע | םחילא | םירבדמ | וליחתהשכ < ,ןבאכ

 םהינפל עודיו יולג לכה הרואכלש | ,םידוהי םיאב םא  ..תונויצה
 םירקש םרשבו םמצע םהיחא לע ואיצוי יכ , םרשחל רשפא .יאשו
 תישענ .הרירמ איה = תונויצה יכ | , םהל .םירפסמו | , אושהתוברו
 =- ; תינמותועה הכלממה לש התומלש רגנ | םיזחופ םידוהי י"ע
 םיחכפה םג =. םהירבדל ןימאה יתלבל דופיו םעט לכ םהל ןיא

 ,םמצע תא .םיקלפמ
 תטרופמ השירדו הריקח הושעל חרוטה תא םהילע תחקמ ,ןבומכ
 תא םיקיחרמו טושפ | רתויה תא םישוע םה קדצבו ,ןודנה רבדב
 .תיקרוטה הקיטילופה ךותמ התוא םיקחומו םהינפ לעמ הלוכ תונויצה <

 ולבי ,תונויצה הא הז .ןפואב םהינפל וריחשהש , םידוהיה יכ
 לצא תערה לע הלוע וניאש רבד והז -- ,רקש ןושל .םהל רוחבל =

 םמעב?םידגוב - םהל ןיא םמצע םה ,םיקרוטה םייטילופה .םינקפעה
 יכ , םמצעל רויצל םהל לקנ רבדה ןיא ךכיפל ; םהינחמ .ךותב
 -- לכסל וצמאתי רשא ,םישנא וברקמ - איצוהל םע .לולע
 ג. . םיללמואה םמעדינב תלצהל השענה השעמה תא םילכונ
 לש רוריבה:תדובע תא .ליחתהל  דאמ .רברה דבכי ונמצע ונילע
 םיאבה = םירוהיה יכ = , אתלמפיולגב םיקרוטה  םיאקיטילופה  לצא

 םינרקש םנה | ,תונויצה רבד לע :תועידי .םהל םירסומו = םהילא
 תא רעשל כ"ב השק רבדה ןיא .םמעב םידגובו . ליכר:יבלוהו
 םיפתתשמ םניאש ,םישנאה לע תושעל לולע הזכ .סומלופש  ,םשורה
 ריאנוש, : םבלב ובשחי םיקרוטה םינודאה יכ ,קפס לכ ןיא .וב
 םינויצה  ;םיעשופ םישנא ינפמכ םהינפמ ונתוא םיריהזמ םינויצה
 ,םמעב םידגובו בזכיירבור םה םהיאנוש יכ  ,םיטילחמ .םרצמ
 ונפוס אלה  זאו , דחי וקרצ בירה:ילעב םיררצה ינשש רשפא
 "| רבכתהל היוארה , הפי אתורבח םע ביבסמ ונל רבר היהיש

 םיכירצ . ונשפנל עישוהל תרחא ךרד לכ ונל ןיא לבא
 תינמותועה .הכלממב להקה-תעדל הורשפאה תא תתל ונחנא
 הפרח רבדה הטעי םא . המצעהטפשמ יניאנוש לעו ונילע איצוהל
 קיח לא תאזה הפרחה בושת בוש ,ירבעה םואלה שאר לע
 םיינידמה  םינקפעהל .ררבל הבוחה תלטומ ונילע = ..םינישלמה
 גיעוגעג יכ , תעדל םתוא חיכוהלו ןחהטאל הודבועה הא םיקרוטה
 תלעות רוקמ תויהל  םילולע  םינויצה  םידוהיל םנשיש , תרלומה
 רתוי םידידי םלועה לכב הל ןיא .יכ  ,היקרוטל ראמ הבורמ
 םהמ ולזגי יכו  ,םיניצה ןמ םבל לכב הל םירופמו םינמאנ
 , תרלומד .תחלצהל םתדובעב םיליעומ רתויה םהירווע תא םמצע
 .(םבסה-תרעפ) םינויצה ינפל התוא ורגסי םא

 יציפמו ,ירפ אשי ונלמע יכ ,רברב םיקפוסמ | ונחנא ןיא
 םהיתומזמ הנלכסת םא לבא , קירל ךא ועגיי הער תונויצה תבד
 ,םתמשא תדמ תא ןיידע הז םיעמי אל ,םהצע רַפּותו ףוס ףוס
 םימשאנכ  הירוטסיהה טפשמ | םכ ינפל  םירמוע וראשי םלועלו
 תלצה תצע תא לכסל םתלכיב היה רשא לכ תא ושעש הוב
 ,וינפל רחש חקמ ןיאש , הזה .ןיידהו , תומדתנכסמ ירבעה םואלה
 =תרעס) . ויחא .גרוה  ןיקדתוא הא שא:ילחגב םחצמ לע תורחי
 .(םידחא םיעגר ךשמב תקסופ הניאש םכסה

 ,םשור םכילע ושע .הזב םירומאה ירבד םא ! דבכנ סרגנוק
 העשב ונתעונת בצמ לע  הרוחש הירלקפסא ךותמ ינא טיבמ יכ
 היהי ,יב יחור תא וליפה וניאנוש ירוכרכ יכו = ,הב םידמוע ונאש
 קוחרה רבד ןיא .(!הווארב) .יהעד ףוסל םתדרי אל יכ תוא הז
 ובזבל ונחנא םיחרכומש לע ינא  לבוק . תוימיסיפהב ב"כ ינממ
 העשב ,ונילע םילפנתמה םילכנה תא רוחא הוכהל וניתוחכ תא
 ונתדובע ךרוצל וללה תוחכב | כ'כ לודג | ךרוצ | םיאצומ ונאש
 ,ולדגב יתמשנ יקמעב קפס םוש  הגוה נא ןיא לבא ;  תיבויחה
 יתייה אל ו היעפ) .ונלעפמ לש ותחלצהבו  ותוציחנב
 ,יתוחמ לש הכות ךותל 'דע טפימיטפוא יתייד אל ולא , ידוהי
 םירבדמה ונידגנתמ תא קר אל ונחנא םיעמוש . (םכסהו קוחצ)
 ךותמ םירמוא םהשכ  ,ונתעונת>יקודא תא םג אלא , םקנהתחמשב
 , היקרומב םג תונויצה לא  זובב  םיפחיתמ .םא, : הקומע החנא
 םישרגמ ויה ילמלא .אוה ןכ םנמא "1 תומ:טפשמ הילע רזגנ זא
 ,הוקת לכ הל הספא זא יכ , םלועל היקרוממ תוניצה תא
 ,רחא עגר םג ןימאמ ינניא ינא "לבא | , ןויצ .ילב .תונויצ התויהב
 ךיראת ונילא הפוחיב תיקרוטה הלשממה לש השקה התגהנה יכ
 . ונילע .תומוערהל הפ-ןוחתפ םושו. הנאות לכ ונסנ אל . הימי
 היהנש ,רבד ונישע אל  םלועמ , וניפמ הלמ ונאצוה אל םלועמ
 תיקרוטח הלשממה רצמ אנט לש שגרל  םליבשב םייואר
 הלילע תוגברק אלא ונניא .ונדגנ דשח םדי לע הב ררוענשו
 הלשממהל לחבל ונדיל אבהש תונמרוה םוש חיננ אל .  הריפחמ
 תא תינמותועה הכלממה לש להקה-תעדלו  אושב חהעתנש
 ונלמע יב ,רברב .םיקפופמ ונא ןיאו- , ןהייהכו ןהש ומכ .תודבועה
 אירבה ןזיגההבו תמאה חכב | ונחנא םינימאמ = יכ ,,ירפ אויבי
 ' . םיקרוטה םייטילופה םינקסעה .לש רשיהו

 ףיסונ יכ ,השעמל .םרוק .יאנתב ךא ירפ השעו ונלמע לבא
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 םיימינפ | םיכוסכסבו  תונטקב  ונחכ תא םחנ אל יכ ,  םייקתהל
 איבי אל .ריפחמה םיעצמאההרסוח יכו , תלעותיירסוחמו םיטועפ
 תולאש ינפל ונהוא רימעמ הז (! אמ ןוכנ) םינוא>רסוח יריל .ונתוא
 הלעחי זא ,חלצומ ןורהפ םעפה הָנְרַהְּפִּת םא רשא ,ראמ .תובושח
 רתויה םוקמה תא םופתיו ותלעותו .וכרע תלעמב הוה .םרגנוקה
 .ול ומדקש , םיסרגנוקה תרוש ךותב .בושח

 ישפחה ירכעה םואלה לש .תרגפמה איה תינויצה .תורדתסהה
 הכירצ . דאמ הקוח .תויהל הכירצ = תאזה תרגפמה .אבל .ריתעלש
 לכוי אל .תיבמ .וא ץוחט ץרפ םושש רע ,כ"כ הקזח תויהל איה
 הל חכ יד יכ ,םשור השעת הב לבתסמה .לכ לעו התוא רערעל
 ונחנא םיכירצ ..אבלו שגרתהל םילולעה תונויסנה לכ .ינפב רומעל
 תורדתפההל תורשפאה תא תתל ירכב ונלש תוחכה לכ תא רזאל
 יכ  ,ונתוא  הרוה ןויסנה .  הילע תולטומה תובוחה לכ תא אלמל
 לש הפי  רתויה יוטבה .ללכ ךכל הל קיפפמ וניא רבלב לקשה
 ןיאו ,(!דאמ ןוכנ) . החותפו הבידנ די---אוה תישפנה .תולעפתהה
 ףסכה םיכ אבי אל םא ,העפשה ול שיש םשור השוע האידיאה
 תונקתה רפס ררבתי םא קר .(םכסה-תרעס ! דאמ ןוכנ) ..התרועל
 הרועיירוקמ = םיאצמנ ויהיו ןוכנ = רוריב = תוררתפהה לש .שרחה
 ,תווקתה *תא = הזה  סרגנוקה  אלמי * ,העונתה  יכרצל  םיקיפסמ
 .וכ םילות םינויצה .םידוהיהש

 תללבושמו תנקותמ < הקוח  תורדתסה | י'ע ! דבכנ סרגנוק
 חיכוהל לכונ  ,המיופמ תינכה י'פעו החונמב רובעל .הלוכיה ,יעביארב
 השודק תוניצר וזיא ,היקרומל הנושארו שארבו ,םלועלו ירבעה םעל
 םעונ לש ןח ואו הרטמה תרבהב ףיקת ןוחטב חור הזיאו
 לארשי םע .התדובע לעו תינויצה העונתה לע םיכופש .תודמה
 ובכעי .םא ;הזה  םייחה:/פח לש  ויוטב איה תונויצה ,םייח ץפח
 ךרוצל  הפוג הניתהשלפב .רובעל העש יפל םילושכמ וזיא .ותוא
 ונחכ לכב .לדתשנ זא  ,ץראה לש  תירומלוקהו תילבלכה תוחתפתהה
 ,ץוחבמ אז .תוחתפתהל תוצוחנה תונכהה תא העש יפל .תושעל
 אל רבד לכ רשא ,ונלש תינויצה הדובעה  ,ונלש  תינויצה הרכהה
 ראשנ ירבעה םעה יכ , םיחיכומ , הידבוע ידי תא תופרהל לכוי
 =תנומא לבא  .םֶיפְלַא םחיתינשש ולש םילאידיאלו ומצעל ול ןמאנ
 ךשמב תקסופ הניאש ,ןוצר;תרעס) .לושכמ לכ תחצנמ וזכ ןמא
 םאונהל = םיכרועו = םהיתומוקממ םיאשנהמ םיריצה ; םידחא םועגר
 ..("!הדרונ יחי, ."!הדיה , * תואירקב . תורעוס .תויצבוא

 רדס לש תונקתה תא לכקל םרגנוקה ינפל עיצמ ןוספלוו
 ,.םיריצה ןיב קלחנו לעופה דעוה ייע עצוהש יפכ סרגנוקב הדובעה
 הרוצה לא םאתהב תוכורע וללה תונקתהש ,ריעמ ןוזניסומ ריד

 דע ןכבו ,עובקל ךירצ הז סרגנוקש  ,היצזינגרואה לש השרחה
 ןיא -- היצזינגרואה לש תושדחה תונקתה אופיא .ולבקתנ אלש
 יקסנלפק . ותעצה לע דימעמ ןוספלוו ,שרח  הדובע"ררפל םוקמ
 תועד בורבו ןינמל הלאשה תא םירימעמ .הדגנכ םירבדמ לטנזורו

 םע דחיב שדחה הדובעה-ררס רברב הטלחה לבקל טלחוה לודג
 + תושדחה תורדתסהה-תונקת רבדב תוטלחהה

 תירידתה הרעוה לש היתועצה תא רסומ ןמצייוו ר"דה
 סרגנוקב רייויל : ורחבנ ,דחא הפ ולבקתנ תועצהה ..תואישנה רבדב
 בצמ יכ ,עידוהו לבקל הליחתב ברס הדרוג הררונ םכמ

 ול הנע הז לע .וז הרשמ וילע לבקל ול השרמ ונניא  ותואירב
 ולדתשי םינגסה יכו. סרגנוקה י'ע התשענ רבכ הריחבהש ,ןוספלוו

 .(הריחבה תא ףוס ףוס וילע לבקמ הדרונ---.הדובעה תא ול לקהל
 ,דנטש .ףלורא ,קרומרמ  רדנסכלא ריד ,רמיהנדוב :רייד ;םינגסל
 ,םהיב ףלודא : תואישנה רי לע םירזועל .,ןיקשיסוא מו בונל'צ  :היָד

 ,רלסק ריגי'ניא .,לייהטונ רוסופורפ -,גרבדלוג :.י ,ןיטנרולפ דוד =
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 --תירבעל + םיריכזמל .לזכמ לייוו רמו סנירברה .םלניפ ,רזומ ו
 ןמרוג -- תילגנאל ,ןיקצומ ואיל -- תיפורל . ,ןיול . והירמש ריד
 ,ןמדירפ ריד -- תינמרגל ,ןיקריס  רני'זניא -- ןונר'זל  ,שיוטנב
 . ןמדלוו ריד --- תינלופל ,רגלק רוסיפורפ

 .הינש ה בישי

 .צ"החא תועש עברא
 םיגויצה לש םהיתומשנ תרכזהב הפסאה תא חתופ יודרונ פכמ ר"ויה

 לש ןמא תא : ירישעהו יעישתה פרגנוקה ןיבש ןמזח ךשמב םמלועל וכלהש
 , יקסניול ,ל .א ,םולבנעיליל ,ל ,מ , לבג ךירניה ר"דה תא = , לצרה ר"דה

 םופסאנה לכ .י"א תובשוממ םירמושהו םילעופה תא ןכ ומכ  ,םירחאו ר"פש
 . דובכו לבא תואל םהיתן:שוממ םימק

 תא תורוחכה תא תרשאמה הרעוה םשב ופומ ךורדלוג םכמ ריצה
 תוטלחה תורמל | ,םיריצ 429 תוצרא ט"כב ןוחבנ ה"סב ,התדובע תואצוח
 תוחפ אל םצמוצמה לעופה | דעוהל איצמהל ךיוצ היפ לעש לעופה דעוה
 קלח התע םג תוצרא עברא וכנ -- רוצ לכ ליבשב םאולמב  םילקש םיתאממ
 ולילגה רעוהו הניבוקוב 4, הקירפא  בגנ ,איסור 4: םהיתואצוהל םילקשהמ עורי
 רעוהש ינפמ תוריחבה תא הדעוה הרשא כ"פעא |, תימינפה  הירטסוא לש
 ירעומ ול עוגמה בוה ןדיל ואב אלש ףסכה ימוכסב .האוו םעמוצמה לעופה
 לכש העידומ הדעוה םלואו ,תתוריתכ המכ דגנכ תואחמ ולכקתנ ., תוצראה
 סרגנוקה , רבר לש ורקיעב םאו ילמרופ םא ,רוסי ןהל ןיא וללה תואחמה
 -- ן תוריחבה תא רשאל טילחמ

 לע ןוספלוו הלוע לעופה דעוה לש ח'תורה ר"ע םוחוכוה תחיתפ םרוק

 ! רמוא אוהו המיבה

 רבדו י"אב הדומעה ד'ע ,הזב םידקהל ינא ץפה םירחא םירבד קר

 ח'\ךב ונרכר תוצראה לכ לע --- ,גרוברו .פורפה  םצמוצמה פ'העוב ירבח
 היגלבב ,ההנקב ,הקירפא בגנב :יוארכ ורבע תוצרא שלשב | ,תוטשפב
 ןאהמ ןהכ פובקעי רמ ירבח םשב ,הדחוימ הלהתל םש ונירבח םה םויוארו
 ,ןלש אפורה תדוקפב הנה אכל לוכי אל רשא לע ורעצ תא רוסמל ינא ךירצ
 ןהכ , כתכמה תא ארוק. ןופפלוו .חלשש כתכמה תא םבינפל ארוק ינא יוהו
 *ורפה תא ריאשהל ךירצש , לכ םדוק ותעד תא עיבמו ,  סרגנוקה תא ךרכמ
 הו םעטמ ,רחא רועמ / תו'הל הכירצ הגהנהה ,  איהש מכ תיאלוזבה  המרג
 ,וירזוע תא .ןל אצמל ךירצ ןורחאהו ,אושנה תא רוחבל ומצע סרגנוקה ךירצ
 ךומחל לודחל ךורצ . תואצוהב ץמקל לכ םדוק ךירצ---- םיסנניפה תלאשל עגונב

 . . תוגותעהב

 ,רחאתהל | םיכירצ .תיאניתשלפה  הקלחמה לש ררשמהו יזכרמה דעוה

 טרגגיקה תא .ריהזמ אוה- .תורדתפהה תבוטל ונותורסומ לע סמ .לוטהל ךירצ
 ךותמו . יוארב ופסבתהו וקזחתה םימדוקהש םרטב םישדח תודפומ רפיל ילבל
 - ,גרוברו רוספורפה לש ותרובע תא םיפירח םירבדב רקבל אב ,ןהכ , אוה ךכ
 -ינגרואה ןיאו , ותערל ,םיישעמ םניא גרוברו רופיפורפה רצוש תורסומה לכ

 < תעישגל תוברגה לע חוקפהו הלהנהה , םתוירחא תא הילע לבקל הכורצ הוצז

 םויונשו םינוקת איבהל ךירצ , תמיקה ןרקה לש התושרל רובעל םיכירצ תיז יצע
 הגהנהה לאש ,ןהכ רמ עידומ ףוסב ."לאלצג,בו בושיח תרשכהל הרבחהב

 + סנכהל לכוי אל השדחה
 המ אוהו גרוברו 'פורפה המובה לע הלוע .תורעופ םיפכ תואיחמ לוקל

 . לארשולץראב .ההובעה ר"ע ח"וד

 לש ותוחתפסה לע הרצק הריקפ םאונה ןהונ וירבד חתפב
 0 ורקעבש :חיכומו היצזינגרואה - ךוהב י"אב- תישעמה הדובעה ןויער

 ךותב .תילאיפיצנירפ תודגנתהב | הזה .ןויערה .שגפ אל רבד לש
 הפקשהה תחצנמו תכלוה ךליאו .יששה סרגנוקה ימימ : . תורדתפהה
 הלבק המיוסמו העובק הרוצ .י"אב הדובעהל  עגונב . תינויצולוביאה
 < תינויצה .הגהנהה .לש תיאניתשלפה-הקלחמה תריצי םע וז "הרובע

 , יאניתשלפה:דרשמה כ"חאו ורצונש תודסומה .ןיבש :בושח :רתויה
 ריכישכ  ,בושיה:תרשכהל"הרבחה איה הלאה םינשה עברא ךשמב



 תרמל עיגי .רסומה לש ונוהו ,הז רסומ לש וכרע תא  לודגה להקה
 םג זא ,ש"יל ףלא םישמח ךסל ונייה | ,שארמ עבקנש םוכסה

 הרבח . בושיה .תוחתפתהל וב שיש הלודגה תלעותה שוחב הארת ="
 , םינטק םיקלחל :םילודג המראריחטש תקולחב קסעתהל הליחתה וז .

 רבלמ .השרח הלודג הבשומ ירחפמ דופי לע דפוהל הרמוע וישכעו
 :תדוגא ריבוהל שי הז ןמזמ- תולועפה .רתימ .תפומל הוח :ונדסי הז
 רותפל םג .איה התרועתש ,"לארשייץרא, = תיביטרופרוקה | בושיה
 =יסכנ תשיכרל הרבתה תא ,הבושח תיתוברת תילכלכ .המילבורפ
 תא ,םירעה ןינב ישרגמ תשיכרב תקסועה ,"הניהשלפ,  ירוינ?אלד
 םיבדנמ | י"ע = הדפונש הפיח תברקב םיאלקח | תונויסנל הנחתה
 שי :.'ובו "הירבט , תועיטנו חמרא  השיכרל הדוגאה | ,הקירמאמ
 תדוגא .הו ןמו ךשמב ודסונש תודוגא יתש רוע ריפוהל
 ,ארשיץראב תיתוברת הדונעלתוירבעה םישנה
 , לארשו .ץראב  םישנל .הסנרפ .תורוקמ תאצמהב .ץרמב .הקסועה
 ןב .ומכ  ,תיניצידמ  הרזעו .תואירבה  תרימש ןינעב םג :תנינעתמהו
 אצת הז ויתפבכ .לארשי ץר א הריקהל הרבהחה תא
 םי תא רוקחל ידכב ,וז הרבה םעטמ |הנושארה היצידפסבאה

 לש .ןובשחו  ןידב .>וננמו לש :תיעדמה .הריקחה יכרה .פ'ע חלמה =
 , הלאה .תודפומה - לכ לע .תומרופמ | תועירי ואצמה לעופה :דעוה
 איצוהל - היה רשפא הרובע לש רפסמ תונש ירחאש * ,הדבועה
 תילארשיצראה הדובעה ןוחצנ לע לכמ רתוי הריעמ ,הזכ ןוגה ח"וד
 ונא .םירסח | ,תמיופמו העובק  תינכתבו תוחתפתהה תמיש פ'ע-

 תודסומה ןמ .םידחא .תיתוברה הרובעל תודפומ קר רבד לש .ורקיעב =
 םואיזומה ,ימוא"ה  םירפסה:תיב ומכ = , םירצונו םיכלוה הז .ןיממ
 לש םתופתהשהב  םג .תרכינ ונתעפשה  ..יניאיגיהה ןוכמהו. ימואלה
 איבמ תפומ רותב . תילארשיצראה הרובעב  םירישעה | ונירבח
 ריכזמו שי ונירבח :י'ע .לר'גמ הבשומה דופי תא .הצרמה
 י'ע ורסונש , 'וכו תונוכמל ,תירובל  ,תיז ןמשל תשורחה יתב תא םג

 תבוטל תונוגהה תובדנה תא .כ'חא .הנומ הצרמה ..םייטרפ םישנא = =
 תא ךישמהל .ונילע ..הז .ןמו .ךשמב /םידיחי י'ע ונתנש .בושיה
 ונתדובעש . .םיתומב נאו ,בושיה לש םינשה תועוצקמב :ונתרובע
 ,םיפלא תונש .ךשמל הממשל הכפהנש , הפיה ונצראו ירפ השעת
 רזנב  תרהזמ = הנינפל 4 היהת  םישדח  םייחל תעפ  תררועתמה

 ,םיקפופמ = ונא יא = . תינמותועה הנידמה ' לש : תופיה .תוצראה 0
 ונתרונעש חכותש , תיקרומה הלשממה רצמ הבוטל :רכוח ונתרובעש - \

 םיצורח = םיניתנ | תינמותועה  הנידמהל \ ןהתו ץראה תא רישעת < |
 תורעופ .כ"חמ)  םוריח תעשב * ןוע ןעשמל \ הל ויהיש = ,םינמאגו
 , (תובשוממו

 תועגונה תולאשה לכב קסעתתש שיא ג"ל היסימוקב רוחבל עוצמ :קונמספ
 ,י"אב הרוכעהל =

 תא עיצת איהו תדמתמה הדעוהל רבדה תא רוסמל עיצמ .רמיהנידוב

 . תלגקתמ העצהה .,סרגנוקהל םירבחה  תומש

 * םיעגר הרשעב רובדה ןמז תא םוליבגמ שטיושנב רמ תעצה פ'ע

 םיחוכוה .ודמעי הז פרגנוקב :יכ ,ינא הוקמ + םח ָא ב  ףלורא
 ולפמיו ,גרובמהב ןורחאה פרגנוקב רשאמ ההובג רחוי הגרדמ לע
 בירקח .ןוספלו 'ה - ..תוישיא = אלו = תויפיצנירפו = תוירקע .תולאשב

 + תרוקבב תוברחל .ץפח יניא ךכיפלו ,  ונתעונתל ותואירב .תוחב תא =
 :תונויצו תישעמ=תונויצ םילמה .הילע .רובעל םג .רשפא;יא לבא \ <
 קוחל קר הלדתשמ הגהנהה =. תוצצופמ:םילמ קר ןח  תיטילופ =" =

 איה - הטיבמו  ,י'אב תודובעה רעב ףסכ . ףופאלו תוררתפתהה הא =
 הריהפב , םחכ לכש ,םיישעמ:יתלב | םישנא . לעב  םיינחורה :לע
 םויח"םרז .םורזיש . לכ?תישאר :ךירצ - תמאב -סלוא =, ןינבב :אלו
 הגהנהה הכיחצ  .םיריקפה .דבלמ |. היצוינגרואה = ךוהל .הגהנההמ
 םהוא ., םתוא  תוחרל תחת ,םיילאוטקליטניא = תוחכ \ םג .ךושמל
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 םשב םויה םיארקנ לארשי:ץרא דעב * רתויב ורבעש  םינויצה
 .רקיעה .אוה הלועפהי] פ וא י"אב הדובעהל עגונב םג .היציזופוא
 רומשיש ירסומו ינחור חכל | תונויצה הא תושעל "ףואשל ונילע
 . המויק תא  תונכסמה  תוילילשה | תומגמה | ינפמ | תודהיה לע
 ;ידיאה חכב עיפשהל ונילע ,הקיפסמ הניא דבלב הלומעתה
 -לוקה הרובעה םג .תוימואל ילב | תונויצ ןיא . םינוצה םי ל א
 ונלפט אל .ןכ:ןמכ | .היוארה הבחבו  תוריסמב התשענ אל תירומ
 ונניא "טלעוו יד, .ימשרה | ןותעה = . היצרגימאה תלאשב יוארב
 . היצלימיסאה דגנ ץרמנ ןפואב םחלנ

 סרגנוקה ול .איבי  ףוס ףוסש ונא  םיאור .םכיד .ר'ד
 העיגה . :תובירמו םידוגהנב ונל . יד , וננחמב..םולשה תא -ירישעה
 ,םולשה תא ונל  איבי הזה םויה .  תיבויח - הרובעל . העשה
 םויכו באב  ו'טכ .לארשיל \ םיבוט | םימי ויה = אל .ורמא .ונימכח
 םירופכ םוי .הז .םע | דחיו באב ו"ט אוה הזה :םויה .. םירופכה

 דוע םוקמ ןיא .,תיתנשה הריעוה לש היתוט"חה | ירחא = , ונל
 רעוה לש ח"'ודב םיטרפ  רקבל אופא = ךרוצ .ןיא ---.. תקולחמל
 , =- . רועהל .יהייה .ץפח םירבד ינש לע קר ,םצמוצמה לעופה
 ארקל שי הברה :,.תיטילופה הרובעה לע הרצקב .רפסמ חורה
 יריצמ .דחא םע .החיש יל .התיה םידחא םימי ינפל , םיטישח ןיב
 תובד .להקב . םיציפמש | ,יתיאר .וירבדמ ..אטשוקב .טנמלרפה
 םצמוצמה .לעופה רעוה לש והבוח 4, הונויצה .לע  תובווכ תועומשו
 תא םיקרוטהל ררבל ידכב ,רשפאה לכ תא תושעל . ,אופא . אוה
 תרבוע . .םנאילאר .םאש , ןייצל קר = ונא  .םיכירצ = ..וניתופיאש
 אלא ,ה] ליבשב  םיארחא .םלוכ םנאילאה ירבח .אל ,ונדגנכ
 -- .םהירבחו -, רגיב = , ךנוה = :.םנאילאה לש | תיחכונה .הגהנהה
 גארל .הבירצ .הגהנהה ,. יחרזמ=ןוזניסומ הלאשל .כ"חא רבוע פאונה
 תרוקבב ינא ץפח םא = ..ידוהי חור  ררשת היסנמגבש ,הול
 חתנל ינא ץפח םא | , םהירבחו .ןזוהלו תא ינא ארוק---ארקמה
 אל לבא  ,ןילרכבש הטיסרבינואהל .ינא ךלוה---שהוקה יכתכ תא
 ,לארשי-תמוקה לש םיסכה םה .שדוקה יבתכ , םילשורילו .ופיל
 אלו ירוקמ ידוהי חורב .  דמלל ..םיכירצ = ונא .שרוקה .יבתכ .תאו
 . שדוקה יבהכ .ירקבמ לש חורב

 איה הגהנהה לש הבושח :רתויה הרובעה :הק טנה ריה
 רונינ תוארל ונא םיליגר ךליאו 1908 תנשמ . תיטילופה .הרובעה
 איה .תישעמ הרובע לכ םלואו . תישעמ הרובעו  הקיטילופ ןיב
 םוקמב .היהי םצמוצמה לעופה רעוהש ; םיעיצמה הלא ,הקיטילופ
 תנבהב אופיא םיעוט | , רחא םוקמב .תיטילופ הרובעל רעוו .,חחא
 ונל שי ירה  ,י"אב הרובעהל עגונב --- . הקימילופ גשומה
 תא .םינכהל קר ונא  םיכירצ * , םינורחאה . םיסרגנוקה תוטלחה
 ןרקחו . קנב:לאינולוקה --- , ונתדובעל "אב  תיתוברתה הרובעה
 ,םצמוצמה לעופה רעוה לש םתושרב רתוי תויהל םיבירצ תמיקה
 --ידחא  םוקמב . םלוכ רוגל םיכירצ םצמוצמה לעופה דעוה ירבח
 לעופה דעוה .ליבשב רחוימ שאר בשויב רוחבל אלש עיצמ  םאונה
 ותעד תא םאונה עיבמ  תיסנניפה הלאשל  עגונב -- . לודגה
 , העונתה לש םייסנניפה - תודסומה לע סמ .ליטהל

 לעופה רעוהל היצלפוטגאב הגופ (ץגרולפ) הנבר הציל פ ר'ר
 הארמה אטשוקב רחא ןותעב הילטיא רגנכ ספדנש רמאמ ילגול םצמוצמה
 םיינויצה ןיאש ,  עידוי לעופה דעוהש , שרור 4 אוהו תונויצהל תוריבסמ םינפ

 " התלשממו הילטיא רגנכ רבד םושוע "

 הבס םוש וגל ןיאש ,הז אוה .רמאל. ךירצ ןיאש רבד :ןופפלו

 יאולה .. הילטיאל הבוט ריכהל תובר תומס ונל שי , ךפוהל . הילמיאל 'דגנתהל
 ןותע הויא .םא  .םיקלטיאה ןמב מידוהיה לא וסחיתי תוכלממהו םימעה לבש
 .תיקלטיאה הלשממה דגנכ בתומ תונויצה לע  תובוט םימעפל רבדמה אטשוקב
 ו + (ס"חמ)  וגראוצב יולת 7 ןיא לבא ,ביצעמ יארוב רברה



 םילפוטש .המשאה ,רבדכ הנבר לש היצלפוטניאה :ה דרונ ר"ר
 "תוראב-תלערה, ירקמש ,קר .ונל  החיכומ - ונחנא הילטיא יביוא "יב, ונילע
 .יתרכוה רשאמ םה םיבורמ רקוכב םויה םהילע יתרבדש , םיינויצה דגנב

 עיצהל תירידתה הדעוה ידי תא םיאלממ סוקניפ ר"דה לש ןתעצה פ'ע
 ---יתיפנניפה הלאשל תדחוימ הדעול ורחביש םירבח לש המישר סרגנוקהל

 (.אובי ךשמה)

0 

--5% 
 םָצָמּוצְמַה לעופה דעוה לש ןוכָשֶקהְו ידה תיִצְמת

 .יִרישַעַה סנופ שעה
 .תיטילופה הדובעה

 תורדתסהה .אישנ ראב 1909  תנשב רבמצרל 26:ב
 סרגנוקהו --- גרובמהב .ףסאנש ,  יעישתה .סרגנוקל ותחיתפ םואנב
 ןויער לא = תונויצה . תופחיתה ו תובהלתהב ודי לע םיכפה
 תנשב לודג חכב .הלגנש ןויערה לא ., תינמותועה הכלממה .רטשמ
 םירבדב = ,תילויה : היצולובירה לש 'וועהו רובכה :ימיב 8
 : הלאה םייתמרגורפה

 הינמותוע .יכרצ .ןיב .תודגנתה .םוש אוצמל םילוכי ונא ןיא,
 הז םירבוחמה םיקלחה תא דירפהל ןיא :, תוינויצה .תופיאשה ןיבו
 םימעפל תשגרומ  ןיידע םלוא ! םעבטב הז תא הז םיאלממהו הול
 ,הקוחב םיברב הטלושה , תשבושמה הערה חור ,הער חור ןימכ
 ,בושחל רשפאש ,הערה איה ,בלב השרשנש תנשונ לכה תנומאכ
 . תינמותועה הכלממה תורחא ןויערל תדגנתמ תונויצה יכ

 : יבמופב םיעידומ ונא הז דגנ,
 הכלממ רותב הבצמ = ,הינמותוע .לש = תינידמה .התודחא,

 היתודסומ תוחתפתהו הדצמ | הגה ,תיימינפה ההחלצה ,הרידא
 תונעשנ ונתדובעש ,םירבדה םתוא םה הלא לכ --- םיירובצה
 ,השענ רשא השעמ לכב וקל ונל ויהי  הינמותוע יקוח = . םהילע
 .היקרוטב רצונש ישפחה רטשמה לע תויונב הנייהה וניתולובחה לכו
 לע םייונבה  םיינידמה תורפומב | , םש ןנוכהנש םיקוחה:רדסב יכ
 הבורע םיאור ונא ,  רתויו רתוי חתפתהל םידמועהו םיירוסי םיקוח
 .,יטואלהו יטרפה ונמולשל

 ---והערל הצורה לכל הזה רבדה תא ררבמ סרגנוקה הנה,
 ,לכה וערי ןעמל ,קוחרמל דע הלאה םירבדה ומסרפהיו ןתי ימו
 לב .יבו ,ןינעה בצמב  הנוכנ הניב .תררוש תוינויצה תוררשב יכ
 רימה - םילדתשמ = ויהי = ונירחא = םיכלוהה - םייממעה = םיטנמילאה
 תועה הכלממה :ינינעל = םג .אליממו  ,הניתשלפ ינינעל ליעוהל
 ךא ,  דובכב .העיגפו .שובכ ךרד. לכ ילב החונמבו :תוניתמב . תינמ
 יפ .לעו .הרשי הרובע ידי = לע םתרטמ \ לא םהיכרד .ונוכי דימת
 / .."ץראה יקוח

 לכב וקל :ונל :התיה = ,וז -הערומב \ תעבומה  הפקשהה
 םג הב ונקדקרו ונקזחהש ומכ ,  תאוה ןובשחה .הנשב ונישעמ
 ונהדובעב ירוסי ןוערל ונל התיה רוחיב .. יגרובמהה סרגנוקה ינפל
 . תיטילופה

 וניתופיאשו וניתורממ תא  ררבלו םפרפל ונצמאתה ונחנא
 המו , היקרוטבש  םיידוהיה  םינוהעב | רוחיבו = םיללכה  םינוהעב
 היקרוטב | םיבר  תומוקמבש = ,אוה וז ונתרובעב | ונדיב .ונילעהש
 תוררועתה ינמיס הב. םיבשויה םידוהיה  ברקב \ ונתחמשל "וארנ
 םיימואלה:םיידוהיה םינונעל בל המושתו
 , סינמאנ  םיבבוח

 הברה ואצמנ .ונתעונתל
 , םירוענה :ינב .ןיב = מרפב . , תוכחר | תורדשבו

 םייללכה | םינותעה םג ; רתויו .רתוי וניתופיאשל .הבחה .תררועתמ .
 םיכלוה טעמ | טעמ * .ימיתופיאש תא .ןיבהל  טעמ טעמ :םיליחתמ
 םינוק-ויגיהנמו = ינמותועה  םעהו = ,םימדקומה םיטפשמה  םילטבו
 תחתפתמ תונויצה ,ונצפח תודוא לע .הרורב העירי טעמ טעמ .םהל
 םחיתהל רשפאש |, תיטילופ הלאשל םינורחאה םישדחב הישענו
 ינידמ ןקסעל דוע רשפא .יא .לבא .,הטעומ וא הבורמ הָבחב .הילא
 ,םיטעמ וא םיבר :םימי .רועבשו ,  בל  תמיש ילב הילע - רובעל
 ןורהפ הל .אצמי ,  הזל .םינוגה .םישנאהו םצמה יאנתו ןמזה ויהישכ
 .קפס םוש ילב

 הפוריאב הבורמ תודגנתה התישארב תונויצה הריעהש םשכ
 תא .היקרוטב םג ימואלה ןויערה .תוקוחהה הריעה .ךכ , תיברעמה
 ירחא : םיטונה | תאו םידוהיה ברקבש | םיינויצקאירה  תודוסיה
 ימוא:ה ןויערה = לעו : תונויצה לע המחלמ " שידקהל = תוללובתהה
 שיש םיכררב .תאוה המחלמה ישנא וכלה ונרעצל .ללכב ידוהיה
 אצמנה ידוהיה רובצה לכ לש ומולשלו ותחונמל הנכס םהב
 < "חרותס רותב  תונויצה תא ראתל הבורמה .תולדהשהה , היקרוטב
 תינמותועה הכלממה | רופיב חנומה | ןויערלו  םיינמותועה תושגרל
 תצק וששח םיהובג - תומוקמב םגש ךכ = יריל האיבה
 .,רלבלו .ראבל | ונפסוה . ונחנא .לבא .וז העדל םילגר שו אמש
 יקרוטה .םיקקוחמח .תיבב םיחוכו .ויהשכ :. קירל .התיה אל ונתעיגיו
 םימאונה לכ ירבד ויה  ,תאזה הנשל ץהמב 'אב תונויצה .הודוא לע
 'םש :ועגנשכ ., יאמב :ז"יבו ז"טב ןכ ירחאו ןוניתופיאש דגנ ךא
 < ירבר .םיחוכוב תררוש תרחא חור התיה ,תונויצה תלאשב תינש
 "אל ,תונויצה יפלב םישק םירבד וחימה רשא ,םידחאה םימאונה
 אל םהל בל םשוה אלו םיקקוחמה היבב תוכבלה לא .רוע .וסנכנ
 ; תיבב וניגה  םיבר = םימאונו = . םינותעב אלו  םיתוכוה ךלהמב
 בישוהל - ץוחנ .יכ  ,םש רמאנ םג- .וניתופיגש לע זוע לכב םיקקוחמה
 תוהמב .רוקחל הלשממה ירשמ וא טנמלרפה ירכת לש היסימוק
 תומדב רבלה תא | הזה -ןויערה לעב .עיבה אל ונרעצל ,תונויצה
 ףךא םינפ לכ לע . הילע ןינמל רומעל רשפאש | ,הרומג העצה
 תא .יקרוטה םיקקוחמה תיבב ועימשהש המ ,ונל = אוה- תחנל
 , תונויצה ןינע .רורבב הקסוע יהתש | ,היסימוק = רבד לע ןויערה
 םינותעה .תוסחיתה יכ ,תחמשמה הרכועה הא | ןייצל יואר ןכו
 םעפב ויהש םיחוכוה  תודוא לע םהירבדב תונויצה לא םייקרוטה
 רתוי תייטפמיס התיה | ,םהלש | םיקקוחמה = תיבב .תאזה תינשה
 ,תאזה תעה דע התיהש הממ הברה

 ןטלושה לש ןביכראב .יכ- ,.ןילרבב הוקרומ תוכאלמ העירוה 1910 /תנשב
 תנשב תונויצה .תורדתסהה הנתנש , גנילריטס 500 .ס"ע .קו'צ .אצמנ רבעש

 הוה קו'צה :ןינע תא .ה'גדיה .תלסמ ןינכל הכדנ רותב היקרוט תלשממל 8
 :(1910 תנשל) .41 6 ?טלעוו,ב ותעב ונעדוה

 לכו =, ח'גדיה  תלפמ ןינבל תובדג. .היקרוטב 4 ופסא 100%  תנשב
 ןטלושהו  ,םהיתובדנב רבדב ופתתשה .היקרוטבש םילודגה .םייסנניפה  תורסומה
 ןונבל ..הוה .קסעה | שארב .היה .ומצעב

 :800. לארשי ץראב , םיאצמנה = תינווצה  תוררתסחה .לש םייסננופה .תודסומה
 . גנולריטס
 . ה'גריה תלפמ  תגהנהל ףסבה

 ,היצוטיטסנוקה רוסי ינפל רחא שרוח ,1908 תנשב ינויב היה הזה רבדה

 ולויב קי'צה אצמנ ןכ לעו .,/הזה קו'צה יפ לע  ףסכה תא לבק אל .ןטלושה
 + לש ןביכראב

 לעופה דעו ; אישנ םנכנ תובאלמה תיבמ רכננה בתכמה אבשב
 םושרה ףסכה וכו ,הפ לעו בתכב החפ ימאוינ ןאמסוא םע םירברב םצמוצמה
 + הלשממה :ידיל  רסמנ | קי'צב

 לע .היקרוט תלשממט -הדות . בתכמ  םצמוצמה פ"הוה שאר :לבק רבבו
 + תיגויצה .תורדתפהה לש וז הָבדנ

 = ךכ לכ הבושחה ( תאוה .הלפמה
 \ םשב םצמוצמה פ"העו םג בדנ ., לארשו .ץראל . דוחיבו ..הינמותוע . .תכלממל

 = תא אוצטהל תנמ לע , ןטלושה לש ורוכזמל קי'צ רסמנ .הז םוכס לע

 בר מו



 תולוכי היקרוט ידוהי ןיב 'תוימינפה תומחלמהש ,רתויו  רתוי .ררבתנשב
 ,םעה לע הוב עיפשהל תלדתשמ תיוירפה םנאולאה תגהנה היהת םא , טעמתהל

 רמ םע" תאו  תודוא לע םירבדב = ןנ א ק .ה .י רמ  'צמה פ"העו רבח סנפנ |
 לע דחי ורבד הלאה םינקסעה יינשו ,טנאילאה אישנ ןנכ קאבי ר המלש
 ןנאק רמ אצמ קאניר רמ  ירבדב .םיחא תמחלמב תונופצה תונכסה תודוא

 תא רוצעל הדי אצמת רשא לככ תושעל הנוכנ היהת םנאילאה יב ,בושחל דוסו
 עיבהו סנאילאה תגהנה לא 'צמה פ"הוה שאר בתכ ןכ רחא .תאזה המחלמה
 השעת סנאילאה יב ,ותוקת תא 1911 תנשל ראורבפ 21 םוומ ובתבמב
 יץרמב 3. םוימ \ הבתבסב = , תיזירפה םנאילאה תגהנה לבא .הז חורב הלש תא
 םגְו הז ןיממ הלועפ לכמ הידו תא הקלס
 רתס 'צמה פ"העוה שאר .היקרוט ידוהי ןיבש תוימינפה תומחלמב המשאה
 הלאה סנאילאה ירבד תא םיצרמנ םירבדב ן"של לירפאב 9 םוימ ובתכמב
 ןתואל רוסי לכ ןיאש תובותכ תודועת ידי לע וררבוהש םישעמב חיבוהו
 + תולילעה

 ונומג הזה ןינעב םיבתכמה תופילח תצקמ תא סנאילאה המכרפש יפלו :
 6 15, 16) "טלעוו,ב וספדנ םיבתכמהו תאוה היצנדנופסרוקה לב תא םסרפל =

 ,(1911 תנשל
 תומוקמה םתואב טרפב , תורחא תוצראב תיימולופה ונתלועפ תודוא לע

 וגוריעה  םהב זנתרובע תא דובעלו ןניתועד תא ץיפהלמ ונדעב םיככעמש
 + "אובמ ב

 איה תונויצה יכ ,התעד התלג

 .תיללכ היתוודהפה הדובע

 ליבשב ,יגרובטהה סרגנוקה ירחא דאמ הדובעה התקל תורדתפהה ךותב
 ינותעב םפעו ועיבה םהמ םירחאו , ףעזכ הזה םרגנוקהמ זבש םיריצח תעקמש
 התלע תאוה המחלמה . הגהנהה לע השק המחלמ וברעו םיצרמנ םירבדב 'םצרא

 פ"העו םגו ,תומלש תויצרא תוקלחמ לש ןתלועפל דאמ הקיזהו הבר העוגיב =
 , תאזה תיימיגפה תקולחמה ינינעב יוארהמ רתוי קוסעל חרכוה 'צמה =

 תוררתסהל תמרוג תאזה תקולחמהש לודגה קזנל בל םשוה טעמ טעמ
 + םילקשה תסנכה תוטעמתהב רוהבב הב .הארנשו

 1910 תנשב תיתנשה היצנרפנוקב תוררתסהה יגיהנמ הזב ורברשב

 : הלאה "תורשפתהה תוטלחה) ידיל ואב .ינויב =
 םיטיב ונתעונתב :ויהנש םיכוסכסה לכש , העידומ תיתנשה היצנרפנוקה, =

 ; ולטבו  וררבתנ םינורחאה
 םישעמה לכ תא חוכשל ינויצ לכל הבּו תל תבשוח תיתגשה היצנרפנוקה

 היגריניאב תויללכה = תוינויצה תודובעה לא  בושלו הלאה םימיענ  -יתלבה
 ; תשדוחמ

 ירבחמ םירבחה  םתוא לכש תיתנשה היצנרפנוקה איה הוקמ | דוהיב
 ,תיביטקאה .תינויצה הדובעהמ .קלתסהל םהל .יוארש ובשחש - , תינויצה - העונתה = =

 ; חתעמ - חילא ובושו
 םינותעה יב , הוקמ תיתנשה היצנרפנוקה :
 , ] תוחורה תעגרהל םהיכרדבו  םהורבד

 , המיענה תימינפה הרכהב התע םידופנ תיתנשה היצנרפנוקה  ירבח
 החכב הברקו  תבלוה  ,תוקזחתהו תודחא ידיל העיגהש , תינויצה תורדתסהה יכ
 ."ההובגה התרטמ לא הזה שרוחמה

 תובישיב | דוחיב ,הרקמ לכב הארנ תיתנשה היצנופנוקה ' ימימ
 יקולחב םיקסועש ןמוב .סגו ,  םיינויצה םינותעב םג בור יפ-לעו 'צמה  פ"הע,

 ,םיקלוח םירבח רובכב העיגפ מוש ילב ,החונמב םירבד תרבסה , םוירקוע תועה =
 ,דבלב .תיללבה תלעותה תשקבבו

 םירמוא וללה  ,הגהנהה רבד לע םירדצ ינשמ הקוחכ ומהלנש העשב
 ןיבו תיחרומה תונויצה ןיב קלחל  םינפ םיארמ ולוחתהו ,  ךכ םירמוא וללהו ךכ

 :יז הלאשב תירקחמ תקולחמ םג הצרפ , תיברעמה תונויצה
 םשב "טלעוו,ב רמאמ ומיה גיפוא ץגא ופ סיפדה 1008 תנשב ;

 חרכומ יברעמה ידוחיה :יפ , חיכוהל לדתשה ובו ,"תיממע הרכהו תיעזג הרכה
 ותעד יפל--הנוש  יכרעמה ידוהיה  ,יחרומה ידוהיכ אלש תונויצה לא  סחותהל
 ירוהי כ .תויגולויצופ תוכס ינפמ יחרומה ירוהיהמ וחור תנוכתב --רמיהנופוא לש =

 ןיא = תידוהי = תיממע הרכה ךא , תידוהי תיעזג הרכה םחל שי םנמא ברעמה
 אוה | םיחכותמה  ירכד לכו = , הכרח  םיחוכו וירחא ררג הוה רמאמה .םהל \

 לכל איח  תחא תימואלה הרפההש ונייה ,  רמייהניפוא ץנארפ  ירבדב אלש
 .ברעמה ינכל חרומה ינב ןיב קולח ןיאו ,םינויצה |

 .םצמוצמה לעופה רעוה תדובע ב

 ןילרבב שלש- , תובישי עשת 'צמח פ"העול ויה תאוה .ןובשחה תפוקתב
 ןתמו אשמ  תובורק  םיתעל = ןוטפלאוו  רמל ול ויה .תאז דבלמ .ןלקב ששו
 ,ןנא ק ו רמ רבחה םעו גרוברדו 'פורפה רכחה םע  םיבושח םינועב
 , לורגה פ"העול 'צסה .פ"העוה .עידוח ןושעממ דככנ רֶכִר לכ

 ןונגסב | וליעוי = םיינויצה

 4% םלועה <
= 

 ,ץרמ .1910) הילגנאלו היצילגל | תונויצה  ינינעב - עסנ ןוספלוו רט
 בשויל חיה ירויפיטנומ םיצנרפ ריסו  ,ורובכל לודג גניטימ ךרענ .ןודנולכ .(לירפא
 בתכש ליבגנ] לארשי  רפוסה ירבדי לע ומואנב בישה םש . הזה :גנוטימב שאר
 רמ םאנ םדילבו רטסי'צנמבו  בוגולגב םג  ;תונויצה לע וירמאטמ דחאב תורורמ
 ןיבו םיילגנאה  םינויצה ןיבש רובחה חא בטיה רדסלו קוחל לדתשהו ןוספלוו
 . תיללכה תורדתסהה

 .תיתנשה היצנרפנוקהו לעופה דעוה

 ינו שדח ףוסב ןילרבב 1910 תנשב | התיה תיתנשה היצנרפנוקה
 1910 תנשב ןילרבב .םימי תשלש ףסאנ לעופה דעוהו ,םימי תשלש הכשמנו
 .ןלקב תאוה הנשב לירפא 28-בו 27-בו , רבמבונב

 הצעומ פ'העול יהתש ,םירבדה רתי ןיב הטילחה תיתנשה היצנרפנוקה
 תורדתסהה יקוח יפ לעש ;רתויב תובושח תולאשב הילא תונפל םירבח השלש לש
 איצוהל יאכז לודגה פ"העוה יהי אלשו--,לודגה פ"העוה .תדובע הברתת םישרחה
 תא ריבעהל פרגנוקה ינפל עיצהל הטילחה םג ;םירבח 15-מ תוחפב תוטלחה
 .וב הלודג תידוהי הלהקש םוקמ לא זכומה תכשל

 דעוה ירכח ויהיש היצנרפנוקה הטילחה פ"העוב אישנה תריחב ןינעל
 םהיתומשב המותח העדומ ורסמ םירבח רשע השלש ךא ,םכותמ ותוא םירחוב
 אקוד רחבנ אישנה יהיש ךירצ תימינפה םתרכה יפ לעש ,ןיגמל הדימעה ינפל
 דעו ,תעד  תווחמ םיענמנ .ךא םה םולשה ןעמלש אלא ,סרגנוקה ידי לע
 .רבד הב ושעי אל סרגנוקב וז הלאשב ונידיש

 ,לבג ר"רה םה ,תאוה הנשב .וחטפנש  פ"העוה ירבח תא : ריבזמ .ח"ודה
 הקירפאבש :תינויצה .הקלחמה שאר ,ס יר ומ ן מי חו ,ירמסואה טארסכיירה רבח
 + תימוררה

 .יסרגנוקה ןידה תיב
 דחא רבד ךא הזה ןובשחה ןמז לכב אבוה יסרגנוקה ןידה:תוב ינפל

 ! םתדוקפמ קלתסהל ןידה-תיב ירבח תא ריעה הזה דחאה רברהו ,וב ןייעל
 טלחוה רבכש רבד לעש ,םצמוצמה פ"העוה תרעהב םשפנל ןובלע ואצמ םה
 בתכמב .ודצמ ה ט ל ח ה איצוהל יסרגנוקה ר"היבל ןיא תיתנשה היצנרפנוקב
 ירמגל םידמוע ןוהיש תנמ לע אלא םתרוקפ תא ולבק אל , ןראב םתורטפתה
 םגו , תונויצ היצזינגרוא לכב תולבקחמ םהיתוטלחה הנייההשו '[ םמצע תושרב
 + םתירחא תרוקבו הקידב םוש ילב , הז ללכב םצמוצמה פ"העוה

 .תוררתפהה ינינעל היסימוקה

 *וגרמ ר"ד , קנומ ר"ד ,.רמייהנרוב ריד) תורדתסהה ינינעל היטימוקח
 השדה תורדתסה תעצה רעוה תרוקפב הכרע (גרברלוג ,בו ןאמינורג , טיל
 שידקי סרגנוקהש , ןונעה תובישח ללגב טלחוהו רעוב בטיה הרקבתנ העצהה
 ,סימת םזי הל

 .דובב לש ןיר:תיב
 הדעונ תינויצח .תוררתסההב רובכ לש  ןיד-תיב ןורסח שגרוהש יפל

 אובל הלכי אל היסימוקה , הזכ ןיד:תיב רבד לע העצה ךורעל היפימוק
 רבדהו ,תאזכ הקצה ומצעב םצמוצמה פ"העו ךרע ןכ לעו תחא העד ללכל
 , סרגנוקה לא אבוה

 .םיפסכה בצמ

 םיברתט םיינויצה ת ו ד סו מ ה, תוסנכה , ער ונניא ללכב םופסכה בצמ
 (םילקשה ףסכ) תיגויצה תו ר ר ת ם ה ה יכרצל תוסנכהה לבא ,םוטעמהמ אלו
 ,רעוה עיצמ הז ליבשב ..תואצותהה לכל  תוקיפסמ ןניאו  ןותעב תואב ןניא
 המ: לכמשו , ילאינולוקה קנבה לש יקנח חוירהמ ,צורפ 10 דיתעל ול ןתניש
 תורדתסהה לש התושרב  םורמוע םניאש םינינעל | תויַנווצ תורובחב ופסאיש
 לטווש .( דעוב ועצוה תונוש תועצה דוע יקנה חוירה ןמ הוכ ..צורפ הל ןתני
 חלרגה וכרעוש = , קרמ 3 התעמ לקשה יהוש , תורדתסהה יכרצל רחוימ סכמ
 , הזב אצויכו , תינויצ

 תלטה ןימ לכל תדננתמ איהש ) העירוה ילאינולוקה קנבה תגהנה לבא
 יגויצ לכש ,םיכורא םיחוכו ירחא לעופה רעוה רמג ףוסבל -- .קנכה לע סכמ
 רמא רעוה ; תוררתפהה יכרצל יתנש סכמ רוע ,  לקשה דבל , תולעהל בויח
 תויצזינגרואהש יפל ךא ,הזכ סכמ דימ ףוסאל תוימוקמה תויצזינגרואה תבוחש
 ,הברח ליעוחל ולכו אל , םילקשה תיבגב םינורחאה םישדחב דאמ ,תודורט
 , םינמוזמב .קרמ 19000:כ הכ דע ףוסאל חולצה ומצעב ןוספלוו רמ לבא

 :+ (תאז הרטמל םינוש .םיִּבְדנְממ םיעיגמ קרמ יפלא .וזיא רועו תָורדתְסהה יִכרצל <
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 ל ןוילג

 ירחא הסינכהש הרוגא לכש ,רוע העיצמ תוודתסהה ןינעל היפימוקה

 פרגנוקה לא הכותמ ריצ חולשל תוכז הל יהת אל קרמ 400-מ תוחפ סרגווקה
 ימולשתב קרקרמ יחיש ,ינויצ לכ לע עיפשהל תכשוח איה הזה רכדב . שדחה

 .סרגנוק הב ןיאש חנשב םג ולקש

 .ידוהיה ילאינולוקה קנבה

 הרוסי תאזה ןובשחה תפוקתב םג היה ידוהיה ילאינולוקה קנבה
 , ונתעונת לש יסוניפה =

 תוררתסהה לש םיוסנניפה םהינינע תא גיהנמ ומצעב ילאינולוקה קנבה

 ורוכב ונב יניתשלפההילגנאה קנבהו , פ"העול הלודג הפקה ןתונו היתודסומו

 (810ַ1- ינשה ונבו , לארשי ץראב הז ןפואכ לעופ ילאינולוקה קנבה לש
 . לופוניטנטסנוקב ןכ לעפ 10צ8מ(1ם0 2הח]המַא 00ק8ד)

 הלאה תוורסומה ינשב אצמנ ילאינולוקה .קנכה לש ושוכר בורש עורי
 . ילופוניטנטסנוקהו יניתשלפה

 . לפ'צטואווב הקלחמ קנבה קיזחה תאזה ןובשחה-תפוקתב םג
 ילגנאה קנבה .תויצקא | לע | ילאינולוקה קנבה םתח 1910 תנשב

 + גנילרוטס 25000 .ס"ע יניתשלפה

 --1910 תנשבו גנילריטס 921:ב 1909 תנשב הברתנ תויצקאה םוכס

 תויצקאה םוכס הלע 1010  תנשל רכמצר 3]-ב | ,'גנולרוטס | 1190-ב
 :גנולריטססט 2

 --1910 תנשבו ס"ל 6724/11 1909 תנשב הלעש ,יקנה חוורה
 :ריטס לש היצקא לכלדנדיביד סנופ 6 םלשל תלוכיה תא קנבל ןתנ סלל 8
 +:רחא גניל

 .תינויצה תיוכרמה הנשלה

 ןלקבש תינויצה תוזכרמה הכשלה התיה תאזה ןובשחה תפוקתב םג
 הפו הלוע 1909 תנשב הל הדעונש התגוכת . ויתורובעב 'צמה פ"העול הרזעל
 . רגר לכב

 תיזכרמה הכשלל תפתושמ תילגנא הקלחמ .החתפנ 1910 תנשב

 לש התוציחנ הררבוהש יפל , תמיקה ןרקה לש תישארה הנשללו תינויצה
 אשמה תא קזחל הברה תילגנאה הקלחמה הליעוה תמאבו . תאוכ הקלחמ
 , הילגנא ןושלל אלא םיקקזנ = םניא ןהירבחש תויצזינגרואה = , ןתוא םע ןתמו

 :תירוהי , תירבע תונושלב םיכתכמ התע  םיאצוי תיזכרמה הכשלהמ
 + תודנלוהו תיסור , תיתפרצ 'ילגנא ,  תיזנכשא , תיזנכשא

 תידוהיה השאה יכ לע ,הנולתה הקספ אל תוורתפסחה הדסונ זאמ
 ויה תאזה הנולתה לע , ךכ לכ תטעומ הרמב תינויצה  הדובעב תפתתשמ
 + ונירחא תידוהיה תא ךושמל רבר לכ השענ אל יכ , קדצב דימת םיבישמ

 תינויצ תדובעל תוזכומ הקלחמ תיזכרמה הכשלב ונכוע וז הרטמל
 ךא ,הריקחו השיר תורטמל רוחיב תאז הקלחמ השמש הכ דע םנמא , םושנל
 ללכל ,  תוינויצה םישנה לצא התע תוארגה ,תוימואלה תופיאשה הנאבת רשאב
 -תרונעל זכומל םיבר  םימיל תושעתל תאזה הקלחמה איה הריתע ,השעמ
 9 . תרד וָסמ תינויצ םישג

 םרצמו יתורפפה םרצמ  *טלעוו יד, ןותעהו םירפסה תאצוה תגהנה םג
 ידו לע | תגהנומ  "טלעוו,ה = תכרעמ + תיזכרטה הכשלה תובוחמ איה ינרגתה
 רוכח הל שי" ,ןבומב / הז םע דחיש , המצע תושרב תדטועו תדחוימ הקלחמ
 + הכשלה תוקלחמ רתי .םע זע

 איהש | ,תרחוימ| הכשל ירי לע  תאזה הנשב ושענ סרגנוקל תונְכהה
 , תיזכרמה הכשלל ףינפ

 (:אובי  ףוס)
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 .לובְּב הְָר ינויצ לש תיששה הָדיִַה
 יא הבישי

 החתפנ ,קוידב תועש הרשע םיתשב ,בא ב"י  ,'א םויב
 ינויצ לש תיששה הדיעוה "טסאפ רוצ,  ןולמה-תיב םלואב לזבב
 ,םיחרואו םיאנותע המכו ךרעב םיריצ האמ רמעמב .,היסור

 .תירבע .ארקנ ןלהל 'יע) החיתפה"םואנ
 . תואישנה תא. םירחוב
 םיינויצה = םינקסעהו .םירבועה תומש תא  םיריכזמ כיחא

 ,תיששהו  תישמחה הדיעוה ןיבש ןמוה .ךשמב \ םמלועל וכלהש
 ,םירחאו ר"פש ,יקסניול ,ל.א ,םולבניליל ,ל מ 'רתא
 םירבעה םירמושהו םילעופה תא ,היחתה יצולח תא ןכ ומכ
 ,םתרמשמ לע הו ןמז ךשמב םיללח ולפנש ,ייאבש תובשומבש
 .המיקב םירטפנה רכז תא םידבכמ םיפסאנה

 תישמחה הדיעוה ןיבש ןמזה ךשמב הדובעוו  ריע םיצרמ
 האצרה האב כ"חא .תירבע תארקנ (ןלהל 'יע) האצרהה ,תיששהו
 . תיאניתשלפה היסימוקה לש הדובעה דיע

 הדובעה ד"ע האצרה םיא רוק הנטק הקספה ירחא

 הצרמה .,לארשיל תמיקה ןרקה תבוטל היפורב
 רעוה לש יללכה .ח"ורב וללכנ היפורב הדובעה יטרפ יכ ,ןמסמ
 העיבשמ .ללכב 1910 תנשב היסורב הרובעה :. םצמוצמה .לעופה
 ךסל הלוע וז הנשמ : היפורמ תוסנכהה לש ללוכה :םוכסה :, ןוצר
 ,תיביטרפואוקה הבשומה תבוטל תופנכהה דבלמ  ,קרבכ 85
 'בור 9500 = ךפל ולעשו .תמיקה ןרקה לש הרצואל וסנכנ .ןה םגש

 ןניאש .,הלעמו .קרמ תואמ שמחמ הובדנה ופנכנ אל הז םוכסל)
 םיפתוש-םירבחל .םיבשחתמ ןהיבדנמשו ,תמיקה ןרקה לש .הנינק
 טעמ הלע 1909 תנשב תוסנכהה לש ללוכה םוכסה .(הבשומב
 ךסב :הפירואמ | רולק תרמ לש התבדנ ייע 1910 תנש לש הז לע
 תנשל ףרוע .ונל .אצי הזה םוכסה תא הכננ םא "בור 0
 תוברתה תא ןייצל .יאדכ  ,.האמל :םיזוחא רשע .הנומשב 0
 תבומל .הרובעה הרבעש םוימ  ,ןמזה .ךשמב םישרחל .תוסנכהה
 תמיקה ןרקה תוסנכה ולע 1909 תנש דע ,הבקסומל תמיקה ןרקה
 :תנשב ,8688 -- 1908 תנשב ,שדוחל 'בור 1556 ךסל היסורב
 < םישל .שי ,שדוחל 'כור 4808 -- 1910 תנשב ,8694 -- 9

 הז .ןורינב .תונושה תוסנכהה יפיעפ ןיבש ירפסמה .סחיהל םג בל
 80% ,לשמל .ה י נמ ו ר ב .תונושה תוצראה ןיב לורג לדבה שי
 תופנכהה = תולוע :הי נמ רח ג ב ,בהזה רפסמ 'םה :תוסנכהה לש
 היפורב ,תוסנכהה לכ לש  םיזוחא םיעבראל תיז יצע עטמ - תבוטל
 םיות  ,תואספוק יפ לע  הוטושפה תובדנה בושח םוקמ תוספות
 תכלוה דוחיב .(תורחא תוצראב 98% דננכ 849 תימצע-הכרעהו
 ₪0,240  .היסורב וקלחנ  ה"פב :, תואספוקהמ | הסנכהה .הברתמו
 היפורב הלוע אספוק לכמ הפנכהה לש .יעצמאה םוכסהו תואספוק

 ןרקה תבוטל  הרובעב  בושח :עוצקמ --- ,תורחא תוצראבש הז לע
 ימי ירבדמו יא תוא רממ םיריוצמ םיסיטרכ :תריכמ אוה  תמיקה
 .םיסיטרכה הפי  ולע דוחיב ,םיסימרכ 85000 ורכמנ וז הנשב ,לארשי

 תוארממ  םיטלובו  םיריהב | םירויצ  םינתונה = םייפיקסורואיטסה
 : -- :ץראה

 הכשלה םע  ןתמבו .אשמב ודמעש איסורב תומוקמה רפסמ
 הנשב = . הנשל הנשמ הברתה תמיקה ןרקה תבוטל .הרובעה רברב
 --1910 תנשבו 600 - 1909 הנשב ,500---םרפסמ היה הנושארה

 םעפב הכשלה לא ונפ םמצעמש םיבר תומוקמ םג ויה ,0
 לש : םהיצפחו םהיתושירר תא אלמל הלרתשה הכשלה ,  הנושארה
 קזחלו ךישמהל ירכב הריב המ לכ תא התשעו םהיתומוקמב .םינקסעה
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 טעמבש ,ןויצל שו. ..םהיתומוקמב םינקסעה םע .ןתמהו אשמה תא
 תוקוחר םיתעל קרו ,תירבע ובתכנ םינקסעהל םיכתכמה לש 999 <

 םיבתכמה תא סהל וכתכי הכשלהמש השקבב הכשלה לא ונפ דאמ
 ,תרחא ןושלב

 תא הכשלה הציפה הרנגפורפה עוצקמב הרובעהל עגונב
 דיע תירבעב = טרופמ = חוד 1910 תנשב האיצוהו ןשיה רמוחה
 רותב אצי םהמ רחאש ,םירזוח העברא ןכ ומכ ,הכשלה תרובע
 האצי חו  רבלמ ,םיבר םירלפמסכאב טשפתנו דחוימ פרטנוק
 ידוהי לכ .ךירצו  לוכי המ, : תינוגרזב זורכה לש השדח האצוה
 הרשעל קר .ולע הכשלה  תואצוה "+ תמיקה ןרקה תבוטל תושעל

 הלודנ התיה הכשלה תדובעש פ'עא  ,תוסנכהה לש האמל םיזוחא
 הז לע תורוהל שי .הברהש םיעטמ | םאונה .  רתויב תכבוסמו
 . (ב'חמ) .הירזועלו הכשלה יהבחל

 םגו ,לודנה להקה דצמ ןומאהש ,םאונה ןייצמ חור תחנב
 ,בושח ימואל .רפומ רותב .תמיקה ןרקהל ,עמשמב םינויצ יתלב
 תבוטל תונובועהמ תוארל שי הז רבד .הנשל הנשמ הברתמו ךלוה
 קסניפמ תחא תידוהי | ,ערמ-ביכש | תואוצ פ"ע  תמיקה ןרקה
 ותולרתשהב .םירלוד ףלא קיהקהל התאוצב הבוע רופאגניסל הרדנש
 תמיקה .ןרקה תבוטל איסורב תחא השא החינה דחא .רבח לש |

 -- ,הז ןיממ םירקמ דועו ,קנרפ םיפלא תרשע

 לש םישקה : םיינוצחה םיאנתה ד"ע :כ"חא 'רבחמ :הצרמה
 -=--, םיעדוי םתא , הכשלה לש התהובע תקספהל םג ומרגש ,הדובעה
 ,יולגב יתדובע תא :יתדבע | ןמזה לכ .ךשמבש --- ,םאונה .רמוא
 רוטקריד :רותבש == ,ךכל ומיכסה ירבח  םגו-- ,חוטב  יתייח .ירהש
 יאשר = ,הילגנאב :םווקמו .רשואמ  דסומ .אוהש ,תמיקה-ןרקה לש
 וז "העד ' ,ןתדועתל ןתוא  רופמלו רסומה תבוטל .תובדנ לבקל :ינא
 ועירפה אל + םינוטלשה לש םהיתופקשהל םג ,הארנכ ,הדגנתה אל <

 ,וז . הפקשהב : יונש אב םינורחאה םימיב  םלואו . יתדובעמ יתוא
 קר :.תויללכה תושירדהל תמאתמ הניא הדובעה תרוצ יכ אצְמָינ
 :ןרקהל ותבדנ תא חולשל םדא לכ יאשר וישכע םג ,ןכותה אל הרוצה
 ריידה םג ,ינא 'םג .. ךוותה תדובע ,ינא ייתדובע קר הקספנ , תמיקה
 רבדה תא | ונעדוה = (ק"הקה - לש םוירוטקרידה .שאר) רמיהנרוב
 ךירצ :קיהקה :יבבוח לש םדובכלו = . םייטרפ םיבתכמבו :םופדב
 אלא > ,ןלקל תואב תובדנה וליחתה הֶרצק הקספה ירחאש ,דיגהל
 תובדנה .וטעמתנ ינשה עברה ךשמב . ןכומכ ,וטעמתנ םימוכסהש
 הבדנ  ךותמ אלמתנ הז .ןוערנ םלואנ ,46 |; לש ךרעב תויללכה
 .יקסבוקלב  רמ לש ותרזע י"ע .הלבקתנש קרמ 10000 הב תחא
 ןוערנ .ללכה  ןמ :תואצוו אלא  ןניא .הלאכ :תומיוסמ = תוברנ לבא
 דועו ,דאמ השק רבד אוה ,תוחיכשה ,תויללכה תובדנה םוכסב
 תואב וישכע .תומוקמה  רפסמב אבה ןוערגה אוה הזמ ער
 תקספה םדוקש 'העשב ,תומוקמ 6--8 :ןמ קר עובש ךשמב תובד
 ןמ :עובש עובש  תואב > תובדנה = ויה הבקסומב הכשלה תדובע =
 ידכ הב יולתה לכ .תא השעת קיהקה תלהנה ,.תומוקמ 80-40 '

 ,םינווכמ םילושכמהש ינפמ  .הדובעל םיחונ םיאנת :אורבלו בושל
 ,הרובעה תר ו צ דגנ םא :יכ :;קיהקה .םצע דגנ אל  ,הלעמל רומאכ |

 םילושכמה = תא : תינפל  ונידיב הלעי = יכ חוקת ונל שי ךכיפל
 הרובעה יכ - - שיגדהלו םיעטהל ךירצ הז רבר םלואו .ונכרדמ
 הדובעה םנמא . םוקמ .לכב .וישכע . םג איה .תירשפא ק"הקה תבוטל
 הפוותו .התרועב .שמתשהל ריע . רשפא .יא .,רתוי הדבכ התשענ
 םילושכמב : םיליגר ונא לבא .היסורב. תמייק התיהש הכשלה לש
 ינויצ- לכל רתויב השקה .רברה ..םהילע רבגתהל ונחנא | םיליגרו
 ,עדוי .ונתאמ = שיא ..שיא .ןה - .קיהקה תבומל' רובעל ילבל--אוה
 .ונצרא.תיחתל - תמיקה .ןרקה איה המ ,ונל תמיקה ןרקה איח המ

 . 4 םלועה 4

7% 

 , ךוילנ 6

 ונתאמ | שיא .שיא | לידניו .ונדי .אופיא הפרת אנ לא
 .הו ונדפומ תבוטל .הדובעה תא ותביבסבו

 ומוקמב

 ,.,הינש הבישי

 .ברעב תועש שש ,'א םוי

 .חייודה רייע םיחוכו םיליחתמ
 ,םהב םיאצמנ .ונאש ולאכ .םיאנתבש  ,ריעמ ןושארה םאונה

 הרובעהל סחיהש ,ריעהל שי ז"כב ,םידבועה ישעמ תא .רקבל השק
 םילוכי .הדובעה .שארב .םירמועה-תאמ- ,תעדה .תא :חינמ ונניא :י"אב
 יעישתה סרגנוקה יהחא .הדובעב םיליחתמה .ויהי םהש ,שורדל ונא
 לש תינכת הזיא וכרעו .י"אמ .םיריצה  םע זכרמה :ירבח :ופפאתה
 רמא5 .םולכ עדוי .זכרמה. ןיא הלא לכ ירחא םאו  ,ייאב הדובע
 לע קר .המשאה תא .ליטהל רשפא יא --- י'אב :הדובע : ד"ע ונל
 רבשמה די'ע םולכ ונל רפסל עדוי זכרמה :ןיא .םוינוציחה םיאנתה
 תלאש רייע  ,םיהיעצה: םיטנמלאהמ תנקורתמו תכלוהה ,םילשוריב
 הברה --:והזב-.אצויבו ייאב..םיבשויה .םימעה -ינש ןיבש םיפוחיה
 .הדובעה :לש .תינכתה-/תלאש איה הגהנהה תלאשמ הבושח רוי
 ,י'אב .הרובע לש תינכת עבקתש היפימוקב  רוחבל עיצמ םאונה
 == +,וזכ- תינכת :ונל הנתינ אל .וישכעש .ירחא

 איה  תעכ -הפושח-* רתויה  הלאשהש > ,ריעמ :ינשה "'םאונה
 הדובעהב תונוש תוטיש יתש ונל שי" . תיללכה .הגהנהה תלאש
 הטישה התואב םיקיזחמה  ןמ היהת הנהנההש ךירצו  ,תינויצה
 / + ונל .היוצרה

 רצמ י"אב הדובעהל םחיה תוחתפתה לע רבהמ ן יק ני יש
 הרובעה יאנת ונתשיש רע תוכחל ןיאש ,בשוח אוה .היצזינגרואה
 םירחא וב  ושמתשי -- הבומל  בצמה הנתשישכ | .הבָוטל י"אב
 םוקמ שי =- .רתויב 'בומ ונניא .בצמהשכ | התע אקוד  ,םתבוטל
 הדובעה לש םינוש םיררצמ היאר איבמ םאונה .י'אב הדובעל ו 5
 םיכירצ = ונא התע םישקה םיאנתב אקורש ,הנקסמ :.ידיל אבו
 *שלפה הדעוה לש חיהורה .תא .רקבמ אוה הז רצמ .י'אב דובעל
 הז .רקיע ,תיתוכאלמ . הרגהל .תילילשה .וסוחי .תא עיבהש ;תיאנית
 -- .הגהנהה תלאש םג'היולת ובו ,וילע דומעל םיכירצ ונא

 םדוקה םאונהש ,ריעמ תיאניתשלפה הדעוה לש הצרמה
 הצרמה -- .תיתוכאלמה הרגהה רבדכ וירבד תא ןגוהכ ןיבה אל
 םיאנתה ונתשיש דע י'אב הדובעב וכחיש שורדלמ אוה קוחר
 : , הבוטל

 רבכ .הוהה תדובעל ונרצמ .פחיה הא .רקבמ ן יקרים
 רעוה יִדָיְל הרבע .ירבעה .רובצה .ברקב .הינומנההש , ךב-.ידול .עינה
 דעוה -- .ירבעה  רובצה ייחב ןויזח לכבו העפוה לכב :,יאנבוקה
 םאונה ..תוביטקריה םוש םהל ןיא םינויצהו ,שארב רמוע יאנבוקה
 -- יי"אב ירבעה רובצה .יוחב תודחא תובושח .תולאשמ .היאר .איבמ
 .םיפתתשמ ונא ןיא --- היצרגימאה ינונעל :םרגנוקה .תנכהב :םג
 תורחאה תוגלפמהל אנקלו ונמעל .ונתבהאב .םיאנק תויהל ונא םיכירצ
 םידוהיה ןיבש .םיסוחיה .ר'ע הלאשהב . וז הבהא לש האנק ךיתמ
 ונערפה םגש אלא : דוע אלו :;םולכ ונדצמ השענ  אל' םינלופהו
 ,םמצע תעד לע וז הלאשב וקסעתהש םידיחי םינויצ ידיב

 ומב | ,י"א .ינבמ וזיא לש םסוחי :תא השק רקבמ םאונה
 וניא הז םסוחי יכ  ,אצומו תונויצהל םירחאו 'הריפצה,ב 11.

 ,ןייצמ אוה חור תחנב | ,תימואלה ונתעונת ינפב שאר"תולק אלא
 איה תאוש ,הוקמו .וזל  תדגנתמ הפקשה הפ עיבה ןיקנייש רמש
 םוגותבש ,ןייצל -ונא םיכירצ ,רעצב--,ללכב ייא ינב לש הפקשהה
 תוינויצה לש השוריהמ רטפהל הפיִאש שי םיינויצה לש םיבר



 י"אל .הרגהה =

 קוחמל שיש ",רמוא .:ס -נ רמש = ,ךכ ידיל .עיגה רבב , תינירמה ==
 .*ייאל .היצרנימא, הלמה תא המוקמב עובקלו "רטר'צ, הלמה תא

 ונא םיכירצ , ונתדובעב בישח רבד יארוב איה

 -- "אל הרגהה םלואו ,ןוממבו םישנאב ונשוכר תא :ייאל ריבעהל

 ,םיאור ונא הזב אצווכ . ונתעונת לש הנכת לכ דוע | הנניא

 הירקיעב ץוח יפלכ תוינוטרופוא -םושמ תרפוכ ונלש הגהנההש

 .םיכסהל לפונ א5 וזכ תוינוטרופואל .תוינויצה לש םיינידמה

 חכשנ אל םלועל לבא . ,וניתוחכ לכב ךמתנ ייאב הדובעה תא

 ,(כ"חמ) ונלש תוימואלה-תוינידמה  תוביטקפסרפה תא

 לע .ןורל הכירצ תיפורה הריעוהש ,ריעמ ןמצייוו ריד

 ןילרבב תיתנשה הריעוב ולכקתנש תויצולוזירה---,םיפכתה .תולאש
 הכירצ הגהנהה תלאש .הנכסב תעכ ןה הגהנהה הלאשל ענונב

 תינכת ןיכהל םיכירצ םייסורה םינויצהו ,הז סרגנוקב תרהפנ .תויהל

 ,שרוד םאונה .ןלקמ תגהגהה תרבעה רבדב המיוסמו הרורב =

 --,חז ןודינב תוישעמה תולאשה לע קר ורבדיש ,עינפכב ,אופא
 איה הגהנהה תלאש ןורהפל יחרכה יאנתש ,םאונה רבוס .ודצמ
 -- ,םיריתוו = תורשפ ילב | ,ןילרבל ןלקמ וכרמה לכ תרבעה
 לכ םיקסעתמה םירבח לש םיופמ רפסמ | תויהל ךירצ | הגהנההב
 דגנתהל ונא םיכירצ -- | ,ול החמומ אוהש רחוימ עוצקמב רחא
 , דחא ינוציק ךרד קר וניגפל -- ,היהתש הרשפ לכל .טלחהב
 לכב ןהילע  רומעלו תיתנשה הדיעוה לש .היתוטלחה תא רשאל
 ->=- ,ףקות

 םיפורה םינויצה .חכדיאב  רימ רחבל םא םיחוכו םיררועתמ

 םיריצהמ םידחא | ("סושפיואהץנענאמרעפ,) = ..תדמתמה = הדעוב

 ירחא < ,,ינשה = םויל | הדעיה .. ירבח תריחב . - תא. תוחרל םישרוד

 .הגהנהה תלאשל עגונב תונושה תופקשהה םיחוכוה ךשמב וררבתיש .

 עגונב .םיפורה .םיריצה .בור לש וזמ .הרחא הפקשה חכ"יאב .רותב
 ,יוארכ ערפמל הלאשה ררבתתש םיטעומה םישרור : -- .וז הלאשל
 רפסמל המאתהב טועמל םג ויהיש ,השירדב אב םימאונה רחא
 -- .תרמתמה .הרעוה .לא םיפורה םירבחה .ברקב :חַבְזיִאב . ,ונרבח

 ,תוריחבה .:תא .דימ תושעל .תוציחנה .תא םימיעטמ םירחא -םימאונ .

 , תונוש תובישיב ינשה םויב .ויהי .םידורט..םיריצהמ .םיברש  ינפמ
 חכהיאב אקוד .רחבל .םיריצה תא .הפוכ -שיא ןיא אלה הז דבלמ
 לכב .םהיניעב . בוטכ- רחבל םיריצהל -תושההו לש העורי  הפקשה
 ,בושחל .ןואו  ,המיוסמו הרורב - הפקשהב .ליובל . ואב לכה .ןפוא
 אושל קרו .היהיש .-ימ לש .ותער תא ונשי .םיריתיה םיחוכוהש
 ו .ןמז רובאל .ומרגי

 יכ- ,תואישנה .ירבחמ .דחא : =עידומ  הרצק הקספה ירחא
 טעומהל םג תתל ןכ ומכ  ,תוריחבה תא תוחרל .תמכסמ  .תואישנה
 בורהל ךייש ימ תערל ןוירטירק  רותב ..תדמתמה .הדעוהב חכ-יאב
 הריעוה .תוטלחה לא .סחיה תא תואישנה תבשוח : טועמהל וא
 םיריצהמ םתואו םיריצה תמישר תא ואירקי הפסאב - -.ןילרבב תיתנשה
 , םרפסמל המאתהב .חכ-יאב ולבקי == .תוטלחהל םידננתמה .םהש

 תורדתסהה לא וסוחי לע זכרמה תא רקבמ ןי יטש פ א ריד
 השע אל י'אב הרובעהל עגונב םג. ."תירבעה תוברתלו הפשל

 ,תושעל היה רשפא רשא תא זכרמה
 ..הגהנהה תלאשב קר עיעל חכותהל םיטילחמ
 ,.הגהנתהה תלאש ךרע תא םימיזגמ יכ ,אצומ ן.לפ ק רמ

 ונלצא תירקיעה הלאשה .שארב דומעי ימ ,הלאשה אל אור רקיעה

 תועד יקולח  םוש ןיא הולענונב -- י"'אב  הרובעה  תלאש איה
 העירפה 'הגהנההו תושעל זכרמה 'ץפח המו היסורב םינויצה .ןיב
 תא ורחב -- ,המוגפו היוקל איה י"א ריע .היצמרופניאה + ודיב

 ימ תא ,איה תחא --- ,םכמצע תא ונות לא לבא ,וצפחתש ימ
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 הגהנהה .לכות אל == ונמצעב ונחנא דובענ 'אל םא ,שארב .רימענ
 =--,םולכ .ונל תתל

 רברל ללכ יבבל םע היה אל הלחתכל םנמא :בונ ל'צ .ריד
 , יקומנו- יתעד תא יתראב = רבכ .ירהש ,הגהנהה | תלאש לע םויה
 םושמ ,ינממ .תאז ושרד םיברש םושמ לבא , םרוקה סרגנוקב הוב
 התואב לפטל בש ינא ירה ,אובל הבורק ןיירע הרעסהש ארי ינאש
 םירמואה  ,ירבח תעדל םיכסהל יל רשפא-יא .ימצעל ינאשכ . הלאש
 הלאש שי . דבלב המרנורפה תלאש קר ונל איה הגהנהה תלאשש
 הלאש הגהנהה תלאשו | ,תינויצזינגרוא \הלאש שיו תיתמרגורפ
 ,עודמ תערל םתא םיצור םא ..תיתמרגורפ אלו איה תינויצזינגרוא
 =ורפ הל ןיא ונלש הגהנההש םושמ : םירצק םירבדב םכל בישא
 רמולכ  ,תואיצמב ונניאש רברב םחלהל רשפא-יא ,המיוסמ המרג
 הגהנהה ,המצע הגהנההב םימחלנ ונאו " ,הגהנהה לש המרגורפב
 היתוער תא הנשמ איה אלא ,המיוסמ ,העובק הטיש הל ןיא ונלש
 5. | - םיברעמה לש םלוק עמשי .דחא םוי , ןאכלו ןאכל םונפ הארמו
 םלוק עמשנ רחמל | .םהמע הלוק תא :איה םג העימשמ | הגהנההו
 = םכל ירה . םהילע .הגהנהה םג תיולנ ףכיתו -- םיחרומה לש
 היטנמגל .בוצקל ' טלחה :. תודבוע  ןומה לע היארל תחא המגוד
 העידוה דימו = ,וחימו = םיקודאה ואב . קנרפ ףלא ופיב תירבעה
 אלמת, קנרפה ףלא תאו ,םקועמ הטלחה ןאכ ההיה אלש ,הגהנהה
 +הסיבמ

 לע הניגמה איה איהש ,הנהנהה : לע םיזירכמו םיאב הנה
 , : ? ןזמ, הלודג .תועט ;יתובר ,םכל שי .יכו  ..תונויצבש תוינירמה
 "- 5 אלא ,הטיש :ןיא הז עוצקמב  םגש םושמ  ,תוינידמ ןאכ ןיא
 תורמועה תולודג .תולאש ,לשמל ירה ,  ךפיהל רחמו ךכ םויה בוש
 -ץראב :וניתוחכ רודס ,אטשוקב תונותעה --- .ונמלוע .לש .ומורב
 לבל עגונב .,.'וכו .'ובו .םינמותועה .תוכלמ - לוע תלבק ןינע ,לארשי
 הבקסומב .חמישו תינכת םוש הגהנההל התיה אל ולאה תולאשה
 ,גנל השורדה  .תונותע .אטשוקב רוציל < הטילחהו .הריעו \ הלהקנ
 5 -ךכל שורדה ףסכה תא םג ףוסאל הנושארה התיה הדיעוה התואו
 < "אלו , רבד הגהנהה התשע "ץוחה ןמ הל האבש וז העפשה ךיתמו
 ,הבורמה תא סופתל הרמאו .הידי תוברא .תא השרפש אלא ,דוע
 | םימו ויה אל . הבקסומב .תעדה לע הלעש הממ | רתוי .הברה
 "7 "הנהו--וול תדנגתמ העפשה רחא דצמ הגהנהה לע .האבו .םיטעומ
 הכרה אוה ךכ ,ונתגהנה לש .היפא והז ,הירוחאל תעתרנ איה
 : ,הלש הפיקתה המר גורפה לע םירבדמו םיאב םתאו ,ונתגהנה לש
 5 2 . לוביבב

 ' אלמלא %איה המ ,איה ןכיה םכלש המרגורפהו : םירמוא וגל
 -ורפ .ירקע תא :תועמוש ויה זא :יּכ  ,הנוכב תומומא .םינזאה .ויה
 לע ---' םירבד השלש לע  תדמוע- ונתמרגורפ | ..רבכמ הז ונתמרג
 < | ;תיתוברתה הדובעה לעו תיבושיה הרובעה לע .,תינירמה הדובעה
 -' 5 התובישחב םישיחכמ וגאש | ,םירמואה הלא םהל ושעי קוחצ קר
 ונחנא ,הב .םידומה ונגה .ונחגא הברדא * ,תינידמה  הדובעה לש
 תתל םיצור ונאש אלא ,רימת הצוחנ תולדתשההש םירמואה וננה

 ,הפוג ץראב ישממ קוזחו .םיישממ תוחב -- ןמאנ .םיסב .תולדתשהל
 , ,םולכ אלו הניא םיק סיפב ילב תטשפמה .תולהתשהה

 .הבושח םעפהש ,שוריפב ריגהל ללכ אריתמ יניא םלואו
 וישכע ררושה ררסהש םושמ  ,תינויצזינגרואה הלאשה רתויב ונל
 הנהנה ינימ ינש שי = . הנמיה הלודג ונל ןיאש הער ונל םרוג
 " וגל התיה לצרה ימיב . דחא שוא לשו המילש היגלוק לש --םלועב
 ריחיה ותוא לש ותרובגו וחכ לכ םעו .דיחיה ןוטלש לש .הפוקת
 < תירוטסהה  :האינשה \ התוא ::ידיל . הז .רטשמ  ונל איבה .לודגה

 השעמל---םויה רע .אפרהל לכונ .אל .התכמ ןיתחממ רשא ,הארונה

 < 'ףיע הגהנהה ירבחמ שיא זא ערי אל ןורחאה עגרה רע ,הדנגוא
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 תטלושה  המלשה היגלוקה זא .םנ .התיה אלמלא .הדנגוא העצה
 ,ללכ םלועל אב הדננוא השעמ היה אל יאדו זא יכ ,ריחיה אלו
 ותלודג ליבשב פ'הכלש ,ינואג ,ןתיא חכ היה ןה לצרה םלואו
 ענכנש ,הברה םירברל עגונב ול תלסנש היה יואר ותריצי חכו

 הברה דוע איה :דיחי = ןוטלש וישכע לש הגהנהה לבא , וינפמ
 ,ינחטבומ ,ללכו ללכ הב ןיא ,ינואג ,ןתיא חכו ,לצרה ימיבמ .רתוי
 תחא הגררמב ומצע תא דימעהל רמאי אל ומצע ןוספלוו 'הש
 רתוי.הברה דוע הלודג דיחי ןוטלשל והפיאשש העשב ,לצרה םע
 סרגנוקה אקורש ,םלועמ לצרה-שרד אל ,לשמל ,הנה ,לצרה לש וזמ
 .וב  םירחוב ויה לעופה-רעוב | וירבח אלא  ,אישנל  ותוא רחבי
 ,הזב דוע םיקפתפמ ןיא :וישכעו ., ול םימודה ןיב היה .ןושאר
 ידכ. ,ומצע םרגנוקה .י"ע אקוד רחביש הצור טלושה דיחיה אלא
 המוד .ןיאש דחוימו :ריחי ,לכ לע םמורמ .,לכ לע ןוילע היהיש
 וילאש ,הז דחוימ  רהווש  וילאמ  ןבומו ..הגהנהל  וירבח ןיב ול
 לש  התוחתפתהל םרוג אוה  .ךאמ אוה ןכוסמ ,וישכע םיפאוש |

 השק השענש ,ךכל .םג .םרוג אוה  ןהורפנ הדמב .ןוטלשה תבהא
 . םמוקמב םירחא דימעהלו םיטילשה םיגיהנמה תא ףילחהל דאמ
 תטטומתמ | הלוכ תורדתפהה ולאכ םימוד * םישענ ולא .ןיפילח
 ליטמ םירצמ ילב ןוטלשה ירחא הפידרה חתוא . םדי לע .תעזעדומו
 ןוטלשמ רטפהל םיבייח ונא . ךכיפלו ,ונתורדתסה ךוה לא לער
 ..לערה ןמ לצנהלו הזכש

 לעופה.דעו : םישרוד ונא רשא רברה הז ירה ןכ ליבשבו
 ,ןילרבב עבקי ובשומ רשא ,םירבח העבש וא השמח ןב ,םצמוצמ
 וירבח לכו ,אישגל וירבחמ רחא תא רחבי ,סרגנוקה אלו ,אוהו
 :רעו  .םהיתובוחו םהיתויכזב הול .הז  .םיוש םתויהב ,דחי :ודבעי
 לעופה רעול םג רבח היהי ואישנש ,שיא גיכ ןב .,לודגה .לעופה
 ודחיו םידעוה ינש ןיב ידימת רשקו סחי היהי אליממו :,םצמוצמה
 , הלורגה ונתרובע תא ודבעי

 איבי הזה שדחה הגהנהה .רדסש ,יכנא חוטב ימצעל ינאשכ
 יכנא לוכי ןפוא לכב לבא ,הלודג | תלעותו הבורמ  הבוט
 אל .יארו  םיעיצמ ונאש שרחה ררסה : םכל .רמאלו םכחיטבהל
 םיקה רדסה יבגל קזיהו /הער םוש ונל איבי אלו עורג .היחי
 הפיקמו הבחר המרגורפ :םכינפל םיכרד יתש ירה ,וישכע ונלצא
 המרגורפו דיחי"ןוטלש  ינש רצמו  ,דחא רצמ ןוטלשב ןוכנ רדסו
 ,(תורעופ  כ"יחמ) ! איפיא ורחב , תעעונתמ

 ומיא  בוניל'צ ר"דה לש ויתוערו יתועד ןיבש לדבהה :קורב ר"ד
 הנניא הגהנהה תלאשש ,  בונול'צ ר"רה יפמ עומשל יתחמש . ךכ לב לודג
 הלאש, יתרמא אל : ארוק בוניל'צ) תישיא הלאש אלא ,  תיתמרגורפ הלאש |

 גרובמהב בוניל'צ ר"רה לפטש תומשאה . ("תינויצזינגרוא הלאש, אלא , "תושיא
 םיעמוש ונא  ןישכע |. יאדמ רתוי תוימתפ ויה וישכע לש | תגהנהה דגנב

 ר'דה עיבהש .תושיררה ןתואב קיוחהל | ונא םינוכנ -- .םורורב- רתוי  םירבד
 םינוכנ םא םלואו -- - תישיא הלאש ןו הלאשב .וארי םא קר לבא ,בונול'צ
 ןמ וטנ ונירבחש ,ריעהל יל. שי-- תותמרגורפ הלאשל רברה תא תושעל ונא
 . תינידמה .תוינויצה

 אוה . תיחכונה הגהנההבש תוערגמה לע הארמ ןווניסומ ר"ד
 ,וגירי הניפרת אל םא . ונמצעב :ונכ היולת וז הלאשל יוצרה ןורתפה יב ,רבופ
 םה סגש , ברעמבש םינויצה םג וגל וולי ,וניתושירד לע = דומענ ונחנא םא

 .יחבונה בצמהמ החוג םתעד ןיא "

 רוסי לע .הגהנהה ר"ע .הלאשה תא רומעהל ונא םיבירצ .ק נמס פ
 תיחכונה הגהנההש ,טלחומו רורב ןפואב םכל עידוהל תושרה יל שי ,ילאיפוצנירפ
 ןיהש םירבדה םתוא ונשי אל ירישעה סרגנוקבש , רעשל שי-- . ראשת אל

 -תילאיפוצגירפ הלאש תעב ונלצא אופא איה הלאשה . יעישתה סרגנוקב
 + תיתמרגורפ

 םינושה .םימרוה ןיב יתמרגורפ לדבה  םנמא ןיאש ,אצומ בו כור ב
 םוילאירוטירומהל םיבורק ויהש-הלא - , חורה .ךלהב לדבח שו לבא , הגלפמבש
 : ,"וטולופ .אוש  םסקמ הָויִא םשב טעומה ןוב התע םודמועה 'םה- -םיודנגואהל]

 < םלועה <
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 ןבומב | םיינויצ םלועמ ויה אל - םינמזה ןמ ןמזב  םיילאירוטירט
 =ולוביספה הבסה איה הדנגוא ימימ ונדגנכ תורמרמתההו , ימואלה ירוטסיהה
 . ונילא  םתודגנתהל תיג

 ויהש .וללה

 (,אובו ךשמה)

9% 

 .הָיִסּור יִריִצ תַדיִעְוְּב הָחיִתְפַהְיםואְנ
 תא תאוה םעפב םיחתופ ונירה םינוש תושגר אלמ בלב

 תונורחאה םיגשה ךשמב ונתרובע התיה הלק אל . תיששה הריעוה
 םיחריה ךשמב הב ונרבע רשא ךרדה השק דוחיב לבא ,ללכב
 לע ונ5 ודמעש םילושכמה 5כ לע ונרבג בר למעב קר . םינורחאה
 רחא רחא יכ ,ןורחאה עגרה דע ונהרועה | תא אלמל ידכ ונכרד
 , ונלעפ ןוכי אל םהידעלבש הדובעה ירישכמ ונתאמ ולטינ

 ,הלאשה תררועתמ התיה תחא אל םישקח םיאנתה ילגרל
 םלוא ,רחא םוקמל הדובעה זכרמ תא ריבעהל היה בומ אל םא
 ונתרכהו ,ונתעונתל הבורמ רספה וז הרבעה םורגת אמש ,ששחה
 ,םעח תדובע תבוח ,ונהבוח תא אלמל ונילעש ,הרורבהו המלשה
 ראשהל ונתוא וחירכהש פה םה ,ןוצרבו הבהאב וגילע  ו.לטהש
 ונרמג רשא רעו  ,ונחכ-יופי ימי תאלמ רע השקד ונתרבשמ לע
 םיאב ונא וישכע .הנורחאה הדיעוה י"ע ונל הרסמנש הדובעה תא
 ונתדובע תרמשמ ימי תא ונחנא :םירמואו הז חכדיופי .םכל םיריזחמו
 ,הלא םכש לע .האלהו הזה .םויה ןמ ההוא  וסימעהו ובה ; ונאלמ
 המחלמבו השק. הרובעב ןיידע .לרלדתנ אלו ןנערו שדח דוע םחכש
 , הכורא

 ךכדלכ וגל .התיהש וז ונתדובעמ םיררפנו םיכלוה ונאשכו
 ונרש קנ ]כ א , קיעמ באכ םישיגרמ ונא ירה = ,הרקיו הבורק
 ! וז הדובעב

 ונא ,ונתדובע רמג תעשב ,וישכעש = ,אוה םירברה עבטמ
 םיללוכ םיוקב ראתל  ,רוחאל הריקס רוקסל ךרוצה תא םישינרמ
 ,תונורחאה םינשה ךשמב הב וגרבע רשא ךרדה תא תוחפה לכל
 ..ןהיתוערואמ  תופילח..אבצב .ךכ-לכ .תורישעה

 תנשב הפסאתנש | ,תיעיברה הדיעוה .ןמ  הליחתה ונתרובע
 לש םיבחר םיקפוא  ,זא .ונל המדנש יפכ ,ונינפל  ולגנשכ  ,ייסרת
 העש וז חתיה םנמאו .היסורבש םיימואל םייחו תימואל תוחתפתה
 הרובעה .שפוח לש ,תינומה תושגרתהו תוררועתה לש הלודג
 ,תיתגלפמה הלומעתהו  היולגה .תירובצה

 תוממורתה .התוא םיבר :בלמ ןיידע החכשנ | אל יאדוב
 ,שברה"חריל ונל ויה םימיה םתוא .זא וננחמב הררשש  ,תוחורה
 ,המצע .המרגורפה .האלמו תפקמ = ;הצרמנו הוירז הדובע .ימיל
 תא תונבל וגידיב .הלעת הלע .יכ  ,הקומע הנימא .ךותמ העבנש
 הז .םע .חינהלו תולגב םיירשפאה םיירבעה םיימואלה \ םייחה ןינב
 ריתעהו .רבעה .ץראב .המלש תימואל היחחל רופי טאל"טאל
 לש רחוימה  ויפאו ותגוכת תא תדחוימ הטלבה תטלבמ ,ונלש
 בוחרב המרב ףנוה רשא ינויצה לגדה ,אוהה ירוטסיהה טנמומה
 פ'ע ררוע הו לכ ,תובורקה םיכרדהו תורטמה .תורירב ,םידוהיה
 ,תירוהיה הבשחמה תדובע תא חרכה

 ברקב םיררושה | ,תויטנהו םימרזה לכ .ולגתנ העש התואב
 לש הלק העש .התיה וז .םמויק .תא וטילבהו  ,ילארשיה רובצה
 םרז םרז זא . תושדח תוינידמ תוצובק דוסי ,לש ,תימצע הרובע
 ,ראמ .תצרמנו .השק תוער תמחלמ החקלתה | ,םירעוס םייח לש
 - םיולאיצוסה ךותמ ןהו םינגרובה ךותמ ןה םוללובתמהב המחלמ
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 םימיה .ןמ סרטנוק וא ןולע וניריב  וישכע םיחקול  ונאשכ םנמא
 םונויצה .םיפאוש המ לא, = : פרטנוקה .תא- לשמל ומכ  ,םהה
 תנשב רבאקיד שדוחב + םכרפתנש "%הכלמה תמוד .לא תוריחבב
 ונתפש לע רמ געל לש קוחצדתב הלעת אלש רשפא-יא וא  ,ויסרת
 ,תופיה תואמסיסה ןתוא לבש וז הפוקת ,ע"רת תפוקת ינב ,ונחנא
 *ורפ הריחב = ,תולחקה לש הימונוטוא ,ימואל .ימצע ןוטלש ומכ
 םולחל ויה המודכו | תידוחי  תיאטנמלרפ הצובק = ,תילנויצרופ
 רבועשכ החמש םיאלמתמ ונירהש | ,ךכ .ידיל רבדה עיגהו ,ףועי

 תורזגו םישדח םישורינ .ילב דהא | םוי רליפא וא רחא עובש
 התרטמב ,התיצמתב | ,הרקיעב ונלש המרגורפה לבא + תושרח
 םא ,המשאה איה אלו ,הניעב וישכע זוע תדמוע יהירה הנורחאה
 ,המרגורפ .לעש ,וזכ התוחפ הגרדמל ונרריו ךכ"לכ .ערוה ונבצמ
 אלא וניבגל הניא ,םייח .םדאדינב לש תושירד הברקב תללוכה

 ,רמ געל
 תדובע עוצקמב תימצעה ונתלועפ לש רעטה תפוקת םלוא

 היצקאיר לש םרז ליחתה .הכרא אל (טייברא-סטראוונענעג) הוהה
 יקסניטוב'ז = .וו .ןמס הפי = . הבורמ = תוריהמב | ץראב  טשפתמ
 דרי וניניעל, : הזה טנמומה תא 'גאהב תיעיברה | הריעוב ומואנב
 . ונילגר תא הצחל תלפמהו ,רבשנו ותלסממ תיסורה .הירוטסיהה-עטמ

 העגרל םרדקרבב ולגתנש תימואל הדובע לש םיבחרה םיקפואה
 י "ומלענו וזוג וניניע דגנל

 ןנתופתתשהל לודג ךרע דוע .היה אל ךליאו אוהה ןמוה .ןמ

 ויהנ םמצע וללה םייחהש םושמ = ,םידוהיה לש םייטילופה םייחהב

 הדובע לש לצ קר ,םוינעה םיללכה םייחה  ןמ זתנש לר .םיסרל קר

 ונישע ,ונלש תודיעוה תוארוה תא םנמא ונאלמ ונחנא = . תיטילופ

 וא תוחפ הבורמ הדמב ונפתתשה ,המרגורפה "פע :ונילע .הווצמב
 ןויערב ונכמת רימת ,היסור ידוהי י"ע ושענש םישעמה .לכב ' רתוי

 ריחיב ונשגדה השעמו ןינע .לכב  ,ילארשידללכ, לש | ותודחא

 רובכ לע ונוניגה לכל שארבו ובש  תימואלה | הדוקנה תא
 ,רומאכ ,התובישח הכרי אל וז הדובע לבא , ונמע לש ימואלה

 ךותב תינשה הגררמב תודמועה תודובעה .תחא אלא התיה אלו

 ,ונתדובע
 ,ח"פרת תנש ילוי שדוח עצמאב ליחתה ינשה בושחה טנמומה

 אל יכ ,ונימאה לכהו היקרוטב היצוטיטסנוקה  הזרכוהש העשב

 רדפ וסינכיש | ,םיטפשמו םיקוח היקרוטב ונהנויו .םימיה .וכראי
 גשה יכ ,תולודג תווקה וררועתה זא  .הכלממה ייח לא רטשמו

 ונתדובע תא הבורמ הרמב ביחרהל  וניתופיאש תא בורקב גישנ

 ועייסי .םישדחה ץראה יקוחו  ,לארשירץראב .תיתוברחהו תיבושיח

 הנפה-ןבא רותב ונחנה רטר'צל הפיאשה םוקמב .  רבדב :ונל
 לע תיטילופ העפשה עיפשהל הפיאשה תא תינידמה ונתטשפ

 לעו הריעצה היקרוט לש | םיירובצהו  םיינידמה = םינקסעההינוח

 וז תינכת . היקרוטב השרחה ונתדובע תינכת הכרענ הו רומי

 ידוהי  ןיב דובעל ונחנא םיכירצש = ; הדובעה יקרפ ישאר הנמס

 תא תוטהל תימואלח תוברתה הא םכותב חתפלו ביחרהל .היקרוט
 העפשהה-ילעב ינוח ךותב ץיפהל םגו תינויצה העונתה לא םבל

 ,.תונויצה לש היכררו  היתודועת = ,היתורטמ .תעידי תא .היקרוטב
 הז .דיקפתל תמאתמ תונותע  אטשוקב :אורבל ונעצה - וז .תילכתל

 ףסכ םוכס ףופאל ונידיב .התלע :םג , הצרמנ הלומעת :ןנוכלו

 , םצמוצמה = לעופה .דעוה לש ותושרל .ורפמלו הז ךרוצל םיוסמ

 הררועתנש הנושארה תולעפתהה התפר ןמזה ךשמב םנמא
 ,תוינויעוטיטסנוקה תוכלממה תחפשמ ךותל היקרוט הסנכנש רחאל

 םייחה | ורדוסי = רהמ ךכ לכ אל יכ  ,רברה ררבתנ טאל טאל
 שלש רובע ירחא ושפע וליפאו ,טפשמהו קחה רוסי לע .היקרוטב

 םייטפשמה םייחב ,הבומל ירקע יונש םוש ןיידע שנרומ ןיא םינש
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 ןומסב = ונינש .אלש 'קפס :ונל ןיא הז לכ םע  .הנידמה לש
 היקרוטב רותפל :םיכירצ ונאש תוידוסיה = תוינירמה  תומילבורפה
 םיפיסומ ונא .היצוטיטסנוקה תורכה ירחא הב ונרחבש וז  ךרדבו
 ,וישכע םג תבלל

 וונש דעב המחלמה -- אוה  ונתדובעב ישילשה טנמומה
 . הירטשמו תיללכה תורדתסהה תגהנה ינפא

 וישכע רע יעישתה סרגנוקה ןמ ןובשחה תפוקת לכב
 ירדסב םייונש תושעל ךירצש ,הערה לע ונחכ לכב ונוניגה
 וכרמ הפוריאב עבקל ץוחנש רקיעהו  ונלש תישארה  הגהנהה
 םלוכ םיבשוי .ויהישו סרגנוקה י'ע ורחבי וירבח .לכש ,ילאיגילוק
 : + תורדתפהה ינינע לכ תא ולהניו רחא םוקמב

 ורפוסי םגו םכל  םיעודי .תאזה המחלמה תולשלתשה יטרפ
 , חיהודהב

 ןינעב וניתופקשה ימעט תא םסבלו ררבל וניברה ךלואו זאמ
 ןילרבב עיירת תנש ינוי שדוחב הפפאנש תיתנשה היצנרפנוקבו ,הז
 ואמ .ררחא הפ הלבקתנ ונתעצהש ךכ יריל איבהל ונידיב התלע
 ייע ןתנהל  דמועה  ןורתפהו = ,וננחמב ןוכשל םולשה בש ךליאו
 תירב תאזה םולשה-תירב 4 התיה םא ,חיכוי וז הלאשל סרגנוקה
 יכ : ,ריעהלו ריזחל הבוחל קר יל בשוח נא .הנומאו תמא
 ותבוטל אלו תויטרפ תוינפ םוש ונל ויה אל ונמחלנש וז המחלמב
 הניא תאזה המחלמה ,וניוכתנ ונל .םיבורק רתויהמ היהיש ימ לש
 ונתעונתב תוררושה תוידופי תוטיש יתש לש ןתושגנהה תאצות אלא
 , תינויצה הרובעב םיסכט לש םינוש םינפוא ינש ןהירחא תוררוגהו
 המחלמה לא תקסופ יתלב הפיחד ונתוא ףחר דחא םרונ קר
 :תוארל ןוצרהו העונתה תבוט אוהו -- תאוה השקהו המיענ יתלבה
 הכרעה ךירעהל התלכיב שיש ,הגהנה לודגה ימואלה ונלעפמ שארב
 םיחוטב .ונתרובעל תלעות ונממ קיפהל רשפאש ,טנמומ לכ הנמאנ
 "- אל רנעגי רשא העיגיהו ונלמע .רשא למעה יכ  ,זוע ןוחטב ונא
 ל . ירפ תושעמ ורחאי

 , לכו ללכ  ןוצר  עיבשמ ונוא ץראב ונתוררתסה בצמ
 ,םוקמ לכב םיברתמו םיכלוהה םילושכמה לא בל םישנ םא םלוא
 דרי .אל םילקושה רפסמש ,הז י"ע רעצמק ררקתהל ונתעד הכירצ
 ירישעה | סרגנוקה לא םיאב ונאו :,תונורחאה : םינשה | תמועל
 ּונל היהש הממ רתוי  ,םיריצ השמחו םירשעו האמ לש רפסמב
 ונפפתש ןושארה םוקמה לע םירמוש נא ירהו ,יעישתה סרגנוקב
 . תימלועה  ונתעונת ךותב

 תא לארשי"ץראל- תוטהל  ידכ היפורב .התשענש  הדובעה
 העא איה םג .הנשל הנשמ בוש לדגו ךלוהה האיציה םרז
 חנומ וז הדובע לש דבוכה זכרמ םלוא = . ןבומכ = ןוצר -העיבשמ
 לכותש ,לארשי"ץרא תא רישכהל אוה רקיעה ,היסורל .ץוחמ
 לכ תא ץראב אורבלו ,םישרח םיבשיתמ ןומה  הכות לא לבקל
 רמעמ םהל ןנוכל וללה ולכויש ירכ ,םיצוחנה םידסומהו םיאנתה
 ונל .איבת אל יתוכאלמ ןפואב לארשי-ץראל הרגהה תלדגה .ןתיא
 קר .דאמ הבורמ דספה ונל םורגתש אלא דוע אלו תלעות םוש
 ייאה היאנתב תצקמב המור תויהל לארשי"ץרא < ליחתתש העשב
 לוחתהל היהי רשפא זא קר | ,הסינכה תוצרא רתיל | .םיימונוק

 ,.ץראל האיצה רודס תדובעב

 .לכב הבורמ  תופתתשה ונפתתשה  ונתדובע ןמז ךשמב
 .םינשהב .ונלש  תויסיטוקהו  םייזכרמה םידסומה לש  םהיתודיבע
 < .היתופקשהו היתוער תצפהב דוחיב וז תופתתשה האטבתה תונורחאה



 הצעומו  הצעומ לכל דימת .ונחלש >,ונלש- תיחרזמה תונויצה לש
 < םילחהל רשפאו תומיוסמ תוארוה .םהל ןנתנש .ירחא ,ונחכ-יאב תא
 ךלהמ .לע םירכינ- ויה וניתוער תעפשה -ימשרש  .הרומג : תואדווב
 , הבורמ חדמב  תונויצה הדובעה

 רהוזב תנייטצמ הניא םנמא םינש שמח הכשמנש -ונתדובע
 לרתשהש ,דסומ תדובעל .תפומ שמשל - לכות איה לבא | ,הבורמ
 ,תוירחאה :תבורמו .הלודגה  וזורועת = םורמ - לע .דומעל וחכ לככ
 לכל ובשחנ ונדסומ לש תוטלחהה .תילאיגולוק ההובע לש אמגודו
 םלוכ :יייע  תואלמתמ יהו  ןוילע "במ :אצויה . קספכ .וירכח
 םהיתויטנל בל: םוש - ילכמ \ טילשה .ינפלמ .תואצויה . תודוקפכ
 . + םייטרפה םהיסרטניאלו

 ןויערהש  ריעב = ,ליזבב תפסאתמ תוששה םינויצה .תדיעו
 עסמ ליחתה הנממשו ,רשבו רוע הנושאר הב םרק ינויצה ינירמה

 םג הפ ףחרמש ונל המור < ,ילארשיה םלועה \ לכב ולש .ןוחצנה .
 לש ריבכה וורו ןתי .ימ ... .לצריה לש סוינגה ונשארל לעממ התע

 םיפסאנה לש םבל תא :אלמי תינידמה תונויצה לש לודגה רצויה ,
 רוזעת הזכ השק ענרב הפסאנש ,היסור ינויצ לש תיששה .הריעוהו
 לא הליבומה .הבחר ךהד לע תימואלה ונתעונת תא .רימעהל
 + הלודנה ונתרטמ

 ::םיזירכמו .םיעיהומ נירה וז .הוקתו וז היפצ אלמ ונבלשכו
 + תחתפנ :היסור ינויצ :יריצ לש תיששה הריעוה

 + הפור רצ לָש הָדיִעְְ הָאְְנש הֶאְצְהִה
 רע--רחאה :םיקרפ השלש תללוכ ןובשחה:תפוקת םיקרפ השלש

 רע תיתנשה הריעוהמ---ינשהו ,ןילרכב תיתנשה הדועוה
 ,סרגנוקה רע וז הריעומ---ישולשהנ ,ונלש הנטקה הריעוה ו

 תשורו--הגהנהה םע המחלמה ונתדוכע רקיע היה ןושארה קרפב
 ולבקתנו םולשב המחלמה הרמגנש ירחא ,ינשה קרפב ,יעישתה סרגנוקה
 ,,ונתוררתסה ינינעב  ונקסע | תילמרונ תויהל  ונהדובע | הבש * ,ונותושירר
 הרבגו הכלה הזה ןמזה-קרפ ךשמב . הזב אצויכבו תונויצד  תצפהב , הקוזחב
 ונארק זא .םיעצמא רסוחמ הלובכ הבור האבה ,ונתשלוח .תשגרה ונגלפ

 ןפואב קרפה לע ורמעש תולאשה לכ הא הרתפ .וז הדיעו ,הנטק .הדיעול
 אלמלא ,  וגיתולועפ תא היתוטלחה רוסי לע  ביחרהל ונל היה רשפאו ,יוצר =
 הנטקה הריעוה ירחאש ןמוה-קרפ . םיינוצחה הדוכעה-יאנתב זאבש םייונשה =

 + םיאנתה יוגש תואצות הלוכ התיהש , הירופ יתלב הדובעל חרבהב שדקוה
 ווח יאנה , םוינוציחהו םיימינפה םויללכה םואנתה

 ללכ םיבוט ליה אל ,ונלעפו ונדבע וכותבש ונמע ,םייללכה  םיאנתה 0
 , תירוהיח = ןושלב תונותעה  ..םנמא כטוה < תונויצה לא יללכה חיה , ללבו =

 המחלמה .הבחב הלוכ שעמכ ונילא הפחיתה , תירכעה ןושלבש וז םג ןבומכו =
 המורה םשש ןילופ קר הז ללכמ .תאצו'--הלטבש טעמכ תונויצה הגנכ

 תורובצה היטפאה ,יביספ היה הז פחי םלוא .השאר תא בוש תוללובחהה
 הכפהמה ירחא טעומ ןמזל קר ונחמב הקספ הכפהמה תונש ירחא הרבגתנש >>
 ,ולתש תוזרפנהו תולודגה תווקתה ובזכנש ירחא הרכגתנ) הבשו היקרוטב |"

 הלועפל הפיאשהו תונקסעה חורו ,הרכע אל ןיידע וז היטפא ,וז הכפהמב
 + םרוקכ ןיידע םה  םישלח תירובצ-

 תמחלנהו םויל םוימ תרכגתמה היצקאירה , ערו ךלוהה  ינידמה בצמה %

 תורבגתהלו תורה קוזחל ללכו ללכ םומרוג םניא | ,םידיהיה  דגנ- רוחיב = =
 , תורוחל ךורצו ,ךרהה םג הרפא תולודגה תווקתה ןדבא םע דחי . תולועפה
 קר השעג תוינידמה תולועפה עוצקמב םידוהיה בוחרכ השענש המ לבש
 . וחוא עורפל ךירצש כוח ןועב ,.ינכומ ןפואב
 תוימשיטנאה תורבגתה םג תשגרומ ,תימשרה .תוימשטנאה רבלמו 5
 םידיעמ םיבר םינמיסש פ"עא , ךכ לכ ןיידע טלוב רברה ןיא היסורב ,  תורובצה

 לכ טעמבו ,ורועיב לכב = תז .רבד הלגתנ = ןילופב םלוא ;וז תורכגתה לע <

 לע | ,םוימואלה  םידוהיה לע  הוצמ תמחלמל * ארק | תוינלופה = תוגלפמה
 דוחיבו ., וז הנידמ , רבלב םשה ןמ רתוו טעמ ךא םתורהימ םהל ראשנש םידוהיה
 וז הסינכו ,םוחתה ןמ םיאצויהל הסינכ ץראל התיה | ,הבש תןלודגה םורעה

 הוקיאה המחלמה תא הלידגהו "םיקאוטיל,ה תלאש  ,השרה הלאש הדילוה
 דגנכ  תימונוקיא המחלמ | הליחתה בשומה םוחתב םג . םידוהיה דגנ תימוג
 עיפשמו עיפשה ,ץראה לכב  שגרומה ., םיימונוקואה  םייהה יוגש ;  םירוהיה
 םושדח םיקסעו םהיקפעמ םתוא לשנמ הזה יונישה . ללכב םודוהיה לע הערל
 םירעהמ םיפוכתה םושוריגה תא הז לע ףיסוהל ךירע , םליבשב ארוב וניא
 םוחתל ץוחמ םיבשויה םירוהיה תא םיפרוה וללה םישוריגה . םוחתל ץוחמש
 םיגשב הטעמתנש האיציהש וילאמ ןבומ . ארונ שואי םתוא םיאלממו םרמעממ
 השרדחתנ הנומתה תא םילשהל וליאכו .זע רתיב בוש הרנגתנ , תונווחאה
 ,םרה תלילע ,תולגה תצלפמ ,הזבמנה | הלילעה ןובשחה תפוקת ףוסב
 תוחיצר ד"ע הלאש וב הלכקתנש ירותוה טנמלרפה התיה תיסורה המורהו
 + תרח יכרצל םורצונ םדב תשמחשמה תירוהי תכ

 ,השגרהה תקזחתמו תכלוה .הנומאה הקפפ :ונבצמ ראות וחזו
 ונא ןיא םגו ינלת אוה ונב אל בצמה יונש יכ ,תורחא םינש ינפל המלענש

 + ול םימרוג) םיזרזמה ןיב .תויהל םילוכי
 םיימינפה ונייח .תולאש  ,.תוררועתה ןיעמ השגרוה םוימיגפה םינינעבו

 רצבל ףירצש , הרכה יריל לכה ואב .ףוס ףופ .הרתי תובושח וישכע ולבק
 הש עג לבא ,תולאשה לכב ורב ד ,חתפלו רצבל רשפאש המ התפלו
 רודפו האולהה תורבח עוצקמב ,הלכשההו  ךונהה עוצקמב קר המ רובד
 םגְו ,יללכ סרגנוקל אויקל ןויערה ררועתה האיציה רורפל עגונב . האיציה
 האצו םרט ןז הבשהמ םלוא . הז ןינעכ גרוברטפל תמרקומ הדיעו הארקנ
 תא הילא תכשומ הלכשה יציפמ תרבח  הליחתה הז תמועל . םירבד גוחמ
 ונפהנ היתוריעוו וז הרבח . להקה תא .תוקיסעמ וליחתה היתודיעוו , תובבלה

 הפואשה : הלכשההו ךונחה עוצקמב תוירקיע תופיאש יתש ןיב המחלמ-הדשל

 תא עווקל ,רבלב הוהה יכרצל דומלה תאו ךונהה תא םיאתהל תרמוא תחאה

 רכעה רוסי לע :םדומעהל-: איה .תונשה הפיאשהו , ירמגל רבעה ןמ רפסהזתוה
 וז המחלמל תודּוה , ריהב ימואל דיתעל הפיאשה רוסי  לעו אירבהו יחה
 תרוצב תורחא תויכונח תולאשו הארוהה ןושל תלאש קרפה לע ודמעה

 תוגושלה תלאש התוה ללכב , םינפלמכ דבלב ןויע םשל אלו השעמל הכלה
 לא הגפס איה ,דוחיב סומלופ- תלאשל , תורקיע הלאשל ןובשחה תפוקתב
 .תוימינפה וגיתולאש לכ זכרמל טעמכ התיהו זוויממעהו תוימואלה תלאש תא הכות

 הקזחתנו הרכגתנ לודג רקיעל התיה תונושלה תלאשש וז העשבו
 תאצוה השרהתנ ,ןתרובעל ובש תויובעה תואצוהה .תירבעה העונתה
 לש ותאצוה העש יפל הקספנ---ךימ טילבהלו ףיפוהל ךירצ---םלוא ,"הריפצה,
 תורדתפהה תפפא הארקנ ,"םלו ע ה, לש וימתוח רפסמ הברתנ , "ןמזה,
 תרבח יפונפ וברחנ ,  היסורב הלש ףינפה רפונו תירכעה | תוברתלו הפשל

 ,תמידק דעצ ןכ םג .השענ  ירבעה .ךונחה הרש לעו ,רבע תפש יבבוח
 .תוגנגל םירועש םגו םיירבע .םודלודינ ג םידפומ ןלוחתה

 ןיא םלוא = , םיבורמ  םוללצ  אצמל רשפא וז הנומתבש ,  וילאמ ןבומ
 רשפאהיא וז העונת ..תירבעה העונתב  הוחיב תשגרומ תוררועתה ןיעמש קפס
 רשפא"וא תורבעה ןושלה תבוטל .תודבועה תורבחה ,  םינומהה תא ףיקתש הל

 לש רצה גוחה ךותב ךא | , תוובחה רתיכ תויממע תומב הגשמשתש ןהל
 וגיאש המ ,תובהלתה לש ,הלועפל הקושת לש םינמיס םירכינ ןושלה ינבוח
 תוקסועה , תונורהאה םינשב ורסוגש תולודגה תורבחה , םירחא םונינעב שגרומ
 םינקסעה רצמ שפנה ןויוש לע  ןנואתהלמ תוקסופ ןניא , תוברת ינינעב
 ולנק ,הדעה ,םוקמה יסרטנוא + ונינפל םיאור . ונא רז ןויזח . םהיתומוקמב
 דנואה םולטבו םיכלוה םהינפלש דע | ,הלודג ךכ לכ תובישח םינקסעה יניעב
 'דב ופנכתנ ןלואכ םינקפעה .ץראה לכ ידוהול םיעגונה , םייללכה םיסוט
 לכ סע םהל ןיא רברו , תוימוקמה הקרצה תורבחו םהיתולהק לש תומא
 תא :םיררועמו תובבלה תא םוכשומ ויה תודחא םינש ינפל ,ולוכ םלועה

 םינינעהלו  םיוללכ םיבחר םיקפוא  םילגמ ויהש = , םינינעה םתוא קר .היגרנאה
 םתוא ,ררפה ךפהנ ןישכעו ,ובל תא םש שוא הוה אל םיומוקמה םיטועפה
 תמררנ ךכיפלו . ןוצל לש לק  ךוחג .אלא םירהועמ םניא  םיבחרה םוקפואה
 + תונושה תוטשה ןיב המחלמ םוש טעמכ ןיא  ..תירובצה הבשחמה

 .תפר הסיסת תשגרומ םיריעצה ןיב .םילכהל ךירצ דחא וק רוע

 תרקבב וושכע | םיקפוע ,םישעמו = תולועפב ,  םונפל  ופתתשהש --- םתצק
 - -םתצקו , לארשי:ץראו תוגויצה יפלכ- -בור  פ'ע .סהינפו , םהישעמו םהיתוער



 ןואמצו םיימואל םועוגעג  םימעפל  םברקב = םיררועתמש שיו  ,הברח םשפנ

 בורה . טעומה .והז---םלוא , םייחה  ךרד :, םניד = תא םיערוי .םה ןואו  ,ירובצ
 תרזג  ,םיהוכגהו  םינוניבה  רפסה-יתבב | תורזגה . קיר ובלו הלא לכמ קוחר

 ,תודמשה זברתנו , םתשלוח תעשב וגיריעצ .תא אצמ :הז לכ --- ,'םינרטסכאה
 + הכפהמה -תונש .תשורי אלא  הניא- :איה םגש ,ונל החמצ :השרחה הלאשו

 + דמשה לא סחוהו .דמשה
 וגיוח תנומת לש .םיללוכה םיוקה םה ולא

 + ונלעפ
 הכותבש .הבובסה תרוצ לש -

 ןוב ערקה בחרתמו ךלוה םישקה הדובעה יאנת ילגרל

 גוח ךותמ . תינויצה תורדתסהה :ןיבו = תינויצה העונתה
 תולועפ | תוטמשנו = תוכלוה - הנורחאה .וז לש היתולועפ

 תופעתסה ילגרל חרכהב אב הז רבד .הייחל ןכות הכ רע ושמשש , תובר

 תינחורה .הדובעה  תועוצקמ .לע תוחצנמה ., תורשואמ תורבח רודסו .תולועפה
 עופשהל .ידכ וללה .תורבחה ךות לא .סנכהל חרכהה תא דילוהו , תירוטלוקהו

 גוח תא תוביחרמ ויְהְו יוארב תורדופמ .ונלש תודוגאה ויַח וליא , ןהולע

 תא הרישעמ תורבחה לע עיפשהל הפיאשהו וז תופתתשה התוה , ןהיתולועפ

 תולועפבו תוררופמ ןניא תודוגאהש ןויכמ םלוא . ןהייח תאו .ןהיתולועפ

 םוחוגשמ םניא תורוגאה ירעוו , םידיחי רותב קר םיינויצה םופתתשמ תורבחה
 קר ןתאמ תלזוג וז תופתתשהש ,אצמנ ,ןתוא םילהנמ םניאו םהיתולועפ לע
 ךלהמ לע עיפשהל  םיצורה םינקפעה רשא שיו ,  רתויב .םילועמה תוחכה תא
 זאו וז םכרד לע לושכמ אלא הניא .תונויעהש םואור ,  םתרעבו םריעב םינינעה

 התבוטלו = ןב 'םיקסוע םהש ,ןבוטכ" , ןינעה תבוטל--- וז תונויצ .םיריתסמ :םה
 תונושה תופיאשה | ןיב 0 הקספ פהבש , תומיקמה .םתואב סו ., אוה
 ןיא ,.הבורמ םתעפשהו רמעמ רככ םהל ושבכ םינויצהו ,םוקמה ידוהי ךותב
 ךווצ ןיא וליאכ המוד . ךפהל תפפורתמ ,,אלא ., הז .י"ע .תקזחתמ .תורדתסהה
 לש | עויסב , תודעה ילהנמ ךותב סוקמ םהל ושכבש ,וללה םינקפעהל רבכ
 , רתויב הב םיחיגשמ םה ןיאו הגלפמ

 תומוקמה םה םיטעמ .וקספש טעמכ .תוצו:קהו תודוגאה ךותב .םויחה
 רשקה | .קרפה .- לע םורמועה םינינעה לע ןודל .ידכ ונירבח םיפסאהמ םהבש
 וא רחא שיוו יִךיב בור י"פע ;וזכרתמ הרוכעה . ךאמ ףפורתג םיינויצה ןיבש
 , ךכ ירול רבדה עיגהו , דבלב םושנא לש הנטק הצובק ידיב רתויה לכל וא םינש
 רימ , הפסאל .ונירבח תא םיארוקשכ . ,תולודגה םירעב דוחיבו תומוקמה בורבש
 יצובק פתואש ,וילאמ ןבומ . ףסכה---התרטמ וו הפסאש ,ערפמל םיערוי םה
 הבורמ רספה האיבמ רוחיב . הבוט בור זנילע םועיפשמ םניא םוירידתה ףסכה
 ףוסאל  ךירצ םתבוטלש םירסומה יובר , הז . עוצקמב תררושה היכרנאה התוא
 ונלרחש טעמכ ,הבשחמה תאו תוכבלה תא ררועל ונלדהש טעמב , ףסכ
 איה הריחיה  ונתגאד -- ,.ונלגר לע םינוחה רפפמ הברתיש לרתשהלו גוארל
 ונאש המרג וז ןנתגארו . ןתונ אוה המ ללגבו ןהונה ימ וגל איה תחאו ףסכה

 תיללכה הנומתה

 ,העונתה לש

 ,ףסכה תא תתל תלכי"ילעב םה ירהש ,םידימאה לא בור  פ'ע םינופ

 .םעח ןומח תא ירמגל םיחינזמו
 תולגה רעצו תופיאשה תא םיכרצה םודילומ הז לכ תורמל םלוא

 בוש םיאור ונא ירה ןורתא רתויח ןמזב , תימואל תוריחל הקושתה תא .רולומ
 םילוכי = ונייה זליאש ,קפס | ןיאז : , םיינויצ םייחל םיעוגעג - תוררועתה :ינמיס
 םולודג .םישעמ לש הרושב | ונופב .התיה וליא ,םיבחר  םיקפוא .לע תוארהל

 תבחרתמו תטשפתמ העונתה התיה זאש הזב קפס וגל ןיא---,תוריבכ תולועפו
 ע"על | םלוא , לצריה ימיב תבחרתמ התיהשמ רתוי הלודג תולקבו תוריהמב
 טולשל חלוכי הגיאו התוא םיבבופה םיאנתה לע רכגתהל הלוכי וגתעונת ןיא

 + םיבחרה םיגומהה תא הילא ךושמלו םייחב
 תא קוחל תורקיעה : ונתרועת התיה ןובשחה תפוקתב ונתרובע תרועת

 + תוררתסהה ןימו הגיב תצבורה םוהתה תא םותסלו העוגתה
 ונייה .אל תוחומה תאו תובבלה תא תבהלמ הרושב .ןובשחה תפוקתב

 הצוחמו הנחמה ךותב םירמועה , םיעגעגתמהו םיפצמה ןומהל אובהל .םולוכי
 גוה םצמטצו אלש לרתשהלו תורדתסהה 'לע רומשל קר וגל היה רשפאו , הל

 + תיולג לכב העונתה תא ,ךפזול ,ףיקתש אלא , היתולועפ

 תרובע | לש םימי ועיגה  ,וישכע ,םג הגיאו וגיפב התיה אל .הרושבו

 תא תררועמ  הניאו שפנה תא תממורמ הניאש הטועפ תרובע לש , לוח

 הרובעב םתודחאתה | , תוחכה לכ רוהפ אוה רקיעה הלאכ םימיבו , הבשחמה

 נחמה ךותמ דחא רחא טמשהל םהל ןתת לש , תפקמ

 . וניתולועפב וגל וגבצהש תירקיעה הרטמה התיה וז

 תא | ביחרהל וניוה םיכירצי וז הרטמ  גישהל ירכ
 לכל תוחפה לכל םינרדסו םיררועמ חלשל ,ונותלועפ

 ןיבו וניב - רשקה תא קזחל , םיינויצ םייח לש ןמיפ םש שיש תומוקמה םתוא
 םיעצמאה תלאשב ףכית ונ"קתנ ונתרובעל ונשגנשכו , םיימוקמה םידבועה
 ןימזהל וגל היה רשפא>יא = , ןביחרהל תחת  וניתולועפ תא םצמצל ונחרכוהו

 ונייהו =, סרגנוקו . סרגנוק ןיבש ןמזה לכ ךשמל וא המלש הנשל םינרוס

 ונייה | תרבחמ וזיא איצוהל ונשננשכ ; לבגומ יתלב ןמזל םנימזהל םיחרכומ
 ףסכהו הלודג תוריהמב תרבוחה רכמת םא  ,ןובשח לכ .םדוק איבהל םיחרכומ

 התיה םיעצמאה \ר"ע הגארה . תרחא רועו תאז . ןנידיל בושי הב ונעקשהש
 'םתבוחה תא תודוגאהל ריכזהל םוחרכומ .ונייה .האשמ רבוכ לכב ונולע תצבור
 ןה = ..ןהיניעב = ןנרוכב תא. לופשמ  .היה הז .רבד , בתכמו בתבמ לכב טעמכ
 4 .ואר אל ונותולועפ תא םלוא ,וניתועיבת תא קר וארק

 . םיפננופה תלאש תא ונדמעה התעשב הנטקה הדיעוה תא ונארקשכ ,ךכיפלו
 תלאש קר ונל וז התיה אלו . קרפה לע ורטעש תולאשה לש הנושארה הרושב
 הפקשהה הנתשתש נצפה . ךרעה תבר תיתורדתפה הלאש אלא , דבלב םיעצמאה
 , תיזכרמו = תורדתסהה = לע וניתודפומל  המודק  ןירש זנירכח ךותב תררושה
 הלבקו וז ונתערל .המיכסה הנטקה הריעוה ,קחדה תעשב קר םתוא םידקופש
 . תודחא תוטלחה זא

 םולשת : תוארל רשפא ןובשחה תפוקת ךשמב ונל ונשברש ןויסנהמ
 בושח רוקמ שמשל תמאב אוה ריתע םימיה תוברבו חרואתמו ךלוה הכרעהה
 2 תויוררתסהה תא קוחל .אוה ריתעש אלא ,דוע אלו .  וניתוסנכהל  ריחיו
 = :ןה ןהיכרצל םג קיפסיש דחוימ ביצקת ןהל עובקל ןתוא וחירכהב תוימוקמה

 \ ןי ךרוצה ,הבושח | רתויה ו יהוז . הלומעתה ה
 . 8 םהורבדו םהירוקב ירהש , דאמ לודנ  םינרדסו םיפיטמב

 "  םנמא . הרובעל םתוא םיורומ , תוחכשנ םהל םיריכומ ,ונירבח תא םיררועמ
 הפיחד םינתונ םה םלוא , אמייק לש םירבד אורבל םילובי וללה םירוקבה ןיא
 ;ן] הבשתמ לעופה לא איצוהל היה רשפא-יא לודגה ונרעצל לבא . פ"כע
 , םונויצ םיפיטמ לש םופיטה .  םינררסו םיפיטמ אוצמל לב  םדוק היה השק
 שמתשהל רשפא-יא  וראשנש הלאו \ ,ירמגל . םלענש טעמכ . ןשיח רודה ינבמ
 םתואב להקה ינפל אבל וישבע רשפא-ואו .תונויצה החתפתנ ףוס ףוס ,םהב
 < ! " םג ,תונויצה תונש תישארב םהב םישמתשמ ןיהש תואמסיסהו םירברה
 א אצמל השקו ומלענ ונתושרב רימח םודמוע תורחא םינש ינפל .ןיהש םיריעצה

 - 7 77 . תונויצ הלומעת םשל תורייעלו םירעל :תכלל לכויו תואיש רועצ .וישבע
 | 3 8 היהת .ותרובעש יאנתב קר  הכזעל - לוכו .אוהש הדובע שי רחאו דחא לבל
 " < ומלוכי אל וגחנא לבא , סרגנוקו םרגנוק ןיבש ןמזה ךשמל תוחפה לבל החומב
 ויהי םא , ונעדי אל ירהש ,הוכ ןמול םיפיטמה תאו ,םינרדפה תא ןימוהל
 -ונייח םיחרכומ הלאכ םיאנתבש : ,וילאמ ןבומ . םהיברצ יד םיעצמא ונוריב
 עורי .ןמז שידקהל םילוכיהו = םיצורה = ,.וגירבחמ ולא לש .םתדובעב קפתסהל
 ,ץיקה ימיב לח שידקהל בור פ'ע - םילובי .םהש ,הז ןמז לבא , וז הדובעל
 ורקב ןובשחה תפוקתב . הלומעתו :תופסאל .ללכ תרשכומ העשה ןיאשב
 +ריע םישמחו םיתאממ רתוי וניפיטמו ונינררס

 טעמבו םידחא םירזוח םיבתכמו םירזוח 6 ונאצוה ןובשחה תפוקתב
 .וגתוררתסה ייחב קרפה לע ודטעש תובושח תולאש רוריבל םישדקומ ויה םלוב
 6 , תיצראהו תיללכה

 ונבת . תמיוסמ הטיש םינכהל ןיידע  ונחלצה אל תורבוחח .תואצוהב
 + רבלב י"א ינינעל .ןלוכ שעמב ויה תושרקימו יביטמרופניא בור | פ"ע ראשנ
 \ = .ומלבו אל ונתנידמב זגויח תולאשב , תוינויע תולאשב תוקפוע ויחש תורבוח
 תפוקתב . ןהיתורוא לע תחא אל ונוברש פ"עא , םיעצמא רסוח ינפמ איצוהל
 .סכא 70000 םירטונ 12 ה"ס ואצי ןובשחה

 ונלחתהשב ןולחאה ןמזב דוחיב , ןבור וא ןלוכ תורכמנ ונתאצוה תויבוח
 הו רמד ,ןדצמ הנמוהל תוכח ילבמ ןתמכסה פ"ע  וניתודוגאל ןתוא םיחלוש
 תורבוחהש . שי :םנמא . תורבוח תואצוהב תוברהל תלוכיה תא ונל  ןתונ היה
 * רבב יהוז לבא ,  ןיכפוה הל ןיאש ןבאכ ןלצא  תוחגומ :תודוגאהל תוחלשנה
 + ןחל תוחלשנה תורכוחה תא ץיפהל תוערוי ןניאש תודונאה לש ןתמשא

 םורמונ 8 ןובשחה תפוקתב האיצוה איה םג  הרוגא תב הקיתוילביבה
 +פפא 79000 לש .רפסמב

 ןרכמגש , ץראה .תוארממ  רוא-תונומת לש הצובק .ונאצוה הז רבלמ
 יוחו תובשומה ד"ע רוא:תוגומת לש  תומלש  תוצובק איצוהל וגבשח . ןלוב
 ןרבזנש תובסמ וניריב רברה הלע אל םלוא , תדאבמ תרבחמ ףוריצב  ץראה
 יארובש תוירוטסיה רוא-תונומת איצוהל ונידיב ןיידע הלע אל ןכ ומכ , הלעמל
 5 ,םעה ךותב תוטשפתמ ויהו הכורמ תלעות תואיבמ ויה

 2% (יאובי ףוס)

 ,םיעצמאה תלאש

- 



 .סֶרָנְנִַל ביִבָּסִמ
 .תירבעה תוברתלו הפשל תוררתפהה הפסא

 דעו לש תיללכ הפסא  ליזבב  התיה :טסוגואב 4 םויב

 .ם המ לש והואישנב "תירבעה = תוברתלו הפשל = תוררתסהה,

 ח"ו ץיוורוה יש .הצרה ינילרבה | יזכרמה .דעוה םשב . ןיקשיסוא

 ןנשי יב ,אצוי הזה  ח"הודה | י"פע = . הגהנהה תולועט ר'ע

 , היסור  ,זנכשאב | תוהוגא  םישמחו  האמל - תורדהסההל

 היקרוט ,הקירמא ,היצייווש * ,הינמור , תפרצ  ,הילגנא ,  הירטסוא :

 תוצראהידעו ודסונ הניתשלפו הינמור , חיסור ,זנכשאב .הנתשלפ
 וחתפנ זנכשאב | תולודג  םירע  המכ | רועבו ןילרבב .,םידחוימ

 תוצובק ודפונ הברה תומוקמבו תירבעה  ןושלה דומלל .םירועש 2
 .לתירכעה תורדתפהה,ל םיפינס רותב  תודחוימ

 רכד לע ח"ו יקפלופוטלז ללה  רמ הצרה כ'חא

 תירבעה .העונתה הפיסומ וירבד יפל . היסורב יצראה .דעוה  הלועפ

 םילושכמה לכ .תורמל רתויו רהוי םיקומע םישרש תוכהל היסורב =

 לא איה תרדוח םגו ,הכרד לע  םיחנומה םיינוצחה םירוצעמהו

 . םעהיינומה .תוררש

 ץראב תירבעה .העונתה בצמ ר"ע רבר ןיקנייש מ רמ

 תופיאש רידה תומשגתמו תוכלוה םש יכ ,  שיגדהו לארשי

 . םייחה .יכרצ ףקותב ,ןהילאמ .תוררתסהה

 תורדהפרה לש תוריתעה היתולועפ ד'ע םיחוכיו וררועתה
 םשב הדוה ןיקשיסוא עיבה .ףוסבל , רבדב תונוש תועצה ועמשנו

 הצרמנה םתדובע רעב | תוצראהיידעולו : יזכרמה  רעוהל .הפסאה
 תירכעה | העונתה לשו תורדתפהה לש התוחתפתה תבומל

 .ללכב

 רעוה םשב ןואיל ףפוי רמ ארק םירהצה רחאש הבישיב
 תויררתפהה רחי לא תוררתסהה .סחי ר"ע .האצרה .ינילרבה- יזכרמה =

 רמא -- רבדב קפס לכ ןיא | .תונויצה לא  רוחיבו = , תוירבעה

 תונויצה םע דיב די" תכלל תוררתסהה הכירצ  יכ ---הצרמה

 "תוררתסהה,, ילאידיא ., םילאיריאו חור .תברק כ"כ  הילא  הבורקה
 , תלחגב תבהלשכ הזמ הז .םיזוחאו .םירושק תונויצהו

 .תוינויצה םישנה תפסא

 הפסא | סרגנוקה םלואב התיה ,טסוגואב 21  ,יששה םויב
 הפסאה תא חתפ רמייהנירוב ר"דה , תוינויצה םישנה לש הלודג

 . ןילרבמ  רביוטיריננאוו הניל  חרמל = תואישנה תא רפמ  כ"חאו
 ינאנ המלעה  כ'חא הארק תוינויצה םישנה תדובעל זכרמה םשב
 ,תיביטמרופניאה = הדובעה .ד"ע תטרופמ האצרה ןלקמ ךבריאיוא |
 רבתו דחא וכרמה .ומויקל תחאה הנשה ךשמב | וכרמה דבעש |

 תוכייש ול שישו גישהל ול היה רשפאש ,רטחה לכ תא דחי

 לש תודוגא :67:ל בורק ואב הכ דע ..תוינויצ .םושנ תרובעל
 .נכרמה םע ןתמו:אשמב םישנ

 האצרה | בובלמ | ץנרמופ>רצלמ הזור תרמ הארק כ'חא
 תוינויצה םישנל  תיללכ תורדהסה לש היתורטמ ר"ע תניינעמ
 תוינויצה םישנה תורוגצה תא דחי רחאל םדוק ךירצש , העיצהו
 דעב םיצרמנ = םיחוכיו הררוע וז האצרה . רבכמ ' לעופב .תומייקה =
 היצולוירה תא * לודג בורב הפסאה | הלבק > ףופבל . רגנכו
 : תאוה |

 ינויצה . .םרגנוקה ימיב  הפסאנש = תונויצה - םישנה .הפסא
 ירכב תוינויצה  םישנה תודוגא .הא - רחי דחאל .הטילחמ ליובב
 ןיב .הירופ. היצמינא  השעמ  רשפַאלו  ףקוהו :קווח ז"יע ןהל .תתל
 הל איצמי יכ  ,םרגנוקה * תאמ  תשקבמ איהו * ,תוירוהיה .םישנה
 ץוחנל תאצומ :הפסאה .  היתופיאש תמשגהל ירמחו ירסומ  עויס
 . "תוינויצה םישנה תרובעל ימשר יזכרמ םוקמ רוסי דאמ יוצרלו

 . הלבקתנו סרגנוקה ינפל האבוה תאזה היצולוזירה

 .םיריעצה הורונא יריצ תפסא
 יריצל תרחוימ הפסא התיה .רקבב תירישעה העשב 'ג .םויב

 .יולגיאמ רינרוו דנומגיז ר"רה לש  ותגהנהב םיריעצה תורוגא

 ,םצמוצמה לעופה דעוה תכשל לש ריכומה ,, ןויפוה רמ
 רמ ארק כ'חא | . תינויצה תודדתפהה םשב םיפסאנה חא ךרבמ
 תורוגא תולועפ רבר לע .האצרה מ"נע טרופקנרפמ רטומלירפ
 םירוהיה לש ריתעה םה --- הצרמה רמא --- םיריעצה ,םיריעצה
 וררתסי יכ , תוציחנה .ר"ע רברל הצרמה רבע הזמ . תודהיהו
 רודהש .,ץוחג ..ינויצדירבע .ךונחו .הלומעת תרטמל רחי םיריעצה
 ירבו  לארשי | תמכת ,תירבעה .ןושלה תעיריב = ךנוחי ריעצה
 , חרוא ןרקב והדימענו היחתל ונמע תא בישנ ו"יע קר .יכ , ונמע ימי

 תונויצה לש חכרע ד"ע םידחא | םימאונ רוע  ורבד .וירחא
 םיחוסמו םינמאנ םינב רותב ונינב םויקו ונמע תיחתל התלעותו
 . םמעל

 תוררתפהבו הלומעתהב קסעהתש , היפימוק .הרחבג  הנורחאב
 , םיריעצה לש
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 :תאזה הרגלטה הלבקתנ ןוילגה תמיתח םע
 .טפוגואב 3 ,5יזא ב

 ץראב תירוטלוק הרובע גיהנהלו זכרל ץוחנש טלחוה
 םייתהה םהיתושנרה תא .םוינויצ .תודסומ * וביעלי אלש  ,לארשו
 תודובעב .תוקסוע תוימוקמה .תודוגאה הנויהתשו םידרחה םידוהיה לש
 + הלוגב תוצוחנה תוירוטלוקה

 :ורחבנ  השדחה | הגהנהל
 .הקטנה ,ןיול ,בולוקוס

 ,רמייהנדוב ,ןוספלאוו :ורחבנ לודגה לעופה רעול
 ,ןרפלייה ,גרברלוג פםירוב ,ןאמידירפ,רשיפ םהיב

 ,ןוסבקעי ,גרובראוו

 דימירק.(יילק:,רלסק ,ןנאק ,ןופלריא ,ןאמזיוה
 ,יקפבשילרופ ,ץידיינ ,ןיקצומ ,קרומרמ ,יקצינ
 ,םונילצ ,ןייש ,דנאטש ,ןומיס ,בוזור ,םיובניזור
 ,ןאמצייוו ןיקשיסוא

 ירחא ..תורדתפהב  .רורשל ובש .הרומגה תורחאהו םולשה
 . םיבחלנ םימואנ ןיקשיפואו בונילצ , גרובראוו .ואשנ תוריחבה
 אשנ הליענה = םואנ = תא = , חורה  תוממורתהו החמש : תוררוש
 . רקבב תועש 13-ב רגסנ סרגנוקה ,רמייהנדוב

 .םונאיורד ,א ךרועה
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 תישימח הנש

 1 ,איערת ,בא םחנמ 'ל ,הנליו===%

 ₪ 8 0 11.א 4, 94-00 \ 18 1

 רישָעֶה סָרְנְנוקַה . ןח
 ישי , ישי
 . (שטיבוהורד יללח ,תישילש הביש

 .רקובב .תועש רשע 'ה םוי

 הדוכעה יגונעל הדחוימ היסימוקב רוחבל םיעיצמ תדמתמה:הדעוה םשב

 םירשע דוע סרגנוקה תואישנו םצמוצמה פ"הוה יובח דבלמ םירהבג ,י'אב

 !  >,'םופסכה:ינונעל הדחוימ הדעוב םג רחוב סרגנוקה , םיריצ הנומשו

 יתוא רקבל םצפחב ןיא יכ ,םהֶאב רמ הפ רמא לומתא :ןופפלו
 וז . , תינויצה יתרובע י"ע ףפורתהש ,יתואירב בצמל בל םישב יתולועפ תאו
 ; ימצע לע ןגחל  ינא לובי אלה , ינרקבל םיאבשכ . העורג רתויה תרקבה אוח
 קרוצ-יתלב ןובלע הז ירה ,יתוא רקבל םוצפח םניאש , םיעירומו םיאבשכ לבא
 תרקבהש ,םיחיכומ םתא ז"וע יכ ; םבילא עגונב םג םא יכ ,יל עגונב קר אל
 יכ , יתעדוהש ןויכמו  ,ימוקממ יתוא דירוהל ידכב אלא | , המשל האכ חנוא
 הצוחנ תרקבה םלואו .תרקבב ךרוצ דוע םכל ןיא ,יתרשממ ינא רטפתמ

 ,(כ"חמ) , דיתעב תוערגמה תקחרהל

 ףתתשהש , םיעזגה-ינינעל . סרגנוקה תואצות תא רסומ ן ש ל וצ ר"ד
 םש הילע ןיגהש תימואלה:תידוהיה הפקשהה , ינויצה פ"הוה חכ:יאב רותב ןב
 קימעהלו ביחרהל שרוד םאונה . אוהה פרגגוקה ירבח דצמ המכסהב הלבקתג
 , םיעזגה-תרות לש טבמה:תרוקנמ תינויצה הפקשהה לש םיירואיתה תודופוה תא
 לודג וכרע ירבעה עזגהש | ,אנקסמ ידיל תיערמה הרכהה האיבמ ותעד יפל

 ונחור תא רדועל הלולע וז תיעדמ הרכה . תיללכה ת!ברתה תוחתפתה דעב
 ריתעב םיימואלה | וניתוחכ .תוחתפתהל  תוריהזמ תובוטקפסרפ וגל חותפלו
 , (המבטה>תותוא)

 ואב םועודי םיררצבש ,ריעמ אוה .הוצילג יגויצ םשב רברמ ךיי ר ריד
 ראמ הצוחנ . תונורחאה םינשה יתש ךשמב הגהנהה תדובעב הבוטל םייונש
 תרסהל הבוט רתויה ךרדה . ונולעמ םורשחה תא ריפהל ידכב תיטילופ הרובע
 לש ויתועצה םא |. המצעב הרובעה איה --- י"אב הרובעה  דגנכ  םידשחה
 ץפחה . הב ךומתל ז"כב ןנא * םוכירצ , רימת * תויחרכה ןניא גרוברו <, רפה
 לכ םרוק  ונא םישרוד = . העירזב ץמקל יאשר < ונניא  הכורב הדמב = רוצקל
 --+ ונלש תימואלה הרוטלוקח ליבשב ,סעה לש תוירוטלוקה תופואשה תגבה
 הריעוה תוטלחה תא  אלמל היצילג ינויצ תשירד תא  כ"חא עיבמ םאונה

 םג . ןנתגלפמב המלשה תורחאהו .םולשה ואבו זא קר , ןילרבבש תיתנשה
 דגנכ השק המחלמ וגל שי היצילגב . הגהנההב ףתתשהל םיכירצ חרזמה"יגנוצ
 ,ונדע לע ךכ לכ ריעצה רורהו םיגומהה םידמוע הכש ,ץרא ןוא לבא ,םיללובתטה
 העירפמ הנגוא ץראב תינירמה הדוכעה .וגלצא רבדה תא םיאור ןנאש .ןמכ
 , הננוחאה הנשכ הברה הברתה םילקושה רפסמ | . תינויצה ונתרובע רעב
 םירועצהו םעה ינומה , הצרמג .רתויה תיטילופה הרובעה הלח וז הנשבש פ'עא
 ונתורחו ונדובכ לע תומל םשפג תא .ופרחו .םירובג תמחלמ התע -

 וע ס11 4, 11-ע0 .\מתֶצסתהה 1911 ₪.

 .לֶוְּבְּב
 'רכזל דובכ תואל םהיתומוקממ רחא שיאכ םיטק םיפפאנה לב) תימואלה

 התכה ונלש תינירמה הדובעה יכ ,אופא , םיאור ונא
 : הקיטולופל  ףוס ףוס ע'גנ תורחא תוצראב םגש | , םיוקמ ונאו ,םעב םישרש
 :תדובעל םיאנתה תאו תובכלה תא רושכתו םעה תא ךנחתש , תימצע תידוהי
 , (תורעוס כ"חמ) האלמ היחת

 םישמח ךס היניטורמ אנהכ רמ תבדנ ר"ע עידומ רמיהנירוב ר"ד ר"ויה
 , מש לע י"אב הבשומ רופיל תמיקה ןרקה תבוטל  םירתכ םיפלא תשמחו
 +הז בדנמכ ושעי םירחא םגש , הוקמ אוהו

 "לש המלש הרוש סרגנוקה ינפל עיצמ (כ"המב שגפנ) ,בויק ,ןוסרניבר
 שרוה אוה רוחיב .י"אב תינויצה הדובעה לש התוחתפתהו הקוזחל תועצה
 אוה .ןכ ומכ | .ןמאנ םיסב לע םילשוריב 4 ירבעה | םורפסה-תיב תא  רימעהל
 תינקל ש"ול ףלא םישלש וא םירשע ונתי תמיקה-ןרקה וא .ב"קה יכ  ,עוצמ
 םאונה עיצמ ןכ .הרזחו הפוריאל ופימ תורוחסו םיעפונ תלבוהל  רוטק:תינא
 + תרנכ"םי ףוח לע םוירוטנפ תונבל

 גוא .תיחכוגה ,הגהנהה לע ןיגמו םהֶאב .דא  םע חכותמ רגר 1 ר'ד
 הכירצ התוא ושרדש הרובעה בור .הגהנההמ קר לכה תא שוררל רשפא
 . םידיחי םינויצ י"ע תושעהל

 ונותופיאש תא ררבל תוציחנה ד"ע הפ ורבד :יק פנל פק -ןלפק
 תלעותה תא םהל ררבל ךירצ : ,םיברעהל עגונב םג שי וז תוציחנ ,םיקרוטהל
 םיברעה לש םיפרטגואה  ןיב םוילכלכ םידוגנ ןיא :ורכעה בושיהמ םהל שיש
 תטיש תחבשה ,המדאה לש ההסנכהו הריחמ תלדגה .םידוהיה לש םתואו
 . -- + םיברעהל טג תלעוה איבמ הז לכ -- הזב אצויכו הדובעה '

 ןבומבש ,םאונה ריעמ הניבר ירברל ןוספלוו דצמ םורבדה רורב רבדב
 ' רעטצמ אושל לבא  ויקלטיאה םעה דגנכ אניט וזיא ול שי ונתאמ שיא ןיא
 םוקלטיאה תרובע רגנכ | בתוכ ונילא הבחב סחותמה ןותע הזיא םא ,ןוספלוו
 לח עגונב | .תינמותועה הפקשהה לע קר  ןותעה ןיגמ  הזב .הינבלאב
 :ילופב דימת וקסעתה ןווצ 7 ,םאונה ריעמ תונושה תוצראב תיטילופה
 הדובע ומצעב להנל לוכי לעופה דעוה ןיא .םתפקשה תדוקנמ תימוקמ הקיט
 רעוה ; הרובע התוא לש היתושירדו הביט ר"ע תופקשהה יונש ינפמ  ,וז
 \ המחלמב ףתתשהל אוה ךירצ לבא  ,הז עוצקמב ילרטיינ תויהל .ךירע לעופה
 = - ,חיצולגב תוללוכתהה רגנכ המהלמב ומכ ,וניאנוש דגנ תוללכה

 .לש התפקשה תדוקנמ י"אב לעופה דעוה תדונע תא רקבט םאונה
 אוהש העשב םילעופה לש םתעד םע בשחתהל ךירצ לעופה דעוה ,ןויצ ילעופ
 .הרבחה אל תלעות םוש ןאיגי אל -- אל םאו רבה הזיא תושעל ץפח
 "תא רקבמ אוה .תוביטרפואוקה הכשומה אלו תווחה אל  ,בושיה תרשכהל
 ,םותבוש םילעופ .ליבשב ףסאנש ףסב \ ןורקפל לבקל הצפח אלש ק"פאה.

 < | ףוחבל םיטולחמ | ,םישאר 4 םימאונב כ עוצמ  ןלקמ ךיררלוג
 0 " ; םישאר םומאוג העבראב-
+ 



 3 םלועה 3% , 9%

 ;תיעיבר:חפרישה

 .םירהצה ירחא תועש עברא
 תרקבה ינפב  יאניתשלפה-ררשמה לע ןיגמ ופימ ןוהט' בקעי .ר"ד

 םהמע דמועו םילעופה תושירד םע םשחתמ יאניתשלפה ררשמה ,  וילע וחתמש
 םהינינעב םהְלש תימצעה-הגהנהה תא ליבגהל * וצפחב = ןיאו .. םירברררשקב
 רתול .רשפא-ואש . ,תינויצזינגרוא .תעמשמ לש תושירד ןנשי םלואו .םיימיגפה

 םוגיהנמ יכ = ,חיבומו = תיזחיצעדתמורת לש דסומה לע פג  ןיגמ אוה . ןהילע =
 רתיו בושיה-תרשכהל-הרבהה  תדובע ד"ע | תוטרפב רבהמ םאונה ..ןגוהכ .זתוא
 , י"אב םויגויצה תוהפומה

 ידיב ןהכ סובקעי רמ לש ובתכמ היה םא ,לאוש קינמספ ר"ד
 קונ .םורגל לולע הוב .בתכמש ,ןייצמ אוה , םרגנוקה ינפל  ארקנש םרמ פ"הוה
 םתרובעב קפתפת אלש , הגהנהה תאמ ונא םישרוד . תיאניתשלפה הדובעהל בר
 .הדובעל םירחאה תא ררועתו הליחתמה היהת איהש אלא .םירחא לש

 ןויצל .יאדכ . התריצי  חכבו. תימינפה התודחאב תפומל תויהל הכירצ הגהנהה "
 י"אל ב"קה יפסכ תרבעה רבדב השיררה התואל תעכ אב .ןהכ רמש ,רבדה תא "<> :
 -ץובקל דסומ .קר .הניא  תונויצה .תומדוקה םינשב הל געל ומצעב אוהש /

 הדובע שרוד םאונה . םיימואלה ונייח זכרמ תויהל איה הכירצו , רבלב  םיפסכ
 ךותל המיוסמ תינכתו .הטיש סינבהל ךירצ . היקרוט ידוהי ןיבו י"אב  תיתוכְרת
 ןוצר-ילב השוע איה ,י"אב השוע הגהנההש המ לכ . תילארשי;ץראה .הרובעה
 + סנוא תמחמו

 רמ לש וירוטפ רבדב םצמוצמה פ"הוה לא הלאש םאונה ךרוע ףוסבל
 ,םירעשמש יפכ ,םהל םרגש , םילשוריב ינויצה קנבהב ותרשממ טטשנזייא עשוהי
 (כ"המ) . ןורחאה סרגנוקב ינויציזופואה  ומואנ

 צ"עופה לש  םהיתונולת לע הגוע (ב"'חמב שגפנ) ג רו ב ריו .פורפ
 םנשוש םעפ לכב םורברה 'יטרפ לע .קוחרמ דומעל השק . יאגיתשלפה"ררשמה דגנ
 העשב תואיגשמ טלמהל רשפא יא | . םידיקפהו םילעופה ןיב םירוגנ וזיא
 , ןויסנה חיכוי םא םלוא . תושרח תודובע גיהנהלו םישדח .תודסומ .דסיל םיאבש
 םילובי יכו הפי .ולע אצויכו יגושד-םואב םילעופה לש תופתושמה-תודוגאה יכ
 ןועמ םיכוסכסל םוקמ דוע היהי אל זא ,קשמה תא םמצעב להנל םילעופה םה
 א ,לואשל םוקמ שי .ןהכ רמ לש ובתכמ ד"ע רברל ב"חא רבוע םאונה .הלא
 רחא לש ויתולועפ לע תרקב חותמל םצמוצמה פ"הוה רבחל תושרה 'התיה
 שי םא ,ינא המת .אוה ותלועפדגוחל םנכנ וניאש ןינעב הזה.רעוה ירבחמ
 תא טורטורפכ ראתמ םאוגה .וחילצה אל יתולועפ יכ , תוחיבומה תורבוע
 עגונב םיקופקפהו תוששחה לכ יכ , חיכומו ,י"אב םינושה תודסומה .תולועפ
 ,רחסמה"םלועמ .םנמא ונניא ומצעב ,,םאונה אוה . דופי לכ םהל ןיא םתדובעל
 ןהכ רמ לש | וירברל  .רחפמ  ינינעב | םיחמומ םע ץעיתמ .אוח ךומת לבא
 -הרבחהב .דופי .םוש ןיא ,םהה תודסומב .םיירקע םינוקת תושעל תוצוחנה רבדב
 ,ןובשחה | י"פע ןוערג  תונושארה םונשה יתשב םנמא הארג בושיה-תרשבהל
 םינשב השדה ץראב ורומלוקירגא לעפמ לבב אוה  חרכומ הז רבד םלוא
 ךלוה 'לאלצב,ה םג .וו הרבח לש הנוה תא לידגהל קר  ץוחנ . תונושארה
 -תמורתל עגונב םג אוה ךכ . םיירקע  םיגוקתל קוקו ונניאו ןגוהכ חתפתמו
 ידיחיה | ירקעה ןוקתה . אצויכו ידיינדאלד-יפכנ תשיכרל-הרבחהל = , תיןהדוצע
 ,(כ"חמ) .  תיתוברתה הרובעה תסגכה אָוה  תיאניתשלפה הדובעב .שורדה

 ,(כ"חמב שגפנ) ןופפ לוו

 הגהנההש ,םישעמה לע ורבד קינ מפפ רמ ןירחאו םה ָא ב רמ
 א ל תמדוקה הגהנההש המ , תוארהל וצפח הזבו , תושעל הכורצ האבה
 יתלב רבר ושרדת--האבה הגהנההמ הז לכ תא ושרדת םא םלואו ,התשע
 רעב חתיה הרבל היציזופואהש , םירבדה דגנכ ףקות 'לכב ינא החומ , ירשפא
 עובהל דאמ לקג . הל התנענ החתרכ לעב קר .הגהגההו ,תושעמ הרובע
 תא הל םונחונ םגיא םא ,הלועפל ןתוא א'צוהל הגהנההל השק לבא ,תולאשמ
 םרטב ילוא ,!ניתוחכ ופל י"אב תישעמ הדובעב ונקסע .הזל םיעצמאה
 תא ורקבו אלש םולשה םשב שרה םכ 'ד ר"ר יינויצ היה םהָאב ןוראהש
 תרוקב קר , הצוחג תרוקב = , חנוכ: הנגיא וז הטש םלואו ,הגהנהה ישעמ |

 א איה תחאו ,ו"אב רובעל ונא םיבירצש ,רמא ךייר ר'ד ,רטנקל אלו ןוקת םשל
 יגא ,רבר הזיא השעוש .רבלכו ,אל וא * תונקותמ ןלוכ הנייתת תודובעה
 ירכב ,תנקותמ אהת וז הדובעש דבלגו ,טעמ  רובעל בוט רתווש ,בשוה
 תיטילופה הדובעה לע םג ,רבד | ךייר ריד =- (כ"חמ) , ןומא ףנל - ושתריש
 ,'תער תא עופהל ינא ךירצ הגהנתה תא בזוע ינאש םרטב ,.תוגושה תוצראב
 םילוכי ,. תוצראה לכב הקיטילופב קסעתת תוגויצהש , אוה רשפא יאש רפרש
 + הירבג :הקיטולופב רנל יד, תולשממה םע | םודוגנב הז י"ע אבל ןנא-
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 ןופרניבר רמ---,םירחא םירבדל אלו וננויער .תוחתפתה ליבשב גארל ונא םיכיהצ
 הז רבד .י"אל עפמה ליבשב תדחוימ  הינא ונל שוכרל ךרוצה ר'ע הפ רכד
 העשה העיגה אל ןיודעו םיתעל ןוזח .רותב קר לבא , לצרה לצא רבכ שי

 ובזע םילעופ האמו ףלאש = , ךכל וגמרג ונחנאש ,הז לע, הפ ורבד -- , ךכל
 ודדנ הז ךיאו ,  םילעופ האמו ףלא י"אב ויה אול  רשואמ יתייה , י"א תא

 םיבוט םופוחי אורבל תוצוחנה לע רבד יקסנלפק רמ , הזכ בר רפסמפ םילעופ
 וירבחל הז רבד רמוא יקסנלפק היה םא היה בוט לבא , םיברעה םע
 הפ אירקהל ךירצ יתייה אל ינאש , ריעה  קינמספ ריד --- ,ןויצ ילעופבש

 ךכ לכ דבעש ,םצמוצמה לעופה דעוה רבח רותב לבא ,ןהכ לש ובתכמ תא
 תולאשב ותעד תא עיבהל תוכזה ןהכל ול שי העונתה תבוטל הברה
 אירקהל םיבויח ונייה---סרגנוקה לא אבל לוכי אל םאו ,קרפה לע תודמועה
 +ובתכמ תא

 ינפמ אקוד .תווש גרוברו .רפהל עגונב .ןהב לש ותערו יתעד
 , תועוהי תודובעמ ותוא רוטפל ונא םיצפח גרוברו .רפה תא וגא םירוקומש
 קדצ אל םיקנבה תרובע רברב ,תעב אוהש המ אבהל םג ונל ראשיש ידכב
 וסבקעו ר"ד עוצה םינש עברא יפל דוע ,ןהכ דגנב וירבדב קונמכפ ר'ד
 !ה לש ותאצמה ונניא הז ןויער , דחא קנבל ונלש םיקנבה לכ תא דחאל
 העשה וא רוע העיגה אלש ינפמ והז - ז"ע וגובד אל םא , ןומיפ סוילוי
 ןורוטפל עגונב קינמספ לש היצלפרטניאה רברב .להקב הלאכ  םירבד םסרפל
 טטשנויא תא ווטפש המשאהש | ,רועהל יל שי -- קנבהמ טט שנזיא לש
 אבשב  .הנוכנ 'הננוא---יעושתה סרגנוקב ינויצוזופוא םואנ אשנש ליבשב
 אצמ , טטשנזןיא ידו תחת היהש הפוקה סקנפ תא רקבו םילשוריל ןיטנוכיל
 הז 1 קרז--טטשנזיאמ  םירבה רוריב שרדשכ , ןווהכ להנתה אל סקנפהש
 החומו ומוקממ ץפוק רזומ רמ) רטפתמ אוהש עידוהו וינפב תוחתפמה תא
 לוכו ונניאו הפ ונניא טסשנזוא רמש דךועב ,וז הלאשב הפ ועגנש לע
 םק םלואב , רזומ רמ ירחא םה םג םיחומ םיריצהמ םיבר .קדטצהל וא תוחמל
 ופינכה םא , וז הלאשב עגנש ןושארה היה אוה אלש ,ריעמ ןוספלוו . ןואש
 םושנאש המ אל .(הילע תונעל תושרה ול שי ,רברב היצלפרטניא םולח
 יאשונו הגהנההש המ אלא ,םרגנוקה ליבשב בושח אוה םירפסמ םייטרפ
 "ע טטשנויא לש ויריטפ ד"ע יל ערונשכ ,םכל םירפסמ ונלש הרשמה
 תא ןנרטפ יכ ,ונתוא םישאת היציזופואהש יתערי יכ , יתרעטצה ןיטנוביל
 ןיטגוביל .רמש , יתחמש הז םע דחי לבא ,היציזופואהל ותוכייש לע  טמשנזיא
 ,ותבוח הא אלממ אלא , הקיטילופב קסוע וניא

 ,תובוט ןגיאש תועצהב םיאב םא לבא ,םולשב םכמ תוחפ אל ינא ץפח
 םירבד ןנשו תותנשה הדיעוה תוטלחהב .יתעד תא עיבהל איה יתבוח ,יתערל
 היהוש ךירצ .תואישנה 4 רבדב הטלחההל דגנתמ ינא לכ םדוק  ,םינובנ יתלב
 לע ומוקממ החומ רזומ  .תואחמו כ"חמ) סרגנוקהמ רחבנ אישנ היצזינגרואהל
 םותוכווב יכ = ,הנוע ןוספלוו .ןאכל  ןינע הניאש הלאשב ןוספלוו עגנ רשא
 ,עיצהל אוה ןוכנש ,ןוספלוו עידומ ףוסבל .(תולאשה לכב עוגנל שי םייללכה
 העצה הפנכוה אל רחא רצמש יוחא ,םצמוצמה | לעופה דעורל ןומא ועיביש
 ,הז .ןורינב תורחא תועצה רבכ ולבקתנש ,עידומ רמיהנידוב ר"ד ר"ויה .וזכ
 רשאמ חונ רחוי ןפואב התא וגהנתיש ,האבה הגהנההל הכרבב רמוג ןוספלוו
 ,(תוכשוממו תורעוס | כ'המ) תמרוקה הגהנהה םע

 ,םצמוצמה לעופה דעוהל ןומא עיבהל עיצמ ס כי ד ריד
 תומש םירבזנ ותעצהבש אלא ,וזל המוד העצה עיצמ ר ל ס ק רנ'זנוא

 ,ומצע ינפב דחא לכ םצמוצמה פ'העוה ירכח

 ,הז ןיממ תועצהב םה םג םיאב ןוה ט עשוהי ר'רו לשנוור ל
 לובשב ןופפלוו דוח אישנהל תדחוימ הרות תעבומ ןוהט ר"ר לש ותעצהב
 ,התוא בוחרה םג אלא ,לצרה לש הלורגה ותשורי לע רמשש קר אלש

 + תיחרנ 1! העצה = ןסיקלה ינשל העצהה תא קלחל עוצמ ןמציו
 =--,ןטק .מועמ רגנכ תלכקתג העצהה .ןוהט ר"ד לש ותעצה תא ןינמל םירימעמ
 .("הוקתה, רוש תא םירש םירחא .תוכשוממו תורעופ .ב"חמ)

 העבה לע םצמוצמה פ'"הוה וירכת םשבו ומשפ הרות עיגמ  ןוספלוו
 ,הגהגהה תא םיבזוע םהש פ"עא יכ  ,עידומ אוה ןהכ םשבו ומשב ,ןומאה
 .(תורעופ כ"המ) םתלופעמ טעמב ףא זיכב ופרי אל.



 ,תישומח הבישי

 .רקובב תועש רשע 'ו םוי
 -לשרתומרגלמ הברה ולבקתנש = ,עידומ יודרנ םכמ ריויה

 . הכרב
 תאמ  הדות-לשדהמרגלט הלבקהנ .ןוספלו .אישנה םש לע

 ונילא חלשש המרגלטה לע הבושת רותב היקרוטב  לודגה-ריזיוה

 ,אטשוקב םיפרשנה תבומל  הבדנהו -.םרנגוקה םשב ןוספלו למ
 : פינה ריע הצרמ  רמייהנדוב

 תודוהל .ונילע ,הברתמו ךלוה פינר תבוטל תומורתה ץובק
 -ונירבחל  רוחיב םא יכ .הזל הקעוימה היצזינגרואהל קר אל :וייע

 יפינה תבומל הדובעב דוחיב ונייטצה היגלבו אקירפא בגנ , הערב
 םילוכי םינויצה .  תובשיתהה-תדוגאב הרבעה הנשב | ונקסעתה

 לכ ליבשב | דעונ םנמא פ"נה ,פ"נה םשל הדובעהמ ןוצר-יעבש תויהל

 תירקעה ותדובע .ודעב עובקה הדובעהדנוחב קר םלוא ,ירבעה םעה

 -גוחל .תוסנכנ .ןניא- תויביטלוקפס תודובע . ייאב .המדא .ןינק .איה
 לכל הרבח אוה פינה | יכ  ,םיבשוח * םינוש  םינוחב = .ותלועפ

 תואצוהל ק יפ פ סי אוהש ,םג ושררש שיו = ,תוינויצה .תורטמה

 תולובנמ תאצל יאשר | וניא פינה יכ * ,םיחכוש ינא | . סרגנוקה

 תודסומו לאלצב תבוטל פינה תולועפ תא ראתמ םאונה ,ותדועת

 . פינה תודיקפ תחת תרמוע הניא תיז-יצע העיטנל הבדנה . םירחא
 ישוק הזיא שי יכ םא ,ןקותמ  אצמנו  רקחנ ייאב םיעיטנה בצמ
 דגנתמ תורדתפהה תבוטל פיינהמ סמדתמרהל ענונב . םתוחתפתהב
 םג/ םימיוסמ = תוחכ .תורדתסהה \ תביטל  שידקמ פינה . הזל ינא
 . תורדתפהה ,תבוטל .םירחא םיעצמא . איצמהל .ךירצ .. תאז .ירעלב
 ..ירבעה םעהל םא יכ ,םצמוצמה פיהוהל ךייש וניא פינה

 תועצה עיצה גרוברו ' 'פורפה .פינה תא ורקבש םנ שי

 י"אב ונילע .ונלבקש  תובייחתהה םלוא ,פינה  תולועפל תונוש

 יאדובש דועב ,םינש שלש ךשמב פינה ליבשב םיפסב-ץובק תשרוד

 ונחנא :ןיאו .,תחא הנש -ירחא | תושדח תויובייחתה ונתאמ ושרי

 ,ונ5 םיצוחנ םישדח םידנופ אל . ז"ע תעכ ןורל אופא  םיכירצ
 םירבדב כ"כ תוברהל ונל ןיא :, ולולכשו 'םייקה רנופה קוזח םא יכ
 ,הלודגה הדועתה תמועל איה הטעמ רוע תמאב יכ  ,ונתדובע דע

 רתוי .תולודג פינה תואצוה יכ  ,"הריפצה,ב  רקב .ק מ 'ה
 םילוכי ונניא = ,רורב ביצקת ונל דימעה אל אוה  םלוא  .יאדמ
 תנמ לע המדא תונקל , הצוחנה הלומעתה םשל תואצוהב םצמצל

 לש תרקבה .פ"נה לש תינכתה * ידוסי ייפע לכונ אל התוא רוכמל
 תא ראתמ הצרמה ,םהש ּומכ םירברה תרכה לע הדסוימ .הניא .ק מ
 תונמל ונא םירמוא ,ופוב ביבא-לתו תיב-תזוחא ליבשב פינה .תולועפ
 םיבילעמש שי יכ ,םיננואתמ "םיחרומה, .י"אב דחוימ החמומ:חקפמ
 תושר ןיא יתעד יפל ,תדה ישגר תא י'אב פינה ילעופ
 .(כ"חמ תיתד היצילופ גיהנהל פ"נה 5 תלוכי ןיאו
 םש תויחל םייתדהל םג תלוכיה ןתנת יכ | ,שוררל קר  רשפא
 םייתדה .הנומא ינינעב סנוא םימעהל םילוכי ונניא םלוא ., םבבלכ
 . עיפשהל 'םה םיצפח םא | ,ייאב הבורמ הדמב בשיתהל :םיכירצ
 דופי םייחרזמהל ןיא .  תבשה םויב תורוגס י'אב- ונלש תובשלה
 רסיל | םייחהזמה ידיב הלע אל .דוע ,  פינה תולועפ לע םערתהל
 ,תיבויח הדובע תושעל םה םיכירצ , השרח הבשומ

 תרקב י'ע | פינה תדובע תא עירפה ילבל שקבמ םאונה
 ןיאש אלא ,ותבוטל דוע תושעל רשפא הברהו הברה = .הזרפנ
 םעה :םנ ריכי זא ,ונתדובעב חילצנ םאו | . הדובעה תא עירפהל
 . ול םיאיבמ  ונאש תלעותה תא יקרוטה

  ,ילאיתלקה- קנבה הדוכע לע הצרמ ןו סלנצק ריר |

 םלועה <

 ;אניתשלפדילגנאה = קנבה =: ודי לע .ודסונש : םיקנבה  תרובע לע
 םישועו ןנוהכ .םיחתפתמו םיכלוה קנבה .יניטנביל-ילגנאה  קנבהו
 אלא ,1909 תנשבש הז לע 1910 תנשב הלע חוירה .ליח
 לש .תוינמה ןוה * .דנריבידה תרמ תא ולידגה אל םינוש םימעטמש
 יפסכמ .ןבומכ = ,שייֶל  םיפלא ה"כ ךסב וז הנשב  הלע  ק"פאה
 1910 ראונאי 1 םויב הלע | קיפאה לש ונוה = , קנבדלאינולוקה
 לצא טידרקה .ש"יל 98800 ךסל--תעכ ,שייל 69188 ךסל

 ( 0 ,שייל 650 ךסל 1910 תנש .ראונאי 1: םויב עיגה .קנבלאינולוקז
 לש .התושרב \ התע םיאצמנ = ללכב = .שייל 47000 ךסל  וישכע

 . |  םתואש ,הוקמ  םאונה ,שייל 148000 -- היקסע יכרצל  ק"פאה
 .. | ייאל .קנב-לאינולוקה יפסכ תא וריבעיש .יעישתה  סרגנוקב .ושרדש
 '  "ולננאה .קנבה לש .ןוהה | ,וללה םיהפסמב | םקופס הא ואצמי
 80,160 קנב:לאינולוקהל  בוחד . שיייל 15000  ךסל הלוע יניטנביל
 פ'עא * ,בטיה םיחהפתמו . םיכלוה  אטשוקב קנבה = יקסע  .ש"ול
 םירחתמה םישרח םיקנב .המכ אטשוקב וחתפנ .הנורחאה .הנשבש
 רקוסו ייאב .קנבה תדובעל = ב"חא :רבוע . הצרמה | ,הזב : הז הברה
 / "ייאב .גז הנש .ךשמב תשורחהו רחסמה תוחתפתה לע הרצק הריקס
 : דוחיב = םיחתפתמ | .וז | תוחתפתה | לע  קנבה לש ותעפשהו
 ' וחתפתה אל הולמ תורבח . תועיטנ ליבשב קנבה לש םיטידרקה
 ,.קנהפ ףלא זי 5ש םוכסה קר םהילע ףסונ .וז הנשב הברה
 הדובע רתוי .סינכהל .ונא םיכירצ .. וז הנשב טידרקב םהל :ונתנש
 ., ןתדובעו םירבח םיתאמו ףלא .ןהל שי הולמ תורבח .,ייאב .תפתושמ
 " תונורקפה םוכס .הברה ןתוא לירגהל ךירצש אלא ,הפי הלוע
 ילוי + םוי רע 1910 תנש ראונאי 1 םוימ  הלע קיפאה  ידיבש
 רע קנבה .עיקשהש ףסכה | .האמל םוזחא םישכשב 1911 הנש
 0 ..קנרפ םינוילימ .הנומש לש םוכסל הלוע * הניתשלפב הכ

 רשע השמחל | רובדה .ןמז .תא םיליבגמ .םיחוכוה : םיליחתמ
 : , םיעגר

 עגונב ,ב חידה לש וירבה ,יתרומה םשב ,ק ור ט ש .ןמרה
 " היצולופ תעיבק ללכ שרור וניא  יחרזמה . ונתוא םיבילעמ .יחרזמהל
 ארוק םאונה .תדה ישדקב ןויזב | גהנמ ונהני אלש אלא ,תיתד
 תבש לולחל עגונב תמיקה ןרקה .ילהנמ5 קוק ברה לש ובתכמ תא
 \ תולוק) תמייקה ןרקה תווחב. םילעופה רצמ יהדה .שגרה  תבלעהו
 סרגנוקהש = ,עיצמ .אוח (רבדה ןוכנ אל + םיארוק י"א יריצ רצמ
 .'/ תחהל ' ינפוחיל \ עגונב  .תומדוקה תועדוהו | ויתוטלחה = תא רשאי
 ופחיתי  .ויתוזוחאבש = ,הזל .גארל  תמיקה | ןרקה ידי תא .אלמיו
 : .(ביחמ)- תדה . תווצמל רובכב

 ןהקה ילהנמל קוק ברה .לש .ובתכמש ,ריעמ ב וג ל 'צ .ריד
 הפ .ארקנו םיריצה  ןיב םיכר םירלפמסכאב . .קלחנו  םפדנ תמוקה
 ,םוירוטקרידה .ידיל עינהש םרטב ,המבה לעמ

 אל פ"נה תוזוחאמ הזוחא םושבש עידומ (ופי) .ןו ה מ ריד
 יאשונו םילעופה לש םיטרפה םהינינעב  .החובעב תבשה ללחתה
 .אלש .,קוק .ברה לע אלפתמ םאונה ,םיברעתמ ונא .ןיא ונתרשמ
 . תיאניתשלפה הצעומה לא הנושארב הנפ

 יחרזמהש .תיתדה .היצילופה דגנכ החומ (ציעופ) ן מ רק ו צ
 : "יחרזמ,ה ,י'א ליבשב רתוי השע ימ ,לאוש םאונה .גיהנהל ץפח
 וא" ,הלק  הוצמ .לע הלילה ורבעי אל .םוקמ םושבש , גאודה
 = םאונה , (כיחמ) י"אב ונתדובע לע .םמר תא םיכפושה םילעופה
 ,(ביחמ) .ינויצ לכ ליבשב .תד ינינעב טלחומ .שפוח שרוד

 אוה ., תיזנכשאל כ"חא רבועו תירבע ליחתמ .ם ְק למ ש ברה

 הפסאב ףתתשהל  הנושארה .םעפב הכוש ותחמש ישגר תא .עיבמ
 : םהיתושנר תא עיביש - ,בשוח אוח-- .לארשי .םע יריצ לש :וז .הרדהנ
 ףקות לכב  החמי .םא :,יחלומַהל םיכייש םניאש 'םיבר :םיריצ לש

 = ינניא ,םילגרב  תפמרנ .ונתרות השודקה ונצראכש ,הרבועה דגנכ



 < םלועה < , /

 ינא ץפח .רטנקל אל איה 'יתנוכ ..היהיש ימ תא םישאהל ץפח
 םירבדו -- םויתדה .וניתושגרב .עגופה רבד הזיא  השענ םאש  ,קר
 ,רוע הז .רבד = הָנִעַי אל -- קוק לש ובתכממ הארנכ ,ושענ הלאכ
 ני אלש. רבלבו ,התע רע השענ רשא תא חוכשל ונא :םינוכנ
 ונתרות .אלמלאו  ,ונמויק לע הרמשש איה ונתרות -- ,םירברה
 הנופ אוה .טילפו רירש  לארשי לש םהיאנושמ  רבכ ראשנ אל
 לדבהה תא :תעדוי הנניא תידוהיה תדהש ,עידומו .םיירטלורפה לא
 היהי | אל == היחנ ונתרות פיע .םא  ,הדובע :ינתונו םילעופ :ןיב
 , (כ'חמ) םילעופה תלאשל ונלצא םוקמ

 (תירבע .רבדמ :,תורעוס כ"חמב  שגנפ) ןי קשי םוא
 רהפהל הכירצה = ,תרעוב .הלאש אוה -- התע הפ ועגנש הלאשה
 ןורתפ ןהנ אל .םא ,הפמ תפל םילוכי  ונא יא .ןפוא  הזיאב
 םיבשויה הלא תושגר תא בטיה ינא ןיבמ :.וז הלאשל טלחומו רומג
 לכב .הלאשה תא  דימעהל ךירצ .יתושגר םג םהש ינפמ: ,ןימימ
 ; ריעמ בונליצ :ר"ד .ר"ויה .תידוהי רבה +:קיוק) האולמ .לכב ,הפקיה
 םיניבמ םָנא .םיבר םא = .תימואלה .ונתפש איה תימשרה ונתפש
 הבוטל \ בצמה  הנתשי .ףופ ףוסש ,ונא \ םיוקמ -- יידע. .התוא -

 וניריעצמ םיברש ,ךכ ידיל האיבה ונויח תוחתפתה .(הז : ןודינב
 םע לש ומויק םא: ,אופא  ,איה הלאשה :, יתדה שגרה םהל ןיא
 המואה ייח 'םעו םע .לכב .םאש ,בשוח ינא  .ותדב יולה -- לארשי
 אוה .ונמע : םויק לש  אמסיסה .  ונלצא = כיוכעא ",התדב .םירושק

 -- הנחצנת םכיתופפשהש םתא םיצפח : םא : לבא . "לארשי עמש, =
 םתוא .ריבעהל :,םתוא .חירכהל ןיא לבא ,םכידגנתמ לע :ועופשה

 הליבשב ושמתשי םא :,לארשי תדל איה הפרח ,םתער לע
 םיקסועו ייאב :םידוהיה :םיבשוי = הנש םיתאמ ..הלאכ םיעצמאב
 בושחל םכילע +י"אב הרות ילודג דוע .ורמע אל  עודמ .,הרותב

 יכינח םה .היסנמיגה .ירומ אלה ..ךונחה תלאשב לפטלו רבדה לע
 + םכחורב םתוא .ךנהל םתלכשה אל עודמו ,םכיתובישיו םכורהח
 םיכמות ונא הז ליבשבו ,תיבויח .תיכונח הדובעב תקסוע .היסנמיגה
 תא םישקבמ םה לבא ,םהל דגנתמ ינא םיבר  םירבדב ,הדיב
 . םכל םג' רוזענ -- תיבייח .הדובעב םתא וקסעתת םא .תמאה
 המ לש הריתסו הלולש אלא הב ןיאש ,םתא םכתמחלמב לבא
 קסעתהל ץעוי אוה לאמשמ םיבשויהל םג ..וחילצת אל םירחא ונבש

 ,(תורעופ :כיחמ) הריתסב אלו ,חריצי לש הרובעב
 5ש תימשרה ותעדוה תא תואישנה- םשב ריכזמ בונל'צ ריד

 רבד ,לארשי תד  דגנכ םולכ השוע הניא תונויצהש ,לצרה ריידה
 ןנתאמ שיא . ןמזה לכ ךשמב ונממ ונרס אלש ,קוחל היה הז
 ונתרותב .ונתרות לש היחמהו רחאמה חכב קפס ליטמ :ונניא
 ונא . םיכירצ לבא ' ,ונילא \ בושנ | ונתרותבו -- יייא \ תא * ונבוע
 ונממש האוצה ונל םה לצרה ירבר .תידדה תונלבסלו תודחאל

 תולאשב קר וקסעתי םיאבה םימאונהש ,שקבמ אוה ,זוזנ אל
 ,קנבהו תמיקה ןרקה לש חיודב תרמוא תאז--קרפה לע תודמועה

 לע תמיקה ןרקה תגהנהל הדות עיבמ (אניומ גי יוו צ ריד
 תדובעב העובק הטיש איבהל ולדתשיש שקבמו .הירופה התרובע
 . תמיקה ןרקה תבוטל םיפסכה ץובקל  םיזכרמה

 ,תישש הבישי
 .םירהצה ירחא תועש עברא ,'ו .םוי

 סקילפ | ר"דהש | , עירומו הפסאה תא חתופ , בוגי ל 'צ ר"ד ,ר"ןיה
 רותב קרמ ףלא תמוקה ןוקה לש תוטל חלש .ןבניממ .רבהלייהט
 תתל אוה / ןוכנ = . י"אב .םילעופה . לש םתנְקתְל רסומ תבוטל .ןושאר .םולשת

 אוה רפומ .רֶסומה תא ..קרמ .םופלא תרשע ךס ןירועשל םומולשתב וז .הרטמל >>
 ,(פ"חמ) + תמיקה א / ו א

 אל ןוילג

 ,תמיקה ןרקה לש התדובע ד'ע םישארדםימאונ העבראב. החבל םוטילחמ
 לע םיחוכול  םירבוע  םיחניב ,םיעגר רשע השמחב רובדה ןמז תא ליבגהלו
 ,.קנבה לש .ח"ורה

 ,םצמוצמה לעופה דעוהל .הרותו ןומא לומתא ןנעבהשכ :ג רב ד לג .ב
 ןנובתהל םיאב ונאשכ םלואו ..התברתה לצרה לש הלודגה ותשוריש ,ונשגרה
 הפוקתה ימיב וו תוברתהש ,ונא םיאור םייסנניפה וגיתודסומ לש םירפסמה לא
 רבצג רשאמ | ,רתוי הברה ונל  ןיא םיקנבב ,  -אמ הנטק התיה תיאנלקה
 תוברתמו + תוכלוהש תולודגה וניתודועתל המאתהב ..הנושארה הפוקתה ימיב
 תוולכלב תודועת הברה | ונל שי . דאמ אוה .ןטק---הנשל .הנשמ  תוחתפתמו
 םישוררה | םילודגה םיעצמאה תא יאצמל ףיא ,גואדל םוכירצ ונאו , תובושח
 ;ןנירבח .כרקב = תוונמה תא םירכומ וגאש הוב קפתסהל םיאשר ונא יא. . הזל
 ילנויצנרטניאה .ןוממה-קוש לא .תונפל ;םוכילצ .לנא , לוהג  ןלבקו .רחוס: .לכב

 תירוהי תרבח קנבחלאינולוקה די .לע םירסימ = ןיא עודמ , לאוש 'ףי ו ש
 רשע ל םיקיורמ  תונובשח י"פע  תתל הלובוש םייתה תוירחאל .הלודג
 הילע האבש ,הז ןודינב תטרופמ העצה .ןיכה םאוגה .הנשל חויר לבור :םיגוילימ
 ,לאוש אוהו , היסור ירוהיבש םיבושחהמ םיברו יוררונ , לצרה לש םהיתומכסה
 + תמשגתמ ותעצה ןיא עודמ

 ,רבדל םוקמה ןאב אל קנבה לש תוימינפ תולאש לע :סו קני פ ר'ד
 סיפב לע םידסוימ \ םה ונלש םיקנבה | , קנבה לש תוינמה-ילעב .תפפאב אלא
 הוירה = ןובשח תא תמסרפמ :הניא "טלעוו,ה יב לע .רועהל :ילע םלוא  ,.ןמאב
 יב = ,היצנונגרואה  תבומל קנבהמ םמדתמרהל ינא דגנתמ ,קנבה .לש .דספההו
 וניא קנבה לא תורדתסהה סחי . הול תלוביה ןתונ ןיא .קנבה לש םיפסכה-בצמ
 י"ע יללבה םיפסבה-קוש תונינעתה תא קנבה לא ךושמל ונילע . יעבדבו ןובג
 , םירוטר טסינימדא םידיקפ קר םניא ונלש םירוטקרידה | , םיבוט  רחסמ ישעמ

 . םירהוס רותב  םתוצירה תא תוארהל םיבירצ םאדיכ

 . תיסנניפ הקיטילופ איה חרזמב הקימולופה

 םיאיבמ .ןיא עודמ (א  ,לאש ףיווש רמ :  ןוס ל נצ ק ריד
 91 קר .םינתונ  עודמ (ב + ןודנולב הזריבהל ,.קנבה | תוינמ תא
 : הלאשב ביג "חו לע חנעא  יכנא = ?  רדנדיביד " רותב  םיזוחא
 םימוכס  שידקמה .קנב שי :הפיא + תבשב רוגפה קנב שי הפיא
 + תונויצה .תבוטל

 ןיא לבא % הוירחאל הרבח ונל ןיא עודמ = \ לאש ףיווש 'ח
 הפ אל ומצעל אוהשכ הז  ןינע לע .  קנבה תונקתל 'םיאתמ הז
 םא ,םירחאל הברה תוינמ רוכמל תווקל לכונ ךיא : . רבדל םוקמה
 + ןתוא תונקל םיטעממ םמצעב םינויצה

 םיחוכוה לא התע םירבוע וננה =: בונול'צ | ריד  .ריויה
 + פינה רע

 וזיא וטמשנ "יחרומ,ה םשב יתסנכהש יתעצהב .קורטש
 ! עיצמ יננה , יטרפה שפוחה תא ליבגהל םיצפח ונניא ..םירבד
 שורדל טילחמ םימדוק םיפרגנוק 5ש תוטלחהל המאתהב סרגנוקה

 + םיידוהיה םיקחה ורמשי פנה תודסומ לש תוריקפב יכ  ,פינהמ

 לכ ןונק .אוה פינה יכ ,רמא = רמייהנדוב ריר .יוָכ ריד
 לע תידימת החגשה ונל .היהתש | ,ץוחנ רתוי = רוע .ךכיפל , םעה
 ךירצ ., םיילרטיינ םישנאמ םג תוטרופמ תועידי לבקנשו .ויתולועפ
 . תמיקה ןרקה .תרובע לע תחקפמזהיסימוק בישוהל

 תא הובגה ןיקשיסוא 'ה , ינחורה רצה לא רבוע .ינא .תעב
 השענש המ לכ יכ ,שורהל .ונילע . המר הלעמל םיחוכוה .תגרדמ
 םילעופה םא ..ירבעה םעה לש ויתופקשהל םיאתי תונויצה דצמ
 דימת ומח תא בירקה ירבעה | ןומהה הנה --י'אב םמד תא וכפש
 רמשנ אלש ,הטימש ןינע ד"ע  רבהמ םאונה '.המואה ישדק רעב
 םיצפח ונחנא םג , פ"נה .תובשומב  ,ילמרופה  .רצהמ .םג ,ללכ
 לע ןגהל קר םיצפח ונא .. תונויער לש העפשהבו תינחור המחלמב
 .תודהיה חורל םידננתמה ,תוללובתה לש םימרזה ינפמ תונויצה
 ינינע לבל םירזועו תובשיתהה" תדוגאב םיפתהשמ "םייחרזמ, הברה
 קסעתמ ונניאש  ,"יחרומ.ה תא אופיא םימישאמ אושלו .תונויצה
 : (ביחמ) ..תיבויח הדובעב

 תיתרח .הלאשה * . "ןויצ | ילעופ, םשב = רברמ . .(תירבע) יו בצ -ןב
 , ןונחגא ,תודחא תועשב הפ רתפהל הלובי הנניא םינש המָּכ ה ונתוא תקסעמה
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 טפשמה .יחרומה םע חכותהל םיאב ונא ןיא ,תוערב םישפח וננה ,צ"עופ
 וז .תונלבסב , תורחא תופקשהל תונלבס ונא םישרוד םלואו ,הירוטפיההל אוה
 ותדובע לכש ,  יחרזמה תא .כ"חא .םישאמ םאונה ,ונתעונת לש .התודחא היולת
 םיחומ . תיבויח הדובע םוש השוע ונניאו תויתדה לע החגשהב קר תמצמטצמ
 הכרע תא ריקוהל : ונא םיעדוי , תוינויצהל תדה תא םינכהל .ןויסנה .דגגכ :ונא
 .ישיאה שפוחה תלבגה דגנכ ונא םיחומ לבא , תבשה תחונמ לש ילאוצוסה
 ?םילעופה .לא םידרחה םירכאה לש םסוחי דגנכ םיחומ םתא ןיא עורמ

 ,ונתעונת לש רקי רתויה רצואה .אוה תמיקה ןרקה .(יחרזמ) ןי לר ב .מ
 ריקוחל = ונא . םיעדוי  .יתוערגמ דגנכ אלא ,  םימחלנ ונא רסומה דגנכ אל
 תואנק םושמ אל. .ונישדק לע רתול םילוכי .ונא ןיא לבא ,  םילעופה תא
 םה לבא , םילעופה לש םייטרפה םהישעמב םינינעתמ וגא ןיא .  םיחומ :'ונא
 לכל תכישה הווחאב השענ הו רבדו ,יבמופב תבשה תא וללחיו ופסאתה

 רתוי םיקפתפמ ונא ןיא .תדהמ תוימואלה תא דירפהל רשפא יא .ירבעה םעה ,

 עגונב  םירקיעה תא עבקי  סרגנוקהש ,ונא םישרוד . אדירג תוחטבהב
 + וז .הלאשל

 םשב תומוא איה -- תרמוא תואישנהש המ :בוניל'צ ר'ד
 --יטרגנוקה

 רשואמ לומתא לש םויה ירחא :ןיוול והירמ ש ריד
 . הכוהב םעפמ ינויח חכ יכ ,כיכ השבי הניא תוינויצה יכ ,דיגהל ונא

 תא ונרצי הב .ונלש ישארה רצואה איה תינויצה האידיאה
 קנרפ םינוילימ | תנומש לש ןוה קר אל | .תודסומה  רתיו .קנבה
 דלוי דליו ,ינויצה ןויערה : הברה לודג רתוי ןוה םא יכ ,ונל שי
 והער תפש תא שיא םיניבמ ונניא ונרעצל .י"אב  בושיה :הל
 םייחח תא םיעדוי ונא ןיאו ,תוטשפהב ונא םיעוקשש ינפמ
 הניא םייחרזמה י'ע הפ הררועתנש הלאשה .י"אב םיוהתמה םישדחה
 , לודחל וא תויהל לש הלאש איה תאו  .דבלב פינה לש הלאש
 ינפמ אוה הז ןורינב ונלצא םידוגנה , םיקוחהמ םה םיצימא םייחה

 השדחה העונתה . םירחא םייח יאנתב תרחא ץראב ורצונ םיקוחהש
 ליבשב חישמה תאיבל הוקתה ןיב לידבהל ןיא . רבעהמ תקנוי
 לכונ תויצולוזירב אל . םיריעצה ליבשב תונויצה ןיבו -- םינקזה
 םתוא םינשנו םיכלוה םש .י"אב םייחהל השרח הרוצ התל
 םילאוש םניא י"אל ואבש םיריעצה .הליגב | וניארש  תונויזחה
 םאה .ונתרזע ילב םשל ואב םה . םהייח תא רדסל רציכ | ,ונתוא
 דחא םיייב אל ףא + ךונחה רעב י"אב רבד הזיא תונויצה התשע
 םיצולחה תא תכשומ םיימואלה םייחה שפחל הפיאשה .םש הארב
 -ןוילכב .םידמוע ונחנאו --- ונתוא םיבזוע תובברו םיפלא  ,המש
 -- רבד הזיא םש ארבל ידכב ,י'אל םיבלוהה םיצולחה ָהנהו . שפנ
 - -היסנמיגהב הארוהה תא יתיאר יכנא .םחור תא ררמת אנ לא
 .אעמיק םירצואו םידבוע םה ךיא .יתיאר .הל דימלת ןיעמ יתישענו
 ונתמחלמב .םכחורב ועיפשהו ודבעו המש םתא םג וכל .אעמק
 ונא וז הצע .ונחורב רפסחיתב דפינ םא קר חצננ סנאיללאה דגנכ
 ,יחרזמהל םג םיאישמ

 :בגנב ומכ ,םיבר תומוקמב הנה -- .תבשהדתרימשל עגונב
 םישקה םייחה יאנת ילגרל תואיצמב טעמכ | הניא .,לשמל איסור

 תרמשנ תבשה ןיא ץרא םושב םלואו .הנכס תמאב ונל הפקשנ הומו
 הרוצ םהילאמ םילבקמ םייחה םש = ,י"אב ומכ הזכ הלענ ןפואב \

 הנומתה תא ףיקהל םא יכ , תונטקב לפט ילבל ונילע .,תידוהי
 תופיאש תורמל םג -- ידוהי ןפואב השענ לכה י"אב .התוללכב
 םישפחה  ויבשוי םע ביבא-לתב רחא בוחר | היהי  םא . תועודי
 עירכת  .ביבא לתב .בוחרה -- הינש ףכב  טרופקנרפו תחא ףכב
 לאו בש, לש :: תושירד | ינימ .ונש ונל שי . טרופקנרפ לכ תא
 ידיל .אבל ונל היהי רשפאש ינא בשוח ."השעו םוק, לשו "השעת
 הדמב בשחתהל ונא םיכירצ \ ,השעת לאו. בשל עגונב .םכסה
 בכ"חא היהי רשפאש הרמב אל לבא  ,יחרומה  תושירד םע העודי
 ריה לכ תא שרוד אוה ירה עבצאה תא יחרזמהל םינתונשכש , רמאל

 0 ה + םלועה <

 .ונל בק אל קוק 'רהמ כתכמ '

 .בושיה- תרשבהל-הרבחה לא פ"נה סחי ד"ע רברמ :רמ יה ג דוב ר"ד
 לכל .תעגונה הלאש  יהוז .תונמל  ןוכנה | ןמ ןיא  תחקפמ"היסימוק

 ילואו ובכרו גחב םידוהי םילעופ ופסאתה "םיננ ןיע, תחא הבשומב---,תודסומה
 ,,יאפידואה דעוהל םא יכ ,פ"נהל ללכ תכייש הניא "םיננ ןיע, םלוא ,ובתכ םג

 הבושתל  הנושארב תוכחל היה ךירצ אוה
 יכנא  ,תיתד  היצילופ גיהנהל ץפח יחרזמה יכ ,יתרמא אל יכנא . ונתאמ
 ' שי .םיעצמא | וזיא , תיתד היצילופ גיהנהל םילוכי ונניא ו נ חנ א יכ ,  יתרמא
 : ? הול ונל

 5 .תמאה לא םימיאתמ םניא .הטימשהל עגונב הפ ורמֶאנש םירבדה
 םישנא םתא םיאצומ םא .רברה תא םיחיכומה םיבתכמ אירקמ .םאונה

 ובושוה ןא יב -- םירבעה םיקוחה לע בוט רתוי ןפואב ורמשי רשא םירחא
 םע רחי םש ודבעי יכ ,המש םבינב תא םתא םג וחלש .ונמוקמ לע םתוא
 תואצות תא םבסמ בוניל'צ ר"ד ר"ויה '.םהילע ועיפשיו םילעופה םיריעצה
 .םייטרפה םייחב = + םיורובצ  תודסומל קר תועגונ יחרומה תושירד .  םיחוכוה
 . םירבעה םיקוחה לע םירמוש ונא םיינויצה וניתודסומב .ברעתהל םירמוא םניא
 "תא ועיבה . רצ סושמש ירחאו . קפתסהל ולבות .תואישנה דצמ וז  ונתעדומב
 וגל ףתושמה הדובעה-הדש תא ונ אצמ ירה םייטרפה וונינעב .ברעתהל השירדה
 ' דחאמה רבדה תא קר אנ םיעמנ . תודחאבו םולשב רובעל םילוכי ונא וילעש
 | דצמ  האחמ היהת אל םא . ונמע ליבשב תפתושמה הדובעה אוהו- -ונתוא
 תואישנה דצמ | םירבדה רוריב תא | אצומ סרגנוקהש | , בושחא -- סרגנוקה
 -- . קיפפמל תמיקה ןרקה לש םוירוטקרידהו

 סרגנוקה .אישנ דצמ םירבדה : רוריב .ירחאש , עידומ קו ר ט ש ןמרה
 <. (כ"תמ) ןינמל ותעצה תרטעה לע רתומ והירה---תמיקה ןרקה לש רוטקרידהו

 לע רמיהנירוב ר"דהל הרות עיבי סרגנוקהש , עיצמ  םיריצה דחא
 ₪ .(המבסה תרעס) תמיקה ןרקה תבוטל ותדובע

 םא ,םיבסהל זא קר יל רשפא וו העצהל :רמיהנידוב ר"ד
 0 + תמייקה ןרקה תבוטל הדובעל .ירבח יפלכ םג תנווכמ הדות תעבה

 .תיעיבש הבישי

 | .רקובּב . תועש רשע ,'א םוי

 לש שער לוקל המבה לע םירימעמו | םיאיבמ הבישיה  תחיתפ ינפל
 האיבה לרה תא .ןלאג מ'סב "ןויצ תבהא, הדוגאה לגדר תא םיפכ תואיהמ
 , אניזאקהל תוביתנה תיכמ הכולהתב ורכעש , שיא םישש לש היצטופוד

 ריצהש , הביצעמה העיריה תא רסומו הבישיה תא חתופ יודרונ
 * תואל םהיתומוקממ 'םימק םיפסאנה לכ . הלילה תמ 8לעארזיא ףסוי םסרופמה
 ".דחא היה סלעארזיא , לודגה תמה לע םימח םירכד רבדמ יודרונ= . דובכו לבא
 לב  ליבשב תרזוח הניאש הדבא איה ותריטפ . וננמזבש םילודג רתויה םינטאה
 * היה | םלעארזיאל .ונל איה .הלופכ /הדבא םלואו ,  תירוטלוקה תוישוגאה
 .'" ותוא ,שגרה ץמוא ותוא םיאצומ ונא וירויצב .ירבע ןמא לש טנמרפמט
 " םידחוימה ,שגרה קמוע לש הלצאנה השודקה התוא , יוטבה לש ץרטה
 6 .ונעזג ינבבש םילועמהל

 םלגד לע ןלאג ט"סב. "ןויצ תבהא, תרוגאל  הדות כ"חא עיבמ ר" ויה
 , 0% הנתמב ואיבהש

 לש המרגלט ןהיניב , בר רפסמב הכרב לש םיבתכמו תומרגלמ  םיארקנ
 . הבינ'גמ םירצונ םיחרוא האמ תאמ הכרב

 או .הרגהה תלאש לע הצרמ ןוסלנצ ק ריד
 " הלוע חיסורמ הרגהה ..הרגהה תעונת רבד לע םירפסמ וזיא עיצמ
 הרמב האלה .חתפתת העונתה םא ,תורחא תוצראמ וז לע הברה

 = םישרוגמה .רפסמ לע .היסורמ םירדונה .רפסמ בורקב הלעי -- וז
 ' . ררפסמ

 ' , תומל | ץפח | וגניא .ףרוע :השק םע אוה ידוהיה םעה
 =< םירדונה .לקמ תא חקול אוה ירה =-- שפנה דע םיאב םימהשכ
 = וא תלעות  האובמ הדידנה תעונה םא ,םיחוכוה ,רדונו -- ודיב
 ' רשפא יא . ךרע םוש םהל ןיא -- תימואלה טבמה- תדוקנמ רספה
 .:תרמועה ,וז הריבכ העונתמ ,הזה בושחה ןויזחהמ ןיע םילעהל ונל

 .הרודנה .איהו - ונל .הקיזמ תחא הרירנ קר שי , ונייח  זכרמב
 - ,תוילכלכ תובסמ קר דיִמִת האב הנניא הדידנה תעונה -- .י" אמ

 רפסמ לע הקי המ אמ םיאצויה רפסמ הלע 1908 תנשב
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 ..היהתש היצזיננרוא 'לכב

 היה ימונוקיאה םרוגה אלש יהה .,ה קי ר-מ א ל .ואציש .םורגהמה
 רשפא יאש ,הרכהה איה הבסה תובורק םיתעל  .עירכמה :ןאכ
 םירחא :םירגהמ  םוש .לצא = . ולא םייטילופ :םיאנתב  רתוי תויחל
 ..םידוהיה. לצא ומכ ,ךכ לכ לודג | ונניא םירליהו םישנה רפסמ
 -- .תטלחומ אלא ,ןמזל ,אופיא ,הנניא וז הרגה

 לש לודג .קלח ,םידוהי םה םירדונה לכ לש ישימחה .קלחה
 םידוהיה לצאש ,ונא  םיאצומ םא | .הכאלמ-ילעב 'םה * םידוהיה
 הז לע די חולשמ םוש םהל ןיאש םירדונה .רפסמ הברה הלוע
 םידוהיה ןיבש ,הזב רבדה ראבתמ --- םירחא םימעהמ םידדונה לש
 ,המ ןמז ינפל ובתכ םיסורה םינותעה ..םידליהו םישנה .רפסמ בר
 ,הסינכה תושר תא םידוהיה םידדונהמ םיברל תנתונ הניא הקירמאש
 . םיהוהי םירדונב הצפח :הנניא . הקירמא םגש ,היאר ואיבה הזמו
 אלש םידדונה .רפפמ .תמאה לא םיאתמ ונניא הז רבד  םלואו
 םירחאה םימעה :ינבל עגונב הלע ,ץראה לא סנכהל םהל ונתנ
 הרגהה ינינעל היסימוקה --- ..0,5%:*ל םידוהיהל עגונבו 5
 ולעניש , דוחפל ןיא לבא .םיקוחה תרימש לע רתויב םנמא .תדפקמ
 הבורמ .תלעות  .םיאיבמ  םירגהמה .םידוהיה םירגהמה . ינפב .תלד
 הקייימאש ,ןימאהל :רשפא יא םיירסומ םימעטמ םג  .הקירמאל

 הסוח לע קר רעטצהל שי  .םידוהיה  םירגהמה ינפב תלד לענת <

 לש ןתדובע תא ראתמ הצרמה . הו עוצקמב ונלצא רדסו הטיש =<
 הרגהה קר .םהיִתוצראמ .הרגהה רורפ םשל תונושה תולשממה

 שי . ללכו ללכ תרדוסמ הנניא ,םלועבש הלודג .רתויה תידוחהיה =
 םירוצעמב שגופ היסורמ ידוהיה .רגהמהש , ןובשחב איבהל |

 + ללכ םתוא םיעדוי םניא םירחאה םירדונהש ,םילודנ םילושכמבו
 ונתפרחל --- .ל"וח תדועה תשיכרב שיש ישוקה תא ריכזהל קר שי ">>

 :נמלאו הלודג הלאשב םולכ: םישוע ונא ןיאש ,ןייצל ונא םיכירצ =
 םידדונה לרוג ."ךלוהְל הכב וכב -- תמל\ וכבבת לא, וז תירט

 םיקסעהמ םירגהמהל הרזעב -- .ונבל לא  רתויב .עוגנל ךירצ =
 ,זנכשא .ידוהיל .הרזעה .תרבח ,היסורכ :א'קיה לש יוכרמה .דעוה
 קש הירופה התרובע תא ןייצל שי = .םירחאו הירטסואב סנאילאה
 ההובעל זכרמה היהת וז הרבהש ,ובשח הליחתמ .הרזעה תרבח
 היסורב :א'קי לש יזכרמה דעוה -- הז רבד םשגתה אל ונרעצל .וז
 םימצמוצמה םיעצמ אל המא תהב "הברה השוע
 הרטמל הנשב םינתנ 'בור 50000 .וז הר ט מ ל ול םינתנש

 ףלא תאמ לש  הדידנ 'תעונת ליבשב הז םוכס אוה המ לבא ,וז = <
 הפ שי .דאמ טעמ .אוה התע דע השענש המ לכ הנשל שיא
 ,ףסכב םורגהמה תא וכמתיש ,הזל ינא דגנתמ .הרובעל בחרנ רכ
 : שארמ םתוארל רשפא יאש םירבדל עגונב הרגהה רודס לבא
 - -םינבופה .ינפב .הנגהה ,עסמ-תדועת תגשהב ישוקה ,הלחמ .ירקמ
 בושח רתוי .דוע רבד .הלודגו הכובפ הדובע .רבכ שורד הז לכ

 ץראב םהל תירסומ הרועו ,םישדח םויחל םירגהמה תרשכה ,אוה =
 . השרחה

 ,םירגהמה לש  תימיטסיס היצזינולוק לש תונויסנ וזיא ושענ =
 .דאמ םינטק ויה תונויפנה לבא

 : תודובע לש המלש הרוש עיצמ הצרמה

 םירגהמה תבוטל הדובעב ףתתשהל םיכירצ | םינויצה (א
 התע םג םינויצה םידבוע רבכ תמאב

 םיפתתשמה :בורש ,ררבוה הרגהה ינינעל הוצנריפנוקב ..הז עוצקמב
 . ונירבח םה וז הדובעב 4

 ראמ הנטק איה וז הרגה ,ייאלו אירופל הרגהה רברב (ב
 אירוסב תובר .םירעב ,םיעירכמה םה םימונוקיאה םימעטה אלו ךרעב
 רגהמהל ול .שי הקירמאב .הכאלמ ילעבלו םילעופל השירד שו
 ,עדוי.  אוהו םשל .עסונ אוה םתאירק יפ לעש | ,םיעדוימו םיבורק

 ,ול םיִבּורְק .םישנא  רצמ הּכיִמתו הרוע אצמו םשל אבישכ רימש
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 ,ונא םיכירצ . וז .הדועת -- ייאבו  אירופב ןכ ןיאש המ
 ,ונילע לבקל

 תא תשלחמ הרגההש , בשוחש ימ שי :הרגההו .תוימואלה .(ג
 םיאצויה  םידוהיה - : תשבושמ איה וז העד םלואו | . תוימואלה
 . תונוש תועפשהל אוה לולע רגהמה םלואו ,םתודהיב םיהאשנ הקירמאל
 .,ותרזעל אבל םינוכנה םיחא אצמי םוקמ לכבש ,רגהמה עדי םא
 לבקל כ!חא עיצמ הצרמה .לודג ימואל | ךרע הז רבדל היהי
 ,וז המלחה

 הכ דע ושענש תונויסנהש ,ןייצמ ירישעה ינויצה 'סרגנוקה
 ירבעה םעה לא הנופ אוה . םיקיפסמ םניא היצרגימאה רורפ םשל
 הלודג .הדובע תריצי םשל וז הרובעב תוקסועה תוירדתפהה לאו
 .הז .עוצקמב הרדופמו תדחואמ

 :םיונויצה םינגרואהמו םינויצהמ דוחיב שרוד סרגנוקה
 ידכב הדובע  ןכ ומכ .וז הדיכעב | תיניצר תופתתשה (א

 . םידדונה לש םתוימואל תא רומשל
 . אירוסלו י"אל דוחיב  ,בורקה חרזמהל הרגההל הרוע (ב

 רוזעל םיבייח .םתא :רמואו םינקירימאה לא כ'חא הנופ םאונה
 םיינויצה לכו . לו מ תא מ--םירגהמ םתאש ינפמ ,םויהמ םירגהמהל
 .(כ"חמ)- -. רח מ ל םירגהמ וננה  ונלכש ינפמ ,םה5 רוזעל םיבייח

 ,סרגנוקה תא רתויב תבהלמ הניא וזכ הלאש :ןיקצומ 5
 תלאש לע .הבושתה תא ונתנ רבכ ונחנא ,םירמוא םירחא
 ןיא :: םירמוא םירחא-- ,ונל ןיא תרחא הבושתו ,תונויצה--הדידנה
 לופטהש ,םירמוא םירחא דוע ,וז הלאש לע הבושת ללכב ונל
 ונחנאש ןמז לכ ,םיטעומה וניתוחכ תא שילחת הדידנה ינינעב
 תועגונה  תודובעב .קר קסעתהל ונא םיכירצ---םידוהיה ןיב טעמה
 תונויצהש ,רשפא יא םלואו---.תורחא תודוכעב אלו ונתרועתל /רשי
 .ירבעה םעה לש הבושח | רתויה םייחה תלאשל בל םישה אל
 ירחא .וז  הלאשל םסוחי תא םמצעל ררבל םיכירצ םיינויצה
 רפסמ הלוע | תועודְו תוצראבש ,ךכ ידריל םירבדה ועיגנה רבכש
 ו הלאשש ירחא ,ץראה ידוהי לש יעבטה יוברה לע םירדונה
 ןיע .םילעהל ונל .רשפא יא ,ןהה תוצראב םידוהיה ל כ ל תעגונ
 הלאשב םייללכה םירקיעה תא הפ ןייצל ונא םיכירצ | .וז הלאשמ
 םיכירצה :הנושארה הלאשה . ללכ םיחמומ ונא ןיא םיטרפהל-,וז
 ונא םיכירצה + םירגהמה \ תבוטל  הרובעב ףתתשהל ללכב ונא

 ףתתשהל ונא םיכירצה ?םיינויצ רותב וז ההובעב קסעתהל
 תוילאיציפס תושירד ונל שיה + וז הדובעל תיללכ היצזינגרואב
 : ג וז הדובעל עגונב

 תרצמ קלח איה הדידנה :םינוע ונא הנושארה הלאשה לע
 וניתוחכ תוזכרתה ,תונויצה איה -- וז הלאשל ןורתפה .  םידוהיה
 ןיא .ירואית ןורתפ קר העש יפל והנה הז ןורתפ , י"אב םיימואלה
 תא ןיידע תנתונ הנניא תונויצהו ,ןומהב הדידנל ייאב םוקמ דוע
 -- :תוכחל םילוכי םניאש םינומהה לש תרעובה הלאשל ןורתפה

 תבוטל םיתניב דובעל ונא .םיצפח םא ,איה .הלאשה
 ונא .ןיא--וזכ הדובעב ונא םיקפעתמ םא . לארשי םע לש ומויק
 . הדידנה תדובעמ םלעתהל םילוכי

 הז עוצקמב רובעל = ונא .םיכירצה --הינשה .הלאשל | עגונב
 רותב קר ונדבע התע. דע . םיינויצ . רותב וא םידוהי רותב קר
 רותב ונסוחי תא .עובקל היהנ םיכירצ  קפס ילב םלואו ,םידוהי
 םוזכרמ ארבל :היצנדנטה הל - שי הרגהה | .וז- הלאשל םיינויצ
 ,רשפא - . םיעודי תומוקמב ןומהב | םיצבקתמ  .םידוהיה = , םישדח
 וסניש ,הז  ןויזחב םיירקיע = םויונש  איבהל = ןויסנה תא ושעיש
 ןמזב םישענ הז .ןיממ :תונויסנ . , םודוהיה .םירגהמה .תא רז פל
 .= .לדתשהל .,.ונא = םיכירצ -- .םידוהי = םיפורטנליפ + דצמ = ןורחאה

 ,אופא

 ו



 -- + םיימואלה .וניתוחכ תא שילחתש ,וזכ היצנדנמ דגנכ דובעל
 רוזענ םא .שיא ףלא תאמכ הנש לכב איסורמ םיאצוי תעב
 הער הזב .איבנ אלה -- םיוונב | ונרוזפ תא קר | לירגהל ונדצמ
 הרובעב ףתתשהל ונא םיכירצ הז םעטמ , ונמצעל הלודנ תימואל
 העבוהש השירד איה--הרגהה תעינת רודס .םיינויצ רותב וז
 רוע ., טרופקנרפב היצניריפנוקה ינפל רוע | ,בר ןמז הז ונלצא
 גרוברטפב א"קיה . לע לועפל ןויסנה תא יתישע 190% תנשב

 וצפח אלש ינפמ ,הלילשב הזל ופחיתה זא ,וז הדועתב קסעתהל
 -- . תירוהיה הלאשב תודוהל

 הכבופמו הקומע רתוי הברה איה תידוהיה הלאשה ונליבשב
 תלאשב םירפוכה ונכותבש תודוסיה םתואל לבא ,הדידנה תלאשמ

 ךשמב ,ריאממ ןולפל רבכ איה וז הלאש תנצה ,ללכב םידוהיה
 הלאשב קסעתהל ףוס ףוס וליהתה  םירחאה . בצמה הנתשנ ןמזה
 דגנכ * . "היצזילנויִצניד,הו רוזפה איה--םהלש היצנדנטה לבא ,וז
 . המחלמל תאצל ונילע וז היצנדנמ

 ינינע% םרגנוקהב ףתתשהל ,אופא ,ונא םיכירצ
 .היצרנימאה

 ; וללה תויצולוזירה תא עיצמ הצרמה
 תאצוה קר אל םידוהיה םינומהה .תרידנב האור תונויצה

 -תרצ לש האצות לכ םדוק אלא ,םייללכה  םיימונוקיאה םיאנתה
 טלחומה ןורתפהש ,אופא תאצומ תונויצה .  תירוטסיהה םידוהיה
 הלאשה ןורתפב ירוטסיה רשקב איה הָרושק וז המילבורפ לש
 םלואו .  ייאב = תילאירוטיריטה | תוזכרתהב | רמולכ > ,תידוהיה
 ,ןמז ותואל קר הז  ןורתפ תורשפאב תנמאמ תינויצה .תורדתסהה
 רחא :דצמו ירבעה םעה לכ תא .רֶחא  רצמ תוגויצה ףיקת ובש
 ,חרזמב תויבויח תודובע רתוי הברה לע תוארהל הל היהי רשפא
 התלקהב תונויצה האור בורקה  דיתעהל ענונב , ייאב דוחיב
 םונומהה ליבשב הבושח תינמז  םייחדתלאש הרגהה לש הרודסו
 ,הב ףתתשהל םיבייח תוימואלה תוצובקה לכ חכ יאבש ,םיצחלנה

 5כב ונא םיאור תיללכה ונתפקשהל .המאתהכ םלואו

 , תימואלדיטנא | המגמ --םידוהיה ינומה תא | תורזלו רזפל הפיאש

 , םתוימואל לע םידוהיה ינומה תא ריבעהל הלולעה

 תונויצה תפתתשמ םירחא םינוש  םימעטמ = םגו הז םעטמ
 תורוסי לע  דימעהלו זכרלו  ררסל תונווכמה תופיאשה | לכב
 שיש  ,תונויצה איה תנמאמ , םידרונהל .הרזעה תֶא םייטרקומיד
 תולוכיה | ,הרגהה עוצקמב = םינוקתו תוליעומ תודובע ינימ הברה
 , םינושה  תודוסיה ןיב הזער-תפילח ייע קר | יולנ יריל אבל
 -ימאל .סרגנוקה ןו יער תא הכרבב אופא םרקמ ינייצה .סרגנוקה
 , הז .סרגנוקב ףתתשהל םינושה םיטנמלאה תאמ שרודו :היצרג
 היהי םאש ,אבה לעופה .דעוה תאמ  שרור  ינויצה  םרגנוקה
 ,תולודגה תויצזינגריאה וב .ופתתשיש ,היצרנימאה ינינעל סרגנוק
 רותב אוה םג וב .ףתתשי ןא  ,הזב  אצויכו תוילארשיה תולהקה
 תויהל הכירצ ונלש אמסיסה .. היצזינגרוא

 ,םויללכ .םידוהי תוחכב .הרגהה לש היצזינגרואו רודס (א
 ,רוזפ אלו זוכר (ב
 רעצו רעצ לכ ,תרומב הרובע לש תורשפא לכ :תרוקח (ג

 התורשפאו חרומה לא הרגהה יאנת 'תריקח םשל םישוע ונאש
 קר אל אבל ונא םיכירצ ...ונתרטמל ךררב | םינפל רעצ אוה
 ,(כ'חמ) תרזמה לא .הרגהה ד"ע .ןכומ רמוחב םג אלא ,וז .השיררב

 ןואש םק םלואב) .לערה רירה םכלש ניהנמה :שטי רט
 . 09 הז ונגיהנמ אוה ךלש \אלו, : םוארוק .תולוקו

 רבדב 1908 תנשב םירבד"רשקב ימע אב  לצרה ר'רה
 : רגנכ .הרגהה תווכרתה  .תרטמל | ,היצרגימאל"דרשמ \ רוסי

 םנ אוה ירשפא היצרגימאה תלאש לש ינויצה  ןורתפה ..הרוזפ
 ראמ טעמו הקירימא ד"ע הברה הפ רבד  ןוסנלנצק ר"ד . התע
 אל םאה .הקירימאב םידוהיה תויכו תא הפ םיעטה אוה , י"א ריע
 לע ךומפל רשפא המכ ,שפוחה = תוצרא \ רהיו = הילגנא .והורוה
 + ינויצה ןורתפה לע הארה אל .ץודמ % הלאכ תויכז

 . ,םיידוהיה .תוחכה לכ :ונל ןיאש | ןויכמ יב ,רמא  ןיקצומ
 ינפ> רע .ןוכנ אל הז .לבא . ןויעב קר .ונלש ןורתפה ראשנ
 עוסנל ולחה .זאמ . םייתר םימעטמ | קר יייאל ועסנ - הנש םישלש
 רפסמ הברתה הנש 16--1% :ךשמב ,תוילכלכ תובסמ םג םשל
 ,,איה הבה היקרוטל הרגהה .תורשפא . םינשדופ י"אב םידוהיה
 "ו, יגכו הניטניגרא הקירימאל תידוהיה ,הרגהה תא .הושמ | םאוגה
 הדובעהל : דוחיב .םירשכומ | םידוהיה =, היקרוטל < הרגהה לא
 0 . תינוריעה

 , ביחא םלוא .,'ציפ הנומשל הכ דע ולע היקרוטב לובגה-יסמ
 : ןייע .. ציפ 15- רע .םתולעהל הפיאש שיו ציפ 11 דע .ולעוה
 טעמכ .ןיא .היקרוטל | הרגה ,  היקרומב  הישעתהל  תופח .ןתנת
 םלוא \ ,אחרוא:בגא וז הרגה לע ורבע הפ | . תידוהיה דבלמ
 + דאמ איה הבושח היקרוטל

 ונילעו היקרוטל בושח םרונ איה .היקרוטל תידוהיה ההגהה
 אקתפה, . םשל. תירוהיה הרגהה תא לידגהל לכונ אל םא ,תוארל

 ' 8 = ,םירגהמה | םירמוע הקירמאב םנ .כיכ הארונ | הניא "המודאה
 "= תואַצוה .היצרגימיאה-תודיקפ .תחגשה תחת הברה ןמז םידיהיה
 םוכס לא בל בושל ךירצו .,ןה תובר :אל .חרזמב  תובשיתהה
 תוירשפאה תא ראתמ םאונה .הקירמאל העיסנה תואצוהב ףרועה
 דימאל .ררשמ דפיל ,אופא עיצמ יננה  ,היקרוטב  תובשיתה לש

 :הנייהת  ויתורטמש  ,ןילרבב היצרג

 ,היקרוטל הרגהה ריע רמוח ףוסאל (1

 6 .הלאה תועיריה תצפה ₪
 תואצוההל עגונבו . היקרוטל ינויצרגימיאה םרזה תכימת 8

 -זאו ,הנש .לכב סרגנוקה תא ףופאל ' עיצמ אוה --  תושורדה
 הנשבש ,ונא םיערוי ןויפנהמ = , היצזינגרואה. תוסנכה | הנפסותה
 ףוע עיצמ אוה = . תובורמ לקשה | תוסנכה --- םרננוק הב לחש
 " המורת לבקל תרמוא תאז ,ינמז םולשת רותב לקשה תא ונלצא גיהנהל

 .יתנשה לקשה ימולשתמ תרטופה ,תחא תבב הנוגה

 " םרגנוקה לע רועש הבורמה הדובעה לע הארמ ןוס לוו
 "> " הלאשב ועצוהש תויצולוזירד רע תוטלהה לבקל עיצמו הב לפטל
 "| תא | ןינמל םידימעמ .תלבקתמ העצהה .םיחוכו רלב וז
 9 . תולבקתמ תויצולווירה .ןופלנצק ריד עיצהש  תויצולוזירה

 .ררשמ רופי רברב שטירט לש ותעצה תא רופמל םיעיצמ
 ,תיאניתשלפה היסימוקהל --  הרגהה | ינינעל | דחוימ
 , תלבקתמ

 הבישה הלאשב הטלחה לבקל רשפאזיאש ,אצומ ןיקצומ
 = עיצמ אוח , יוארכ םדוק סרגנוקה ןהב לפט א; םא 'הרגהה תלאשכ
 : תויצולוזירה תא דובעתו רמוחה תא ןיכתש תדחוימ הדעו רוהבל
 היסימוק ,הרחבנ םויה ררסל םיחוכו ירחא | ..סרגנוקה ליבשב
 = יה ,קינמספ ריד ,ןמרקוצ ,ןיקצומ ,ןופלנצק רייר היהמ תרחוימ
 תא םג :ףרצל םיעיצמ -- . יקפרבולו םוקצורב ריד .,ןוהמ עשוהו
 "| ףוחבל .םיעיצמה םיריצ םיאצמנ :רשא . החומ .ןיקריפ ,שטירט
 ונגיהנמ .רכז .תא רבכמש ימ .היהתש היסימוק .הזיאל שטירמ תא
 --העצהה תא ןינמל םידימעמ .ןואש םלואב .תאזכ השעי אל לודגה

 . שטירטב סרגנוקה רחוב לודג תועד בורבו

, 1 

 " | חעצהה
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 ויה =  רימ- -- .ההבחל | םירדתסמ =

 : .תינימש הבישי

 ,םירחצה ירחא תועש עברא 'א םוי
 . תוברתהו ןושלה תלאשל הלוכ תשרקומ התיה וו הבישי

 . תירבע קר ורבד םימאונה .תירבעב הלהנתה וז הבישי לב
 :ןיקשיפ וא ריויה

 ,התוחתפתהו תירבעה ןושלה לע תירבעב איצרמ בול וקו
 השירדב --- התוא םייסל דיתע אוהש ,הזב ותאצרה תא ליחתמ אוה
 הצעומ שיש ומכ | .תורפסהו ןושלה ינינעל תרחוימ הצעומ דטיל
 יתלבה ןיב עיש יבבוח שי אלה ,ונתוא םילאוש . י"א ינינעל
 הנוש םלואו . וז הדובע ונתאמ אקוד םישרוד םתא עודמו םיינויצ
 םיליבשמה םג .םירחא לש וזמ  תירבעה ןושלה לע ונתפקשה איה
 תירבעה :הפשהש ,בושחל וליגרה םה ,תירבעה ןושלה תא ובבח
 אל םה  ,השרחה הלכשהה ימימ ליחתמ ןמויק .תירבעה תורפסהו
 ןושלהש וניבה אל ,ןושלה לש תיעבטה התוחתפתה תא וניבה
 ,רובצה ייחב ,רחסמ ינינעב ,החפשמב םג ,תיבב םג תמיק התיח
 וא םיפסאתמ ויהשכ םיינעהו הכאלמה ילעב םג .. תושרדמ יתבב

 תירבעה | ןושלב  םישמתשמ
 תירבעה ןושלהש ,םייחב עוצקמ היה אל .םהיסקנפו םהיתונקתל
 רתויה אנושהש  ,רשפא זא היה אל כ'עו םוקמ וב הספת אל

 ןמז לכ .התע ומכ  ונברקב  תומש השעי ,ץראה םע | ,לודנ
 ,תועד > יקולח םנמא ויה םירשפא הצופנ הרותה תעידי התיהש

 לע ,רחא דופי לע דמע לכה לבא ,םימש םשל תוקולחמ ויה
 ןוש"ה = ,.והער תא ןיבי שיאש = ,הוקת .התיה כ"עו הרותה' דוסי

 םינושארה תורודה תא ןיבהל :םירבד יינשל ונל .תשמשמ תירבעה
 םג ןיא  תקספנ : ןושלה תעידיש םוקמב .והער תא שוא :ןיבהלו

,/ 

 ו ג יל
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 תא וניבה  לבבמ הלוגה יבש \ .והער .תא שיא ןיבהל תורשפא
 התרהטבו ןושלה > תעידיב וקדקד כיעו  ,הז רבה .לש ותובישח
 ,םהיריב רמתשתו | םייקתת תירבעה ..ןושלהש םיריפקמ ויהו
 יבתכ תמיתח םע הקספנ אל הירבעה ןושלה לש התוחתפתה
 איה הנשמה ןושל םג ;םינושארה םיליכשמה ובשחש ומכ ,שדוקה
 הב רברל רשפאש ,תקיודמו הרורב ןושל איה ,םינפל לודג דַעְצ
 איה .אלה -- תינברה תורפפה םג ,םייחה יכרצמ  רבד לכ לע
 אלה דרפסב | תורפסהו .אוהה ןמזב 'בצמה יפל תירבע תורפס
 תומימ םינש ףלאמ רתוי ירחא .םיתמה תיחת לש תואלפנ התארה
 ושדחש | ,לוריבג ןבאו .יולה הרוהי 'ר ונל ורמע לאקוחיו והיעשי
 רייצל םג םילוכי ונא ןיאש רבה ,שרחמ התוא ויחהו ןושלה תא

 תורפסב קר םיאור ונאש ,הזה סנה .וריציצו טורימוהל .עגונב ונל =
 תודחא ירה הרותהו ןושלה ,םעה . הרקמבש רבר ונניא תירבעה =

 לע  ותפקשהב םיעודי תודוסי ול ויה ירבעה םעה םג ,תחא
 תמיק ןרקל ויה אלא ,ונתשנ אל וללה תופקשהה ,תירבעה ןושלה
 תויתואה .הרוצה ןה תודוקנהו רמוחה ןה תויתואה = .תוריפ אשונה
 .בתכבש הרות ןה

 ,ירבעה םעה לש רחוימה ןורשכה תא םיאור ונא הפשב םג
 ,וז היטנ ול שי ןושלה םגו םילצאנה םירבדהל תדחוימ היטנ שי םעהל
 ,.ץראה םג ךכו םעה אוה ןושלה ךכ ,םראה אוה ןונגפהש ומכ

 ןיבה ועבט שוח י'ע ,םיכורמ םה ץראהו הפשה ןיב םירשקה |
 םימע .ןיב רוופה ךותב רובחה תא  קיזחהל דוטיה והזש | ,ונמע
 תרימשב לשרתהל תושרה ונל שי םא ,לאוש ינאו ,תובר תוצראו
 הזה חכה --- הנש םיפלא ךשמב ונילע רמשש ,חכהו רצואה ותוא
 ,וב תושעל םילוכי .ונא המ ,םיעדוי ונאשו החמתה רבבש

 ,תוירשפאה לכ תא ,תוצוצינה לכ תא ףוסאל ונא םיכירצ
 ונתא יח אוה .הזה חכה לש הפטל הפטו הטורפל הטורפ ףרצל | <

 'אל ןוילג

 ,.1ז תורפסו ןושל לש השדחה .התוחתפתה תא ונא םיאור  ,םויכ
 אלה -- התעו םיחתפה לע בבסש "רבחמ,ה תא דוע ונא םירכוז

 ,תירבע .תורפסלו ןושל5 תורבח שי ,םיררושמ שי" ,םירפוס שי
 הז יונש  .זובל דוע ונניא .ירבעה "רבחמ,הו ,םירבע םיארוק שי
 ,.וניגיעל הרצונ אלה השרחה תורפסה לכ ,וניניעל .השעג אלה
 ,רחא וא הז םרזב ,תרחא וא וז העונתב םיִצור ונא ןיאש רשפא
 התוחתפתה רקיע תא רחכל ןיא אלה לבא  ,רחא וא הז רפוסב
 תא ,הישות תא ,ףסאיחא תא ריכזהל ונא .םיכירצ ..תורפפה לש
 ,"תורפס, ,"הירומ, תא .רודגיבא ןב לש הלודנה הקיתוילביבה
 :השרחה הקיטסיצילבופה תא םג ריכוהל ונא םיכירצ ,"ןמגרוה,
 בושל הוקת ול שיש יןמזה:רה, תא ,תשדוחמה ."הריפצה,. תא
 -- הריעצה תורפסה תא ,דוחיב ,ריכזהל ונל שי --- ,חתפתהלו
 תיר ,שדח וג . ונתורפס ךותל הסינכמה ,תילארשיצראה תורפסה
 תא יקנעה לעפמה תא ריכזהל ונא םיכירצ ,הרש חיר ,שרח
 יציקמ, תא םג ריכזהל שי -- ,הדוהי-ןב לש  לודגה : 'ןולמ,ה
 םהב שיש ,םיבר די-יבתכ האיצומהו הקזחתמו תכלוהה ."םימדרנ
 יתיוקש ,לודג לעפמ תחא םעפ יתרשב הוה םוקמב ,לודג ךרע
 ,ז המב לעמ יתחטבהש ,תירבע הידפולקיצנא תאצוה --- ול

 ,האלמ אל --יל ונתנש החטבההש :ינפמ | ,ומיקתנ אל זא יתווק
 דובעל ,רובעל קר ונא םיכירצ .דוע לטב אל ,החרנש המ לבא

 תרמתמ הדובע םיאור ונא ןיא עוצקמ םושבו םוקמ םושב .רובעלו
 ונאש | םירבדה תא | .תירבעה תורפסהו ןושלה עוצקמב וזכ
 אוה ךכו ,סנ רותב רוע םישיגרמ ונא ןיא -- םוי םוי = םיאור
 יתולחהשכ ,הנש םירשע ינפל . ירבעה - רובדהל עגונב רברה
 תומולח לעב ינאש ,ירידימ .דחא יל רמא,--- ירכע -רוכדל 'ףיטהל
 ונוליחה ,איבנ ינאש ,יל רטא וישכע ,(עגושמ : רָמאל ץפח יאדוב)

 ,תונויצב וז תוחתפתה ,ונא םיאור אלה התעו תוקונית רותב
 ,יל רמא ,תירבעב דחאל יתינפשכ ,ןושארה סרגנוקב ,לשמל
 .וילא ל ל פ ת מ ינא ולאָכ ,םשור וילע השוע ינאש

 רובדל העונתה תוחתפהה לע  הרצק הריקס ןתונ םאונה
 , תירבע תוברתלו ןושלל תורדתפהה דע הרורב הפש ימימ ,ירבע

 הלוכי לבא ,תונויצה תרגסמב | הרוגפ םנמא הנניא וז תורדתפה
 רשבל דוע ץפח ונניא ,  וננויערל הבורמ  תלעות איבהל איה
 %ע רבחל. רבכ רתומ לבא ,םאולמב ומשגתה אל ןיידעש םירבר
 בתכ הז .דפומו ,וז .תורדתפה לש התולדתשהב רסוהל בורקה רבד
 תומדקתה שיש ,אופא = ,ונא  םיאור -- ."היחת,ה תא ולגד לע
 , םיצורמה ןמ  ינניא  ,"םיעשרה = תולש,מ יב ןיא - - . םייח שיו
 לכ תא שוכרל ' ונא םיכירצ =. דאמ  ביצעמ ןיירע וללכב בצמה
 םהש :,םהילע \ םירמואש ,לארשי ימכח + םיאור ונא המו ,םעה

 אל קר .םלועבש 'תונושלה  לכב םיבתוכ לארשו תמכחב םיקוסע
 לכב םהיסקנפו םהירפס תא םיבתוכ תוילארשיה תולהקה ,תירבע
 --תעכ לארשי תמכחב :קסועה ,תירבע אל קר ,םלועבש תונושלה
 ןברוח ,.ירבעה 'שדקמה ןברוח :הז אלה . ןושל םיעבש תערל ךירצ
 הכרב = ועיבה --הז .סרגנוקב החיתפה תשררב .תירבעה הרותה
 ,םתא םיבשוח םא לבא = ,תירבע תוברתלו הפשל .תורדתסההל
 - םתבוח ידי םיינויצה תא איצוהל ירכב .,הארבנ  תורדתסההש
 השדהה . תורדתסההש * ,ינא , הוקמ ..הלודג .תועט | םיעוט םתא
 תא .קוחפל .םילוכי .ונא ןיא לבא ,םיבוטו םילודג םירבד השעת
 הצפח \ תינויצה  תוררתסהה םא . תירבעה .תורדתפהה לעמ אשמה
 האב , תביחמ וז. תוליצא .ירה--היחתה = תעונה לש היוטב תויהל
 תוארל .רבכ / ונא םיצפח . תאזה הרוקח יבועב םנכהל העשה
 הז רבדו ,ולאה םישעמהל םירקיע עובקל \ ונא  םיכירצ . םישעמ
 :תושעל סרגנוקה ךירצ

 לש .חלעמל האיבהל .,י"אב ןושלה תא .תויחהלו ביחרהל א
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 ,יהרטמה לא ,עיגהל רצוכ |

 אל ןוילנ

 וז הרובע , םע תפש
 ,ונתדובעבש

 :ו"ע :תיחרומה תורהיה :לא .י רב ע ה חורה תא םינכהל (ב
 םא ,תירקיע הרובע וז םג ,תושרדו תואצרה ,תורבח ,רפס יתב
 רתוי דוע--םמעל  םינמאנ ויהי תוצראה לכ ידוהיש = ונל ץוחנ
 ליבשב הז רבר לש ותובישחו ,חרומה ירוהיל  עגונב רברה  בושח
 ,המע םיחכותמו .סנאילאה םע ונא םימחלנ , רעשל ןיא--תונויצה
 ונניא ;ז רבד לבא ,חרזמה ידוהי לע הקיזמה התעפשה ללנב

 ,הלש רפפה יתב אל םא חכה תא םנאילאהל ןתנ :ימ יב ,קיפסמ
 תא ועדי .םה ,הקיטילופ .םישוע רציכ .וערי םה ?הלש הרוטלוקז
 ,םירמוא שי -=- .ןאדעס לצא חצנש ידמלמ,ה לע .יזנכשאה םגתפה
 ידוהי תא ךנחל - תורחא תוצראמ \ םיאב .םידוהי ,''תוזע, אוה הז
 ,תירבעה הלמה םע אלא  ;ונדבלב אל םיאב ונחנא לבא ,חרומה
 תא תושעל םשל וכלי אל" ונלש םירומה =, ירבע ה חורה םע
 , םידוהיל םתוא .תושעל אלא = ,םינמרגל וא  םיתפרצל םידוהיה
 םידרפסה םידוהיה תיחת .אופא ,איה ונל תובושחה תודובעה תחא
 -- + םיינחור םיעצמאב

 היולת * הלוגבש לאהשי .תולהקב הידוהיה הרכהה :קוזח (ג

 איה .ונילע תלפוכמו .הלופכ :הבוח כיעו = ,תירבעה ןושלה ,תעיריב
 אל םא ,"תולהקה שובכ, והמ ;רשפאה לכ תא הז 'עוצקמב הושעל
 ישארל תוריחבב :וחצנ :םיינויצש  ,םירקמ ויה רבכ אלה :,וזכ הרובע
 לש רבדה ,םינינעה 'בצמ הנתשנ רבלב הו י"ע םולכו ,הדעה
 תגהנהב םיפתתשמה םיינויצה | תא .שורדל  םיכירצ ונאש שממ
 ירשפא הז רבד . תירבעה ןושלה 'ליבשב םחלהל אוה --- תולהקח
 םהיסקנפ תא .בוהפל .תולהקה לע ,לשמל -  ,הריזג .םוש ןיא ..אוה
 ..תורז תונושלב .םהירפס או

 ךלוהש -ימ .הז רבדב תפומל תניהל םיינויצה לש םתבוח (ד
 .הזל  הקרצה ול היהתש ' ךירצ ,חיכוהל

 םיסרוקו רפס:יתב דופיל נואדל .תביוחמ: תינויצ הדוגא לכ (ה
 רמוחה ' תא  איצמהל 'הכיהצ | תיזכרמה הכשלהו = ,ןושלה רומל
 תויהל הכירצ  םיינויצה תורסומה לכב תטלשה | ןושלה =. שוררה-
 :וללה תועצה עיצמ ינא הלאה םירקעה תא גישהל ידכב ,תירבעה
 ךונחה ינינעל .ת ח א * | תורבח יתש רסיל רשפאש | ,ינא בשוח
 ,רפסה:יתבב ןושלה תא תויחהל איה .התרועתש | ,רפסה-יתבו
 ךונחה .תושירדל ןושלה תא .לגסל * .םישורד רומלדירפס איצוהל

 הרבחה .תורחא .תוצרא טכבו .םהיבב ןנשי ולאכ תורבח .אצויכו
 תייחת קר אל = ,ןוו ש ל רותב ןווש ל ה  תיחתל איה .--- חינשה

 תשמשמ הז -רבדל . ןושלה  תרשכה ,רּוברֶה יופי םגאלא .,רובדה
 םיעצמאה תא אוצמל רשפא ולא תורבח ליבשב ,תרחא הרבח
 תא דוע רתופ ונניא הז רבר לבא .םירבח \ תומורתו םירכח :ייע
 ההובג היצנטסניאל" ונא םיכירצ .רפדב יעהמ רצ דוע שי" ,הלאשה
 ,הימרקאל ונא םיכירצ---תוינשלבה תולאשה \ ןורתפל .תיביטירוטיוא
 תרבח תא אל ,רפסה-יתב תרבח תא אל דסיל םיאב ונניא
 עגונב םיקרפ ישאר .רבכ :יל שיש פיעא ,הימדקאה תא אלו  ןושלה

 םיעיצמ רנא הפ . ךכל .תעכ םילגוסמ ןמזה אלו םוקמה אל ,הזל
 בשחת אלש = ,וז הדובעל .דחוימ  רוחמ תונויצה .הגהנההב עובקל
 << ונתרטמ לא בהקתהל ועוסת וז הטלההב ,הלפט הדובעל תאז

 .(תוכשוממו .תורעוס כ"חמ) , וננושלו ונמע .תיחתל

 םירקיעה דחא אלא ,הלפט  הדובע .:הנניא

 ינאו .,םימאונ  םישלש . ומשרנ רבכ  :ןי קשיס ו א :רייווה-

 . ץרמנ רוצקב רבדל .םימאונה תא שקבמ

 בל םישל שי ,לכה רוע וגניא ירבעה .רוברה : :טכנ ריד
 ,םיישממה םיעצמאה תא וגל הארה אל בולוקוס 'ה .,ןכותה לא םנ

 שש 10% | +

 ., 3% םלועה <

 0 השע םויה הז : בםותכה ירבהב ליחתמ סכיד לאומש ריד

 הרוטלוקה .תלאשש ררבוהש ,ריעמ וה .. וב .החמשנו .הלוגנ =--'ה
 ונניא - ייחרומ,ה םג :.:ןנתרובעב .ןושארה .םוקמה תא התע .יפופתה
 'ןושלל  תרחוימ .תוהדתסה ורציש . ,היארהו ,וז הרובעל ..דגנהמ
 ןמזב  .ונתפש תא .תויחהל קר אל ;ונא םיכירצ .תירבעה .תוברתלו
 םישפחה םג :,םיררחה םג . קיתעה ונחור -תא :תויחהל .םג אלא  ,הז
 חירמו = ונתמדאמ = ונקחרתנ יכ ןעי--שדוקה .יבתכ ,חורמ. וקחרתה
 ּונא ןיאש ינפמ ,הכלהכ שרוקה יבתכ :תא, םיניבמ וגא .ןיא ..הרש
  וזב וז .תורושק לארשי .תורפסו לארשי :חורו ,ונתמדא לע םייח

 םוקמ לכבש ,טילחהל .סרגנוקה לע .: םכי'ד לא לצ ב ריד
 ירסעה = רוברל = הרוגא . רפיל. . תבווחמ .איה תוגויצ הדוגא שיש
 / ,.הז .ןודינב .ריעצה .ךודה .לע .רוחיב עיפשהל

 םעט  רותב  ,םישאר  םימאונב רחבל עגצמ ןמנורג ריר
 .,היצרטסנומיד םשל "= קר אל םולה ונאבש , ,ףיסומ אוה .ויהברל
 סרגנוקה תבישי תא. השוע הפ .תירבעה רובהה) .,הדובע םשל אלא
 + < = + תיצרטסנומירל

 םעטהל ענונב . ןינמל רומעא < העצהה הא :ןיקשיסוא
 -.וניא . וננושלב 0 יל - שי ךבדל .ןמנורג- רה .ןתנש
 . תלבקתמ העצהה , רבלב .היצרטסנומיד .ונל שמשמ

 "תא .עיבמ אוה יחרזמה םשב .,(יחרומה חכ אב ןילרב ,מ
 7 החצנ | הדובע תונש  ההשע שמח ירחא 0 ינש לע ותחמש
 .רברה * ,תירבעה : ןושלה איה הדיחיה  וננושלש ,הרכהה ףוס ףוס
 / - נומכחתה ןוה הלועגבוקרחב | ןהכ..המ תבדנל תודוהש ,אוה ינשה

 / . קרמ" םיפלא ףשמחו םירשע האמל
 הקלחמ = הנהנהה = רי .לע .דסיל..,בולוקופ רמ לש ותעצהל

 !\ לש ורקיעב רגנתהל רשפא יא  ,תורבעה 'תורפסהו ןושלל .תהחוימ
 ". "אול ,םורה  -ירחא .םיכלוה .םניא תועדבש םירבדב םלואו--- ,רבד
 ,רתוי תיקתמ לארשי םע היה אל-=בורה ורחא םיכלוה ונייה

 / יינפמ ,השעמב בולוקוס לש .ותעצהל םיכסהל רשפא יא הז םעטמ
 ,הילע :וחורמ ךפשי אל וז הרובע להנמש ,רשפא יא ףוס ףוסש
 החור פ'ע | העיס לבו = איפונכ לכ קסעתהל הכירצ וז .הדובעב
 : , = + (כ'חמ) התינכתו

 .ךותל לבק ירישעה סרגנוקהש ,אוה :הרקמ אל .ןיקריס
 " תוגויצה הפקשההש ,הדמב . תיתוברתה .הדובעה תא  ותדובע
 לש  התובישח .הרכוה הדמב הב--הקמעתהו החתפתהו הכלה
 + םידוגנה ,בלבש ערקה ונלצא .הידגרמה התיה םינפל .וז הדובע
 * ,ונמוחתב וראשנ הידגרטה תא ושינרהש םתוא לבא  ,םיימינפה
 לכ לא .שאר תולקב . םיסחיתמ / . םירחא \ םימי ונל :ועיגה וישכע

 תוכרעמ תא םיבזוע  ,ונמויק .תלאש לכ לאו  םיימואלה ונינינק
 .ימי .לכב .לארשיל םימי ויה אל . ביואה הנחמל םירבועו לארשי
 /המואהל תושחכתהה ךכ לכ התבר םהבש | ,הכוראה יתולנ
 תמב ונ5 ןואש ,הדבועה הזל  המרג הברה . וישכע ,ומכ הרמההו
 המואה לש התחנא לוק תב עמשת הנממש | היזכרמ-תימואל
 < קזחתי ייאב ונוכרמש אלא--וז הכמל .הפורת  ןיא , תילארשיה
 % קוזחל .אופא .נארל .ירישעה * סרגנוקה לע .. הלונה לע .עיפשיו
 :ףינפ רחבי סרננוקה ש > ,ינא .עיצמ - . תוברתה .תדובע
 םע י"אב  תיתוברהת הדובע ל הגהנההב דחוימ
 :.רחוזה ותוא = רועי תונויצהל .ןיא ,דחוימ .תואצוה -ביצקת
 רנייה .תובשחמ יבשוח תויהלמ :ונלדח ,םדוקמ הל :ויהש העפשההו
 .,העונת אל' לבא :םיטועפ .תודסומ קר ונָל שי ,  תונובשח יבשוחל
 'לש .התמשנ תא ,םזיטנמורה- תא ונכותמ  ונשרגש  ,ינפמ קר זיו
 .:ץוכתהו  ךולה .ונתעונת .ךלת וז ךרדב .תכלל ףיסונ םא ,ינתעונת
 -תעונת םוקמב הנטק הרובחל 'היהנ  ףוס .ףוסו ,הנינתהו ךולה
 .םישדח | םייח \ חור םינכהלו ! בושל  הדיחיה | הקובחתה | ,םע
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 :,וניתולועפ :גוחל- תיתוברתה הדובעה תא ::פינכהל אוה --ונתעונתב

 :ונל םירמוא ,' ךליאו קסנימ :ימימ ונבש םיבוטה ופאש וילאש רבד
 םירהא :תודסומ שיש :ירחא וז  הרובעב-- קפעתהל תונויצהל אל'
 , תירבעה  תובהתלו  הפשל = תרחוימ = תורדתסה שיש ירחא ,הזל
 ונייח לע = וניתופקשה- זכרמ- איה \ .תונויצהש ',םינויצ  רוהב לבא
 ,םירבדה תא  השעת  תרחא תורדתפהש ,לובסל לכונ אל םיימואלה
 תויהל .הכירצ" םייח- הצפחה \ הגלפמ | לכ . ונתעונת ' תמשנ םהש
 חור פג ונב /היהת -אל--האנק = חור ונב היהת אל םא* , תיאנק
 .ירימתה רג, לע רומשל ונמצעב ונא םיכירצ ., תורכמתהו ' תוריסמ
 (כ"חמ) =. ונתפשו ונחור תיחתל \ גארל ונמצעב  דנילע

 המלש  חיחתל םיעוגעגה איה תוינויצה  ,י ק ס ל ו פ ם לז
 םיאב :ינאשכ .הריצי :םושמ םהב שיש  םיעוגענה םתוא ,  האלמו
 םישרוד | ונא -- ונתדופעל- 'תירבעה  תוברתה .תסנכה תא .שוררל
 קר ונהבד התע דע םלואו .תוינויצה לש"םיאלמה היולנו היוטב קר
 רודמה  די'ע -הפ -ורבד < ,ונאב אל .םישעמ 'ללכלו וז הרובע :דיע
 ןיא םלואו << תירבעה .תוברתלו ןושלל .תורדהסהה דיע = ,דחוימה
 תמשנו .ימינפה +ןכות .אוהש ',הדובעה התואמ תוינויצה  תא>רוטפל
 .ןיקריסו'םולוקוס- הפ .ועיבזוש תושירדה  ןתואל ינא םיכסמ ,התמשנ
 == .,וללה- תושירר - לע - דבופה זכרמ: תא* .דימעהל רשפא יא לבא
 וז הדובע ,ייאב קר תיהוברת הרובעב - קפתפהל ''ונל . רשפא יא
 -- ;תלוגב 'םג וגל הָצוחנ

 ,5כ םרוק- ןייצמ :'אוה .. תינוגר'ז  רבדמ .(ציעופ) : לאירתכ
 ,תירבעב תולה הפ ועיצה  .התבוח תא  האלמ אל .תואישנהש
 ואלמ אל - - תרחא ' הפשל < תוטלחהה "תא ומנרהיש ושררשכו <
 תא השק רקבמו'תונושלה \ תולאשל--ב"חא- רבוע. םאונה  .וז השורר <

 ומואנ  ,םינומההלו םינומהה ןושלל  םירבעה: םירפוסה לש םסוחי
 ,האהמ לש תולוקב םימעפל קספנ

 ,וז .הבישי תא" םשר ןוי.ישרלפ" .מ "הש  ,עורומ = ר"ויה
 ,ונזופש .תיחת - תואל בהזה רפסב ,תירבעב הלוכ הגהנתהש

 תא +'וז .הלאשל ' תויצולוזר .ןיכתש 'הדעו = רוחבל :םיעיצמ
 , תועצה . הזיא  םהל- שיש  םירבחו  םיישארה :םימאונה  ,הצרמה
 -- + הלבקתמ העצהה

 (יאובי ףוס)

 .םֶצְמּוצְמִה לָעופַה דעּוה לֶש ןוּבָשְקַהְןיִדַה תיִצְמִת
 . ירישעה סְרננוקל שגוהש

 .(ךשמה)

 .תירוטלוקו תינויצטינא הדובע

 תויגויצ תועד  ץיפהל הזה ןובשתה ןמזב םג ץמאתה 'צמח פ"העו .
 "םלעוו ,ה תכירע לע האצוהה תא טעמ לידגה אוה  ,םינותע ירי לע תוירוטלוקו
 תורבוחה = הפי = לע: .דוחיב + . הנושארבמ ונכת < תא םיטיהל "'וךיב  התלעו
 תרבוחהו יאמ שרחב 1010 תנשב האציש לצרה רכזל תרבוחה .ןוגכ , תודחוימה

 חילצה .תאז דבלמז . רבוטקואב איהה הנשב :איה םג האציש + ,"תיאנותשלפה, =
 ,תוערוה- :יוכר ירי לע ."טלעוו,ה - תוסנכה תא םג לודגהל 'צמה  לעופה דעו
 . וולע ,לפקש .האצוהה יוברג לכ .ריספה |אלְו ,ומרתנ .םימתוחה .רפסמ סו

 , תילגנא ..ןושלב..םג .םצמוצמה פ"העו .ךרע .תיאגותשלפה = חרבוחה תא
 ודי לע .ךורע  דחוימ .סרטניק | דוע ..הלאה .םימוב .תאצל וז תרבוח .הדעונו
 ירכ = , סרגנוקה ירחא םופדה תיבל/ אבו הוה סרטנוקה ךא , תילגנא ןושלב
 . טרגנוקה :תולועפ םג .וב עופוהל .ולבויש

 תונויצה  םלועמ תוטרופמ תועירו  םצמוצמה פ"העו אוצממ עובש לכ
 + ונינעב  תועידיו  םירמאמ \ וברתנ הז ידי = לע. ,סיירוהיה םילגנאה - םינְוהעל

 איה םג םיודוהיה םורפפה תאצוה, = ,םייללכה םילגנאה . םינוחעב םג  תונויצה

 אל קר אל תאזה  הנשב .הנושארבמ רתוי הזה ןוכשהה תפוקתב החילצ ה

 .הלאה םירפפה לע םוצפוקה .וברתנ יכ .,טעמ וחיורה ,סג םא .יב ,-ודיספה +
 : תאו הנשב .ואצו
 .קינאמפאפ לאיגה ריד תאמ "ם'לארשו .עלעעז וד,

 , + יול ךירגויה ה'ד .תאמ "ןעדוי רעד ןעכארפש יד,

 (רלימ טסנרא ר"דה םוגרת) ןושאר ךרכ זגכשא ןושלב ק יל אי ב יריש

 . ןיפור רוטרא ר'ד האמ "טראוונעגעג רעד ןערוי יד,

 ,"9670 ךאנאמלא רעשודוי,

 20 דנוא 19 םיא םוטנעדוי סאד, ': גרובטהב יודרונ סכמ ר'דה םואנ
 . (תואצוה יתשל הכז רבכש ,םרטנוק) "טרעדנוהרהאי

 ןענרעדאמ רעד :ןוא .ןעדוי = יד, : רעסעב סכמ ריד תאמ | סרטגוק דועו
 +.(ןאשלוצ לש םסרופמהו  ןיוצמה ורפס יפ- .לע) "עיראעהטנעפארי

 , תונש .ןספדנ ךככמ ואצוש םידחא םירפס םג
 ובבחתנ 'צמה פ"העו :איצוהש :םיריוצמה םיסיטרכהמ

 .."הניתשלפ,
 םיפיטרכה רוחיב

 ר'דה : היצטופד רותב וחלשנ ןורנולב עזגה תלאשל ' הדיעוה לא
 .ןאש לוצ ר"רהו ירוי פיטנומ םיצנופ ריס ,רטפג

 תוערה תצפה . ליבשב | תונוגה  ףסכ  תוכימתב | נכמתנ םונוש  םינותע
 תיגויצה תורדתפההש םישעמ ויה .ןכו = , רבדב ךרוצ שיש תומוקמב  תונויצה
 ,םונזש .םירבד רהבל .םויללכ םונותעב ,המשב :תועידיו .םיכתכמ המצעב .הסיפרה

 , ולש ורבעה .ןולמה - תאצוהל -הדוהי-ןבל :הנתונ ףסכ. תכימתו
 קנרפ 1000 תתל 'צמה .,פ"העוה . רמג  םולשוריב  תירבעה .הוסנמיגל

 תבישיב פ"העוה .טילחה , הז לע  וחומ .םויחרזמהש יפל  ךא ..דגופרוטלוקהמ
 לע הז םוכס ףוסאל םצמוצטה פ"העוה לדתשוש .,1911 תגשל לירפאב 7
 . תויטרפ .תובדנ ידי

 הליעומה ,לופוניטנטסגוקב "יבכמ , תוששוגתהה תרובחל הנתונ הכימתו
 'הפיחבש ינביטה ךונחה: דסומלו םודוהיה ן ב תימואלה הרכהה תצפהל הברה

 רזוא םוקמב רבודי 'צמה פיהוהמ הכימת לכקמה .,"לאלצב, דסומר לע

 םיבוט םונמופ הכהה וארג .תירבעה .ןושלה :תיחתבו- תורפסה .תוחתפ תהב
 םולועמה יפב תורבעה .ןושלה איה .היח . ונותוכא .ץראב ::הנורחאה . הנשב
 , היכבוח ובר  תיברעמה הפוריאב םגו .,הב .םירבדמ  םושנא .יפלאו .,הינבבש
 וכרמה דעוה ירבח ןוב  .תירבעה ןושלה .היחתל תורדחסה ןילרבב הדסונ רככו
 ןיניירבו הדוהי-ןבו "םעה דחא, תא םואצומ ונחנא תאזה תוררתסהב רחבנש
 ,הלאכ םש ישנא םורפוס רועו בולוקוסו

 "היחתה, םשב םירבע םורפס תאצוה םודפימ תירבעה תורדתסהה יגיהנמ

 ופסאנ רבכו | וקרמ 500 / לש תוינמל תקלחנ קרמ 500,000 לש תודוסי ןרקב
 ,קרמ 150,000 .םוכסב תוינמ לע תומיתח

 לא הרבע / ופיכש : היסנמיגה וכ  ,ח"הודב | רכזי רפפה יתב עוצקמב
 "ינומפחח,  יגונובה פ"הוב וכו ,הב החתפנ = תושש הקלחמו ;;הל יונקה .החומ

 ,התויז .רחוי םיללכתשמו םיחתפתמ "לאלצב , תונמאל. רפסה תיבו
 : םירפס .תאצוה .יקסע .םש םדְסוג .י"אב  ,ירכע .ירוטלוק  זכרמ .דוסיל

 לכב  קופעל התמגמו ,קנרפ האמ לש = תוינמ .לע .תרסונ ' ."ואקרב,, תרובח
 ןכ . תפומה ירפס םוגְרַת הרטמל הל המש ."תפו, תרובח ,תורפסה  תועוצקמ
 םורלי תורפסל "תלהק,ו םילק עדמ יבתכ תאצוהל ופיב "םעל,, תורובח >ודסוג
 ,י'אבש רפסה יתבל ךונח ירפסו

 "הנטקה הקיתוילביכ ,הו "הלודגה  הקיתוילבוב,ה = ואצי י"אל ץוחבו
 ךונחה ירפס  ,(השרוו) "תורפס, םשב םישדח  םיירוקמ םירפס ,(הישוה י*ע)
 , םידלו ירפס ימוגרת -- (הסידוא) "ןמגרות,  ,(הסידוא) "הירומ, תרובח לש
 / .(הגליוו) "ברעמל| חרזממ, תורבוחו

 "תרלומה ו = "רואטה,  ,"ךונחה, . : י"אבש .םינוהעה תא ח"הודה :ריבזמו
 "ירבעה,  ;"הרופצה , הלוגה- ונותע- תאו - .(םילשורי) ."הירומ,ז "תודחאה 1 (ופי)
 : , בובלב "ןויצ ירועצ, תאצוה "תונונס,\ ,(ןילרב)

 ישפח רובדב הב שמתשהל החונו הוואר יהתש ,תירבעה ןושלה .ןוקחל
 ,"תירבעה ןושלה דעו, םילשוריב דסונ קיודמ ןונגסבו

 , םילשוריכש הקיזומה רומל .תוב ובשחי םיבוטה םיירוטלוקה תודפומח ןיב
 0 < (ןופור תרמ תחגשהב) ופיבו ו המ. 0



 ,לארשי ץראב הרובעה

 תיישעמה .הדובעה ונתולוטפ בורו החיה תאזה ןובשתה:תפוקתב סג

 : + וניתודיתע :ץראב

 סתצקמש ,'םינוש תודסומ ןוכו  פ"העוה = ןוב הקלחנ \ תאזה .הרובעה

 הלודג :תופייש-ךא םהל שי םתצקמו , תינויצה 4 תורדתסהה לא בטיה .םורבוחמ

 + הילא "הנטק ןא

 הגהנהה | יהו לע ורקיעב - השעג = וב ..קסוע  .פ'הע והש = הדובעה-קלח

 + הילע תקפמ . גרוברוו  :רוסיפורפה ,'צמה  פ"העוה : רבחש , תולארשו-יצראה

 + ןולרבב .הל תדחוימ .הכשל\

 .תילארשי-יצראה הגהנהה י

 : הילע םילטומ םינוש םירבד השלש תילארשודיצראה הגהנהה

 לכב ררועל' ,י"א ןיבו תונויצה תווצזינגרואה ןיב רשקה תא קיזחהל (1

 + היצזונולוקה .יררס \ תורזא לע: תועוהי ץיפהלו ץראה\ תבח תא חע

 רוזעל . :רבכמ י"אב .םיאצמנה -תורטומה לע .תונויצה חורב .עיפשהל (2

 תושרב הרומע ללכל םאוב רע , םש םונויצה ורעיש .תוחפומל. .השעמבו .הצעב

 .םתגהנהב וא םתרוציב .םישדח תורסומל .רוזעלו ,םמצע

 םהב .ווחאל.השפאש , םיקסע לע. ןוהה ילעב = תא :ריעהל 8

 תורתי תואצוהו דספה יגפמ .םהילע  ןגהלו  הלאכ םיקפע ילעבל רזעל תווהלו

 לע הברה הגהנהה איה תנעשנ הלא הישעמב + והלצי אל רשא םירבד לע

 + לארשי ץראב עכק תבושי םיבשווה .םודוקפה

 תיזכרמה הכשלה םע  תידימת םיכתכמ:תפולחל = רותוב .ןווכו 1 ףיעסב

 תאז דבלמ . תמייקה ןרקה לש תישארה הכשלה םעו < תונויצה תורדתכהה לש

 םיעורומ תבשל לש הדיקפת תא םג תילארשידיצראה הגהנהה איה האלממ

 םירכד הבישה תומדוקה תופוקתבכ תאזה ןובשחה  תפוקתב םג) יא ינינעל =

 . הפ לעו בתכב םיבר םילאושל |
 תינית שלפה היפרגואילביבה  תאצוהל  הכומת הנתינ

 התע תאצויה = , הנותשלפ  -ןותעל = הנתונ = הנוגה  הכימתו . ןפ מ וה ט תאמ <

 + תוינויצ תועדל םירבח ירי לע בטיה תכרענו ה ניווב

 "אב

 ןושלב הלודגה | תיפרגואיגה 'הפמהי .תאצוהל  הנכהה תודוכ> :ורמגנ
 םוילארשידיצראה םירומה  תרוגא . ירי לע  ושענו בר ןמז וכשמנשי , תירבעה
 הנשכ רוע רואל /אצתש הוקת שי * .תירוטלוקה ןרקהו יאפידואה - דעוה  תכומתב
 ."םיירוהיה םירפסה תאצוה ל רכמהל \ תדמוע. האצוהה ., תאוה

 התע םג הנדוע ,לארשיצראה | הגהנהה ' רי תחתש , תירוטלוקה ןרקה
 יוארו ,דאמ .ןטק םוכסב אלא וז הפוקתב הברתנ אל 'השוכה ,דבלב ריינה לע ןא
 תירוטלוקה ןרקל .הסנכה ירוקמ אוצמל .וא סרגנוקה לדתשיש הגהנהה תעד יפל
 וכ" , קפס לכ: ןיא . הזה רסומה לש :וריקפת- תואלמל  םורחא םוכרד : אוצמל וא
 < ךנתוררתסה לכוח :אל ,י"אב םוצוחנ םוימואל  תודסומ .תכימתל .לודג .םוכס ולב
 ,המראה .תדוכע ינינעל ץוחמ י"א .תוחתפתהל ליעוהל אבהל סג

 טוטיטסניאה  -תוחתפתהב --- ףסכ .ןורסח --- הז  רוטחמ : שגרוה 'דוחיב
 .תימואלה .הקיתוולביכהו - ,הררוג דובכל  דסונש . ,יגולואובורקימה

 תונויסנהידש רפול תולארשוצראה הגהנהה לש .התולדתשה התלע הפו
 ,הקירמא ידוה' .תובדנב ןנוכתהש .,הזה .דסומה .םירפכ יקסעו המדא תדובע לש

 אל  הארנכ ,1116 161 | \ שע16מ1(טעה] םצקסניותוסמ( 818110מ  אלקנ

 ,הפיחל .ךומס  טילטא רו לע \ תונויסנ ירש  וכרענ רבכו ,ףסכב רוסחמ ןל יה' |

 םונורגאה תגהנהכ ,הוה רגרה יכ ,קפס לכ ןיא .הפיח ריעב איה תיללכה הנחתהו

 המראה תרוכע תוחתפתהל הבר הבוט איבי * ,] ופנר הא ]רה א החמומה
 הז לע וחקלנ קנרפ 30,000 ",תודחא םינש וכשמנ  תזנכהה * ,לארשי- ץראב
 התוה דוע אוהה תעבו ,תימואלה תמיקה ןרקהמ פ"העוה :תדוקפב 1006 תנשב
 + פ"העו יריב תאזה תמיקה ןרקה

 הירטסודניאה תדוגא ',"לארשו  ץרא \ תוחתפתהל,  הרוכחה :-תודוא לע
 יםירחוימ םיקרפב רבורי "הניתשלפ, םשב יריינ אלד יפכנ  תרובחו .י"אב

 טעמ טעמ 'יטשפתי " ,תילארשיצראה הגהנהה  תרזעב יכ  ,תווקל שי

 ,לארשי ץראב םתנקז | ימיב .עבק- תבושיל ואזבו םופכנ- ילעב םיהוהיש * ,גהנמה
 ונוכו .יכ .ןא  ןהתויב \ 'םיבוטה .תומוקמה . דחאב הפו \ .הזוחא | תיבםהל נבי וכ <
 , םתנקוב :החונמב  םורפמ -לוכאל = ולכוו רשא . ,םינגו תורש ש א ר מ םש םהל |

 ד הקירפאו :היגמוה  >,הֶסור :יפ :םיר)הול .דוחוב - .איח-.חבוט 0 ,

 11 3 םלועה<

 סהל רותבל .ולכוו הקירמאבו  הילגנאב | ,זנכשאב תולודג  םורע ינב םג לבא

 אצמהל םה םיצוו הז םע- דחו םאו ןםירפכ תואנל .הזילע הירק ןואשמ תאצל

 , םובר .ואצמו ןכו  ,לארשי ץראל רובעמ םהל בוט ןיא אלה  ,םידוהי ךוחב

 תוחתפתה ינמיס וארנ רבכו ,  םירפכ יקפע םהינבל  תתל םהיניעב בטיו רשא

 תופתושב המדא םיחקול ןוה ילעבש המ םג , הב .ןפואב י"אב המדא תדובע

 ההשעש ומכ ,היונקה  המדאה תא" םהיניב  םיקלוח םהש ןיב ,אוה בוט ןמיס

 דובעל -,םובר :םימו םיפתוש :תויהל  םיצור םהש ןוב .(תיאקירמאו .תינמור הרובח

 .יקנה .חוירה תא .קולחלו םידוהי  םילעופ ירי לע תפתושמה .סוומדא תא

 ":עגנע'זאטנאלפ ןוא  דנאל:הירבט,  הרובחה איה הזל תיפופט אמגוד

 םיפתתשמש וז .הרובח ,תיזנכשא הרובח רותכ הרבעש הנשב הדסונש ,יטפאשלעז

 לע הלודג הזוחא  הננוכ ןילרבמו הניוומ םינשו הבקסומ ינב הרשע הב

 םילעופ םועבשב | תאז  הזוחאב םודבועו \ ,הנמשו .הנשד  המדאה \ ,הורבמ:ם'

 25 רוע וב" חינהל .ךירצו ,קרמ 300,000 לש םוכס/חנוה \ הזה  קפעב = .םידוהו

 :',תוה 'קפעב- ףתושל :תויהל רוע לכוו קרמ: 30,000 שידקהל ודוב שוש .ימ ,'צורפ

 + םועורי םולעופה .יתבז היפנמיגה דעב = ןוספלווו רזומ = םינויצה ישעמ

 יתב :דוסיל  קנרפ = 30,000 * םויקמ .וניחאמ  דחא שידקה םידחא םישדח ינפל

 .:הז.לע ןוגה :םוכס = אוה סג .תתל רמא הכקסוממ. ךחא .בידנו ,.םילעופל הריד

 הלאה םימיב דאמ רע הבושחה | ,תאז .הרטמל ףוסאל  ולחה גרובוטפב םגו

 ידוהימ םילעופל רשפא יהי םילעופל = הריד .יתב רוסו ידי לע . בושוה ןינעל

 + םוקמה יאנתל דאמ םימיאהמ םישנא המחו ,  בה רפסמב י"אל /אובל ןמית

 ןמית ידוהי . בושיל *ארזע,  תדוגאמ קנרפ 0 0 רסמו לבק .פ'העו

 < לארשי ץואב

 ,לארשי ץראב תוררתפה ה יריקפ

 תורובעה לכ תא י"אב = וניריקפ = ואלמ =. תאוה ןובשחה ::תפוקתב :םג

 ץוח . תיניתשלפ-הלגנאה :הרוכחה = תגהנה .לש התרוכע .גוחב .תוסנכנ- ןניאש

 תורובחה .ונינע תא םג להנל םהילע תולארשיצראה הגהנההו פ'העוה תודוקפמ

 הז יפ לע איה ו"אבש תוריקפה ,.תוררתסהה םע :םיקפע הל ישיש תורחאה

 : תורוכחה תגהנה

 ..'תוז יצע , תרוגאו תומזא:ה תמייקה = ןרקה

 י "לאלצב, תרוגא
 (. 1 0. 0,) "אב המדאה תדובע תוחתפתה
 (?. 1. ).8  הירטסודנואה תדוגא
 + "הניתשלפ, םשב = ידוינ אלד יסכנ תדוגא

 "3, לארשי .ץרא .בושי תדוגא

 העודי הדמב אופא איה תאזה תוריקפה
 ,ןלוכ תא תרחאמ איה , םינוש םירקיע יפ לע .וגהנוהו .ודסונש הלאה תונושה

 . ןלוכל תלעוהל אוה הזה דוחאהו

 , ןחורב הילא תובורקה תודוגאבו 4 תורדתפהב הדוכעה הברתמש הרמב
 תאו "תרנכ, הזוחאה תא  הננוכ איה ' , תאזה תוריקפה תדובע םג הברחמ
 תועיטנ תא העטנ 'איה ,. 1, 2, 0, רעב יג ו יד מ ו א ב  םילעופה תרובח
 הנכהה תודובע לכ תא התשע איה ,"הדלוה,בו: "ןמש :ןכ ,ב "תיז יצע, .תדוגא
 ןרקה תדוקפב ,]. 1. ), 0, תרובחו  בושיה 'תרובח תמדא ."היבתרמ,ב

 , ופיב שדחה :רועה:עבוה תא רפול  הרזע : תמויקה
 הזל .םומוד .ריע-ועבר = רפיל .הלוחתה  ("ירוונ - אלר = יפכנ' תרובח,) ."הניתשלפ,

 הירטסודניאה  תדוגא לש | .הנכהה  תורובעב : הפתתשה ןכו = ,תורחא םירעב
 ןומ 'איח םולש השועו .תטפוש םג ., *ןמש -ןכ,בו .םילשורוב *לאלצב, .תדובעב'

 הרוטלוקהו - בושיה = יכרצב .רבד לבב: תרזועו . תפתהשמ אוה .ללכבו ,ביר ילעב
 , תוינולוקב .םולעופל חרוד .יתב  ןינבב הקופע איה התע . לארשי ץראב
 ס"וב דוסיבו ."ןמש .ןכ,ב רפס = תובו בלח ילכאמל  לודג הדובע:תיב תכירעב
 , היפורבש ןויצדיבבוחמ רחא תרוקפכ ופוב .תונמאל

 ( + אובו .ףוס)

 "תורובחל תיזכרמ = הדוקנ

 תרדוקפב , "בובא"לת, ארקנה



 ,ופאש

 .לובצ הפר ינויצ לש .תיששה .הדָיעוה =

 ..תישילש הבישי
 : רקובב תועש רשע ,יב םוי

 יקסניטובז .תאמ הלבקתנש המרגלט םיארוק .הבישוה | תחיתפב

 ,,תא ךרכמ אוה! .הָרּיעוה לא אבל :לוכי אל החפשמ ינינע  ללגבש  עודומה
 ;-- +. החלצהב הדיעוה

 םיפב: תואיחטב :ןינפ תא םול :קמ םיפסאנח. ., םעה:דחא = עיפומ םלואב

 . תורעומ

 -ינגרואה .תולאשה . אל ןה :רקיעהש ' ,אצומ- סוקצורב * רייד
 ,לומתא הפ ועיבהש * ,תושירדה ןתואל.. דגנתי "אל :שיא . תוינויצז
 םיקלחה ןיב שיש םולאיפיצנירפה' םידוגנהמ ןיע םילעהל  ןיא םלואו
 תישעמה הדובעהל . ענונב לרבה ןיא: ..היצזינגרואה לש םינושה
 -=,תינידמה תונויצה \לע .תופקשההב לודנ לרבה שי לבא ' ,ייאב
 -תוינויצזינגרואה תושיהההל דחא הפ םיכסהל  ,אופא  ,ונא םיכירצ
 שיגדהל םיכירצ ונא הז: םע,דחי םלואו ,'צ רידה עיבהש ,תוינכטה
 ..לצרה לש הבחרה \ תיניחמה  הרובעה תא ךישמהל .השירדה תא

 לע 'תורמועה :תולאשהב :עוננל ראמ השק ,ןי ו ל .ש ריד
 -הלאשו םישנא דיע הלאש :ןיב ןיחבהל :םיעדוי ונא ןיא .  קרפה
 .פדב .ר"דה קרצ הזב ,תוינויצב םימרז ינש תמאב שי | -- ...תישיא
 השדח הנומא | ןתנש ,םזירטר'צה תא * הרצי * תינידמה * תוונווצה
 ,שדח "חישמ ,ב 'הנומא :ןיעמ ,הצחמל :רבכ :וללובתהש \םידוהיהל
 םיינחורה םינויצה .  יחושמה ןויערה | לש :ריבכה * חורה : ילב .לבא

 הלאשבו = ;ינחור" זכרמ  תריציל קר = ,םהידגנהמ  ירברל
 ,ןבומ , ללכ .ונינעתה אל =- .ירמח ירבע בושי  תריציב  ,תירמחה

 בושיהש ,קר ורמא םיינחורה םינויצה .שממ םוש הלא םירבדב ןיאש =
 ינומה לש " תירמחה \ הלאשה תא ע"על רתפי אל י"אב = ירבעה

 ימואלה = חורה קוזח ןבומְב הלוגה לכ לע עיפשי לבא ,םעה
 תושירד תא תוטרפב  ראבמו ךליה  םאונה .םיימואלה  םייחה,
 ,הלוגבו י'אב הרובעה לש .םינושה היפיעסל עגונב 'היציזופואה

 ,בושיה .חתפתמ ,ירוטלוק-זכרמ חתפתמו ךלוה לארשירץראב
 םינויצ י'ע .אלא  ,תינויצה .תוררתפהה יי'ע אל תישענ  הדובעהו
 םירמושהו םילעופה ..תורחא תויורדתסהו םינויצ יא י'ע 'םגו םייטרפ

 המחלמב םשפנ תא םיבירקמ ,הנכסב םהייח תא/ םידימעמ יי'אב .
 אל םיאבומ וללה םילודגה תונברקהו ,םהינכש םעו עבטה 'םע
 םרקבו םנאצ לע- ןגהל ידכב אלא ,הכולמ אסכ לע הנגה םשל
 והז = ,םהלש .רטר'צה והז . םתמדא לע םיזחאתמה םידוהיה לש

 םיגיהנמהו .,רט ר'צה תא וגישי םהו---טאל- טאל םיגישמ םהש רטר'צה -
 ..וז הדובע לש הכרע תא ללכ םיניבמ  םניאו םיערוי  םניא  םיימשרה

 ונא:וישכע  .ייאב הדובע דעְב וננה :ונחנא ::.רמאל אוה טעמ >

 הידיסחמו .תימשרה  הגהנהה יפמ הזה .םגתפה- תא ,רבכ םיעמוש =
 ,םתא םיעדויה :+ וז .הדובע איה המו איה היא לכא ,תובורק םיתעל
 םיינויצהמ י'אב .רתוי הברה .םישועה ;םיינויצ םניאש םישנא שיש
 הובגה \ ם"היב רצונו  ךלוה ייאב : תפומ םכל אה .+םיימשרה -

 .םיינויצה י"ע אלש תישענ וז  הרובעו ,ופיב םוקינכטה -- ןושארה
 הפוקהל רֶשא  שוכרה לככ | םוכס הז ךרוצל ףסאנ  תחא חנשב
 בצמב שמתשהל תעדוי הנניאש קר אל הגהנהה .ונלש תימואלה
 .םירחא :ידיב העירפמ םג איה םלמלטל אלא ,ונל בורקה תוחורה

 ןה היא .היתודועת תא ללכו ללכ תעְדוי .הנניא וז הגהנה
 ןוספלוו לעפ המו %ןמזה לכ .ךשמב הגהנהה הל השכרש תושפנה
 ,ליבגנז דגנ -- םיינויצדיטנאב םחלנ תחא םעפ קר + הז עוצקמב
 ..השרחה הגהנהה םג םנמא ,םינויצב ,ו ג ב םחלנ  רתוי הברה לבא
 0 פס ןוא אלה לבא ה תא .החונמ הנניא .םיעיצמש

 3- םלועה < -

 אורבל ךירצש = ,רבוס | םאונה \ .רתוי הברה  לועפל זכרמה לכוי
 הדובעה תא םירבחה .ןיב קלחל ,םירבח םירשע ןב .רחא לעופ דעו
 ,לודגה לעופה .רעוה תא לטבלו תינרדפהו .תיטילופה ,תירוטלוקה
 קר םוקמ אוצמל םיכירצ לעופה דעוב .םירוטניס לש .דסומה הז

 ,(כ'חמ) םייביטקא םילעופ

 רשפא' ,תילאיפיצנירפ קר המחלמה התיה אול :ןי קצו מ
 --תונטק תוישיא תולאשל ופרצו וחקל לבא ,הילע חומשל קר היה
 .תונויצה לרוג יולת הגהנההב אל--- .תובושח תוילאיפיצנידפ תולאש
 השענ ונחנאש ,הדובעה תדמ התואב איה * תונויצה לש הלרוג
 .הפקשהה לש םיבחרה םיקפואב

 רותב .: םינוש. םינפואב = תירשפא  תוינויצה לש = הסוסבו
 .הזב .אצויכו | ןויצל : תושיא הבח  רותב - ,תילאירוטירמ - הפיאש
 ועיצה אול : ,דופיו םעט הל היה םויהמ: הגהנהה דגנכ המחלמה
 םיאב וישכע ., תרחא איה םתפקשהש ,םירהא  םישנא המוקמב
 ןיבו  םהיניב .ןיא םהיתופקשה פיעש " םירחא  םישנא = םיעיצמו
 כ"חא . םירחובו = לנד הזיא םימירמ .םולכ אלו .םהל  םימדוקה

 לכב = בוצעמ  רתויה | ןויזחה  ,רחא לגד תחת  םירמועה םישנא
 + תאוה המחלמה .לכב  םיישיא םימעט ףוס ףוס שיש ,אוה ןינעה
 םיעירפמו םיאב .ןילרבל זכרמה תא | ריבעהל טלחוהש ירחא  התע
 רבדבו ,הגהנהה דננכ םיבילעמו םיפירח םימואנ ו"ע .הינומרהה תא
 לוטבל םורגלו ינשה הנחמב היצקאיר ידיל איבהל קר ולכוי הז
 ,הנהנהה תלאשל ץק םישל ונא םיכירצ ףוס ףוס .וז הטלחה
 ונקש םיסרננוקב קסעתהל ונא םיכיְרצ ,רחא ןפואב וא הז ןפואב
 תא ונא םידבאמ | .המואה תמשנב 'תועגונה .תובושחה תולאשב
 םישמתשמ % ונא+ןיא "עורמ "< םיחא = תמחלמב = = ,קירל = וניתוחכ
 .-- + ונידננתמ םע .המחלמל הלא וניתוחכב

 ,ונכותב .שיש הוה .טועמה הוה אול ,היה בוט :ןמציוו
 תכ ד"עו .םיבחר םיקפוא .תלעב .הבחר .העונת רבה .לע .רברמה
 יא ..וז .העונה - איה המ תמיוסמ הרדגהב .ףוס ףוס ליבגמ  ,הנטק
 ,הל .רוגנב .הנטק "תכ, לעו .הבחר .העונת . ד"ע  רבדל  רשפא

 ילבו .רורב..ןכות ילב ,ההכו תשטשוטמ הפקשה הזיא שיש םוקמב
 תימואל .היחתל העונת איה . ונלש תוינויצה .;המיוסמ .הרוצ
 םשב וול תדגנתמה .תרחא הפקשה ' לכו ,לארשי .ץיראב .הרושקה
 הניחב ילב .לכה תא  םינכהל הצפחה ,"םיבחרה  םיקפוא,ה
 -ודיספ, אלא .הנניא "תיטולופ,ה :תונויצה . תינויצ הנניא - ,ונתעונתל

 5ש אלא | ,"םזירטר'צ,ה .לש = וז = הנניא  .הקיטילופה :, "תיטילופ
 , ןבא .ירחא  ןבא ,רעצ רחא רעצ ,תימיטסיס = תינגרוא הדובע
 היה אל :,םיינידמה לש םתנומא  יפכ :,ונל םינתונ .ויהש  ,רטר'צה
 תויהל .ךירצ ונלש יתמאה רטר'צה | ,תיחולצ פ'ע רוצל רינ אלא
 םאונה . םוי םוי לש הנטק ל ,תיטא הדובעב ,וניריב השענ
 הדובעהל .תיחכנה | הגהגהה לש הפוהי תא  תוטרפב רקבמו ךלוה
 םשב דימה םירברמה םתוא -- , תיטילופה התדובע תא םגו י"אב
 ינפמ ,הז עוצקמב םולכ תושעל לכי אלו ושע אל ייהקיטילופ,
 הדובעב הנבה ההיה אלו וז הדובעל אירב םיסב םוש היה אלש
 "ניאה .םינוחה תא ונתדובעל .ךושמל ידכב םולכ ונישע אל .
 ינפמ> ,וז = הדובעל םהוא ךושמל םִיִלוְכִי . ונא | ןיאו ,םייטָנגילמ

 יתיטילופ-ודיפפ, .הדובעבו םיבחר  םוקפוא ר"ע .אמלעב תוזרפבש
 . "תכ, .הלמה תא םיארָי .ונא  ןיא -- .םבל תא . ךושמל רשפא יא
 םעה ייע .םלועל השענ אל .הלודגה.  תוירוטסיהה . תודבועה לכ
 וערכ אל .רשא םיכרבה ,םיקקלמה . תואמ \ שלש יייע .אלא ,לודגה
 < םיחא . ךלה .םעהו .,ירוטסיהה - חרכהה לש ,וווטב ויה .םה ,לעבל

 והוא םירהל אלא ,ןומהה לא. תדרל .אל איה. ונתדועת  ..םהירחא
 (ביחמ) ,  תימואלה  ותרסמ לש תיתמא  הנבה ייל

 , הגחנהה / תומשאה יל לב ל ו ו :



 ל , אל ךוילג

 רוסי לכ ןיא  המכ דע .הגהנהה  החיכוה יעישתה | סרגנוקב רוע =
 המכ /רע" םימח םיהבדב הארמו \ םאונה ךלוהו , הלא תומשאהל
 ונתדיבע תא םידבוע ו נ א ןיא .יכ לע םימשאה וננה ונמצעב ונחנא
 .םירחאמ םישעמו הדובע םישרודו .יוארכ

 םואנ .תאשל רמוא ונניא וז העשב יכ ,עידומ בולוקוס
 הזל .  םצמוצמה לעופה דעוה רבחו טדידנק רותב יתמרגורפ
 קר אוה הצור וישכע ,כ'חא .תורשפאה ול היהת דוע יאדוב
 -=-;ומשב הפ .ורמאנש .םירברה . םתואל :עגונב  תמאה תא רימעהל
 לא םימיאתמ םניאש תודבוע ול ופחי וא םירבד ויפב ומש םִיִמעּפ
 "תילארשיצראה הפקשהה, הא הפ ריכזה ןיקריפ .רמ ..תמאה
 תרוקב ירבד הברה הב :ואבשו "הריפצה,ב המ ןמז ינפל הספדנש \

 ירבה ךותבו ,תימשרה | תונויצה  ךננכ  םיפירח לוטכ .ירבד םגו
 . בולוקיפ לש ויתופפשה סה .וללה םירבדה ולאכ | ,אצי :ןיקריפ
 ,"תילארשיצראה הפקשהה, םשב . רמאמ תונוילג .הזיאב .םפדנ תמאב
 תונויצהל ייא ינב לש  םסוחי תא .ררבל  .ס  ,נ /רמ לדתשה ובש
 םיכירצ ויהש ,ץראה .התוא ינבש ,ההימתמה הרבועה תא ראבלו
 אלש דעו ,הלילשב וילא םיסחיתמ ,סרגנוקה תא החמשב םדקל
 םירפוסה רחא תאמ בתכמ לבקתנ הזה רמאמה תספרה הרמננ
 בתכמהו הפקשהה התוא ףירחו ינוצק ןפואב עיבמה ,י'אב .םיבשויה
 ךרועהש .,אוְה .רמאל .ךירצ ןיאש רבד לבא ,"הריפצה,ב ספדנ הזה
 וז הפקשה דגנכ רמאמ | בתכ  תמאבו ,וז .הפקשהל :םיכסה אל
 ==, טרפב הז בתכמ דגנכו ללכב

 ,םימאונה .דחא הפ ,ריעה .ינש דצמ
 תא עיבחל ילבל ןינמל 'הלאש וזיא  םירימעמש העשב םימעפל
 , ףקות .לכב :םאונה .החומ הז.:דגנכ  ..ןאכל אלו :ןאכל - אל .ותער
 הרורבה ותעד תא  תווחלמ םאונה טמהשה אל  תחא םעפ ףא
 הלאשה הררועתהשכ יששה סרננוקב .קרפה לע ודמעש תולאשב
 רימעהל םג רשפא יאש ורבסש ,םיטעמה דחא םאונה היה תידנגואה
 , םויח רדסמ ירמגל הלאשה תא וריסיש * ,עיצהו ןינמל וזכ הלאש
 תואישנהמו .סרגנוקה לש תואישנהל זא .רפמ .הזכ  םירבד :רורב
 ,יולת .רברה-היח :וב אלו = ,כיחא ןינמל דמעות ותעצהש ,ול ונע
 וא בתכ סרגנוקה ירחא .סרגנוקה ינפל כיחא האב אל וז העצה םא
 הלאשל וסוחיל  עגונב םירברה רוריבו ,הדנגוא תעצה דגנכ .דימ
 ,יטלוו,הב םג ותשירד פ'עו "הריפצה,ב זא םסרפתנ סרגנוקה ימיב ו
 פיעא - ,תוידנגואה דגנכ ףקות לכב וא םחלנ . תיתורפסה ותדובעב
 ליכשה 'אלש ינפמ  ,תיבוקרחה הפסאה לש םיסכתהל םיכסה אלש
 .תוילאירוטירמה תא---תוידנגואהמ אציש .'ץמח,ה תא ערפמל תוארל

 למר סמ יב

 ד בשל ו

 .םירהצה ירחא תועש שש 'ב םוי
 ,הוהה תרונע עוצקמב םולכ השע אלש זכרמה תא רקבמ ןמ טכ ש
 ףונ איה תיתוברת הרובע ילב | תוגויצהש ,אצימ יקפרדנב הוה

 ןושארה םוקמה תא סופתל אופא .הכירצ תיתוברתה הרוכעה .המשנ ילב 6

 קר תמרוג  תירכעה תוברתלו ןושלל הדחוימ תוררתפה תריצי , זכרמה תרובעב
 לש היתולובגב םיינויצה י"ע תושעהל הכירצ וז" הדובע . תונויצהל .רספה

 -- + תונןיצה  תורדתסהה

 לכו י"אב םולכ .השע אל רשא לע זבומה תא רקבמ קצנירפש
 .הגהנהה תרוקבב קר המצמטצה ותדובע

 . י*אב הרובעהב ןגוהב ןינעתמ ונגוא זכרמהש ,אצומ קי צי ב ו לוס
 קסוע וננוא ינויצה זכרמה ;  יקסרדנְב ר'דהל הנע יקפלופוט לז

 ןיא םלואו .הזב תקפועה תרחוימ תורדתסה הָצוחנ כ"עו , תיתוברת הרובעב
 תונויצה תוררתסההש , הזל םיפאושו ונא םיצפח ., רורפב לכו ללכ םוצפח ונא

 לוד תיתוברת הרובעב ,
 לכ היה - ,זכרמה תא אל דקל שוש ,אצומ ןאםני יל]

 1 % , < םלועה <

 'וקפטתה אלש , םוינויצה להק תא אלא
 רצמ רושא  תשרור הנניאש

 ול .ןנתנ ונחנא רשאמ :רתוי תחל
 , תונויצה | חור ב הזהה .תדובעב | םהיתומוקממ
 + זכומה

 דעוהש הרובעה ד"ע הי א קם ד רוגיביוז תרמ דוע תרבדמ
 ,י'אב םילעופה תבוטל תושעל ךירצ היה יזנרמה

 הרוטלוקהו ןושלה .לש תורדתסההש ,הז לע וננואתה הפ :ץינימ

 ךירצ ינא .ןיא .  תונויצה לש היצוינגרואהל ץוחמ םייחהב ךרד הל תשבוב

 םולגתמה ,םיימואלה  םירברה לכ לע ולא ,יתייה החמש אלמש |, שיגרהל
 ונתוא חמשמ היהש לכ אל לבא | , תונויצ, םתוחה הוה , ונייחב
 אוה ינויצ לארשי םע לכ אל ןנרעצל . ונלש תורש פאה ילובגב  דימת אצמי
 לע ועיבטת םאו םימואל המהש ינפמ תורדתסההל םדי םינחונה ,  םוכר ;םנשיו
 רבכ .. תורדתסההל .ץוחמ םיבר וראשי ,  תונויצה = לש המתוח תא תורדתסהה
 שיש המ .םייחהמ .שורדנ יכ | ,תואיצמה | עק רק לע רומענש | העשה העיגה
 םמכש לע וסומעי המהש , םוינויצה תאמ שורדמ לודחנ יכו  ,עובתל תורשפאב
 :'ודבעי .הלוגב םורוהיההיוחב תודובעה לכש ושרד הפ ."הוהה תודובע, לכ תא

 0 קר "םילקושו, היסורב םנשי .םידוהי 7.000.000 ,םיונויצ תניחבב םינויצה

 . תא .וולע סימעי -- םישרוד םהא -- הוה "ץמוקה,ו , "01/3 ןמ תוחפ רמולב

 יננה ינא = ."הוהה-תרובע,,ל  דגנתמ ינניא ינא ? םעה לש "הוהה תודובע, לכ
 ןמש ,שיגרמ יננהו ,הד לוהב = "ןויצ:תכח, תפירע רי .לע ורמעש ,הלאמ רחא

 הל הרחב איהש אלא ,"הוהה תרוכעכ,  ןויצ תבח הקסעתה ןושארה עגרה

 . הירוטסההו תוהפסה , הפשה תבחרה --- הרובעל רחא הדש
 = --יםורחאו .קונמספ .,בולאוזוע , ןמגרב ,ןוקמיש ה"ה דוע םירבדמ
 ,ינא ץפח - . םרוקח זכרמה לע תוכז דמלל אב ינוא : גרב רלו ג

 תורועת .םושרור םתא זכרמהמ . םיבוט רתוי םיאנתכ ןותנ היהי אבה זכרמהש
 " לכב ורבעה םעה ייח לַע עופשי אוהש , םתא םיצפח . דאמ תוביכחו תולורג
 .י"אב הדוכעה לכ תא להני ומצעב זכומהש , םג םתא םוצפח ; םהיתועפוה
 250 קר הלבק תמאב . כ"ור ףלא ובצק זכרמה רו-לעש תואנותשלפה הדעוהל
 הונולוק הדובע םושרור םתא וז הדעומו ,הפוקב ףסכ היה אלש ינפמ |, כ"ור
 אוה ,ו"אב הרובעה תא להנל לכוי אל תחא ץרא לש זכרמה , י"אב תינויצז

 לבא ,הזב אצויכו בושיה תורפומ תבוטל הדוכע י"ע וז הדובעל עייסל קר לכוי
 קר היה תמאב ,כ"ור ףלא העבראו םושלשכ היה זכומה ביצקת , רוי אל
 0% המו , תונותעה תקזחהל ב"ור םיפלא תנומשכ אצו הזמ ,כ"ור ףלא 8
 הרובעב היהש ישוקה תא תוטרפב ראתמ םאונה ? הז לב תושעל היה
 "לכ ךשמב | הלכקתנ אל םירוהי :ףלא םיתאמכ ןהב שיש תולודג םירעמ . וז
 ןנירבח 'לש םתרזעל תודוה קר , םילקשה ףסכ %בלמ תהא הטורפ ףא ןמוה
 הרורבה הרבה ונל שי = ,םיקתהל זכרמהל חוה רשפא גרוברטפבו הכקסומב
 .  רעצב  .וריב היהש המ לכ תא השעו הנומאב וריקפת תא אלמ זכרמהש
 < תמשנל התיהש , הרובעהמ ררפהל ,הזה טדנמה תא םכל בישהל ונילע לודג
 , םוחונ = רתוי םיאנתב אבה וכרמח תא רימעהל םכמ ינא שקבמ לבא , ונויח
 / (ב'המ) . ותבוח תא אלמל לכויש ידכב ,םיעצמאה תא ול ונת

 םורעה בורו ,זכומה תרזעל ואב תוטעמ םירע קר :םיובניוג
 םורועלו םהולא תונפל לשרתה אל זכרמהש פ"עא ,םולכ ושע אל תומוקמהו
 'שמתשה אלו םינקזה םונקפעהל הנפ אל הטל , זכרמה תא ומישאה---,הדובעל
 שקבו  םירגתה ןמ םוברל זכרמה הנפ יכ  ,רמאנ רבכ ח"ודהב לבא ,םתרזעב
 ,הנעג אל ו-- םחל םוכומפה תומוקמב הדובעה תא קוחלו רדסל ול רוזעל םתוא
 םישנאש ,ךכל תמרוגה , תובהלתה לש חור בצמ התע ןיא ונלש היצזינגרואהב
 'םיעצמאה ונל ווה אל . ללכה תדוכעל םירכמהמו העוכקה םתדובע תא םיבזוע
 * ןרקהש  ,הפ וארה . העובק הרוכעל םישנא ךושמל לכונש ידכב = ,םושוררה
 תומוקמו םירע רתוי הברה םע אשמבו עגמכ םיאב םורחאה תודסומהו תמיקה
 תמיקה ןרקהש | ,תומוקמה פתואל םג הנפ ןויחאה לבא ,יזכרמה ,דעוהמ
 לדכה .שי --- .הבושת הלכקתנ םירע האמל הרשעמ קרו םסוחיב םתא תדמוע
 תיגויצ הרובע ןיכו ינויצ .רסומ הזיא תכוטל םימעפל ףסכ חולשמ ןיב לודג
 לש רעו = לוכו םולכ לכא  ,י"אכ ונדבע אל רשא לע ונתוא ומושאה , העובק
 < תרחא הדועת סוש םהל ןיאש ,תודסומה םג +וז הרובע להנל תחא ץרא וזיא
 רשפאה לב תא תושעל  ולכו אל תונויסנב םירישעהו י"אב הרובעה .דבלמ
 הז ימ לבא % יא ל י ב ש ב וגדכע אלש ,רמא ןיקנויש רמ . םיעצמא רפוחמ שוררהו
 השענ .י'אב חונויצה תורלתפהה תאמ השענש המ לכש ,רבדב קפס לוטהל זועי
 היצוינגרואהל תעב ללכב שי םא---.היסורמ האבש השירדהו הביטאוציניאה י"ע קר
 הו ירה תרובעל אטסיס הזיא < ייאב הקובע לש .תינכת הויא תינויצח

/ 



 תדובע לכ:
 י"ע .ןורחאה | ןמזב

 ןםישרודו םיאב ונא  ןישבע

 : איסורב תונויצה שארפ םירמועה לש םתרובע ירפ ןושארו שארב =
 י"אבז : אטשוקב \ השענש "המ לכ = ,י"אב" 'תמוקה ןרקה <

 ,נלש אמסיפח .תאצות קר 'אוה---תונויצה תורדתפהה
 זכרמהש , םתא .םוצפח םא --- , י"אב .תוברתה : תדובעְב .םג ,קפעתת .תוררתסההש
 ץובקב .חיברנאהל ץק :תושעל ךורצ .,י"אב  הרוכעה . לע רתוי עיפשהל .לכוו
 ילבש .,קוחל . עובקל . היה : ךירצ ..םוילארשוצרא = תוהסומ  ליבשב :םיפסָכְה
 םא ..םיילארשיצרא תודסומ תבוטל םידיחי .םוש ודבעי / אל .ותרזעו .ותאשרה
 חכה תא ,פ"הבל ,ול .ונת--םועצמאה תא יזכרמה = דעוהל םינתונ .םתא ןיא

 הלאשב =" תולארשיצראה הדוכעה תא זכרלו להנל ידכב השורדה העפשההו
 תודיעוב וא וז הדיעוב אל םא -- ,תוניצרב דוע  קסעתהל חיהנ םיבירצ וז

 + תואבה =
 םתתנ אל אלה לבא ,הוהה תדובעב תונינעתה רסוחב ונתוא ומישאה

 תודחוימ :תוריעו .ונל .ויה אל .  תויללכ  תואמסיס אלא ,  םיביטקיריד םוש וגל =
 החונמב קסעתהל ,תורשפא ןיא סרגנוקה  ימיבש  תוריקובז סר ימומ
 םרופגניפלה . םישורדד .םיביטקרירה תא  ןיכהל ,וו \הבושח  הלאשב היוארה
 שו --תושממ .הלאשל אב - רבדהשכו ל תואמסיסה הא יקר :ונל הנת
 + וללה  תואמסיסה ו תועד יקולח

 םידוהיה תויכז תלבגה תלאשל - ינכרמה .רעוה לש ופוחי לע הפ וובר
 ,ומצעב םולכ השע אלש קר אלש , ותוא ומישאהו ןילופב תומצעה הגז

 לבא :םמצע תעד לע הז עוצקמב ודבעש ,םידיחי ידיב  עירפה  םנ אלא
 השרול עגונה רכדב תושעל ץוחנש המ הסידואב תעדל רשפא יא אלז
 + יוכרמה דעוה לש וז הפקשהל המיכסה העודי הדיעוו , שילקלו

 = תירבעה תוברתלו הפשל .תורדתסההל יזברמה רעוה לש-פחיה רברב

 ,םיוטרפ םידיחו- רותב אל  הרובעב ףתתשהל .םינויצה םיבירצ םוקמ  לכבט
 הל .שוש : ,חעוהי .תורדתפה חכ  יאב = רותב  ,תורדוסמ  תוצוכק רותב אל
 םיברמ  תמאב - ,ונמע. לש  תוירובצה :תולאשב  תומיוסמו = תועורי תופקשה |
 םורדוסמ םנואש אלא. ,תוירובצה תודובעה  לכב .םוקמ לכב ףתתשהל םיונווצה |

 רותב .אלא ,,תרדוסמ| .הגלפמ רותב = ,םינויצ . רותב  םידבוע  םניא = , יעברב |
 תעב ונתדובע ,  הרבע תובהלתהה . תעש -- .ומצע תעד לע רחא לכ. , םירוחי
 ואבי םידיחיהש , רבדה רשפא יא הזכ ןמזב . תיטאו הנטק , השק 0 ,איה
 טיטיריטיואהו- םיעצמאה וכרמהל היהו אל םא . וז הדובע  רובעל םמצעמ

 איה הלודג תוכז . הנונתהו  ךולה  ונתרובע ךלת זא--וז הדובע .להנל .ידכ
 הנשב טעמתנ אל  ונולקוש רפסמש ,הפ ונחנא םיאצמנש  ,יזכרמה דעוה
 ןהמ ירחא תובהלתהה ימוב = ,יעישתה םרגנוקה .ינפל = םרפסמ תמועל הגורחא
 ,הזב קר .היולת--דיתעב ונתדובע = לש  חלרוג םלואו . היקרוטב היצוטיטסנוקה
 ןתרובעב .תוקסועה :תוקזחה  תוצוכקה תא = םכותוטוקמב םתא .וארכת םא

 (כ"'חמ) == + :ןגוה
 יננוא ..וכרמה לש הרובעה תא םכסל העשה העיגה .ןיקשיפוא

 הרובעב תוערגמ ואצמש ,.הלאמ םג  דחא ףא ןיא הוה םלואה לכבש , קפוסמ
 , םורוכמ .ונלוכ =. ונתרובעל זברמה לש : ותוריסמבו  והורכמתהב הדוי אלש וז
 ןומאו הדות ישגר םרל םיעיבמ ונאו .םריב .רשא לכ תא ושע ונירפחש
 ..(תורעוס | מ"חמ)

 זכרמה ירבחל ב םימח םירכרב הדות אוה םג עיבמ בהבולצ
 כ"חמ) הבומ תרכהו הכרבב םירבחה לכ םשב םתדובע תא םבזעב םהמ רהפנו

 + (תורע

 הגהנהה .תולאש דיע םיחוכוה תעשב לומתא .בונל'צ <
 ןנה ןלוכש ,וז הלאשל עגונב תושירד לש המלש הרוש יתעבז

 . ןילרבב  תיתנשה הריעוה העיבהש , תושיררה ןתוא ןרקיעב < /
 תועצה .דגנכ .ותעד תא רחא ףא עיבה אל .הפ .ויהש ו 0

 ןונמל .םידימעמ = .וללה ..תועצה .ןינמל רימעהל ינא .עיצמ .,וללה
 :וללה ה ִת

 -וופיש : םירבח ;5--ל ןב \ אוה .םצמוצמה .לעופה .דעוה (א
 .הוש םחכ

 ,סרגנוקה יייע אל רחכנ םצמוצמד 5עופה  דעוה :שאר (ב
 .םצמוצמה 'לעופה .דעובש וירבח ייע אל

 ,ןילרב .אוה םצמוצמה לעופה דעוה תבישי םוקמ '(ג "<
 ייע םירחבנה  םירבח ג"כ ןב"אוה  לודגה לעופה \ רעוה (ד .
 בקמ לודגה לעופה דעוה ,םצמוצמה לעופה דעוה .ירבחו םרגנוקה
 אא תיבחר תווכז

 ב ו םירחוב לורגה 8 7 ירבח (ה <

 5 ,רקיעל ונעבק אלה :סופדב ןא ומסרפתהש םיעורי 'םיסוחי םתעשב ועבקנ אלה

 6 "מ .ונפרטמ לא עיגנ ד

 ןוילנ אל

 .תוכשוממו תורעוס םיפכ -תואיחמ -,דחא:הפ:תולבקתמ תועצהה
 םהדובעל  הנש .םישלש :ואלמנ וז הנשבש ,ריכזמ גרבדלוג

 "ןהכו ןיקמט ,  גרברלונ .י> ,ןיקשיסוא ., בונל'צ םירבחה לש תינויצה
 תא .םושרל .עיצמו הדיעוה .םשב  הכרב םהל עיבמ אוהו ןייטשנרב
 היפכ:תואיחמב .דחא הפ" תלבקתמ העצהה :.'בהזה רפסב םהיתומש
 + תורעוס

 + סרננוקה ירחא םיסורה םיריצח תפסא

 ,.בא םחנמ .ביכ ,'ד.םוי

 .הפסאה תא חתופ גרבדלוג .ב
 י"ןברמה לש .ביצקתה תלאש איה .קרפה לע תרמועה .הלאשה

 ,זכרמה תפוקל םינכמ םהמ דחא לכש םימוכסהו תומוקמו םירע . לש המישר
 תא .ושעיו ולדתשי םירבחה לכש  ,שרוד יהכונה בצמהש ,ריעמ ב ו ור

 תואצוהב .ףתתשי = רחא לכש " , ץוחנ = .ותדובעב .זכרמהל עייסל םריב רשא לכ
 תא- חו .י"ע :ולקיו  הגלפמה :ינותע. תכוטל  ודבעי ונורבחש ,םג .ץיוחנ \ ,ןכרטה
 יוכרמה לש תואצוהה אשמ

 .םיכלפה פע השדח הכרעה שרוד בול א יזוע

 תושר אל היהת ביצקתה תואצוהב תופתתשההש ,שרוד ןי קי ל 1 ר''ד
 ,וכרמה יכרצל הזכ םוכס דוע סנבוי לקש לכ םעש  ,טילחהל ךירצ .הבוח אלא

 ,תושוררה תואצוהה לש רורב ביצקת שרוד יקפלופשוגי ר"ד
 .תושעל \המו שורד .המכ ועדיש ירבב

 ,איסורמ  "'פסושסיוא-לארטנעצ ה - ירבח = תמישה = תא  רסומ קדר ב
 ,(תוורתפהה לש שרחה תונקתה רפס פ"ע) תיללכה תיתנשה הדיעוב םיפתתשמה
 . .תירידתה הדעוה ירבח םיעיצמש

 . תלבקתמ המישרה
 ד"'ע = םיחוכו \ םיררועתמ

 .הז ןודינב תודחא

 אוה = .םיריעצה :..ליבשב  .תירואת . .תורפס .רסוח לע ::ןנואתמ ן מ ט כ ש
 םימעפ עברא םיירואית םיפסאמ תאצוה .רבדב תיגאהה הדיעוה תטלהה תא .ריכזמ
 יהב דע לעופה לא האצוה אל וז הטלחה .הנשב

 ,תיסנניפה הלאשהמ וז הלאש  רירפהל רשפא יאש | ,עירומ ב וזו ר
 .תוירואית תולאשמ תעבהל וז .הלאשמ ורכעי .אלש שרוד אוהו

 הגהנההמ .הגלפמה ינותעמ דהא = רגסוש  תורשפאה דגנב החומ ן לפ ק
 הריבש םיעצמאה םע ללכ םתבשחתה אלו תפקמו הבחר| הדובע םתשרד .תמדוקה
 .תונותעהל .גארל .רשפא יא םיעצמא- רסוחמש ,ונל םיעידומו .םיאב- םתא .וישבעו

 ךרוצ אוה | םיירואות םיפסאמ | תאצוהש | ,אצומ קינמספ
 . בושח

 םייקתת = תיתגלפמה :תוגותעהש ,גארל  זכומה תא" בייחל  םיטילחמ
 ..אבהל םג  פ"כע

 ,הגיוצמה ותדובע -לע "םלועה;; ךרועל הדות עיבהל עיצמ ם ה א י ב ר"ד
 --:המכסה תותואב ,תלבקתמ העצהה \ .המר הגרדמל .ןותעה תא  המירהש

 רוסמל אב ,ינמרגה זכרמה ריכומ ,ד ל פ נ מ ל ב  טרוק
 םתיאר םא .הינמרגמ םיריצה םשב םיסורה םיריצה תפסאל םירבד
 ילעבמ םעפה ויה  תירידתה  הדעוב  הינמרגמ םיריצה חכ יאבש
 ,הרקמבש רבה והזש בושחל ,ילוא ,םתייה :םילוכי  ,היציזופואה
 עירוהל  ינא אב הז דגנכ .היהשכ לבה הינמרגב .ראשג תמאב
 תונויצב הבוטל  לודג יונש אב .תונורחאה .םינשה .ךשמבש ,םכל
 חרכהמ תינויגה .השירר - קר .תונויצה הפ .התיה הלחתמ . תינמרגה
 אל םיקומע : רתוי .םישרשו :,םיצחלנה םידוהיה םע תוירדולופה
 :ורפב:'הגוהנה  הטשה םג .התיה הז םעטמ  .שפנה :ייחב הל ויה
 וישכע ?םיצחלנה םיחאהל  רוזעל תושירדה --- תונויצה לש הדננפ
 חור תא * וברקל :גפפש ,שדח רוד" םק :תונויצב .  םירבדה :ונתשנ
 ,םודוחיה .תרצב :רתוי .תעיתסמ הנניא תונויצה .היתושירדו היחתה
 התע :איה .םעה דחא לש "ותטיש ,קומע :ישפנ ךרוצ ונל איה אלא
 העונה תרכנ .תונויצה לש ירואיתה :סופבהו היצטיגאהב תררושה
 ,אופיא ,םיכלוה ונא .תירבעה תורפסהו :ןושלה | דומלל .הלודג
 < .םכחורב .רובענ :םכמע < דחיש .,םיחוטב .ויהו ,םכילא . םיברקתמו

 וכרע

 תומלחה  תולבקתמו  תיתגלפמה תונותעה
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 . ו

 אל ןוילג

 -- :םיסורה :םיריצה : םשב= םאונהל .הדות עיבמ :גרברלוג

 וה ניסה כאב

 םיעדוי .םמורמ חור .בצמב הפמ ונא םיעפונ .הפי .ל

 הריפסומטאב דובעל -ונא םיכירצ ,ונתדובעב שיש ישוקה תא םתא
 ונילע קיעה הז  רבָר \ , ונתופיאשלו ונל  םירכנו םירז לש הרק
 ,הריתי תורידב ןיעמ ונשגרה ..ךתויב

 ןיאש ,הרכההו תודידב לש הריפסומטאה הרבע הפלה התע
 רוע שי םאש ,ונשגרה ,ונמע לש תובחרה תורדשב ונל .םיעמוש
 תעמשנ הילעמש המב וזיא דוע שי .םא ,ונמע ייחב הרוא ןרק וזיא
 ריעצה רודה תא הפ וניאר .סרגנוקה תמב איה --- היחתה .תרושב
 םעפב הפ וניאר ,ונילא ברקו .ךלוהה תורחא  תוצראמו הינמרגמ

 ,תירבעה ןושלה תיחת תא וניאר .תינויצה השאה תא הנושארה
 םישיגרמ הז רבד  ,היצרטסנומיד תויהל קספ רבכ ירבעה רובדה
 העיבטהש ,תרחא :ןושלב רובעל םיכירצ ויהש ,ונתאמ םתוא רוחיב
 ונא וישכע .םתדובע לע תויתוכאלמ לשו ףויו לש םתוח .הזיא

 תוימואלה .תוריציהש ,הוקת שוו ינתא ונהפש יכ :,ונל חַנָב יכ םישינרמ
 סרגנוקב--,תורז .תונושל לע עונלו הלוגב תאצל רוע הנכרטצת אל

 תא בוש ונשגרה .ןושארה סרגנוקה לש תונורכזה תא ונשדח הז

 תמב לעמ העמשנש היחקה תרושבב היהש יפויהו םסקה לכ

 ויהש העפיהו  רהיזה תא ונשגרה בוש  .לובב  ןושארה ..םֶרגנוקה
 ףואשל בושנ ונלש ןילוהה תדובעבו  םינושארה הימיב .ונתעונתל

 היזיאופה תאו .ופויה תא םינכנו בושנ  ,םימיה םתואמ :השוחק חור

 . ונתדובעל
 טדנמ לבקש יא בשות 'רותב ,ותוקה תא עיבמ ן יק ניייש

 הברו :ייאב .םיבשויה .םידוהיה רפסמו=םימיה :וכראי אלש  :;איסורמ

 םיבשויה םינקסעל \ סרגנוקהל םיטדנמ "תחל  ולכוי'פהש רע> , ךכ"לכ
 , . ל"וחב

 יתושגר " ר"ע םכילא רברל ינושרה .ן יו ל והירמש ריד

 ירבחלו יל םתתנ םתא .איסור תא בוזעאש ,ץפח הרקמה . תויטרפה

 םשו :,תיפורה .המודה לא תכלל ונייה םיכירצ .דאמ השק .טדנמ

 ונל ונתי אל םלועלש ,ונשגרד ,ונשפנב רקש תושעל -ונייה .םיכירצ

 היה רשפא תינומהה .תובהלתהה עגרב .קר .,אלמו-םלש תויבו"יווש

 הבוט .רתויה תורשפאה :יל ההיה איסור תא כ"חא יתבזעשכ" . רבדה
 ונאש- ,ריעצה+ רודה" לע הפ ורבד =. תונויצה  תדובע תא רובעל
 + עיציה "'יחרוא תא םג םתיארה , ונתרבחב הפ ותוא . םיאור
 םיחרוא = ריתב קר הנה ואב תואמל  םישנאש .,םהא  םיערויה
 ?ונירבר תא עומשלו תבשל .ןמוה- לכ ךשמב .ואלנ אלו םרגנוקהל

 םוקמב <. ,איסורב  םכתרבחב  .התע "תויהל < יילבל יל "השק

 תויציזופה >:לע"ןנהל" ירכב = לעשו " דעצ לכ לע םחלהל = ךירצש

 תינויצ .הדובעל .לגוסמ " רתויה עקרקהש * ,יל רורב םלואו .ונלש

 . בםרעמה .תוצרא התע םה -- הבחר

 תרוממ ךלוה .דחא .םרז .. םימעה לב .ייחב  םימרז :ינש שו

 םג שו -- ,תוללובתהה אוה הזה םרזה = םידוהיה  ייחב-= ברעמל

 הלאכ:ויה ,:תוימואלה םרז'והז = םידוהיה .לצא ,חרזמל ברעממ םרז

 -- לתוכ ותואל = ועיגהשכו = "יברעמה לתוכה, לא .רבכ ועיגהש

 ,תיחר] מ איה תינויצה | . םהירוחאל  םהב ..רוזחל | וליחתה

 הז רבד .לובגה הצקל רבב ועינהש :,םייברעמה םה .היאשונ .לבא

 ונידיב .הלעי = ףוסדףוסש ;ונא םיוקמ ,הקירמאבו .הפוריאב -יתואר

 + םוקמ לכב .םוסומכה "תוצוצינה תא איצוהל
 ץפחב .םיכמותהו תוינויצהל המטשמב םיסחיתמה םיבר יתיאר

 ,םילוח יתב קר :'+םינפל = י"יאב ונל היה המ = י"א תודסומב בל
 הלאכ תודפומ:ליבשב .הזב אצויכו הרות דומלת ,םינקז  בשומ יִתַב < +

 המכ לב : לבא ,םוינררומ .םושנא רצמ עויסו הכימת אעמל השק
 ה

 3- םלועה
 == = 6900, 55 א-ה עמשב כב חש יבנה ה במ .בכצבמ הנ .2--שכ ה ההאטה אאא שב

 ..םתרובעב . "תויללכ,ל םוקמ ןיא הז ילבש ינפמ ,י"אב

 . ונתרובעב ;םינונעתמה .םנ .וברי- -י*אב "םיטקויבוא,.רוציל הברנש
 'שמתשהל תערל קר ונא םיכירצ ,ונתדובעל הבח לש תוסחיתה שו
 םעה לע םיעיפשמ המכ . דע ,רבדה יניעב היה 'אלפל , וז הבחב
 "שדח ןכות , ול היהיש ץפחה ..ימ---.י"אב ונמע ייח .לע  .םירופפה
 םישדחה םויחה .חא הארו ךלי--םעה .לא .אבי .ומשבש :תוינויצוול
 " 'םידבוע לארשי םע .לש םייללכה תודסומהו .תויורדתסהה לכ .י"אב

 הז .רבדל
 ונהדובע :םשל רבדב .שמתשהל " לדתשהלו בל םישל .ונילע
 2 ,(כ"חמ) .. תימואלה

 ;הפי הלע םרגנוקה . תעכ .ונתוא אכדמ שגר שי :ןיק ריס
 םייחהש השקה םתוחה תא .ונא .םיאור . הדירפה ונילע השק לבא
 : םימשה רשא ץראמ הנה ונאב--, ונל םיביבחה םונפה לע .םיעיבטמ
 :,.ריהזמו ,הפו םולח = בוש וניארו ונאב = ,ונישאר לע תרפועכ םש

 תא .חרכהמ המ ןמזל  בוזעל .םיכירצה = ,םירבח .הפ ונא םיאור
 : לע :ונתוא = ףקות ביצעמו רמ שגרו ,וניתוכרעמ שארב םתדובע
 'םושמ . .ךוחאל = ועתרג = אלש .םירבחה םתוא םה םיחרכומ .רשא
 "| ,םעמ = וניקזה .ונתאכ המכש ,ונא םיאור---.ונתוא בוזעל , תונברק
 ונאשכו | ,םינפל .םתוא הביהלהש - ,םיטולעה שא .התוא רוע ןיא

 וכ <=- הרות ' םהל םיעיבמ .ונא :ןיא םדוקה .זכרמה. ורבחמ .םידהפנ
 תא : ףופב ל עיבמ = םאונה . , תומ-לא .הצק-- םהל ינתנ.. לורג רבד
 : .(ב"חמ) השקה .םתדובע לע הדיעוה לש .תואושנהל : ..ותדות

 החנמ .ןיב, לש  בצמב תעב :ונא םיאצמנ .יקס לופוט לז
 . ביזעל  תרתעתמ .הריתיה המשנהשכ ,תושמשה ןיב .תבשב "בירעמו
 ..יחכב = ,ונירכח יניעב  הישירח הנות וזיא .םואור נאו :,ףינה תא
 רחא = ןויזח לע :םתוא . .ריעהל .ינא .ץפח .ונירבח .לש .םרעצ .גיפהל
 :תורוש . ןיב  הטמל םלואב \ םנ .כ"חאו .םיחרואה יב. ::הז .סרגנוקכ
 = ורעצ תא םתא םיערויזו .םעה רחא .לודגה ונרבח ול בשו .םיריצה
 התלע .ףכ ול אחומ להקה לכו ה"א תא התע יתיארשכ .? ה"א לש לודגה
 לש "ולרוגכ  תונויצה לש הלרוג .םג . היהי אמש -:יבלב .הבשהמ
 '  אלמ הפב םידומ ונא ושכעו ול םידגנתמ וגייה .הלחתמ = ..הז ונרבח
 2 ,ותרותב

 םילודג  םידעצב תרעוצ  חורהו ןושלה .תיחתש ,ונא םיאור

 ,ראמ  בושח םוקמ תירבעה ןושלה הספת הז סרגנוקב .םינפל
 .הרובעל .ונחור תא אנ הדועתו .המחנל וונל..תאז אנ אהה

 לש הבושח רתויה .האצותהל .ינא בשוח ..ג ר בד לו ג ,ב
 תא אל םנ  השרחה הגהנהה תריחב .תא .אל -- הזה .סרגנוקה
 אל! םג ,תיתורבחה  הדובעה רעו .י"אב ..הרובעה ד"ע .תוטלחהה
 ,לודג .ןוחצנ .סרגנוקב רבכ .החצנ .תירבעה ןושלהש .,הדבועה תא
 < הברה איה .העונתה יכ | ,ונל הפ .הררבוהש הדבועה תא אלא
 הגיהנמ .תורדתפהה אל- התע . .תורדתסההמ. .הרישעו .הקומע .רתוי
 ,רשפא .תורדתפהה תא .הירחא .תכשומ העונתה אלא .,העונהה .תא
 .הסרגנוקל ירישעה סרגנוקה היה תמאב רשא לע םיחמש .תווהל .ונְכ
 התדובעב ונזכרמל .ןומאה .תא רמשנש ,קר תווקל ינא ץפח ,לבוי
 -ןילרבמ םיזורכ, אצי  בורקב .ותרמשמ לע אנ דומעו .רחא לכ .השקה
 רמעי :םכל ,אופא ,ארוק ינא ,הצורח הרובעל שדחה ונוכרממו
 רנתוקתו ,ונתבוח תא דחא לכ אנ אלמי ,ותרמשמ לע דחא .לכ אנ
 ".ב"חמ) היסור ינויצ לש תיששה הדיעוה תא רגום ינא הזב .אלמתת
 . ,("הוקתה, רוש .תא .םירש

 הז םודרפנ] םלואה תא םיריצה םיבזוע םירהצה .יהחא :תועש : יתשב

 ,ךשמב חורה תא תממורמו תדרדועמ םג לבא ,תעגימו השק הדובע ירהא הזמ

 + םומו א"ו



 . ונמוקממ

 ,לורגה הכרע לע ונרמע אל ןוידעש =

 ירישעהו  יעישתה סרגנוקה ןיבש ,םתחכשו הדנגוא

 הביטאיציניאה תא תתל הכירצ = ,תובושח תומילבורפ רוהפל הכירצ

 < םלועה < 6

 בולוקוס ..נ לש  הָמְרְנורְפִה וא
 . םיקּורה םנויִצְה תפסאְּכ

 ,הנושמ באכו דחפ ןימ  הזיא .םישיגרמ ונתאמ | םובר
 ,ונסיסכתבו  ונתדובעב | םויונש | איבהל ךרוצה ד"ע םירבדמשכ

 רטפהל םנמז עיגהש  ,םירבד ונלצא םנשיש ,םיעידומו  םיאבשכ
 םה םייחה לכ .םיאירב רתוי םירברל םוקמ הינהלו = םלועה מ
 אוה--הז .םצורפו ,.התימו .הדיל לש ,השימכו \ החירפ לש 'םצוהפ |

 ,םינשיה םיגנוזולה לע רוזחלו בושלו רוזחל רשפאהיא ,  םייחה

 ,תינידמה תוינויצהל עגונב םג אוה ךכ .תומדקתהו .תוחתפתה הצוחנ
 תינויצ התיה אל תינידמה תוינויצה . ןגוהכ התוא וניבה אל הברה
 לש תוינויצהמ קלח קר התיה .היטמולפידה | .אדירג תיטמולפיד
 ינש רצי  אוה . תיסנניפ .התיה .לצרה לש * הקוטילופה * . לצרה
 אוה .ירבעה םעה לש המבה תאו יסנניפה רסומה תאי : םירבד
 ,םעה ידיבש ןוההל .זכרמל היהי .רציש = יסנניפה דפומהש ,הוק
 ידכב ,םכל  םינהונ .ונָא, רמאלו היקרוטל אבל  לכוי הז 'ףסכבו
 לכ ופסאתי = רציש המבל ביבסמש ,רוע הוק .ךכ:  ,"םתא ונתתש
 השעש םייטמולפירה םידעצה לכ , ונמעבש םייטנגילטניאה .הוחכה
 התיה וז .ולש תיסנניפה הקיטילופהל יעצמא רותב קר ול .ושמש
 םעה ןוצר ,הדוסיב תחנומה ,תמרוקה החנהה לבא = ,הפי האיריא
 הציפקה .החילצה אל ותטיש , ןובשחב העט לצרה ; האב אל- -ולכ
 זוז אל -- .ותטישב  קיזחהל התע אבנ םא , התשענ אל הלודגה

 הרטמ התואל  עינהל לרתשהל | ,אופא  ,ונא .םיכירצ
 תא דוסי לכ ללושמו רתוימ םומלופל ינא בשוח = , םירחא םיכררב
 הנכתו .העונתה חור אל איה המרגורפה . המרגורפה יונש לע םירבדה
 תאצוהב רחואמו םהקומ לש רדסה ,רברבש תוינוצהה אלא ,ימינפה
 ,ויהשכ וראשנ העונתה לש ימינפה ןכתה ,הרטמה ,הלועפל םירברה
 רחא העצ ,טאל-טאל וז הרטמל תעכ תבלל ונא םיכירצש אלא
 תיגרדה הדובע :ילב =. ונתרטמל עיננ אל אמלעב םירברב  ,רעצ
 ,תחא הדובע .לע הפ הארא המגוד רותב ,ונמוקממ זוזנ אל .י"אב

 תיתוברתה  הרובעה .איהו
 ,סנאילאה לש החכ לודג המב  ,היקרוטב םידרפסה םידוהיה ברקב
 החורמ העיפשמהו חרזמב ונילגר .תא תקחורו ונדעצ תא תרצימה
 ,תיתוברתה .התרובעב קר אלה + םהיתודסומו חרומה ירוהי לכ לע
 םימלש תורוד ךשמב וז תיגררה הדובע י"ע ,הלש רפסה יתב :י"ע
 לש םחורו םהיתובל תא השבכו הפיקתה התדמע הא הל השבר
 הלורג .הרועת הז ןיאה ,םכתא | ,איפא ,לאוש ינא  ,חרזמה ידיהי
 תא חוכשל םיביוחמ ונא ןיאה +ונחורב היקרוט ידוהי לע עיפשהל
 ? וז 'הדובעל .םידחוימ .תוחכב תשנלו וניניבש םידוגנהו םילחבהה
 הויאל ואבי  םירז .םידוהיש ,רבדה  רשפא .יכו ,םכמצעב | ועגה
 םידוהיה לא הנפת אל הלשממהו, תועודי תוחנה שקבל היהתש הנידמ
 ללכב :ונא םיכירצ -- +םתצעו םתעד תא לואשל .הצראב םיבשויה
 םיכירצ =-  ,היקרומב םידוהיה ינומה לא דוחיבו ,ןומהה לא תונפל
 לע הפ םתרבד  .אוהש םוקמ  לכב ירבעה םעה תא םיאלהל ונא

 רבד הזיא הרק
 רשפאש ,הרבה הלפנ עורי רצמש ,הרנגואמ הברה דוע .עורגה
 תוללוב תה"תפקשה דגנו ,:ימואל |: ידוהי תויה ילב | ינויצ .תויהל
 ונא םיקוק ,ףקות לכב םחלהל ונא םיכירצ וננחמ  ברקב וזכ
 תונויצה לש התומד .יניתוכרעמל םישרח םייח חור סינכתש הגהנהל
 התיה  ונלש תוררתסההו  ,ונתעונת לש התמשנ החרפ |, המגפנ
 .איה .הקינחמ וז הריפסומטא ..רבלב היצרטסינימדא = לש ןינעל
 םילוכי .ונא :ןיאו = ,לודגה ינויצה לאידיאה תא דוע ונא םירכוז
 ,םיניעלו  רואל .ונל תויהל הכירצ הגהנהה = ."םיקסע,ב קפתפהל

 ויתוטלחה תא םצמוצמה פ"הוה טילחיש

 אל ןוילנ

 ! תונושו תובר תולאש .ונל שי ;לארשי:תיב לכל תימואל הדובעל
 ןויערה .לש הדנגפורפה ' ,תורפסה :,ןושלה . ,ימואלה ךונחה תולאש
 םישנא ,חומו בבל  ישנא ונל םישורד הזלו ,הזב אצויכו ימואלה

 + םינושה .היפיעסב וז הדובעל ןוצרו םיבחר םיקפוא ילעב
 הקיטילופו  תימינפ .הקיטילופ = .הקיטילופ | ינימ  ינש שי

 רוזחל אוה טעמ .רימת :תמדוק --- תימינפ הקיטילופו . ,תינוצח
 ינפב ונלוק תא עימשנ ונחנא .:הורפה לע תחאו םימעפ האמ
 השענ אל םא ,הזב אצויכו היקרוטל וניתופיאש תא ראבנ ,הפוריא
 ןימל תיאליזבה  המרגורפה. םג ןמוה ךשמב ךפהת שממ לש רבד
 םינפל היה :אוה םגש = ,ידוהיה  רורפה ומכ | ,אמלעב הרימא
 .(המבסה תרעס)  .תיאליזב המרגורפ

"6% 
 ו

 + הוה יִוצ לש הָדיִעְְב האש הָאְְַה
 (:ףיס)

 ,ונתעונת לש הבצמ תא הלעמל ונואת רככ תורדתסהה ינינע

 הנומתה תא  םילשהל | קר םיצוו ונא | ןישכע הבצמו
 . תורדתסהה ייה | רואתו  םירפסמ יִרי לע

 וניאש טעמכ  םילקושה רפסמ  ןכ ומכו תוצובקהו תודוגאה רפסמ
 תודוגא לש תודחא תורשע תולטכתמ הנשה ךשמב .תונורחאה םינשב הנתשמ

 + תמרוקה הנשה ךשמב רובעל וקפפש ולא תושרחתמ וא תושרח תוצצ ןמוקמבו

 / ג"יה תנשב רתויב לודג היה אל זכרמה םע תורוגאה לש ןתמוהאשמה

 תנומשכ ונחלש ונאש העשב ,וקספנש טעמכו ,ונלש הנטקה הריעוה רע רמולב
 תאזה הנשה תישאר לש תועריאמה ירחא דע ,םיפלא ינש ונלבק םיבתכמ םופלא

 ןהייח ר"ע בר ןמז ונל ועידוה אלש תורוגאהל תעל:תעמ בותכל םולוגר ונויה
 תובושתב קר ונקפתפה כ"חאו , הרובעל ןֶתוא ףחוד היה הז רבדו , ןהישעמו
 . םילבקמ וגויהש םובתכמה .לע תויחרכה

 הטיש תורסח | ןנהו תוררוסמ ןניא = וניתולועפ הז עוצקמב
 רבכ הו עבקנ הוהה תדובע ד'ע ףיעסהש פ"עא , המווסמ

 וז הדובעב קוסעל 'וניברהש , תופוקת ויה .רבבש פ'עאו * ונלש  'המרגורפהב
 ונעגנ = אלו ,םירדופמ םירקיע קר ונעבק המרגורפה תא ונכרעש העשב . רוחיב
 , הרבע רבב םורקועה תעש ןישכעו .  תולאשה ימרפב איהש לכ .העיגנ וליפא
 יטרפ תא ררבל ךירצ "=.ןםיללוכ = תודוסי .תורבהב .קפתסהל | דוע  רשפא-יא
 ויה | ,המרגורפה  תכירע ימיב"  ,ןאש . , תולאשה ןתוא תא רותפל , םירבדה
 :ןנורתפ תא תועבות ןהו ולגתנ וישכעו .תירקיעה הלאשה  ךותב תויובח

 רכדב וניננשכ ,הלכשה יציפמ תרכח לש הנושארה הרועוה ינפל
 , םינינעב תחא העד ללכל אבל  םג וגל רשפא-יאש | ,ונחכונ ,הב ונתופתתשה
 תוארוהה תא , הריעוב. ונתעצה פ"ע ופתתשהש ,ונירבחל תתלו קרפה לע ודמעש
 דחא לכו ,ויתועדל טועימה תא עינכהל ןפוא םושב הצר אל בורה :תושורדה
 + ושפגל ישפח ראשנ הדיעוהב ופתתשהש םינויצהמ

 הלודג ניאו םינברה תדיעוב םג הלודג ונתעפשה התיה אל הז םעטמ '
 :תיאנבוקה הדעוהב םג תויהל הלכיש יפב

 הניא = הדובעה הומה תדובעב הטישה רסוח .איבמ תחא הלקת דועו
 ,םינויצה .םיקסוע :תומיקמה לכב :.םידעוה יריב .תאצמנ .הנואו .הכרצ לכ תרדוסמ
 אלו םידיהי .רותב  םה .םיקסוע | םלוא- ,.הלודג םתעפשהו רובצ ינינעב ,רומאב
 תובבלה לא סינכהל ונלדתשה םנמא ונחנא .הרדוסמ הגלפמ לש החב יאב רותב
 תחתו תונויצה .םשב תושעהל .הכירצ תירובצה הדוכעה םגש | ,העדה תא
 ,טעמ ךא הוב ונחלצה םלוא ןםידעוה לש םתגהנהו םתחנשה

 תומוקמב :ונורבח תא :אוה .םג קוסעה הניווב .םרגנוקהו האיציה תלאש
 דע 'תוכחל .ךירצ .ךכיפלו , דבלב .הופורל תעגונ וז הלאש ןואש ונבשח . םיבר

 ונינפ  םימעפ .יתש = . הז .ןוֶינב
 אל ךכופל = ,.הכרצ- לפ-.ןיודע הררבחנ

 ,\הוהה תרובע

 אל הלאשהש ,הבושת ונלבקו ןלקל

 ,.גרובְרטפל הארקנש הדיעוהב ונפתתשה

 ןושלה תעד תצפה | עוצקמב = דוחיב ,,תורוטליקה = הרובעה = עוצקמב
 תווכרמה | ךפוח , ןהלבו יפב לועפלו. רוכעל תודוגאה ופיסוה התורפסו .תירבעה
 : + תורבעה תוברתלו הפשל תדחוימ תורחתפה תריציל םרג תפתושמ .הגהנהו



 3 9 ב ו ב

 =: אל ה יב

 םינוש תומוקממ ,.הילא ונסהי רע הלאשה תא וררוע םינושארה הידעצו המויק
 םא , םורחוימ םימולשת םע ,.השהה .תויודתפה וגל המל : תולאשב ונילא ונפ
 תיניצה תוררזסתה השררש תודוכעה תא קר איה תשרודו םולכ .תשרחמ איה ןוא
 םיכסהל ונל רשפא:ואש ונבשח ונחנא םג ? דבלב םינויצה קר הילא םיפנכנו
 תוברתתו ןושלה תכוטל הרובעה תא תינויצה תוררתסהה תרוכע ךוחמ ור קעיש

 ינפל הלאשה תא ונעצה , תדחוימ המבו דחוימ רודמ ןליבשב ועיצקיו תימואלה =

 + הטילחה איהו ,הנטמקה הריעוה

 קלח איה תירבעה תוברתהו ןושלה תוחתפתה םשל הרונעהש ךותמ
 לש היתורטמש יפלו  ,ןהיניב רירפהל ןיאו תינויצה תינכתה לש ימצע

 תוברתלו הפשל תוודחסהה לש היתוחועתו הז עוצקמב תינויצה  תורדתפהה
 תיגויצה תורדתסהה ירבח ירה , הרומג המאתה ולאל ולא תומיאתמ תירבעה

 ףתתשהלו תירבעה תוברתלו הפשל תורדתפהה לש היחופואשב ךומתל םיביוחמ

 + םינויצ לש תוצוכק רוחב- התדובעב

 תירבעה תוברתלו הפשל תורדתפהה יגיהנמ לע םיגמנה םינויצה (2 2
 תינויצה תוררתפהה לש החכדיאב ןיבו םגיב רומג םכסה לש פחי עובקל םיכירצ

 + הנירמב
 תירכעה תוברתלו הפשל תוררתפהה  יגיהנמ לע םינמנה םינווצה (8

 + פתדיבעו םהישעמ לע ח"ור תויללכה תוינויצה תוריעוה  ינפל םינתונ

 וניריל .האב אל .ןיידע םלוא , ללוחתתש ךופכסהל ץק המש וז הטלחה
 + לעופה : לא 'האיצוהל תונמרזהה

 -ופואה שארב | ונתוא רימעה יעישתה סרגנוקה הרדובעב וניתופתתשה

 סרגנוקח ירחא דומ , ןישכע לש הנהנהל הוצוז
 םהל ונעצה ומש | ,רזוחב | םיריצה לא | .ונינפ

 , וניתישירד - תא ראבלו םייבזיחה ןירדצ .תא שיגדהל , סרגנוקה ד"ע .תוצרהל
 תורמרמתה ררוע הזה רזוחה .הגהנהה לש ינמזה היפא תאו ןתויחרנה תא
 םיבתכמב ונתופקשה תא ראבלו בושלו ראבל ונחרכזהו םירחא | םירבח דצמ
 , פומלופב םיצור ונא ןיאש , וגזרכהש פ"עאו . ןושארה רזוחהב כ"חאו םייטרפ
 ואב תאז לכב |, ירישעה פרגנוקה לא תוריחבה רע ותוא  תוחרל רשפאש
 ירחא םינושארה םושדחב ההקלתהש ,המחלמה ךותל ונתוא ןכשמו תוערואטה
 פ'הוה יב ולגתנש םיבופכסהו םירוגינה ילגרל הכבתסנ וז המחלמ | , סרגנוקה
 דוחיב המרג וללה םיבוסכסהל ,אטשוקב תונותעה תכשל ןיבו םצמוצמה
 ויתושורד תא רבחמה עיבה וכש ,יתפרצ םוגרתב גאהמ ןהכ לש ורפס תעפוה

 הוה רפפה תאו + ןגלש תיתמאה המרגורפה םע תומיאתמ ןניאש | , תוונידמה

 הז רברו ,הכשלה תעד תא לאשש ילבמ אטשוקב םינותעה | תוברעמל חלש

 הלוכ . תונותעה לש המויק אצמנ הז רבלמ . הכשלה ירכח תא :, ןבומכ דורחה

 ורגפי אמש שושחל היה רשפאו , לזא רבכ וגפסאש .ףסכה םוכס | , הנכסב

 לודגה "הוה ירבח תופסא .ונד וללה תולאשה לכב , םיעצמא רפוחמ םינותעה

 ונירבח םע רחאתהל ונדיכ הלע הנורהאל .יאמבו  לורפאב ולחש זכרמהו

 םישל דחי םלוכ וחילצה ןילרב תדועובו הונמרגב היציזופואה .םעו הירטסיאב

 השירדה רבלמ ןלכקתנ היציזופואה לש היתושירר לכ טעמכ , המחלמל ץק

 הרעוה י'ע וז םג הלבקתנ ףוסבל םלוא , םרגנוקה י"ע אל אישנה תרוחב ר"ע
 עונקל אלא אפיא ראשנ אלו ונותושירר תקרצב הכונ כורה , תינווצזינגרואה
 .תשרתה הגהנהה לש םירבחה תמושר תא

 .תיללכה תינויצה

 דופי לעו ' םוטדידנאקה תמישר רבדב הנה ונלש הנטקה הריעוה

 םג |לקב לודגה פ"הוה תריעובו םיטדידנאקה םע םווברב ונאב היתוטלחה

 תריעול ארקל יטלחוה וז הדועוב = , תויצראה  תוינרדתפהה לש חכ:יאב םע

 החמשב , תדחואמ המושר וז ענקתש ידכ , תולודגה תויורדתסהה חכ"ואב

 . תצקמב אלא לעופה לא האצי אל איה םלוא :. וז הטלחהל ונמכטה הבר

 הכדיאב םג הב ופתתשהש , תינויצזינגרואה  הרעוה תפסא האב המוקמב

 . םכסה .יריל האבו המישרה תלאשב הקסע איה :,-תוווררתסה ה

 תיבויח .הטלחה תיתנשה :הריעוהב הלכקתנ ןהב לש  ורפס רבדב

 סרגנוקה .תועדוה קר וכ , השיגדה הטלחהה . ונעצהש תילילשה םוקמב

 ונחרכוה ונחנא , תיאליזכה המרגורפה תא קיודמו יתמא  שורופ .תושרפמ
 אטשוקב ונירבחל הבורמ תלעות איבה רבכ אוה םגו ,הז תמונל םוכסהל
 + :וגידגנתמ םע המחלמ ירשקב םירמועה

 ןובשחה תפוקתב התיה םצמוצמה פ'הוה סע ונלש ןחמהודאשמה

 ? ךרעב הלורג .התוה ונתעפשה , םולשה ןמוב םגו המחלמה ןמזב .םג . תירודח

 ןמושר ןיאו ןועל תוארנ ןניאש תוריבעה ןיממ איה ירה = וז הרובע םלוא
 + ונצראב .תורהתסהה ייחב דימ רכיג

 ועישתה סרגניקה ןמש ןמזה ךשמב וניתולועפ לש ח"הודה םכינפל ירה

 ונתרובעחואנת םושק ;םשאה ונכ אל ונתלועפ התיה הטעמ םא .וישכע רע
 / תוררועתה ןיאשכ ,לוח תפוקתב ונרבע . גתושרב םואצמנה םיעצמאה םיטעמו
 אלא ןניריב הלע אל טאו ,םמע תדובעל םהילאמ םימק םישנאה ןיאשכ
 .ךכל .ומרג .םיימינפהו םוינוצחה .םישקה הרובעה יאנת ירה , רמעמ קוזחהל

 םואנתה ישק .תורמלש , רומג ןוחפכב .וגלש ח"הוהה תא םכרול םידסומ ונאו
 תלכיה תא = ונתת .םתאשו , תומוקמה :לכב םיגורח םידבוע ונל ורפחו אל
 ! הרופעב .סלהנלו םרזאל ,.םתוא .אצמל וגירחא םיאבל

--, 
 .םֶרְנְנִּקל ביִבָסִמ

 ,'תירבעה תוררתסה ה,ה לש תיבמופ הפפא
 שיצומב לזבב הכרע  *תירבעה .תוברתלו הפשל .תורדתס,ה

 םהיניבו ,שיא םיפלאכ הב ופהתשהש ,תיבמופ הפסא א"גמ .חייי
 + ינויצה .םרגנוקה .יריצ לכ טעמכ

 ךרביו .תירבע הפסאה תא חתפ ןיקשיסוא .מ 'ה ריויה
 "הצרה : ןושאר  םאונ  רותב | ,םולשל םיפסאנה תא .רעוה .םשב
 "לארשי ץראב תירבעה הפשה תיחת, די'ע .ןווניסומ רידה תירבעב
 היחתה ידיִל . ואיבהש םייתוברתהו םיימואלה םימרוגה תא ראתיו
 . רבד כ"חא ..הלוגההתוצרא לע תירימתה םתעפשהו י"אב תירבעה
 .רשקה לע הארהו "תימואלה ותפשו םעה, ריע רנמש ףלודא רמ
 תויאניתשלפה-תוינויצה תופיאשה ןיבש ,ירוטסההו ירבעה  ,ימינפה
 < רשקה אוה ,התוברת תומדקתהו תירבעה ןושלה תיחתל תומגמהו

 " הבישהל | תמרוק  תודהיהל הבישה : וירבדב לצרה ותוא ןייצש
 < .העונתה, לע  אריורב .מ = רידה הצרה  וירחא . , םידוהיה-ץראל
 תירבעה .ןוש לה תיחתפתה לש הלופכ העונָה הנהש ,"תירבעה
 "םג יכ ,םיעטהו ,תירבעה היחתה לגד יאשונ םיירב עה לשו
 ףוסבל . תירבע הביבס .טאלחטאל .תרצונו תכלוה הלוגה-תוצראב
 ןויצוו ,"תירבעה תורפס,ה דע :תירבעב ןיול והירמש ר"רה רבד
 םימאונה ירבד . "חלשה, רע הלכשהה תפוקתמ םיישארה הימרז תא
 : ןיקשיסוא 'ה ר"ויה .,.תורעוס- םיפכ-תואיחמו ןוצר-תועורתב ולבקתנ
 יייע הארקנש ,תירבע היצולוזיר םימאונהו דעוה םשב זיחא עיצה
 : וז אחסונב ,יזנכשא םוגרתב םג ןיול 'ה

 'תוברתלו הפשל תוררתסהה הכרעש = תיבמופה הפסאה,
 הברה לש םתופתתשהב ,בא םחנמ חיי ש"צומב לובב "תירבעה
 < העיבמו הטילחמ ,וירפוסו ויחריא  ,ירבעה  ינויצה סרגנוקה יריצמ
 :הזוחא ירבעה םעה לש תימואלה ותיחת יכ ,תימינפה התרכה תא
 תימואל הבוח יכו ,תירבעה תוברתהו הפשה תיחתב הרושקו
 . דירה . וז הרטמל םיליבומה םיעצמאה לכב שמתשהל איה השורק
 . הבורמ,תובהלתהבו דחא הפ הלבקתנ היצולוז

 < בשיש םעה רחא לש ודובכל כיחא וכרענ :תורעוס תויצבוא
 = ,תואישנה ירבח ןיב

 , הלילה-תוצחב הפסאה הרגסנ "הוקתה, תריש לוקל

 7 40 .םיימידקאה תפסא
 ושל ,תימידקא הפסא לזבב התיה א'נמ חיי תבשה םויב

 .,ןייטשנרא רוסיפורפה , םיינויצה םיטנרוטסה לש תיללכ קדוגא דוסי



 לש  התוציחנו הכרע היע הצרה  ,הז  ןינעב \ ררועמה .היהש
 םינויצה םיימידקאה תא רבחלו רחאל האבה ,השרחה הדוגאה
 ,ינויצה .ןויערה רעב ,תינויצטינאו .תינחור ,הפתישמ הדובע םשל
 קופדל םיחרכומה היסורמ .םירוהיה םיטנדוטסהל  רזעו .עויס: תתלו
 ,רחוימ .דעוב רוהבל עיצמ םאונה . ליוחב המכחה"יתב ירעש לע
 ינויצה סרגנוקה דע .השדחה הרוגאה תא םפבלו רסיל וילע לבקיש
 תוצראמ םיימידקא השמחו םיעבשכ :הב ופתתשהש ,הפסאה . אבה
 ירחאו .. המכסהזתותואכו .ןוצרב הצרמה. .יהבד תא הלבק ,תונוש
 ! תאזה המלחהה דחא הפ טעמכ הלבקתנ םיכורא: םיחוכו

 טסוגיוא .חריל 1% םוימ | םינויצה | םיטנרוטסה תפסא,
 תימלוע תוררתסה דופי רבדב ןויערה = רקיע לא :ןוצרב :תסחותמ

 םינותעב :םסרפההל 'הכירצ .היהתש .תורדתסהה-תינכת = דובע >>
 תורבחהמ לבקתש תועצהב לפטל זא היהי היסימוקה לע , םוינויצה
 אוהה רמוחה לכ . תורדתסהה-תינכתב םייונש רבדב .תויטנהוטפה
 וילע רשא ,םיינויצה םיטנדוטסה- לש יללכ .סרגנוקל .כיחא רסמי

 , "תוררתסהה דוסי רבדב טילחהל היי

 .םיאפור לש הפסא .

 הפסא ליזבב התיה  בויקב יקסרדנב ר"רה לש ותעצה י"פע 9
 ריגיהה ד"ע  ונד וז הפסאב . םרגנוקב םיפההשמה  םיאפורה לש
 םיאפור לש הדוגא דפיל הטלחה הלבקתנו  ,הניתשלפב \ הניא

 תבוטל ולעפי  י"אב  םיבשויה םיאפורה םע  דחי  רשא , םיונויצ =
 . הניתשלפב .תואירבה .בצמ <

 םיהושה | םינויצה םיאפורה  ופסאנ ברעב \ ישמחה םויבו י
 תיניצידימה .תורדהפהה ינפוא .ר'ע .דחי .ןודל הינש .הפסאל .ליזבב

 . הז עוצקמב הירופ .הרובעל | םיכרדרו םיעצמאה | רבֶרב = ץעוהלו =
 י"אב .יניאיגיהה בצמ ָך'ַע .האצרה הארקנ הפסא התואב ל

 דופיו םיתיצה םיאפורה לש  תורדהסהה ד"ע תורחוימ .תואצרהו
 . לארשי ץראב האופרלו  תואירבה תרותל .טוטיטסניא <
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 .הָפְצִמַה לע

 .. פנורתס| וירה -

 הסיסת ןיעמ הנורחאה . תעב תשגרומ .זנכשאדידוהי . ברקב
 םהבש םילועמהו  ,םמויקל םידחפמ וללה | וליחתה ,רחפ לש
 ינפ תא םרקל המבו ךיא תוצע םישקבמו וז הכודמ לע םיבשוו |
 ,הערה

 ינש סופרב הלאה | םימיב ומסרפתנ הז רחא הזכ מעמכו =
 לש היתוריתעב םינודנה = ,םינוש םירבחמ י"ע .םיבותכ .םירפס
 המילבורפ התואב ותעד תא הוחמ שיא שיאו ,תיזנכשאה תודחיה
 , ול .תדחוימה .ומבטדתדוקנמ

 המילבורפב .ןורל אב ,ומש ןמ לאונמע .דחאה רבחמה
 ,תּורָּבִאב וימי לכ .קסועו אוה תוזוחא:לעב יכ ,השךחמה .ירחאמ "וז

 םקילפ | ר"דה | ,ןכנימב = ריעצ | םילוח-אפור = אוה | ינשהו =
 2 : .ריבאהלייהט-

 בצמה לע ןר  "תיזנכשאה תודהיה תודותע, ורפסב .ןושארה

 0 < םלועה <

 + םשל הדחוימ היסימוקב איה תרחובו ,םינויצה םיטנדוטסה לש

 . םמויק לע  תפחרמה .הנכסה תבס תא האור .אוה .. ומצעדימשר ייפע

 ו

 אל וילג

 | ו
 םיפופצ  וצבקנו רפכהדייח לעמ .וקחרתנש  ,הזב זנכשאזירוהי לש
 יפל ,תטעממ םיכוכ-תבישי . םילודגה .םיכרכה לא םהיסולכואב

 הברה | תעייסמו תילארשיה תילאודיבידניאה  תומדה תא = ,ותער
 םידוהיה לע  תוניגמה | ,תוהחוימה = תולוגפה ןתוא שיטשטל
 יכ | ,הנקסמ .ידיל אב אוה הז ותעד דופי לע = ,ןוילכו תונונתהמ
 ינפמ  זנבשא-ידוהי לע ןגהל התורשפאב שיש :הדיחיה הופורחה
 -יפשוי םידוהי לש דמעמ | תריצי ,איה ינחורהו ירמחה .לורלדה
 . המדא-ידבועו .םירפכ

 -בצמב  לכתפמ "נכבש אדרדוהי  ןדב א, ורפסב ינשה
 %ש .היתודיתעב שיחכמ .אוה ,ההכ רתוי הירלקפסא .ךוהמ םינינעה
 ..ןרבאל--תיזנכשאה תודהיה . 5ש הפוס .ירמגל תיזנכשאה .תורהיה
 האובנדירבד .ורצמ ולא ןיאו .,ריבאהלייהט סקילפ ר"דה קסופ ךכ
 תויטסיטטס תומישר לש םירפסמה-תפשמ תאצוי הנקסמ אלא ,םתב
 ,םיילכלכ-םיימואלה  ,םיינולואיבה  םייחה .תונויזחמ תונובשח"יפורצו
 .הָוהה תעב םידוהיה לש | םייטילופהו .םיילאיצוסה

 תולגתמ בל-תודירחמו .תורמ- תויתמא -וזיא - וללה תומישרהו
 תודהיה .:ךיא .ןכותמ = םיאוה ונחנא שטולמ :יארבכ :!ןרי:.לע ונל
 תתחופ איה ךיא ;הנונתהו ךולה ,לדלדתהו ךולה .תכלוה תוזנכשאה
 םיטשפתמ הלש החפשמה-ייח ךיא .,התוכיאבו התומכב רתויו רתוי
 םיעקושו  ןולוח .םישענ = םהו .ילארשיה :םויז דוח תא טאל-טאל
 חור ,סרהו ןובקר חור טלוש תודעהו תולהקה .ייחב ךיאו ,המהוזב
 . םייקמהו דימעמה ןמ םהב שיש המ לכ תא :הלכמה :תיזזת

 תא םיטלוב | כ"כ םיעבצב = ונל .הארמה ' ,רבחמה  ותואו
 תורהיה תא הכות לא .תעלובה ,החותפה הלודגה םוהתה
 ונניא ימצע אוה  יכ ,בשוחו וירבד .תא התא .אריק--,תיזנכשאה
 רבכ םנמאו .,בצמה תבטהל יעצמאו ךרה םוש ,הרואכל ,עדוי
 ותרטמ .רקיע יכ- ,הז ךמס לע ריעהש ,רפסה-ירקבממ רחא אצמנ
 יניע .תא חוקפל קר אלא היה אל .ריבאהלייהט םקילפ 'ר"דה לש
 ועיציו  וירחא םירחא ואביש ליבשב תפקשנה הנכסה לע להקה
 0 . תושעל .המ

 םג ריבאהלייהט םקילפ 'ר"דה .,ךכ רבדה .ןיא .תמאב .לבא
 תודהיה תודיתעב רקח וקימעהב ,.אצמ התאופר תא םג הכמה תא
 -לעב .רבחמה ורבחכ ךררה עצמאב דמוע .ראשנ אל .תיזנכשאה
 ןמ עטק איה וז הלֶאש יכ  ,הרכה ידול אב אלא ,תוזוחאה
 כב חלוכ - תילארשיה | המואה  םויק לש תיללכה .המילבורפה
 ןורתפ המצע ינפב התוא רותפל רשפא יא ךכיפלו ,הירוזּפ תוצרא
 ,ףיקמו אלמ  ילקידר ןורתפ אוצמלו שקבל ךירצ םא יכ ,יקלה

 היהש ,הנקסמה לא אב וישופח ךרדבו  ,שקבו .ךלה אוהו
 המויקב .םיצורה לכ ףוס ףוס הילא םיאבשו הילא אבל חרכומ
 ,התיחתל םיפאושו תילארשיה המואה לש

 האצמ  ,ריבאהלייהט .סקילפ ר"דה הילא אבש ,וז הנקפמו
 ,ליזבב .ןורחאה ינויצה סרגנוקב ישחומ יוטב ופוג ורי לע הל

 ,תואישנה- תמב לעמ ועירוה סרגנוקה לש .תובישיה .תחאב
 ןרקה תפוקל בדנ ןכנימב  רובאהלייהט \ םקולפ ר"דה יב
 םידוהיה םילעופה "תבוטל לארשיל .תמיקה
 : .קרמ םיפלא הרשע 5ש םוכס הניתשלפב

 םא ,ונקפוסמ לבא ,ןוצרדתרעסב העיריה תא לבק .סרגנוקה
 אוה אוה הזה ןבדגה .יכ = ,שיא בל לע < השעמ תעשב הלע
 ,"זנכשאהורוהי  ןרבא, ר"ע רפסה רבחמ
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 ,םימדז ינש .ילג לע הֶתע .תאשנ -תיפורה .תיכלממה .הינאה
 *, תוטוירטפהו המאלהה :םהו  ,ןבומכ ,הנידמה תחלצהל םינווכמה

 -% צצלו /



 ,םיילכלכה..םייחה .ימרוג- לכ .תא .םיאלהל םילרתשמ הזמ .רבעמ
 ,ףסכה ומכ ,ללכ .המאלהל : ,הרואכל .,ןהינ אלש המ תא וליפאו
 תא  ריבגהל םיצמאתמ :הזמ .רבעמו ,ועבטב ילנווצנרטניא אוהש
 ,ומצע : טינרבקה חצנמ  המאלהה השעמ לע ,יטוירטפה שגרה
 ,הארנכ ,םהל וחקל תוטוירטפה תרובגת תאו ,ןיפילוטס  רוימירפה
 םיטטושמה + ,ותעיסדינבו  רוחואילוא .םסרופמה .ןהכה :ןילופונומב
 תאנשלו תדלומההתבהאל תוחורה תא םיביהלמו .תורייעבו םירעב
 -ירצבמ ינש אוצמל םינימאמ תוטוירטפהבו המאלההב  .רכנה-ינב
 ,עוריכ ,םירוהיה קר םהש -,הנידמהל .םיקיזמה םיטנמילאה דגנכ זוע

 ,הארנכ. ,םיחרוט םניא - ודופדיתמו  רודואיליאש .דועב חנהו
 ,םיברב :תועומש םהיתודוא לע ..םימסרפמ  םינותעהו  ,אושהתחרט
 םג וב ףתתשהש ,הז סרגנוקב יכו .יאשח סרגנוקמ םה םיבש יכ
 רבדב .םג ןהיניבו .דאמ .תובושח .תולאש וררבתה .,.ןיבורבוד ר'דה
 הלבקתנו היציזופואה-ילעבמ םיטנגילטניאהו  םידי'זה- דגנ המחלמה
 הינבמ שיא יפלא תואמ :לש | תויזוירנרג תוכולהת רֶהַסל היצולוור
 רחפ ליפהל ידכב  ,םייטוירטפ  םילגדו .םישודק-ימלצ . םע .ןומהה
 לש המאלהה תטיש .ןיא העש התואב --- 'וכו ,'וכו. םידוהיה . לע
 תמאלה ןיא דוחיב , תובבלה תא .תשבוכ הניאו .ליח .השוע .ןיפילוטס
 ינפמ ,קרפה לעמ = תדרל איה הבוהקו .ודיב הפי הלוע םיטידרקה
 אלו  ,בוצבוקוק . םיפסכה-רטסינימ -- אוהו רבדב בכעמ אצמנש
 םיסורה תבהאמ אלא ,השועש המ בוצבוקוק השוע םירוהיה-תבהאמ
 , םיברב הלגנ רוס . הנירמהדיפנניפ.תבוטל גאוד אוהש ותגאדמ .,אקוד
 םירמואש ,תוימואלה תויצנהנטה ר"ע = לייוחל - העומשה . העיגה ךא יכ
 ולודג .ןיב .לודג .רעפ הליטה  ,יימונוקואה .עוצקמה לא .םינכהל
 . םיפסכה-רטסינימ% .רכדב .תונפל ורהמ .םהו ,ףש םיטסיסנניפה
 םימחה שקבלו = םידוהיה לע :.ןגהל יאב אל. ליוחבש .םיריקנבה
 לא .וסינכי םא :יכ ..;דאמ  םיצרמנ .םירבדב וריעה אלא = ,םהילע
 הז .לולע ,המאלהה . תמיש :ןיעכ :קיזמ  .םיצנירפ ילכלכה .עוצקמה
 דרועב ,הנידמה .לש תוסנגיפה הקיטילופה לכ -תא הנכסב דימעהל

 ,ראמ  ץוחנ ץראל-ץוחבש ףסכהדיליא לש םהיסירטניא .ץפחל רשא
 + ילמרונ םרזב תפטוש וז .הקיטילופ אהתש

 ,הזה  .ךוסבסה ןמ חצנמכ םיפסכה-םוירטסינימ . אצי .עיעל
 שאונ .רמוא .וניא  םינפה"םוירטסינימ .יכ .ה תעדת ע ל קר לבא
 חכל התושעל ותוקתב ןיידע קזחתמ .אוהו. ולש המאלהה-תמישל
 םיימונוקיאה:םייכלממה םייחב םישענה םישעמה לכ ילגלג תא עינמ

 הֶרַתִי : .תוצירחב ,םוירטסינימב התע םיקסוע הז ךרוצל .ץראה לש
 דובכ היהי  .לודגו ..םידוהיה:תלאשל שדקומה ,ינש רפס תכירעב

 ןושארה :רפסה ןד.רשא .תחת * יכ = ..ןושארה : ןמ .ןורחאה רפסה
 םינינפ . לש = תזורחמ ןיעכ אלא היה אלו ,האובתה-רחסמ עוצקמב

 ,הרוחשה = תונותעב םתעשב ומסרפתנש ,םירמאמ יעטקמ תוחוקל
 :תונויגה ץבוק תויהל םירוהיה םהילעבו םיקנבה רבחב ינשה רפסה ריתע
 הוקנל םינווכמ .םלוכש  ,תונויגה -- םמצע . םיטרקורויבה ילודנ .בל
 -יקסעב . "ידוהיה = שובה, .עיגמ .ןביה רע .תוארהל .,תחא .תוללכ
 הלוגפה תא איצוהל הברה ץוחנ המכ .דעו ,הגידמה לש םיפסכה

 ,תיטניצורפה המרונה תא ,הזנג-תיבב התא היטרקורויבהל שיש הרקיה
 .הז .עוצקמב םג הגיהנהלו

 םילאושו = םפתכָב  םיצחול םיפסכה"םוירטסינימבש  םישנאהו
 ,םיאב םה ונ5 ררבל םאה +םיִלָמַע - ולה .ימל + ןוהמת ךותמ

 ,עדוי .ונומכ ימו % םהמ רתוי .תיניממדיקסעב ונחנא םיאיקב אלחו =
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 ,יכח .ואלב .ןיכפוה ןהל ןיאש םינבאכ ונלצא םיחנומ םילטיפקה .יכ
 תעדל = ומצעדרובא הז .ירה ,רוזחמה-שפוחל םירוב רֶכְכ םשוי םאו
 . שממ
 הפ לבא ,רפסה-ירבחמל .םג .העודיו היולג וז./תמאש ,,רשפא ,

 :תטיש הלודגש ינפמ  ,ומצע ינפב .בושח .רקיע אוה .שרדמה םג |

 ו

 1 + םלועה <-

 תמסיפה תחת תואבה תוריחבב המסיס שמשל הריתעה =, המָאלהה
 ףכב אב רשא = ,ץוצר = הנק תנעשמל \ התיהש  ,תיארבאיטקואה
 ,..הבקנו .וילע .םיכמסנה

 ן ,0| הגיא ₪

 תנשב גאה ריעב תמ ,ילויב 80 ,רבעש תבשה םויב
 -- וננמזבש םירויצה ילודגמ דחא ,וייח ימיל עבשהו םינומשה
 .סלערזיא ףסוי

 רע טעמבו ,הזה לודגה שישיה לע הרבע אל הלחמ לכ
 םלוע תא | רישעהל  ולש םירייצה:לוחכמ .קספ אל ןורחאה ומוי
 וילא .בנגתה םואתפ לבא ,םיסקמ רוה תופלועמ תוריציב תונמאה
 ,וייחל ץק .םש הקישנב ומכו תומה

 ורכול . תדרונ סכמ שירקה רשא ,םימחהו םיטעמה וירברב
 תעפשה תחת ןורחאה סרגנוקה תובישימ תחאב סֶלערזיא ףסוי לש
 יכ :,רמא ותריטפ ד'ע הרושבה וילע התשעש ,ןושארה םשורה
 " חונמה לש = יתונמאה ּוגוְמ לע המתוח תא = תודהיה העיבטה
 תודח תא וירויצב :ונחנא  םיאצומ יכו = ,ותערמ .אלש וא .ותערמ
 םע דחיתמה חורה .תשודק .תוממור תאו יוטבה ֶמ תא ,שגרה
 = יירבעה  עזגה:יריחבל תודחוימה תולוגס םנה הלא לכש  ,ויתוריצי
 ., םלערויאבש ידוהיה  טלבתה רבלב | וללה םיוקב קר אל לבא
 הגותה :התוא .תטלובו תצבצבמ םלערויא "לש * ויתוריצי = לכמ
 תפפלמו הכילומש ,המשנה לש  הכות  ךותמ תעבונהו  תישירחה
 . .לכתסמה יניעל . ותולג תוצראב וינָע תונש תואמב ררונה:סעה תא
 < תונומת תחא תחא תופלוח  םלערויא ףסוי לש םירויצה-תְִרְלְ
 ?רדוקה םנוגיו םתָוהו = םרעצ תא ,םדאה>?ינב תורצ תא תורייצמ
 ףתתשמה ,רייצה לש תבהואה ושפנ תפקתשמ הנומת לכמו ,טקשהו

 , ולוחכמ:יריצי םיאכודמהו םינועמה לרוגב הקומע תופתתשה

 הביבסהו תדב םיקודא םירוה תיבב םלערזיא יףסוי לש וכונח
 < ושפנב וריאשה ,ותודלי יסי תא הב הלבש ,תירבעה תינויצידרטה

 תוקותרב ותוא וקתר רשא ,םיריבכ םייטויפ םימשר תשגרתמהו הָרְעה
 זתוא הצירמהש איה איה 'ומעל וז ותבחו ,ומעל דובכו הבהא
 הנושארה ותריצי .םידוהיה ייחמ םינושארה וירויצ יאשונ תא רוחבל
 - דעב  ."תורטקמ  רכומ ידוהי, .תנומת .התיה ליחהמהץרייצה לש
 הפרטנש הינא, ורויצ .,דובכ לש םולפיד לבק .תאזה הנומתה
 'םיאלפומ רתויה םלערזיא ירויצ .םלועה לכב םוסרפ ול השע 'םיב
 תררוב, ,"םיתס רפוס, ,"דודו לואש, ,"קיתעה םעה ןב,  :םה
 השא,: ,"הנקוה .םאה תומ, ,"ןמאנ ער, ,"הנקז תעל,  ,יםלועב
 : ,.דועו .דועו "הלוח

 תיפה אל ,ותלהת תגספ םורמ לע רמוע.םלערזיא .תויהב םג
 :ימי לכב = ,ותוא ותבהאב ןמאנ ראשנו .ומע  וכרצמ  ותער .תא
 . .תישארב ,םהירוזפ . תוצראב םידוהוה .לרוגב ןוינעתהמ :קספ .אל :וייח
 -תובהלתהב היהחא .םלערזיא .ךשמנ תינויצה העונתה .תוררועתה
 תובא-תמדא לע .תילארשיה המואה :תיחח לש לאידיאה ,םימולע
 , ..ןורחאה .ועגה רע .ויתופיאש .שארל יהיו ובלו .ויתוילכ ..חקל

 ..תירוקמה .תירבעה תונמאה תוריתעב .ןימאה םלערזיא .ףסוו
 , .עינה .אלמלא יב. ,ויברוקמל רמא .תחא םעפ אלו  ,לארשי ץראב

 < עקהשהל תנמ לע .הנותשלפק ומצעב :אצוו היה ,הנקז תונשל ןיידע
 רפסה"תיבב הב
 ס"'היבל 0 הנש .ינפל רוע  ,.ההח- בלב .ובצמל רימת .גאוד. היהו

 + מצע ויריב רבה יבג לע הרווצמ .ותנומת תא .הרושתל הזה
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 < תובורמ תווקת הלת :םילשוריב רשא .'לאלצב,



 רבע בה ןמז  .יתוהפפ. ןורשכב .םנ ןייטצה  םלערזיא .ףסוי
 ותיבל .ובושבו  ,וקורמ תא םג: רקבו :יאיניריפה יאה .יצחב  ויעפמל
 ּול ושידקה ותעשב רשא ,"הינפש, םשב דאמ בושח רפס רבח
 הז ורפפב .וחבשב םישרוד םילודנ םירמאמ | םירקבמה יבוט
 ידוהי םע ויתושיגפ רואה5 דוחיב לודנ םוקמ םלערזיא הצקה
 תרדהב דאמ ץרמנ  םשור וילע השעש ,םהמ רחאהלו | ,וקורמ
 ,"םי'תס רפוס, םסרופמה ורויצב םלוע-ןורכז השע ,םיילכראירטפה וינפ

 ! ךורב ורכז יהי

 ,םילָשּורי ירסומ לע
 ,(28--29 רטונמ ךשמה)

 ,םינהכ5  הסחמהיתב לש וז א השרפב .םידמוע .ונאשבו .(ד
 םידרפסה .תדעל םינקזה-תיב, :תא םג ריכזהל .ךירצ
 םיבושח :םיררפס לש רעו י"ע  היסרת ..תנשב .דסונ הזה תיבה
 *בשוממ קוחר א5--ריעה הצקב ןינב.. הנב דעוה .ודי .לע להנתמו
 הנקזו ןקז םיי שלש םיסוח הז תיבב , םיזנכשאה לש ןשיה םינקזה
 יאנתה יפל לכה ,םתלכלכ רעב יתנש .וא ישדח רכש םילעמה
 וניא .תוותנשה וותואצוחו ויתוסנכה םוכס . דעוה םע .םינתמ .םהש
 ,םידרפס םינקזל .תדחוימ הקלחמב ךרוצ שיש ,םירומ לכה . עודו
 ,םהילכאמ  ,םהישובלמ .,םידרפסה לש םהייח יכרה .לכ .ירהש

 שורהל יאו ,םיזנכשאה לשמ ירמג% םה םינוש .םהיגהנמו םתפש

 דחוימ ןינב לבא ,םהייח יררפ תא םואהפ ונשיש .םינקז םישנאמ
 יכו + םידרפפה קר הזה רסומה .תא .ולכלכי  המלו .+אוה .המל

 סג המו % םלועבש םידוהיה .רתי .לככ םתס םידוהי םניא .םידרפס
 ,םתלכלכ רעב רעוהל רכש ,רומאכ ,םולעמ .םידרפפה : םינקוהש

 ופסאנ ול היה בוט המו ,שיא םישלש תקזחהב הבורמ דספה ןיאו =

 םלואו = .ןשיה .םינקוה:בשומ לא םידרפסה םינקזה םישלש םג
 םידרפסה תדע םג הז% םיכסתה %תיבה ילהנמ הול ומיכסה =

 ודמעבו ,רמגנ םרט רוע הדסומ לש תיבה ןינבש יייפעא ,המצע
 אל הארנָכ ,אל +אכדמ םשור םשוע אוה תוברת יעלס \ ךותב
 , ולא אלו ולא אל ומיָכסי

 .יוחמתו לישבת יתב :'ב הקלחמ
 הזיא .י"ע ג"ירת תנשב רסונ "ללב לישבת -תיב, (א

 ,רצו ןטק רוכש תיבב הנשיה ריעב אצמנ | ,ודי לע .להנתמו דעו
 ,םישנא יפמ , עודי וניא  תויתנשה | ויתואצוהו | ויתופנכה  םוכס'
 םילבקמ הז תיבבש יתעמש ,רבדב םיאיקבל םמצע תא םיבשוחה
 ,יתעמש םיגיהנמה דחאמ םלוא | ,םוי לכב םישנא האמכ לישבת |

 רתוי דוע םיקרפלו ,םוי לכב לישבה םולבקמ שיא םיתאמ יכ

 םהלשמ םחל איבהל םיכירצ לישבתה ילבקמ | שיא .םיתאממ
 5,15--תחא הירישע םימלשמ םה אדירג לישב ת" דעְבו

 .םילפכ םימלשמ רשב םע לישבת | דעב |: תוקיפק לי/,- -םיטנס = >
 --הרועפ .םנח םחל םג לבקמו םולכ םלשמ וניא בורה לבא

 , םיטנס .80,00--תוירישע שש ךרע הלוע- -לישבתו רשב ,םחל = <>
 לכבש .בושחל ךירצ ילע םינמאנ .ימע רפפש גיהנמה ירברש םושמו
 תא רסומה םהל ןתי םאו ,שיא 800 לישבתה תיבב םידעוס 'םוו

 ירב ,םנח--ללכב םחל םגו--םתדועס לכ
 .הנשב קנרפ 95000 ךרע רמולכ ,םויבקנרפ םיששכ

 סינכמ = הז : רפומש >> ,םירמוא | ריעבש \ ת'נרק . .יבשוי
 הנותנ דסומה תנהנה םלואו ,הנשב 'רפ  יפלא םינומשכ
 ותויה  דכלמש ,םילשוריבש .:םיזנכשאה לש םיניידה שאר ידיב <

 , ילזרב עשוהי
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 < םלועה <

 ,איצוהל ךירצש אוה

 אל ןוילג
 = -נגצוננומנצב גירדצנהוקח-נמ מחד סצנבס ה בכה .המבהההנג ג היתה ההר ההד היה הרה ההדחה הדקה החיה

 רשפאהואו- ,םינב ךושחו נ 5פומ/ ריש ע םג'אוה ןוגהו ןובנ םרא
 .תוקשעמ עצבב הלילח ץופחי הז םדאש ,תערה לע ללכ תולעהל
 ריגהל יכנא חרכומ לבא .הז רצמ תרוקבה לע ינא  חסופ .ךכיפל
 רסומ והז לישב תה תיב ..ול יוארה :םוקמב אל אצמנ רפומהש
 םיפלא תשמחכ הב שיש ריעב ,םילשוריב רומנ ח ר כה וב שיש
 חזרמדיתבל תכלל וא םמצעל םילישבת :ןיכהל .םדיב ןיאש שפנ
 ריואכ שממ | לישבתדתיב ץוחנ הלאה םישנאה לכל < , דועסל
 זכרמב אקור לישבתה-תיב .אצמיש :תנתונה איה וז לבא :. המישנל
 םיזכרמ השלש םינשב לישבת-יתב ואצמיש ;קויד רתיב ;,וא ,ריעה
 ,ןקו .ימו . הנשיה ריעב ,ריעה .הצ קב אצמנ אהיש אלו  ,ריעב
 תוררומו תולעמ ךרר .רתימוליק ינש ךלהמ תכלל חכ רוצעי ,לשמל
 + הבוזע .הניפב .אצמנה .לישבתה תיבל עיגהל ידכ

 םנ ןורחאה -ןמוב םימערתמ \ וליחתה םימלשוריה  םינותעה
 ןהמ רשאו םסרפל הזה דפומה הברמש תוינקעצה  תומלקרה לע
 . םילשורי יינע לכ תא לכלכמה אוה יכ ,דומלל שי

 לש םיבורמה ויתונורפח לכל תירקעה הבסה יתגשה יפל

 דאמ | דורט ישארה ולהנמש אוה ,הזה  ליעומהו ץוחנה רסומה
 םוקמ  םג התעדתעק אלממ להנמה ותוא)  ריעהו \ ץ"דבה ינינעב
 רסומהל .שידקהל .תלוכיה טושפ ול ןיאו (ימשרה .םיזנכשאה שאר
 5 , וכרצ-יד ןמזו .ןויע

 -רומלתו הבישיה, 5ש לודגה לישבתהיתיב ב
 ייע 5הנתמו הבישיהו תיתה ינבל קר שמשמ יםייח ץע הרותה
 בורקש ,יםויח ץעל, ךרוצ וב -שי הארנכ .  ת"התו הבישיה יאבג
 -תיבל  םיקוקוה םיינע םה .םהמ  הברהו  ,וב .םידמול שיא ףלאל
 ייתואצוחב -תוללכנ הז לישבת-תיב = לש" ותקזחה :תואצוה ., לישבת
 הפסוהה לא < תצק בל םישל קר שי * . "םייח ץע,. ' לש :תויללכה
 *"לוד גה  לישבתההתיב, רמאל הז  לישבח :תיב לש ומשבש
 ?ול%כה לישבתה-תיב םנמאה %ןטקה אוה לישבת"תיב הזיאו

 םילישבת קיפסמ "םיררפסה תדע לש יוהמת,
 םישנא המכ ,דסונ .יתמ  .ם"ויו 'תותבש ב הדעה יינעל
 ןיא---,ויתוסנכהו  ויתואצוה :םוכס :והמ- ,םילישבת  ונממ םילבקמ
 שיא ןיא  טישפ אלא | ,הנוכב המלעה ןאכ ןיא הארנכ . עדוי שיא
 הברהו ."הקולח, = םהל . ןיא םידרפסה | ינומה .  םולכ תערל הצור
 קודצ 'רד תורגורגב לוחה = תומי לכ תא םירטופ םהמ הברה
 לישבת"תיב רדופי אל  עודמ :, ינאש  םיבוט"םימיו \ תותבש לבא
 לכב םיפונפ ול ויהי אל .עודמ + םידרפסלו םיזנכשאל  דחא יללכ
 , ערוי שיא ןיא + ריעה יקלח

 .םיתרוא תסנכהל םיתב :'נ הקלחמ
 יםהרבא לשא, וא יי ל לכה םיחרוא תסנכה תיב, (א

 יפקו, אוה תיבה  ,"םירעש  האמ,ב אצמנ  ,אימרת תנשב דסונ
 וילע הנב דעוהו  \ותומ- םרוק- םיבדנמה .רחא וריאשה  ,(שדקה)
 םוקמ םהב שיש ,םירדח רשע דחא םיאצמנ הילעבו .תיבב ;הילע
 םנו םוי םישלש תיבב  רודל לוכי חרוא לכ . שפנ 80--40-ל
 העברא ךרע איצומ דסומה | ,ט"ויו תותבשב תונוומ ול  םיקיפסמ
 %ש םהיתובדנ ול תוקיפפמ הוה םוכסה תאו .,הנשב 'רפ םיפלא
 ,הלונה ינב

 םילשוריב :שי :יכו .! רובצ לש רטומ וליפאו לומב .יולת לכה
 לש :עורגה .ולומ לבא .+םיחרוא .תסנכהל תובמ  רתוי ץוחנ דסומ

 אקור ךומסה תיב ול .שידקמ .ברנמה היהיש "ול  םרנ הז דסומ
 אל םיאבגה  ,יםורעשד האמ,ב 'םידבוכמ .םידבכתמ, םשש ,םוקמל
 ףא ;הפי .הילע תיבה לע ורימעהו וז הנתמב = ,הארנכ ,וקרב

 פע = ,יתרקב .טעומ ןמז ינפל ,  אוה ארונ םש ןוחרסהש יי'פע
 תורבחה תחא ישאר 'םע | דחי פומה תא | ,םיאבגה  תשקב
 לבא , רסומה .לע .היפנכ תא שורפל הרמאש ,תונוגהה .תוימלשורוה
 / ₪ 5 . 0 % ל
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 ; הז .*ןויסנב, דומעל ונלכי אל .יכ ,תיבה :ןמ ונתוא שרג "יחירה,
 ויאבגמ :םינש וא דחא  :הז ץוחנ דסומ לע אב רחא ןוסא :דועו
 םיצור םניא -רמולכ ,ללכ ונממ תונהיל םיצור םניא
 הברהב גוהנכ ,םהחרמ דעב םיעובק םימנצורפ וא רכש םוש לבקל
 יםיבהכמ, םיכ רוע 'םיאבנה | ןיא ףכיפלו  ,םילשורי  ירסוממ

 .'תחלוש, .הלוגה ןיא אליממו הלוגהל תושקב :ינימ ראשו =
 ןויצ תראפת, וא "לורגה םיחרוא-תפנכה תיב,(ב

 דמועה ולש תיבב יטרפ  םדא ייע ע"רת תנשב דסונ ."םילשוריו
 .םיחרוא םישלשל םוקמ וב שי ."הרוהי הנחמ,ב ופי בוחר .הצקב
 קר הז" תיבב שי וישכע .ךרעב ,"רפ םיפלא  היכב הלע ןינבה
 תא ודסומ םשל ףיסוה דפומהש לבח .םיחרוא השלש וא םינש

 םנמא יכ ,"םרה, תיבה ול ארק אלו "לורגה,  הליגרה הפסוהה
 םנ הז תיבל ול שי ,המימשה עינמ ושארו תיבה  אוה םר
 תוכזל ידכ ,לדגמ םשל ותוא הנב ,רשיו םימת םדא ."הירוטסיה

 "המחה ץנ, תא לדגמה שאר לעמ םיאור ויהיש ,םילשורי ינב תא

 ושארב לדגמה הנבנש רחאלש אלא ,וז העשל םתלפת תא ונוכיו
 ותיב תא תושעל וילעב בלב הבשחמ םואתפ האב ןטקה תיבה לש

 + וז הרטמ םשל ל"וחב וישכע רזחמ אוה ירהו ..םיחרוא תסנכהל
 הארמ :ולדגמ לעמ תוארל ולכוי ,הז תיבב ןפכאתהל םיריתעה ,םיחרואה
 ירה באומ ירה ,הברעה ,םיפוצה ,הירומה תא ,אלפ דוה .אלמ
 .םירפא ירה דעו דול תלפש דע םהידרומו הרוהי

 הקרצה עוצקמ : הלעמל רומאה לכ תא הרצקב ינא םכסמ
 יתב ה ע ברא --- םידפומ ה ע ש ת/ םילשוריב 1% שי דפחהו
 יתב הש לש ;דובעל תלוכיה םהמ הלטינש םישנאלו םינקזל הפחמ
 הלוע םהיתואצוה םוכס . ,םיחרוא .תסנכהל םיתב יי נ שו לישבח
 יתוריעה םירסומה לש םהיתוערגמ לע .הנשב 'רפ ףלא םיתאמ ךרע
 רחא רחא הנמאש 'רחאל םתורא לע רבדל בושא הועו ,הלעמל
 +תועוצקמה רתי לכבש םידסומה תא

 (,אובי דוע)

% 

 .םיִפָסְ
 ,א

 .בָלְּבְש רָבְּד

 םירוהה ודמע המישנ תריצעב . ררחב הטלש הרבכ הממד
 ,אפורהמ ןיע .וערג אלו הלוחה םדיחי םנב תטמ רידלע םינקוה
 חול .לא .ונא תא הטהו ןחג ,ףוחשה ופוג תא העש התוא קרבש
 ותנוכ התיה אל וליאכ ,זלה ינפ לא .וינפ תא בירקהו שביה ובל
 םינפ ןיבו  םיאלמו םיאירב םינפ ןיבש דוגנה לע .תוארהל אלא
 ,גנודכ םירוחו םד יירסוחמ ,םימונצ

 . תויאדו ועיבהו  םייניצר = ויה וינפ .ותמוק  ףקז .ךכ-רחא
 םיקתושה םינקזה לע הדירפ לש טבמ ףיעה ,וירישכמ הא רבצ אוה
 . תאצל ןנוכתהו

 .בצמה .תא .רורב וניבה םה .תלדה דע וירחא ורדגנ םהינש
 ךלוה םריחי יוח =רואש  ,וערי  עודיו \,םב*ב  םפת .רבכ שואיה
 .הלודגה לבתב םירירעו םידומלג וראשיו טעמ דועו ,םהינועל הבכו
 ,הרמה תמאה תא עומשל ודחפ ;אפורה תא לואשל וארי .םה לבא
 . ויפמ תאצוה הארונה .תמאה

 ודיב ןּוָּכ ,תלרה תא :וחתפב וינפ תא םהילא 'ךפה אפורה
 .הלילה  תכשה .ךותב עלבנו אציו שואי 0 תאכ" 4

 . ןילויב א
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 הש תשמש -> החשד נבנו וטבצש השלמשב טק נג באנ נמל נוט ב ונמשכת וישב

 . הלוחה רדח לא ובש םינקוה
 דמע .,ברקתהו .לחו ,תומה .בנגתה .רבכ .הלפאה ךותבו

 ,ותרדא תא וילע שרפ ,ססוגה לש ויתושארמל
 הצרפתה החנא

 יפעפע ;קתְנש .רתימ  תקנאכ
 . הסיסג לש הדיער דוערל

 .הרעצ לע גילבהלו החורב  רוצעל דוע הלכי אל םאה
 : ללפתו הטמה ילגרל לפנתתו ,ץרפ היתועמר םרז

 הבישקה .חור  תרמ םא תלפת לוקל עמש !םימחר אלמ לא,
 הלעה ,המלש האופר ול חלש ,אנא . יתועמדל האר  ,יתוחנאל

 %, ,ןילחמ םוקיו הכורא ול

 : ארק רמ קוחצבו ץראה לעמ התוא םירה ןקזה
 ןיאו ןיואמ ןיא . ךיתולפת תא יבועו ,הנקז - ,ירענתה --

 !םוהלא ןיא ,הלוכש םא ,םיהלא ןיא .ךל בישקמ
 :ושחל היתפשו וירברל השאה העמש הדערב
 אוה בל עורמ אל .ותאטה לע ןקזל ,םיהלא ,אנ חלס

 . ךתוא תעד ילבמ אלא ,םיארונה םירבדה תא רבדמ

 ּו5יחתה | הצחמל תורוגסה ויניע

 .תמ ןבה ,האב אל םאה תלפת
 וירחא רגס .ורדחב ןקזה רדובתה תוליל השלשו םימי השלש

 ,וידעצ .לוק עמשנ הלילבו םויב ,אובל שיאל ןתנ אלו .תלרה תא
 + ררחב הנהו הנה לייטמ אוהשכ

 + לילכ וניבלה ושאר תולעש . ורדח תא בזע .יעיברה םויב
 ,וחצמ לע ונרתשה םישרח םיטמק
 .הפה תויוזב וחנ ,וייחל לע

 ותמוקו .ויניעב התצוה רעונ שא ,והארמ היה לש /ךא
 . הרשיתנו הפקדזנ

 : : ארק התוא וקבחבו ותשא רדחל סנכנ אוה
 יל יחלפ .ינומכ הרצב םחונ יאצמו ,םֶא ,יצמאו יקזח --

 יתיעת דבוא השב .םיהלאלו ךל יתאטחו הנה דע .ךיתנבה אלש
 :וחקפנ ,ארונה ןופאה ילע אובב  ,הנקז תעל ,וישבע קרו ימי לכ

 ךשמב . יביבס = .יתננובתה . םיהלא תוארמ | האראו יניע .םואתפ
 הב .יתאצמו יתמשנ לש הכות-ךותל יתררח ,םינורחאה  םימיה
 יתמלשש 'ריחמה אוה רקי . םייח םיהלאב הנומאה רצוא ,לודנ רצוא
 ,ישאיתת לא .חצנל ונל רבא אל אלה וננב לבא ,הז ירצוא דעב
 :ומש יהי , תקל אוהו ןתנ אוה ,הרצב ונל זועמ םיהלא . יתשא
 . ךרובמ לורגה

 :ןעתו וירברל ותשא הבישקה החונמב
 ,הלודגה .ונתרצב: םחונ ךל  תאצמש ,תוארל ונא החמש --

 הכסמה הלפנ: הנהו : ,םינורחאה םימיב ישפנ ןובשח יתישע יכנא םג
 :הנומאה הדבא  .ימי .לכ יתיעת ינא םנ יכ ,יתחכונו יניע לעמ
 ןקורתנ התא. דחיו ינב לש ותטמ הנקורתנ , הרוקמ שביו יבלמ
 תאצומ ינא דחא לש ותומבו רחי םהינש .יתלכש .ויהלאמ יבל
 ,יליבשב םכרע תֶא ודבא אל םייחה ,ינשה לש ותתימב םחונ יל
 הצור יננהו ינא הרומג .ןירוח תב ,יראוצ .לעמ םיהלא לוע .יתקרפ
 ,םיהלא אלב םייח  ,הנומא אלב םייח ,םישרח םייח תויחל

 :ושחל ויתפשו הירבדל ןקוה עמש הדערב
 ' בל עורמ אל .התאטח לע הנקול ,םיהלא ,אנ חלס --

 + ךתוא תער ילבמ אלא ,םיארונה םירבדה תא- תרבדמ איה

 לש 7" ;י> ל

 " הנושמ הקירש תחנא ,הלוחה לש ובלמ

 * וערתשה ,ויניע ביבפ וסנכתה
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 3 םלועה <

 ..בונבוד ,ש

 הָשָדָחַה הָיִרוטְסַהְּב םייִרְמַעָה םיִסְצור יפה

 .םיִרְבַַה לש
 (* .ףוס)

 יתלבה יבצמבש) זכרמל ץוחמ .לאָש ,וז העונת  .התיה ולא
 זא ,תישפח העונת ,(ול אוה יעבט ותולגב ירוהיה םעה לש .יעבט.

 יעבטה חכה ירי לע ןמוה ךשמב  תלבנומו תטעמתמ התלועפ .התיה
 העימטה לש קיזמה םצורפה ; זכרמה לא ךשומה חכה יייע הל דגנתמה
 ירקיע לא ךא ;הימואלה הפיאשה לש החכ ועב םעה ברקב לקתנ היה

 לש םימעט םג וולנ תוללובתהה ךררבש הרוטלוקהו תוירבה .תבהא
 יווש רעב 'המחלמה | ךותב  הסנכוה תוללובתהה . תלעות .תשקב
 ןיא .יכ ,חיכוהל ולרתשה םידוהיל היצפיסנמיאה ידגנתמ |. תויוכזה
 ותטלחה .החוימ םע ןימ איהש ,תלרבומ הגלפמל יחרזא ןויוש תתל *

 ימואלה- דעוה לש המסרופמה רבמצד  תבישיב | ירומ ןהכה לש
 -- "םע םש םא יכ אוה התכ םש אל "ידוהי, הלמה, יכ )1789(, 

 לכבש היצפיסנמיאה ידגנתמ י'ע הרשע עשתה האמה .ךשמב התנשנ
 לש םייפואה וירברב םירוטפיסנמיאה ורערע הז לע * ..תוצראה
 רותב םירוהיל, :: תירוטסיהה תרכזנה הבישיב רנוט ןומ רל ק
 ךירצ  םישנא ..רותב :םודוהיל  ךא . ,המואמ .תתל ןיא .דחוימ .םע
 :היצפיסנמיאה . יררצמ .וחצנ  ,הכורא  המחלמ ירחא . , "לכה חתל
 התואב יכ. .,הרבסה .יפ לע .םידוהיל ותנ יחרזא = תויוכז-יווש

 רשא ,טילשה .םעה ךותב תיתד םא יכ ,תימואל .הדוגא אל םה ץ"ראה "<
 היצפיפנמיאה תדועת ירחא ול .םו נ ב ָּד .םתוא לבק <

 םידוהיה .לש .םתופחיתהב  קפקפ ןושארה ןוילופנש העשב
 לכמ םידוהיה .םיריצ תפסאל זירפב ארק | ,תאזה הלאשל םמצעב
 איצוהל םחירכ ה םיחרזא | תויוכז .תלילש םויאבו ,תפרצ .תכלממ
 םידוהיה ולדחש התע :'תימואל הריפכ לש וז .אחסונ  םדי  תחתמ

 (%%., לודגה םעה לא חפסהל וכזו םעל תויהל |
 תחאב רוחבל . עצוה . ,(180) = תיזירפה - ןיררהנפה . .ינפל -

 ,תחא תר ינבל .קר אלו .,םעל- םידוהיה :תא .רוכהל + הלא יתשמ +
 לכב .הטשפתה ...רשא ,תיחהזאה . היצפיסנמיאה ללכמ .דימ/ תאצלו
 םמצע תא .ריכהלו תוימואלל  שחוכתהל וא  ;תינוילופנה הכלממה
 יוושמ . תונהילו .םתוא . םיבבוסה - םיטילשה .םימעה .ךותב .םיקלחל
 תוימואלב : ההיפכה- .תדועתו .החצנ  תלעותה תשקב ,.(*** תווכוה
 ... .המתחנו .הבתכנ

 תאוכ  הדועת לע םימתבו תמאב םותחל ולכי םיבה םנמא = =

 .98--59 .םונ "םלועח , 'יע (*

 ושמתשה הפוקתה :התואבש ,בל תמושתל תמושתל יואר םנמא (**
 ,ורוטירוט.םע ,תוחפה .לכל וא .ונידמ םע תארוהל ,,(8110מ'* הלמב בורה פ'ע =

 השעמ לע זוטושפ הארעהב המוד התיה ,הז ןמומב תידוהיַה תוימואלה .תלילש
 ,םישחכמה ןמ םיבר ושמתשה יפא ירתל עמתשמה הוה יונכבו ,וילע קלוח ןיאש
 השפחתה הוב .ירוטלוק ירוטסיה םעל םידוהיה תא ובשח המינפ םבלב רשא
 + םירוהיה - ינקסע לש וג [ץהחפ םג

 םהב ויהש "הנושארה היצפיסנמיאה , תפוקתב רשא םיטנמלרפה לכב (+**
 לע - םירוהיה לש םירותו  ןויושה :: יאנתב היה  םידוהיה תלאש ד"ע םיחובו
 םידחוימ םיירוטלוק םיימואל תודפומו תירובצ הימונוטוא---"תויטרפה םהיתויבו ,
 . ,תויפנכה יתבל - ךיישש המ .דבלמ

 לע ,תפרצב 1791  תנש לש היצפיסנמיאה קוחב הנתוה הז יאנת
 םה םג םימחלנה םידוהיהו הידנלוחב תויכוה יווש דעב םימחלנה םירצונה ירי
 -ברסנוקה תימדרטשמאה הלהקב < םיסגרפה תודגנתהל ריעהש המב) ,םהמע
 הפוקתב ואציש הילטיא קוחב .,(הנשוה הימונוטואה תא  וריקוה םייבימ

 הימונוטואה תא .תולהקל ונתנ .תמרוקה הבחרה הימונוטואה תחת ,רועו תינוילופנה- <
 , תינוילופנה - תילאירוטסיסנוקה .הטישה תא=- הלשטמה העצמה תפיוזמה

 ו" ןוילג

 לש םרפסמ בה היה רבכ יכ ,הזב םהל .םימיכסמה םשבו םמשב
 ךולה ךלה םויל םוימו ,ברעמבש םירבעה םיירוטלוקה:םיללובתמה
 וחרש ,היחדה התיה העימטה לש תוירקעה היתובסמ תחא , לדגו
 תיממעה םנישל תא .תיתפרצה סאוליאבו הינמרגב םידוהיה יליכשמ
 תצפה תאצות התיה .תאמ | תיתפרצהו תינמרגה תונושלה ינפמ
 ןושל ..(יזנכשאה םוגרתה | ימימ .םחנמ:ןב ירימלת לש הלכשהה
 רפסה יתבבו .תידוהיה החפשמה ייחב ךרד הללפ  הכלממה
 , רבכ םישדחה  תורודה | ..תיתפרצו תיזנכשא העיממל :םיידוהיה
 ןילקרט ,בש תורובגהו. םירובגה . םכונח. יפ:לַע .תודהימ .וקחרוה
 הנרב לש םליג ינב ,(דועו .ןיול לחר ,ץריה .הטיאירניה)  "ינילרבה
 םיקחרומ לש .תורוד השלש .(הלא -- םקרמו לסל לש םהירחאו ,הניהו
 םג ויה שממ םימיה םתואב .יכ . ,רברה .תמא ..תונוש תוגרדמב
 תורהיה ינקפע םהש .רגינו רסיר- .ןוס בקעיו . רדנלדירפ  תורוד
 םהירבד ויה המ הלאה םינורחאה םינקסעה םג לבא ,השרוחמה
 ךא םה -- + םהיתוביבפ רשא ,םירחאה םימעה .לא םמע םשב
 ינב .ונא = תוימואל ןינע%, : תיזירפה .ןיררהנפה םגתפ תא ועימשה
 םנשי = ךא | ,ידוהי .םואל  םלועב .ןיא ,ונל  ביבסמ רשא םימעה
 םירברב ."תידוהיה .תדב \ םיקיזחמ | םילגנא  ,םיתפרצ | ,םינמרג
 :נמיאה רעב השקה המחלמה תעשב בור יפ .לע ורמאנש ,הלאה
 תשקב לש תורבסו תוירבה תבהא | ירקיע = וגומתה  ,היצפס
 תודוסיה ינש ןיבש םילובגה תא אוצמל השקש .,דחי ךכ לכ תלעות

 םיחוטב היצפיסנמיאה רעב םימחלנה ןמ וזיא ויה אל .םא ,הלאה
 ,םע רוהב םלועה :ןמ ידוהיה םעה  לטבו רבע רבבש ,םכרצ לכ
 ,רבדל :ךירצ ךכ : םברקמ  םהילא .ארוק .הוצמו לשומ לוק היה
 , יחרזא תויוכז:יווש גישהלו שורדל  םילוכי נא .ןוא .רחא ןפואב
 הכלממ לעב וניאש םע ..יכ ,,איהה תעב .ןויערה :דלונ אל :ןוירע
 תאז .לכב .ול שי. ,תדחוימ .ץרא לעב .וליפא וניא םא .םגו ,.תדחוימ
 תויוכז  םע . תויחרזאה | תויוכזה .לכ תא ומצעל שורדל תושר
 האמה לש הנושארה התיצחמב . רחי תועודי  תוימואל:תוירוטלוק
 תוקיסעמה תולאשה ןמ םואלה תלאש התיה אל רוע .הרשע:עשתה
 הפקתב הררועתה איה .תיאפוחיאה תיטילופה הירוטסיהב  רתויב
 ,תוברה רורחשה תועונת ירחא תאזה האמה לש הינשה התיצחמב
 ,1848 תנש ירחא וצרפ רשא

 תמאב הביצה הרשע עשתה האמהש | ,המוד היה המ ןמז
 םעהש ,היה המוד .תידוהיה הירוטפיהה ךלהמב קיספמ לובג
 תורעסה לכ ינפל ושפנ לע רמעו .קוחתה םינש יפלא רשא ,קיתעה
 ינפל רומע לוכי אל ,תיללכה הירוטסיהבש תורוטלוקהו תויטילופה
 וכרע תא לפשיו ומצעב שחכיו ענכיו הרשע עשתה האמה תרעס
 םינטק םיקלחל ויהנ .םידרופמה היקלחש ,תיתד התכ תגרהמל דע
 הרוהטה המרעהו הומ תומימתהש ,היה המוד ,תורחא תומוא לש
 ,רתוי ןוכנש המ .וא = ,תימואלה הריפכה .ימוסרפב ועבוהש = , הזמ
 ,םימעה .ברקב הנומאב . ולבקתנ .,הלאה  תודוסיה .ינש תובורעת
 תויהל דיתע ,הפוריא ברעמב היהנ רבכש ,ירוטלוקה .רבשמה .יכו
 ,רבשמה לע -רבשמ אב הנהו ,החרזמב םג קפס לכ ילב
 תא .הקזחב ורצע ,יבויח .ינשהו ילילש  רחאה . ,םילעופדתוחכ :ינש

 תוחכה ינש ..הלועפל תאצל הלחה רבכש : תוימואלה  תוטטומתהה
 ידוהיה .רובצה ו תיברעמה תוימשיטנאה םה הלאה םילעופה

 , היפורבש ירקיעה
 וכוש . םירוחיה לא  ורמא  םימעה :.לכבש .םיימשיטנאה

 ּונא ןיא, + םתוימואלב . ורפכש הריפכה ידי לע - היצפיסנמיאל
 םילרתשמ םתאש תולדתשהה לכב ונל םתא םירז ; םכתריפכב םינימאמ
 םג םא.יכ ,םתא .תרחא הנומא ינב קר אל  ,ונכיתב 4 ללובתהל

 הניבה תא בישה .היסורב םיכשויה םידוהיה לרוגו .:"רחא .םע -ינב

 + םהמ .וז הניב הרבאש :םידוהיה :םתואמ .םיברל תיירוטסיהה
 8 . ל ו
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 תפוקתב םירוהיה .ברקב היהנש  ,ירוטלוקה רבשמה . ימימ
 חרזמה ידוהיו ברעמה ידוהי ולרבנ  ,תיתפרצה היצולובירהו םחנמןב
 לע -ןילופו .הינמרג | ידוהיל היהש תינחורה = ןוטלשה , םהיכרדב
 ,תוימואלהו - תייחרזאה תולדבתהה לע  דסונשו \ הלוכ  תודהיה
 םירחאה  םימעה .ינב םהינכשמ םילדבנ ןילופו הינמרג ידוהי .ויהש
 ידוהי : םיתשל  קלחנו איהה תעב דרפנ ,דאמ הב םירימחמו
 :יאה הלכשהה ךררב וכליו הנשיהו השובכה ךרדב ופאמ הינמרג
 היסור יניתנל זא ויה םבורש  ,ןילופ ידוהיו .;תוללובתההו תיאפור
 תועפשה תא ישוקב ולבקו םינשיה םהיכרד תא ורמש ,הירטסואו
 הרזומה לא ו עיגה םנמא תויברעמה תוחורה ,תושדחה הרוטלוקה
 יווש .דעב המחלמל ,תוללובההל ,הלכשהל םיכרר ןללס הפ םגו
 תפוקת) תימואלה הריפכה לש תוקודבה תולוגסל םג תצקמבו תויבז

 רודחל הזה ירוטלוקה רבשמה קיפסה אל דוע ךא ן( 999 0
 היצקאירה האב הנהו ,ירוהיה רובצבש תוקומעה - תוררשה לא
 םיארונה םימורגופהו םיניבה ימי תופידר םע 1905 --1881 תונשבש
 ,תובורמו תולודג תוכמ .הכוה חרזמבש ירקיעה ידוהיה רובצה .הלש
 הנשיה תיימואלה  היגרניאה רצוא ללד אל רוע רחא רצמש העשב
 ושארב םידמועה םיליבשמה ברקב .הבצנ רבכ רחא .רצמו ,וכותמ
 רעב . המחלמְל  םתוא .ההיעה  איהו. ,השדח .תירוטלוק  היגרגוא
 תבכרומ םויקדתמחלמ הפ הרצי הלאה תודופיה תוגזמתה ,תורחה
 תוצראב םידוהיל: = םהל  התיהש = םויקה-תמרלממ הנכתב  רחוי
 ,ימואלה רורחשה תעונת איהו ,ברעמה

 ,םיכרה יתשב הכלהו הפעתפה תאוה השדחה העונתה
 םידיהיה .לכ-.תא .איצוהל ונייה.,תילאירוטיריט הלדבהל הטונ תחאה
 ,תונויצה) ימונוטוא בצמ םרל. איצמהלו תולגה בצממ םהמ קלח וא
 הנושארה ךררהש .,הרבסה לע תנעשנ ,תינשהו ,(תוילאירוטירימה
 עיפשהל ירכ הב שיש הדמב הלועפל האיצוהל ןיאש ,הפיאש איה
 ךותב תימואל:תירוטלוק היחתל תנווכמו ,םעה ייח ,לכ לע הבוטל
 לכב .תוימיאלהו תויחרזאה :ויתויוכז דעב המחלמ ידי לע .הלוגה
 הלאה (םיכרדה יתש ילעב) תונלפמה יתש ., רחא ןמזב תוצראה
 םהיתוייכז לע םחלהל םיכירצ : םידוהיה יכ  ,הזב ןהל תחא העד
 אלו ,ידוהיה םעה יקלח רותב ,רחא ירוטסיה םע יקלח רותב ץרא לכב
 ועביה הלאה תופיאשה .םהל םירז םינוש | םימע  יקלח רותב
 תנשמ תיסורה היצולובירה ימיב  םירורב  םייטילופ םימגתפב
 רעב ומחלנ .תוידוהיה תויטילופה תוגלפמה בורש העשב ,5
 היצולובירה הפגנ אל ילמלא + ימואל-ידוהי לגדב היצפיסנמיאה
 היצפיסנמא, | ונינפל .םיאוה ונויה - ,תאזכ  הלודג  הפגמ .תיסורה
 תומדב .םישפחתמ םידוהיל אל תויוכז .יווש  ,תיסור "תישילש
 .ידוהיה םעה ינבמ היפור יחהזא ינוילימל םא :יכ- ,םיסוה
 יפל תיחדנ תאזה = תישילשה  היצפיסנמיאה יהתש | ,רזגנ .ךכ לבא
 האמל הכ ןיב ןוחצנה יהיש  ,"תישילשה היצקאירה, ינפמ .העש
 תודוסי לכ תא ועינכה המהו ,היסורבש םידוהיה-יררוצלו הרוחשה
 + ץראב ויהש רורחשה

 ברעמה ידוהי תעפשה .,תאו לכב הי הג ימינפה רבשמה לבא
 האב היתחתו ,תאזה הפוקתה .ףוסב הלטב רומה ידוהי לע
 הרוטלוקה םרז :םיברעמה לע םיחרומה תעפשה ,תרזוח העפשה
 -ירוטלוקה םרזה ינפמ טעמ- טעמ  החדנו ךלוה .תוללובתהה לש

 ,הרשע עשתה האמה לש הסופטמ .אוה ןושארה םרוה ;ימואלה =
 לש הסופטמ -- לָחָיְל :יוארש המ יפל --- תויחל  ריתע .ינשהו

 4 . םירשעה האמה <

 .לָאְרָשְיץֶרֶאְּב
 הלאה םימוב יכ = , םיעידומ לופונוטנטסנוקמ

 ולפנתה יכ ,הנווחאה תעב ורקש םיברה  םירקמה תורוא  דוחינו לארשו
 :ּ .םודוהי םיטפונולוק לע דוש תרטמל םיברע

 תוארל רשפא:יא הלאה תולפנתהה לכב יכ , לודגה .ריזיווה הנע הז לע
 -וקה לע  םיברעה לש תוילפנתהה  ,תרדופמ תימשיטנא  העונת ןפוא םושב
 םוער םושנא ידוב םישענה | ,םיחיבש עשפ-ושעמ אלא ןניא תוידוהיה  תוונול
 םולפנהמש שי םוירוטלוקה םיזכרמה ןמ תוקוחרה תוחרנה תווצניבורפבו , םיאטהו
 : םימלשומז םירצונ לע םג םידדוש | םיברע

 אוהש ,העצהה לע לודגה רוזיווה תא ללוכה ברה רועה וירבד תצורמב
 םימררנ'ז לש | תורמשמ ודפוי יכ ,  םינפההינונעל רטסינימה  ינפל עוצהל רמוא
 לעו רדפה לע דוחיב ורמשי רשא ,ימלשוריה  לילגבו תיטורייבה | הילוהב
 םייח 'ר רמא ---םירוהיה םיטסונולוקה . תוידוהיה תויגולוקהב ירובצה ןוחטבה

 םימרדנ'זל  ןתנו רשא .,רכשב םפסכב ףתתשהל בל ץפחב םינוכנ -- םוחנ
 : + םירמושה

 ינפל עיצהו הנוכנל. ללוכה ברה לש וז ותעצה תא אצמ לודגה ריזיווה
 , לעופה .לא האיצוהלו אוה סג הב ןייעל יובדלולח םינפה:רטסינומ

 -ימראה ידיקפ לע לודגה ריזיווה ינפל ישב:םכחה ןנואחה החישה ףוטב
 פע + תועקרק תינק .ןונעב םידוהוה לע םידיבכמש ללגב תואניתשלפה | היצרטסונ
 תושרה םש הצפה אלש , הזעבו עבש"ראבב ורקש םורקמ ונש ך"ע ול רפס הז
 לכ ירחא ערפמל = םינוקה ואלמש פ"עא = , הנקמהיירפפ תא רשאל תימוקמה
 + קוחה ףקותב :םיגחומה םיאנחה

 רתוי .תועודו ול איצמו וכ= , ללוכה בר האמ  שקב לודגה = ריזיווה
 וענמש :, םיריקפה תומש תא ול עודוי יכו וללה םירקעה | ינש ןודינב .תטרופמ
 השורדו הריקח תושעל ותוא חיטבהו |, הנקמה:ירפס תא רשאמ םמצע תא

 .רבדב
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 ,הָיָמְורְּב

 קושה-ימיב םידוהחיה םירחופה לש םהיתואקתפרה
 קו שהפומי לא אתשה ואבש , םידוה ה םירחופה .דורוגבונ-ינ'זינבש
 לכב תושגרתמה ךלפה:רש לש ו'תורזג ינפמ רעצב םייורש ,  דורזגבונ-ינ'זינב
 ,םידוהיה םירחופה תא רועה ןמ ףכות שרגל תדוקפ איצוה הלחתב . דימת םוי
 , רחאל ., ד"יבב םהימימ וטפשנ .אל יכ , תוחיכומ | תודועת םתא ואיבה אלש
 תרפוחמה ,חאוה הרזגה רגנכ רחפמהיקוש לע הנוממה דעוה לש ר"ויה החמש
 לש אכרא םירוהיה םירחוסהל תתל ךלפה-רש תואנ , םוקוחה"רפסב | רוסי לכ
 רגרה תא עירוהל חכש אוה לבא . תרכזנה הדועתה תאצמהל םימי שרה
 הוג/זונמ םילוהו םירחוס הברה  שרגל םותניב הקיפסה רשא = ,היצולופהל
 השעש , החגהה לע םואתפ טרחתה רבדה לע דעוה ותוא ריעהשכ , דורוגבונ
 שקבמ אוהש הלקהה יכ. , דעוה לש ר"ויהל תימשר העדוה עידיהו םירוהיל
 ךךכיפלו , םינפה:רטפינימ י"ע קר תושעהל הלוכו םירוהיה םירחוסהל תושעל וגממ
 יוגה לש הגושארה ותרוקפ תראשנ רטפינימה  תאמ הבושת לכקתתו אלש רע
 . הפקתב רוטנרב

 םורחוסה םיפררנש וללה תופוררה יכ ,  ךלפה"רש תא .וחיבוה  אושל
 םורחופהל םג הבורמ דספה םימרוגו קושה יקסע לע הערל תועיפשמ ,םירוהיה
 ,ףקות לכב ותער לע רימעמ :רוטנרבוגה . םיסורה

 ! תאזה המרגלטה תא םינפת-רטסינימל חלש ,ןיקזלס , קושה-דעוב ר"ויה <
 הכאלמה-ילעבו םירחוסה לע שוריג תרזג הרזנ תימוקמה היצרטפינימדאה,

 וז הלבגה הגוהנ התיה אל הב דע ,  קושהיימיל ואבש ,םידוהיה  םינכוסהן
 ימולשתו  םילורג םיקפע  ירשקב םידמועה  םיפורה םירחופה .םידוהיל | עגונב
 .םא רשא ,שוריגה .תרוג לע דאמ םירעפנ םידוהיה םירחוסה םע תובוח-ירטש
 *תוטמש ומב ן(דאמ - תושק -תואצות .ידיל אובהל איה הלולע ,השעמב םשגתת
 יב  ,תולדתשה ררועל השקבב קושה-רעו לא .ונפ ךביפל .םירחא םיקזנו םיפסכ
 / = = .קושח ימי .לכ .ךשמב | רורגובוניינ'ןינב תוהשל םידוהיל ןוישרה ןתגי

, 

 ,< םויח 'ר ללוכה ברה סנכג
 ' "ץראב םידוהיה בצמ ר'ע החפ יקח לודגה רוזיווה םע הכווא החושב םוחנ

\ 



 ,םיפורה םירחוסה חכהיאב םע דחי הפסאל ופנכנש ,קושה-דעו ירבח

 םולועה םימוכסב םיקסע םירוהיה .םישוע . קושה=ימי ךשמב יב ,.בל לא מש

 םידוהיה .ךרדב םוחינמש ,םילושכמה יכו ,ןיראל ץוח ךרוצל רוחיבו ,םינוילימל

 לכל תושק תואצות רורגלו םיסורה םירחוסה לע הערל .עיפשהל לקנב םילולע

 לא תולדתשהב תונפל וטילחה --- ,יכה ואלב הפו םילוע םנואש  ,קושה=וקסע

 תא העש יפל לטבל לובי רטסינימה קר יב ,הנע  רוטנרבוגה לבא ,ךלפה"רש

 םילוהיה םירחוסה תחונמ תא עירפה יתלבל קר םיכסה אוהו ,םיררושה םיקוחה

 +: ךתלעמ םור תאמ הבושת לבקתת רשא דע  רורוגבונהינ'זונב

 קושח רובעי .יב ,םיוסורה השעמה-תשורחלו רחסמהל רברה דבכנש ינפמ
 תאמ רעוהדירבח םישקכמ ,הלעמל םירבזנה םימעטה לא בל"םישב םגו ,החלצהב

 םידוהיה | םירחופל ןוישרה תא תל , םילודג םיקזנמ עגמהל .ירבב ,ךתלעמ םור
 ."ידורוגבונהינ'זינה קושב אתשה םברעמ בורעל

 םירחופה לש הבישיה רתיהו ןיידע הלבקתג אל רטפינימה לש ותבושת
 ,ריואב דמועו יולת דורוגבונהינ'זינב . םידוהיה

 :וקינב תינוריעה הוורפאה .בויאלוקינב םידוהיה תווצ

 רחפמ לש תורועת הבישיה-תוכז ירסוחמ םירוהיל תתמ ירמגל הקמפ בויאל

 השעמה םעט תא תררבמ הוורפואה . ללכג םירחוסה תמישרכ םתוא םושרמו

 :וקינב םידוהיה תבושי תוכז רברב הלאשהש רחאמ יכ , הוב השוע איה רשא
 הנרכוה תורכמגה תודועתה יכ , לקנב תויהל רשפא ,ןיידע .הררכתנ אל .בוואל
 . ןוימטל .ררי ןריחמב .םלתשנש ףסכהו ךרע:תורסוחמל

 הל ררבל השקבב ןוסרחב תינווקה הטלפה לא הוורפואה התנפ הז םע
 לש תודועת תריכמ רבדב ךרוצכ תגהונ איה  םאו תושעל הינפל רשא .תא

 תריכמ רבדב םועור מה לכ תא ולטבו יכ ,רוורפואה תשקכמ ןכ . םודוהיל רחסמ =
 תוחתפתה לע הערל  עיפשהל הז .לולעש ינפמ ,םידוהיל .רחסמ לש .תודועת
 + רועהדתפוקל  רפפה םורגלו רחסמה

 ,דאמ אכוהמ  בוואלוקינ ידוהי  ןוב תוחורה"בצמ השענו רזח זייעו
 >ולעב םיולמה . שוריגל םודמוע רועה ידוהי לכ יכ , תושדח תועומש וטשפתה
 תושעל םיששוח | ,ןיוול ינפב תלעננ .תלרו םהיתוכוח-ולעבב םיקחוד .ןוהה
 + המורכו תויונחו תוגועמ תריבשל תונמא

| 

 -תדוגא ירבחל התיהש ,אתבר הפסאב .ןידב םימחר ןיא |
 תיצילופתש = , םורוהיה םירחופה ד"ע הלאשה הררבתה ,בויק ב םירחופה
 םוכורא םיחוכיו ירחא .  קוחכ .אלש םהיתורוחס תא המירחמו םתוא תשרגמ
 היגרטסינימףאה קיספת יכ , הלשממה ינפל תולדתשה שיגהל הדוגאה הטילתה

 תוחתפתהל םימוצעו  םילודג םיקזנ .תומרוגה | ,.וללה  תויסירפורה תא ףבית
 :ןקז התוא עירוהש רחאל םג רבדב  היצולוזיר הלבק הפסאה , לכחב  רחפמה

 םומרוג םישוריגהש רספהה רבדב .שיגהש האצרהה . לע יכ , בולוקו'צ .םירחופה

 השקבב שגותש תולדתשה לכ אלמת אל ןפוא . םושב .יכ , ןופילוטס הנע
 , םודוהיל תוחגה וזיא תושעל =

 .ץֶרֶאְל-ץוחְּב

 -ילעב ועצ| תודוגא ל פרגוקהב הטיתשה-תלאש
 סרגנקה ןגה פו קב ףסאתה םונויחאה םימיב  ,ןגהנפוקב .םייח
 תואירק . תודיתע וכ = , ללפ אל שוא = , םייתרולעב רעצ | תורבתל | ימלועה

 הריצר .היהש 'ז שעמ והז לכא . הזה סרגנוקה תמב לעמ עמשהל  תוימשיטנא

 הטיחשה גהנמ רגנ .ראמ םוסג םירבה אלמ םואנכ האצי ,ואנוק תהמ ., רנלגיפמ
 הרופא | עוריבש ,  דנלנופ השעמ .לע הכמסנ המואנב . םידוהיה לצא הגוהנה
 לכנש  ,הטלחד סרגנוקה לכקי יכ ,השרדו = , לארשי .תנומא .י"פע הטיחשה הב

 ינפמ םירוהיה ןיב הגוהנה הטיחשה ןוטלשה םעטמ רסאת תויתוברתה תוצראה

 + תיארפו תירברב איהש

 לכ וכשמנש ",ראמ .םירעוס םיחוכיו הררוע אנוק תרמ לש התעצה
 יהבחמ הברהו ןילרבו ןנהניפוקמ לארשי ינבר ופתתשה וללה םיחוכיוב , םויה
 תרכוהש רע. ,הזכ רעפ ולישה םיחוכיוה ., םהיניבש םירוהיה רוחיבו , סרגנוקה
 .הבושיה תא רוגסל :ר"ויה

 םישמח ונק הגקישב .הקירמאב םידוהיה ייחמ
 רוסי ךרוצל , המדא תוינעמ םיפלא תרשע םיפקודוטרוא םודוהי לש תוחפשמ

 השדחה הינולוקה רדופת םישרח ינש דועב יכ ,םיוקמ םה . תורכאל הינולוק
 םובשותמה יכ , אוה תאוה הבשומה תודופו ישארמ דחא , שורדה לכב ןנוכתתו
 +תדכ םיקודאה םידוהיה ןמ קר ויהי הב

 -םידוהיה םילעופה לש היצריריפ הקירמאב  רסוהל הדיתע בורקב --
 תומייקה , םייטילופומסוקה םירוהיה םילעופה לש * תויצריריפה  דגנכ םוימואלה
 + רבכמ םש

 , תוירוהיהיתלבה  תונושה -תותכהו תותדה לכ יגל היצנריפגוקב --
 הקילבופירה אישנ לא תונפל הטלחה הלכקתנ , ןוטגנישווב רבכ אל הז התיהש
 הביטאיציניאה .י"פע  וארקי וכ  ,השירדה תא תללוכ אהתש | ,רפס-תלגמב טפט
 האחמ .תעבה תרטמל  תדחוימ תילנויצנרטניא היצנריפנוק הקירמא .תלשממ לש
 + הינטורב םודוהיה  תופידר .דגנ םייואר םיעצמא  תויחאו

 תא -ןילרבב = שרחה :הכאלמ רותב  התע | התנמ הקירמא תלשממ --
 םוטנגילטניא םידוהי םירוהל 1867 תגשב דלוג ןמשייל .ןמשייל ןוזד ירוהי ה
 תבתמה-תורבטב = רוטקריד תנוהכב שמש 1897 תנש דע ,גרובסטיפ ריעב

 הנמתנו תיטמולפידה הריירקה תא ול רחפ כ"חא . י'זינרוק ררראילימהל רשא
 .ןילרבב .התעו ימורבו היצייוושב ךאלמל

 תיאצילגה .רועבש אבצה דיבב .שטיבוהוררב גרהה דה

 תאמ ןידל עבתנש ,יקסבוק'ציל רטסימטורה  ראסימוקה טפשמ ררבתה רובמאס
 .'ציל  רטסימטורה י"ע גאטנומ  עצפנ תוריחבה םויב  .גאטנומ .ףלודא ידוהיה
 חלש לבא = ,ר"יבל אב אל ומצע | יקסבוק'ציל ,וברחב  ותוא הכהש = ,יקסבוק
 ,םהה םיעגרב םשור = וילע השע גאטנומ, יכ ,קדטצמ אוה הבש ,בתכב הרועת
 ד"יבב ."וברחב ודגנכ שמתשהו םידקה  ןכלו :,וילע .לפנתהל אוה הצור ןלאב
 תוממוקתהב םשאנ רותב גאטנומ תא .םנ  ןידל ועבתי יכ = ,רורוקורפה שרד
 -תבישיל ,גאטגומ ףלודא | ידוהיה ןודג יכ | ,היה רבד .ףוס ..ןוטלשה  תולועפל
 .םימי שדח ךשמב תוריתיב רסאמ

 'הדיתעה ,שטיבוהורדב חבממה רבדב השירדהו הריקחה לא הפי המדקה
 .. בורקב תושעהל

 שארל ןגס ,ןייטשראויפ בקעיב עודי יתלב שיא הרי ילוו 97 םויב --
 םימרה-תוערואמל ישארה  םרוגה | ,עודיב ,היהש  ,שמיבוהורד ריעב :םיחרואה
 :טלטג הרויה  .קוזינ אל ןייטשראייפ .תוריחבה תעשב

 השעמה רופס תא ןייטשראייפ .הדב םייאצילגה םינותעה דחא ירבד יפל
 ,טפשמה .רוריב .םויב קשנ -.רותב הוב שמתשהל ידכב ,ובלמ היריה רבדב

 וכ ,תיפרגלט העידי הלכקתנ ,הילגגא ידוחיב תוערפ
 םיבשותה לע .תשרחה-ותב ילעופ ולפנתה ןודנולל הכומסה רא ג יד יר ט רועב

 יפל , ורדשנ | םירוהיה ינפחממ הברה .  תוערפ:ישעמ םהב ושעו םירוהיה
 + ןירע < וערונ אל ערואמה יטרפ ,םיגורה םג םנשי העומשה

 ,גרבדלוג ,ל ,* .איצומה ,םונאיורד ,א ךרועה
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 ירה ;תורמוחב .הברמה לכו .,הימחהל .ןיגהונ/הלאש .לכבו 'םודוהיה
 אורבל . ןורשכדילעב ..םנשי הלאה .'םיחבושמה, .ןיבו.; ,חבושמ הז
 םוקמב .וליפא .תורמוח מעט. .אוצמל תואלפנ תוירב .,ןיאמ שי
 תונשמ. :תורייע = תובפהנ :חליל- ןיב  .שרושו דוסי" םוש ןהל ןיאש
 םיבר ..םימי ..ךשמב :ןחב םיבשויה : םידוהיהו  ,םירפכל  רודו .רוד
 הנומלא. :הרויעהב :השעמ היה ..ךכ- ::תולגדוביח .אלוממ  םישענ
 םירהטמה - ןיא .לכא:.תוהחא .תורייע .המכב :םגו הקבונביא הרייעבו
 םישרגמו .םידוהיה תא םישרגמ : ,םלמעב חור-תרוק ןיידע .םיאצומ
 ץוחמ .וקיפאו .םוקמ לכב. םיניעה .תא .רקנמ םיקסופ .םנָיא .כ"ופעאו
 םהא תואצמנה ..תודועתהו ,םה  םיעב :םריב שי ץוריה ,  םוחתל
 תדכ ןה תודועתהו .שוריגה ינפב סירה םהל תושמשמ םתספוקב
 ,תונוש .םירעב  :םינמואה"תורוגא . לש : אקנפשיגב \ תורשואמו ןידכו
 ןויגהו .רשי .לכש םוש :ןיא הפי ..ןפוא םושב ןלספל רשפא :יאו
 הפ  ,הנימב .תרחוימ  תומכחתה השורד הפ ,םולכ .ליעומ .אירב
 : ; איצממ לש .ףירח חכ ץוחנ

 יתודועתה דגנ:ןרקועכ תונווכמ תואצמה לש השרפ .הליחתהו
 ןמ  הלפנד  אקתפ, הניא  מ"עב לש החועת יכ  ,ורבזנ לכ. טדוק
 הזיא .לש .וסקנפמ ההוקל םירבר"תמישר לע איה .תכמסנ .יכ ,"אימש
 ונניא אלה ןביכ ואהו ,דחוימ ןביכראב םירמשנ וללה םיסקנפהו ,חיצ
 היהי .אלש .רשפא .רחמלו | ןאכ = אוה  םויה אלא ,יחצנ רבד פיכע
 יהוהי יב :,ב"חא  חיכוהלו אבל לכוי - אופיא ימו  ,ללכ :תואיצמב

 מייעב בתכב 'בתפנו" ותנמוא תא עדוי :ינולפ םוקמב בשויה ,ונולפ
 +ץראה, םינפב 'הבישיה .תוכז ול שי הז ךמס לעו

 ימיקמה \חיצה = לש ןביכראה  ומלועל ךלה רחַא רקוב םויבו
 םירפפמ :ךכ--:הוה .ןביכראה ..בילהומ ךלפב רשא ב ו חי ב .ריעב
 תא .ערוי שיא ןיאו רבאש רע ול היה תוליחמ לוגלג --- םינותעה

 קסנלומסב = ,בויקב = יכ * ,םיעדוי  תאז *תמועל לבא :, ויא .ומוקמ
 :. םישמחו האמ ףרעב | םובשוי הנידמה  םינפבש םירחא : תומוקמפו |

 הו== .איערת ., לולא .'ז\,הנלוו ==

 תעוד ג, 18-ע0 ב מיץ, 1911 5. 0 \/1[[.א 4, 31-60ם 15 1

 תורועהה , יבוחובה חיצה  תאמ .םהיתודועה תא ולבקש ,םידוהי .הפצמה לע
 "| ,ןתתמא לע | ריעהל  םוקמ-הארמ , ררעהמ התע 0 וללה ל

 וכ | ,םיעידומ וישכע \ .שוריג תנכסב םייורש םידוהיה ןהילעבו
 קפיורבוב ב םג םינמואה-חיצ לש ןביכראה .ירחא םישפחמ 8
 םירוהי מ"'עב המכ ,רעשל רבדה השק אל .ןיידע אצמנ אל עייעלו : 0

 ףקותב םוחתל ץוחמש םינוש תומוקמב  םינש תורשע הז םיבשיי .שורוג םהילע .םירוונו םידוהיה מ . הנידמה תא רחטל םיצור

 כ ו ו קםיורבוכה תיצה תאב םינפל ולבקש י,תודועתה םישלא .םיבלפה .תונהנה) .יתבב |. ןישוריגו .םוז .םוד = ,שוריג רחא
 םימיב ןוימטל  תררל רוע םידמוע םיחיצ-יסקנפ \ לש ןביכרא"יתב | 5ש | .הבישיה-תוכוב .הרתי החיקשב : םימטחמו' .םירקנמו = םיבשוו

 ידי לע ןדמעממ  סרההל תוריהע לארשימ .תוחפשמ המכו םיאבה
 / !+ תורזוח ןניאש ולה .תודבאה

 דגנכ .תואצמהב םישמתשמ | םיטפשמה"םוירטסינימב :םגו
 םירשע לש הנטק הצובק השיגה םירחא םיחרי ונפל  ,םירוהיה
 לא השקב םשארב .םסרופמה  בוקמש םע ךרעב םיִסור םיטילקרפ
 -תצעומ לעמ לרבהל ןוישרה םהל | ןתני יִּכ ,רכזנה םוירטסינימה
 אהתש ,המצע ינפב תדחוימ הצעומ דסילו תיאבקסומה ןידה-יכרוע
 השקבה לבא ,םיינויצולובירה םיטנמילאה ןמ רוחיבו םידוהימ היקנ
 ,"תוינחט תובס  ינפמ, האלמתנ  .אל - תאזה
 ,םיטילקרפ לש .תוצעומ יתש לילג לכב חותפל רבדה

 :.וירבח םיפורה .דיהוע תשקב .,הארנכ. ,הקיפה הרקיעב םלוא
 .יעצמא התע .איצמה אוהו . ,םיטפשמה .רטסיניממ.ןוצר .בוקמש .לש
 < ,תוטילקרפה עוצקמב .םינוקת  תושעלו .תוינחטה תובסה .תא  לטבל
 " ,תונורחאה תועידיה יפל .הבקסימבש םירוחשה . םילדתשמה .חורב
 .,השדח  קוחדתעצה = םינפה"םוירטסונימ . ךרע גרוברטפמ ..ולבקתנש
 ,םידוהיה ןיא .תאזה קוחה-תעצה ,יפל ,םירוהיה דגנ הרקיעב תנווכמה
 גיא = ןכו .ריהוע  תצעומ | לא = םירבח ...רותב . .רחבהל ..םיאשר
 :, תונוממ ינידב .םירצונ דצמ טפשמה"יתבב םינעוט :תויהל .םיאשה
 השמח לש .המרוגב םידוהיה םיטילקרפה  רפסמ לבגוי הז .םע
 / ,.םיזוחא

 .המאב םיטפשמה-רטסונימל .-ול = שי -ךרוצ הזיא ןכ או
 תויטילקרפ תוצעומ יהש רסילו .וירבחו בוקמש לש םנוצר תא אלמל
 ,תודחוימ
 םע קפתסהלו .:הרומג .הרהט : םיחוהיה
 + הרתי החרטו .תובורמ תואצוה תשרוד

 ,תואצמה לש :ןחכ הז

 1 י

 "השקש ינפמ  ,רמולכ

 ,ןמ :.תיסורה .תוטילקרפה תא  .רהטל - רשפאש העשב
 .הניאש ,תחא  הצעומב הז
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 ,םידוהיה :יפלכ

 ,תוערפה לא

 ,תונלבסה. למסו תיחוברתה = |

 כ תורה

 םנמאו .+העומשל ןימאה ימ --  ,הילגנאדירוהיב  הוערפ
 ריע \הנושארה תיפרגלטה | העידיה רבעש  עובשב .המסרפהנשב
 .ללכ בל הילא ונמש אל ,ןודנולל הכומסה : רגירירטכ .תוערואמה |
 י"ע םלועב  הרדבתנש = ,תיאנותע .הידב .אְלא "וז ןיא יכ * ,ונבשח

 התוא יארוב אבה רחמ וא םויהשו ,היצסנס םשל תושדח-יחירפמ
 םוקמ היהיש ןפיא םושב רשפאהיא =: . הנשיחכתו : הפונ  תונכוסה

 תומלשה:לילככ .םיברל תפומ תשמשמה :;הילננאכ .ץיראב םימורגופל |
 אמ ונייטצה םידוהיה לא :היפוחישו

 .דחוימ םעונו ךורב םלועמ

 םורגופ הז היה אל םא ,ונדיב וז התיה תועט ונרעצל .לבא
 שוטרו תולגלונ ץוצר םעו םינורהו םיעוצפ .תואמ: םע 'היסור חסונב
 ,השיחכהל ןיאש איה הדבוע לבא ,תיקרב .םירמסמ תעיקתו םיעמ-ינב
 הברה יכ ,םדמעממ וסרהנו ודדשנו וזובנ םידוהי תורשע הברה .יכ
 וטלמנו םיערופל. רקפה םשוכרו.'םנוה" לכ -תא וחינה .םירוהי .תורשע
 רובעי רע ל ביבסמ רשא תולודגה םירעה .לא םהינש רועב
 תומוקמב םיבשויה ,הזמ .לודג .רהוי רוע רפסמב .םידוהי יכו. ,םעז
 ןפ תומלצ-תוהלבב ןיירע .םייורש ,םילעופ לש ןיסולכואב םובורמ
 רעוסו = ךלוה .ןומהה חור יכ  .,םהילע ג תוערפה"סוכ \ .ריבעת
 ןילופרטמה ןמ וחלשנש ,אבצה"ידורג ינפמ םג רוחא גוסנו תח ונניאו

 .ררסה לע .ןנהל <
 רוסה -- .אוה הזה ילגנאה  םורגופב דוחיב  ביצעמש המו

 אלא רוע אלו ,שארכ רדוסמו ךורע היה .לכה יכ  ,םיברב הלגנש
 תושעהל תוריתעה תוערפה ריע ערפמל  םיגפה-םוירטסינימב .ועדוש
 ,טנמלרפה רחבנ ,לעומס טראוטס רמ  .סלאיא לבחב .םידוהיב
 בתכמ חלש  רלישטור ררולה םע םכסהב יכ" ,סופדב .התע 'םסרפ
 הדוקפ איצווו זררזיש ,השקבב לי'צר'צ | םינפה-רטסינימ | לא
 רבדה |. תומלא-ישעממ םירוהיה לע  רומשל .אבצהלו  היצילופהל
 -תיב לש האבה היסיסב היצליפרטניאל .רמח שמשל ריתע הזה

 רבְדיש העשב ,רטסינימה | ול אצמיש יאדובו = ,ילננאה םירחכנה
 ,היהיש המ היהי | .ותוא  םימישאמה דגנ .קרמצהל הלתמא ,וב
 םוימשיטנא ידי ויה יכ .,םיתניב ררבתנש \ רבדה :דבכנ 'ונל לבא"
 הררשש ,תוחורהז תרעסב ושמתשה םיימשיטנא םירוטטינא  ,עצמאב

 המרז תא תוטהל | ,תיללכה ההיבשה = ילגרל םילעופההינומה ןיב \
 יכ  ,ונתוא חיכומ הז לכ ..םריב חילצה [ צפחו

 איה .יכו .,הילגנאב םג שרש תוימשיטנאה התכה הנורחאה תעב .
 םרזה ותוא . תוירובצה תוררשה לכ לא טאל-טאל תרדוחו תכלוה

 םילגנאה םינותעה ילודג לש םסוחיב רוחיב ההע טלבתמ יימשיטנאה
 ,רבכ הז םירוהיב ופדא .ליטמ .ליחתהש  ,'פמייט,ה

 תא קידצמ אוה ,וב רדגתהל םוקמ ירגידירטה םורגופב ול אצמ
 תא םהיריב ושבכ יכ ,םתוא םישאמו םידורשה םידוהיה לע ורה
 0 שפנדלכוא יכרצ .לע רעשה תא ועיקפה יב ,רחסמה" 0 לכ 2

 ,תובבלה | |

 םינותע הכרה םג .םיבתוכ וז ןושלב .ןומהה תמח תא םדננכ וררוע
 -ישועל רשוי-יצילמו  םירוגינס 0 םישענה = ,הילגנאב םירחא
 , ירמנל .ךפוהמ איה רגידירטב םינינעה-בצמ תמאבש דועב  ,תוערפה |
 שפנ:לכוא .יכרצ :רכממל / תויונחהו םינפהמה | לכ .םיאצמנ תמאב * *

 םימיה לכ םירמשנ ויה םוקמה יבשות םידוהיהו  ,םירצונה ידיב
 תא :ררועל . לולעה  ,ךוסכס .םושב :םהינכש | תא 'אובמ \ םשפנל

 תא םינכה יתלבל ' תוימשיטנאה \ לש הפרד = ךכ| לבא
 .םתס עשרב תולילע לילעהל אלא ,השירדו הריקה םושב .המצע +

 םג ..םוקמ לככב הל: םידחא םירבדו תחא חפש תוימשיטנאה
 תרברמ םהלש םידוהיה-תאגש  ונלש בוקישנמ .םג ילגנאְה "סמייט,ה
 ,הז תצלפמ -- ."ודוהיח שובכה,ה | .רחא :ןונגסב 0 ..ךותמ <

 םישנא . םנה םילשורי יבשותמ תיצחמל בורק טעמכ .הב =

 להקה לע ברעהו םכשה הב םימייאמ "הניצשמו הו  "הימנז .קסורה,ש
 ,םילגנאה םינותעהל םג הביבח המסיפ תישענו תכלוה ,יפורה

 ,הילגנאב םג יכ ,םיחיכומ סלאואב םינורחאה : תוערואמה
 הגורחאה הנקפמה .ינפמ רוחאל םיעתרנ | ןיא .,תוצראבש הרואנה
 +..'וז .המסיס לש

 .הזמ רומל ונל שי" .הבהה. ,הברהו

.- 
 , םילשורי ידסומ לע

 (ןםי

 רשא  םילוחה-יהב - םה םילשורידירסומ לכ -ןיב .םיבושח" רתויה
 ,םינקז

 םילקאה ןמ יונש תילכת הנוש ןריוא גזמש  .תוקוחר תוצראמ ואבש
 תוראבה | ןמ םימשנההימ. תא הז םע .םיתוש .םתויהבו  .ימלשוריה
 רידת םיקקזנ םה ךכיפלו  ,םהיניב תויוצמ הברה תולחמ ריעבש
 .םיאפור הרזעל

 ספות םילשוריבש םילוחההיתב ןיב ןושארה םוקמה תא (א
 תוללוכל ךיישה ,םיזנכשאה תדע לש ילטיפסוה םי לוחדרוקב,

 , ילורב עשוהו

 תאמ .רחבנה > דעו .י"ע להנתמו .ךירת .תנשב דסונ אוה . םישורפה
 יִכ ןעו  ,ליגרה .ןבומב .תוריחב .ןאכ ויה אל תמאה רצ 5ע , הדעה
 תאמ .ורחבנ :אלש = ,םישאר .ייע וז הנש דע .הלהנתה .הלוכ הדעה

 . ל"וחבש םיללוכה יאבגו ילכרמאמ וגמנ- םא יב ,םמצע .םימלשוריה
 תויהמו .יוארכ ודיקפת אלממ םילוחה"תיב תא עירפמ 'הז ןיא לבא

 ,.ומשל .האנ
 אוה וילוח  רפסמ לבא ,תוטמ :58 ןנשי הזה םילוחה-תיבב

 םיעיצמש וא ןינמל ץוחמ .תוטמ  םיפיסומ ר'היפעו  ,הזמ הבורמ רתוי
 .ןהל םיכרצנה ליבשב .תוטמ תונקורתמש רע הפצרה לע 'תיעצמ

 הזו = ,ןויצ לש הקלחב:  הנשיה ריעב :אצמנ .םילוחה-תיב
 קינחמ וריואו ראמ- רצ אוה ומצע תיבה יכ .לודג רתויה .וגורסח
 תלדתשמ | הגהנהה . תושפורמו  תורצ תואטמס .ףקומ והנהש ינפמ
 הריב .חילצמ | רכדה ןיא :ע:על לבא , תוקנה לע .רומשל םנמא
 .יעביארפ

 םילוחה-תיב .ותוא ךרוצל שדח ןינב .םילהנמה םינוב התע
 םישלשו .האמכ וב .ועיקשה רבכ םה .םיזנכשאה לש ח'היב תמועל
 , הרקתה לא :ןיידע :םיעיגמ .וילחכ :ןיא :כייפעאו ,קנרפ ףלא

 ,קנרפ 188,000 ךסל הלוע:תוה חיהיב לש תיתנשה האצוהה
 םינתונש ,תואופרלו  תוכימתל 'רפ ףלא :םירשעכ תוכנל .ךירצ הזמ
 .ראמ הבוט םולוחה תלכלכ ,דסומ + ץוחמ םילוחל

 ,.ירוהי<ותלב. אוה םהמ רחאהו .םיאפור .ינש  םנשי הז .דפומב
 הוה .חיהיבב שי אפור לבל .יכ .,תוארל .ראמ :רוומ רצה ןמ שיאל
 אוה וחהכ .לעו ,םודחוימ םירזועו .םיחקור .םעו .תדחוימ הקיתפא
 יתש .ןנשי = .ךרוצ .הזיאלו - + איה :המל = וז חלופכ תחקרמ :לאוש
 ; + תחא 'תושרב תויושר

 םהסנבה לבא | ,שרקה ,וסכנ ולא-וא .םיכיוש הוה חייהיבל
 תוירידתו תוירקמ תובדנמ  תוחקלנ תיבה .תואצוה לכו. האמ .המעומ
 לבקתמ ףסכה בור יב .רבדה .ןבומ .הלוגה  תוצראמ הולבקהמה
 .הסנכהה לש, ןוגה קלח  הלעות-אלל זבזבתמ זייעו  ,םיירדש י'ע
 ימ  ונלצא ןתונ ולב גב הז לע .םערההל םיאשר .ונא ןוא לבא
 : 8 + עבתנ | וניאש

/ 



 תידרפסה  הדעהל :ךייש "ךד ל ב ג שמ, םילוחה"תיב (ב
 ליכמו .ולש  ןינבב .הנשיה  ריעב אצמנ :אוה ..טיימרה .תנשב דסונו
 הקיתפאו (ידוהידיתלב .דחאה) םיאפור ינש וב םנשי  .תוטמ םישמח
 +ץוחה ןמ םילוחל םג תואופר תקפסמהי , תחא

 םוקמבו :הנשיה :ריעב ,ונרמאש ומכ .,אצמנ הזה ח"היב םג
 רה  עלצל . םיאצוי .ויתונולחש ,ול שי" הלוהג הלעמ לבא ,ףופצ
 תיבהדילהנמ :;רועל .ץוחמ .אירבמ :ריוא :וכותל רדיח ךכיפלו .ןויצ
 םהל  היהתש | העשב :וביחרהל יב וילא הכומסה = רצח נק
 . ךכל תורשפאה

 :הנשל 'רפ 65000 לש  םוכסל תולוע תויתנשה ויתואצוה
 תניוצמ .הניא לבא :,הבוט .םילוחה תלבלכ ..הטמ" לכל 'רפ 0

 תובסה תחא איה וז הארנכו ,""לטיפסוה םילוח:רוקבב ,ש התואב כיב
 . תואצוהה טוע ימל תומרוגה

 ןוזינ הז = רפומ םג
 .ןבומכ ,ם"יררש ייעו

 רתיכ ,וילא .לבקמ ,אוה .יררפס רפומש י'פעא הזה .ח"יהיב
 קה .,יררפס דסומל אוה | בשחנו = ,הדרע :לדבה ילב םילוח ., ח"הב

 גהנמ יב  ,םידסימהדדעו .ייע וב .םילפממ םיררפסה םידוהיהש :ינפמ
 :ויהיש דסומ הזיא .רפימש ימ ::םימיה .רבבשמ םילשוריב עבקנ הז
 םירחוב רסומה דוסיב , וירבח .ותומבו :וייח ימי לכ .ותוא .להנמ .אוה
 .ומוקמ תא .אלמיש ,רבח .םהל

 אוה ."הליש מור. ריאמ ש"ע םילוחהדתיב) ג
 ןינבב הנשיה ריעב אצמנו ,רימרת .תנשב רלישטור תיב ייע דסונ

 הלוגהדינב לש .םהיתובדנמ = סנרפתמו

 חיהיבב :,וביבסמ הפי :ןג שי לבא  ,רהויב חוורמ וניאש : ,ולש

 םיאבה םילוחל םג/ אפרמדימס. קיפסמ :אוה .תוטמ 9 ןנשי הזה

 ,דחא אפור וב שי" .ץוחה ןמ  תודלויל הכימת ןתונ .ףא ,ץוחה ןמ

 דלישטור: תיב. הל 'רסמ -גיפרה תנשבש ,חיייכח יייע .להנהמ  רסומה
 תולוע  תויתנשה תואצוהה  .הנוגה םילוחה תלכלכ | ,ותגהנה תא
 :הטמ לכל "רפ .1080:מ רתוי תצק והזש ,'רפ 5

 םלועבש בדנמ :םושמ תובדנ : לבקמ וניא הז רפומ
 ויתואצוהש ינפמ ,םלשל םיצור םילוחה ןמ שיש רכשה תא אוה החוד
 ,יהוזו .םהירזועבו םיירדשב ךרוצ ול ןיאו רלישטור תיבמ .תואלמתמ
 לכ .תואצוה הלוע הזה ח'היבבש ,.תמרוגה תירקיעה הבסה ,הארנכ
 . הלעמל םירכזנה חיהב ינשב רשאמ הברה תוחפ- ךסל הטמ

 לע .א"סרת :תנשב .רסונ ."קרצ ירעש חי'הי'ב, ד
 םע גיהנמ .י'ע .להנתמ .אוה .מ"נע טרופקנרפמ *קדצדירעש, תרכח
 אצמנ דפומה .זנכשאמ  תרכזגה הרבחה םעטמ ואבש :,דחא אפור
 הלעש ,לודנ :ןנ ףקומה רדוהמ ןינבב ופי בוחר .הצקב ריעל ץוחמ
 וב שי .קרמ 401,590  ךפל ובש םירישכמהו םיטיהרה  םע דח'
 ,תוטמ םישלש קר וכותב תואצמנ זייכב .לבא  ,תוטמ .םינומשל .םוקמ
 םתלעותש ,תוקבדתמ תולחמב םילוחל םידחוימ םיפגא ינש וב שי
 ,.ץוחה ןמ םילוחל 'םג : תואופר קיפסמ הזה ח'היב . דאמ .הבורמ
 ,ןיידע המסרפתנ אל  תונורחאה םינשה ךשמב :תיתנשה  ותאצוה
 1905 תנש ראוני 866 דע 190% תנש ראוני 97:מ ןובשחב לבא

 הרבחה . האיצוה הלאה :םינשה תשלש .ךשמב \ יכ * ,םיאצומ ונא
 ןובשח יפל .,הנשל קנרפ 500,5%-ךרעב םהש ,קרמ 8
 .הנשל ירפ 1916-מ תצק רתויל הטמ לכ: תיאצוה תולוע הו

 רשא ,טרופקנרפבש "קרצרירעש, ח"'ע לכלכתמ הזה חייהיב

 תבס :תאו ',ללכ  םייררשב תשמתשמ איה ןיא .עודוש המכ רע
 ינשב: ,םילוחהל תנתנה הבוטה הלכלכב שקבל ךירצ תוטמה רקוו
 הרהטהו  ןויקנהבו תוקבהתמה תולחמב םילוחל םידחוימה םיפגאה
 +הז רפומב .דאמ םיניוצמה

 תא :לואשל  םיליגר . םילשורי-ידסומב . םינינעתמה .םיריסה
 .,ןינב "לטופסוה .םילוח" רוקב, .הנוב המ םושמ ;ולקה ,תולאשה יתש

/ 6% 1 5% - 6 7 

 8 0% <> םלועה <

 וב .שוו- םיקיר ח"היב : ירדח : בור  "קרצ .ירעש,בש דועב : ,שרח
 *קרצ-ירעש,ב = ןיא המ -ינפמו : +תוטמ .םישמח \ דועל יונפ םוקמ
 םנשי הנורחאה הלאשה .לע + תוטמ  םישלשמ רתוי ררהנהו :חוורמה
 םידרח םהש .י"פעא .םיטרופקנרפה םידוהיה :הטושפ הבושת םנמא
 םיכמופ < םניא .םה  .םירומג םיזנכשאכ זיכב םה םינקייד םינוציק
 ךרוצל "הנופ, .שי םא  :םלצא .העובק הכלהו םיפנ .לע .םמצע תא
 = -יידנופ, .ןיא םאו : ,התוא םירימעמ הטמה לש .תיתנשה האצוהה
 אל .יתלמעש המכו בישהל השק הינשה הלאשה םלוא  .הטמ ןיא
 םע :תירקמ .החיש : ךותמ יל הרתפנש דע :ץורית םוש הילע יתאצמ
 \ .םימלשוריה יריכממ .רחא

 ןמז בבש  ,םינוצקבש ינוציק דחו .היסור:דילי  ,הזה שיאה
 : םשמ :אציו ,תנבוסמו השק הלחמב הלוח יקדצ-ירעש, חי'היבב בר
 היתרכה \ אלש דע ,תוריאמ םינפו תואלמ םייחל :םע  קזחו .אירב
 וילע יכ :,ול יתרמאו. ייאנמחר .ךירב, תכרב וילע יתכרבשב .טעמב
 תופעוז .םיניע :נוז שיאה יב ץענ ,"קרצ-ירעש, 'חיהיבל הבומ  ריכהל
 שממ .תומ-תנכס הב שיש הלחמ הלחא םא וליפא, :םעכב :ארקו
 ןוהמתב ייתלאששכ ,"קרצ-ירעש,ב אפרתהל הינשה םעפב ךלא אל
 ינושיבלהש  ליבשב +המ ליבשב התא ערויה : רמא רכרה תבסל
 הימעט לכ לע ךרבל  ינוריכוה םויב םימעפ האמו :ןטק . תילמ
 .םערתמ | םיררחבש = ררחה ינא  רציכ התא .אלפהמ םאו .,המיעטו
 "' יננהש ,דבלב ינא קר אל . ץפחה לע המתת לא---,ולאכ םירבד לע
 םתפ םג אלא ,רבדה לע יתדפקה ,יעבטב ןדפק

 הנה | .ינומכ :השוע \ היהש יאדווב
 וחיגשי אל" ,תמאב םיארי ןפוא לכב םנה םהיאבגש "ךרלדבגשמב,ו

 'רשכ ידוהי

 * ;םיעדויו םה םימכח ידימלתש ינפמ ,אימשבר-ילימב ךילע  םלועמ
 ףרוצ :ןיא : תיציצב ףטעתהלו :ןינהינה תכרב .ךרבל \הצורש ימ יכ
 '.םינברה שררמ-תיבב ייליטריזדנ,ה .ותואכ יבג .לע .דומעלו וריכזהל
 םש איצוהל .וחירכהל אלש .בטומ ,הזב הצור וניאש ימו - ,יאנליווה

 .הירעשב, 5בא ,היפכ י"ע השע-תוצמב ותוכזלו סנואב ויפמ םימש

 , ,רבדה הא םיניבמו םיעדוי םה םולכ "קרצ

 ינא עדוי .אוה ןרפק הז. יחיש-שיא יכ ,יתְֶרמא רבכ םלוא

 ךרבלו .תילטב| םג ףטעתהל םיצורמ ויהש ,םיבר  םילוח ותמועל
 - תעב םתוא ולבקיש דבלבו הכרב .ןועטה רבד לכ לע םימעפ האמ
 תא  לבקמ הז חייב לבא .,"קרצ-ירעש, םילוחה-תיב לא םתלחמ
 ישוקב וילוח

 קנרפ השמח :הסינכה תעשב קנרפ םישמח ול ומלשי .יכ ,שרוד
 םא רתומה תא םיריזחמש ,תמא , ערפמל םימי הרשע רעב םויל
 םישמח "םולכ לבא ,הלאה םימיה ול תאלמ םרטב חלוחה אצי
 % ? םילשוריב הלוח יבגל םה אתרטוז אהלימ םינמוזמב .קנרפ

 (,אובי .רוע)

 .ןאמנייטש רזעילא

 .רּואינש
 .(רופס)

 ירבד .ומסרפתנ .ובש ,םויה ותוא לכ

 , םהב .ןוךלו רוזחלו
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 ."לטיפסוה /םילוח*רוקבב,

 " אוהש שיו תוטמה רפסמ | טועמ ינפמ ראמ לודג

 :האל ןיבש = ,םיאנתה
 = | ןורלמ ,ב ריעה יבשות 0 וקפפ אל ,רואינש ןיבו .םחורי לש ותב

|) 
/ 



 ודיל = םיבר :תונושל איבה .בושחה ערואמה ותוא
 ,האלב ואנקתה לכה ..ריעב :הבוהמ הלומה 'ריעהו

 <-/תחא .תבב = םיבר תויפ/ םיחוצ ויה = = האל .ירשא ==
 הרתי = הלעמ : לעבו : רקידילכ = ,רואינשכ :גוז-ןב .הקלחב הלעש

 , ותומכש <
 םירבועה :ןמ רחא שגנ ?ומש המ + האל .ןתח לש ומש המ <-

 רברמ = הזש< דעו = ,הלאש :ךותמ תחחושמה איפונכה לא םיבשו
 הז .רחא הז 'םילאוש .םלוכו  ,ישילשה וירחאו : ,ינשה אבו .ברקתמ |

 : הבורמ :תונרקפ .ךותמ <
 == +המ +ומש המ 3 ןנד ןתח אוה ימ = :

 ירבח םיבישמ---עודיה רואינש  ,רואינשה  ותוא ,רואינש ==
 + הו רחא הז איפונכה

 ן אצויו .רזוחו אצוי ,תויפ הברהמ שריפמ אצוי רואינש םשה
 ;הוה-  הנושמה השעמה לע םיאהשמו .םיטיבמ  ,םידמוע םידחא =

 --.ךכל-.םוכסהו .ליאוה .,עודיה רואינש ,רואינשה .ותוא .רואינשש
 יאלפה - גוזה ןב תא .םח םיעדוי .ריאינש תא םירוכמ םלוכ לבא =

 שוקשק

 םיעובש- ;המ = ,ריעב אוה = ,חרוא -.רואינשש -ופ לע ףא- ,הוה
 + הפ בשיתהש

 ןיב = תנכושה ::,תילורופ ריע ,,ה הריעה. רילי .אוה רואינש
 ,לודופ .ךלפו היברסב ךלפ לש ןימוחתה =

 ,ב. תיברסבה ריעב םיררה ויבורק תיבב
 רהּכב התכנו הריעב םסרפתנ רואינשו :,הבורמ ןמז .רבע 6

 תונדמלה---גלפומ -.ןדמל אוהש ואצמו הריעה .ינב וקדב בוט םש
 רואינשו ---  היברסב .ימש .תחת :רתויב  יוצמ וניאש ירפ ןימ אוה

 ,רידת היקנ . ותטופק - ,רדה שבולמ ,תוירבה םע  ברועמ םג א
 ,םר .לוק :,ברע .הניגנ : לוקב .םיהלא וכרב .דוע -- אוה מעמ םאו -

 הניגנ ידמולמ .היברסב ירוהיו---םיבר = ירבה .יפ% ,ירא .תנאש שממ
 , ולא םינינעב .אכמס ילעבו .םה

 ינועב . ןח-אשונ :רואינש היה .וללה תתולעמה ןתוא לכ ליבשב
 5עב  ,חמק רחוס .,םחוריש דע ,וינפק .ךלוה ומש היהו ,תוירכה |
 ןתחל וב .רחבו זררוהו וב ויניע :ןתנ ,וריעב רימאו בושח תיבה |
 +4 האל: ותבל |

 ,תוחיבשה ןמ  ,םתס הלותב איה האלש ,םתא םיבשוח אמש <
 ןח תלעיו .העונצ ,היפהפי המלע איה ל םיעוט אלא םכניא

 -- הרשכ | לארשי תבב תויונמה ,תובוטה תולעמה לכב .תכרובמ

 המקרההישעמ ,הידידישעמ .תמועל םושה הפילקכ אוה הו ,לכ ךא
 ..הריעה ,לכב ןיטינומ םהל ואצי רבכש ,הלש

 אפוגב | ןימאהל . םיברסמ םיעמושה ןמ םיבר ויה םוקמ לב
 -- םישקמו .הוש הריזג םינד םיבר-ויה --- האלו .רואינש , אדבועד
 ,אתוטמב ,לבא ,חנומ ומוקמב האל לש הדובכ 3 יצמת 'יכיה
 . עוריה רואינשב = ,רואינשה ותואב * ,רואינשב ונא  םיקסוע :ןאכ

 ; , תנתונ ארבסה ןיא שממ =
 לש התנקת לע דאמ  םידקוש  ויהש . ךותמ ' ותשאו .םחורי :
 ,ראמ םהל הקוחד התיה נווה לש ורשא תעש ,העשהו ,האל
 שדוח .םיאנתה ירחא דימו  ףכיה  הנותחה ןמז תא ועבקו. ודמע <

 תדכ ןישודקו  הפוחל הפנכנ ,רואינשל האל הסראתנש רחאל ,םימו <
 . לארשיו השמ |

 אמש + םירפח המה המ ,םנועמב החמשהש ,םהירשא ןכבו = >
 םוש ילבו םחורי ןחלוש לע םהל םינכומ תונוזמה + תונוזמ רמאת
 ; אוחש-לכ .רוישו יאנת ,ןמז תלבגה =

 רושל ריבסמ םהורי היה--הארו אוב ,רואינש ,התאו =--
 ,יעברכ = הותשו - הליכאב יקסוע  יוה = ,וח ,יח = ,רבד .רפח .ךנוא
 ו .שממ .יברסב 5% סוכו ,הנצימחת לא .ךדול האבש .אריטשפ <
 : יאוה רמוחו | ל

 חראתהל המ ןמז ינפל אבו

 בל ןוילג / םלועה <

 ,םהלש .רואינש תא ,רואינש תא: םיאור  תנתוחמהו .:ןתוחה
 ותילט .לימרתו ,שרהמה-תיבל בירעמו  םיכשמ גלפומה .רואינש תא
 ,תוירבה - לע .רבוכמו ישמה-יברבא = לככ שבולמ *,וריב ויליפתו
 . הבורמ האנה .ונממ :םינהנו

 לדוגמו הפוקז המוק לעב .,ןתפרכ ,ןקדבע  ידוהי אוה םחורי
 ול :ןתנו :הפי ןיעב ותריצי :תעשב >וילא  סחיתה עבטה  .רעש
 הרועש ותרגרג לש הקיפה ,תצמדוד  ,קופכ 'םטוח :םינש יפ לכה
 ךותמ הפה ןמ :תאצוי  ;עלפ-.הלקשמ= /הלמ :לכ::,בע :ולוק = ,חפט
 העיספו  העיספ לכ ,בחר ףקיה ביבסמ תשבוכו הרתי  תער" תבחרה
 ותואו :,עקרקה ןמ הטמל ' קמועב = םיחפמ = המכו 'המכ הל 'הה
 רואינש לש ומש תא הלעמ היה .-- תוארל היה .רזומ .-- םחורוה
 ןושלב םיתפשה :תקיקלו .סרכה לע: דיה ,תפיפת  ךותמ םונצהו שלחה
 , גונעת  בורמ

 רח הפ תלעב ,השוחכ :תירוהי . -;םחורו לש :ותשא :ליביוס
 עבטמש ,םישנה .ןהוא לש ןגוסמ ,םינפה לע .ץיק-תורהב םע רצקו
 תולפתב /ןהימי 0 תוקסוע :'תויהל : * ,ךכ5 | תויושע :ןה ןתירב
 תודוהל הקספ אל וז ו םושחלבו .תוללקב : ,תונחתְבו
 ,םיבומה :וימחר  דעבו .ברה .דסהה דעב ."ךרבתי :ומשל, םויה-לכ
 תא ,,רמולכ ,התוא הכיזו הל תוארהל  ליאוה : ךרכתי ומש אוהש
 היאנוש לש :םהיפל .רפע -- :רואינשכ :'רשיו  רשכ גוז:ןבב  התב
 ,שממ  ,תקקותשמ :דימת התיה .ותומכ :גוז-ןבל =- הזב .םיקפקפמה
 הירוה ןאכ רע  ..הוכ רוחבב :תרהרהמ התיה :היתובכשמ לע  תוקילב
 םידאי אל --  .המע .םיהלא : יהי אבהל םנש> ,ןוצר: יהי : ,רבעשל
 ,אנ .לאוו -- ,הדקפל  ליחתהש .ןויכמ --- םריחשי אלו הינפ תא
 יכו = - דעו םלועלו וישכעמ .=- ונדקפל םלוע לש ינובר אנ לאוה
 ;תונב .ינא הרסח = אמשו :+ןיע רצ אמש = ,וא הלילח התא> ןצמק
 הגהנ הז :4 רסח היהה המ .--- ןקרפל .הנעגת :ןמז רחאל :וא רחמש
 -- הזו

 רואינש לש ומש תא םימסרפמ :ותשאו 'םחוהי :ויה .הבח :בורמ
 = - םחורו --- םהב םיכלהמ םיברש ,תומיקמה לכב וילע :םיזירכמו
 םיגד לש קושב <> .ליביוסו \ ,תואצחרמ: יתבבו תויפנכ :'יתבב
 הריעמ -- גד חתנ ידיל אנ ואיצמה .רשב לש: ןילוקמבו
 ,ןפואב ,ירפושד ירפושמ -- .הנעטב חאבכ תומוערת .לוקב :ליביוס
 == .רואינשל םעטיש

 תינלכע. הניא ותביקו > :,רתויב : םינתסיא אוה . רואינש =--
 ; רשב לש דבכתהל היואר . הכיתח נא תשקבמ
 תכיתח הל .איצממו שפשפמ ,וונפל הווצמ .החכשהש ,חבטה

 " :/תומצע  ובורש רשב ,העורגה ןמ :אקוד :רשב
 קוש לא םג העיגנמ הלוקש דע  ,ליביוס תחוצ = +ןפתיה ==

 ,רואינש + הזה רבדכ  עמשנה =- התוא תובבוס:'הובה :םישנו םינרה
 םדוקמ אנ .הנקמת --- .תומצעב :וינש תא סרגמ :היהי  ,ילש רואינש
 =- .לארשי יאנוש לש םהיניע

 הואונש לש ופוגש = רבר תמאב :אוה הנמש השב תביתח
 וינפ רתסלק | יֶהיו :אירביש ויה םָיִצור .ותשאו  םחורי" :;ול :ךירצ
 ויה ןכל -- .םחורי :ירבד :יפל ,יונלשמ ,םיברפבה רחא .לשל המוד
 ,בטיה  הירחא \ םירזחמ  ,רואינש לש  ופרכ :תנקת לע םידקוש
 לע הקוש היהו: הבחאב הז לכ- תא. לבקמ יהיח. רואינש = .,בטיה
 ,בלחב .ופטוש  ,יעברכ ירחא .רזחמו לש הניננהדלוק . לש ותנקת
 לש תופט תופט ןמזל ןמזמ וילע  ףיערמו :'אטומרה  יצבב וביטרמ
 : + ףוע  רשב קהמ

 ,וירבח יפל : ןועטה  ,לוקל = .דאמ - םיפי :םירבדה : ולא" לכ
 -לב םגפ  וליפאו 0 אוה לולעש :םושמ ,הריהי .החגשה
 / | ול .קיזמ אוהש

> % 

 ,יוארכ

 + לוק תב שיו -= רימחל .רואונש רובסמ הוה =-



 < םלועה < בל ןוילג

 * והירה "הירישע,ב .וליפא םגופה לכו םיפורצ יפורצו םינוש םיפורצו
 ..רהזנה :ירשאו -- םיתש * ,תחא -- הקליש ופוסו ,ולוקב .ביחתמ

 -- .ץרמנ 'רוצקב .ותנתוחל  ריבסמ היה = - הגיננ \ לוק <-
 ןילכואל .אוה .קקזנ .רקיעהו * .חושמו ףוטש ,חורמו קורמ  ןועט
 ו . ; ןיקשמו

 ותניגנדלוק לע .ראמ םידרחו םיעמוש ליביוס ותשאו םחורי
 הזיא וב .שיש המ לכמ םה םיארי ., לקלקתי אלש ,רואינש ,לש
 הלעמל ולוק תא םירהל וילע .םירפוא  ויהו = . היהיש הנכס ששח
 .איהש-לכ המרה הליפא ליגרה ןמ

 םימיב הביתה : ינפל רובעל רואינשל \ ועיצהו השעמ היה
 ,ןוגה םרפ דעב ,שדחה יזיולקה,ב ,הנשה .התוא לש: םוארונה
 .םדובכב העינפל תאז ובשח םה. ,רבדב וברס ותשאו םהורי

 רשפא יכו .-- תהמואו : תנעוט  ליביופ .התיה + ןכתיה - -
 םלש םוי וילגר- לע  רמוע היהי .,ונלש רואינש  ,רואינש---.רבדה
 רואינש אוה בשחנ המב -- +ומדו ובלח טעממו וינפלש הלילו
 ,.בובזכ אלא :וחכ .ןיא אלה: + ונלש

 ..םוחרל  בוחרמ- הפרוטמכ הצר ליביופ .התיח .םויה .ותוא לכ
 ,אמלעב אתלמ :יוליג םשל םיברל העידומ :,הרונס תחת תומוש הידו
 ..םלועה .ללחל הירבד :תקרוזכ

 םיאב---אנ תיהי ,.ונינפל םיננחתמ שממ .,ונתאמ םישקבמ --
 ,הביתה נפל אנ--רובעי - ,ונלש רובצ חילש רואינש---םירמואו םה
 +אוה בשחנ המב +אוה יכה-רב רואינש יכו .םתא אנ ורמא ,לבא
 -= .בובז -- בובז -- בובזכ אלא .וחכ ןיא .אלה

 ,ינונח ךכ:.לכ היה = ,תונורחאה םילמה ורמאנ .ובש ,ןוטה
 ,בובזכ וחכש המ ,רואינש לש הריתיה ותשלוחש .רשפא תמאבש דע
 . הריתי .חור תרוק .הל םרוג

 הכורא ותמוק  ,ראמ שלחו חכ הפר תמאב | היה רואינש
 םימיאתמ וה אלו = ,דאמ םיטועפ ויה וינפ יטוטרש = ,םונצ :ופונו
 .הלוח ינפ וינפ ויה הז ירי לעו  ,ותמוק תדמל ללב

 : בוט לכמ ול .םיאיצממ הז םושמ = ויה .תנהוחהו  ןתוחה
 ומשלו  וליבשב = ,בלחו  םיציב =, תולוגנרת-תונבו \  םילוגנרת
 לכ םימצמצמ .םה .אירביו .םטפתי = ,תיבה :ךותל \ הרפ .וסינכה
 היהתו הלודגל הלעתש ,םיפצמ | ,רואינש לש וסרכב | םהיניעמ
 .הזה ךלפה יסרכ ראשל הנויבצבו התומרב המוד

 םילכאמה תא עלוב היה ,וימָי לכ םיינע ןב היהש ,רואינש
 לא םלונלג ךרדב ועת אל םיציבהו | םילוגנרהה , ןובאיתל
 הארמ ערו שוחכו םונצ ,וניעב :רמע רואינש לבא ,אכמומציאה
 -- וברק לא ואב יכ עדונ אלו ,היהשכ

 םירערעמ תנתוחהו ןתוחה ויה -- רוראה "לודיגה, , יוה --
 .רואינש לש ותושחכ לע דימה

 ןמ םיאצויה ןמ ןפוא םושב וניאש | ,הרקמ עריא םיתניב
 םחורי תא ,החפשמה יבא תא חקלו םאתפ אב תומה | .ללכה
 / -- .ןולאכ ןוסחה

 הלגתנ :הז "רוס,ו = ,'גוהנכ ,רימ ץרפה | הלגנ תמש רחאל
 רורצ לבא ,םיכורמ ויה םחורי לש ויקסעש יפ לע ףאש ,םיברל
 : + בוקנ .היה ופסכ

 הנונתמ .םסואב האובתה םגש ,המור היה םילעב תומ םע
 וכלהו  וזמזמתה םיטחה  ,חמקה-יקשב הראמה הסנכנ ,תכלוהו
 טעמ :.יכה .ואלב ,םיבורמ ויה אל םירועשהו םחירי לש וייחב דוע
 תמה .םחורי חינה םנמא | .תובוח יילעב 'יריל רבע .ראשנה ףסכה
 יולג הז ללכו חינה תורגוב  תונב שולש םג לבא  ,השוריב תיב
 םחורי תונבו =- תולדל :איח הפי :ןמיס :,תיבב תרנוב תב :עודיו
 ,ןהיבאד  אערכ = ,תוינתסרכ = ,תורעובמבש תורעוכמ .אקוה ויה
 < ,ןהינפב ןהל .ןיטטח ,ןימטחו

 א 6 + ד

 רוטנק- לש "'תורמו תוער = תוחור : ;תיבב : תוטטקה  'ולחה
 ןהיניע .תודימעמ  תורגובה תונבה ..תיבב תובשנמ ולחה ,המטשמו
 : תולאושו תוהמתכ ,האלב החכותב

 -- !יאצו יתונוזמ ולכ +ונתיבב ךל המ" --

 0 : תלאוש :איהו שקבמ טבמ ,רואינשב הטבמ יהרימעמ האל
 ,אבררא -- 1 ונפופב יישכע ,היהי הש. ,רואינש ., רואינש - -

 חסונב | הניננ .לוקב רואינש בישמ -- תא ירמאו אנ יחתפ ,האל
 יתש :הילע דימעמו ןומופ רשכ ,םילמה תא לסלסמו 'הלעי, לש
 ,.הרתי .תומימתבו ןוהמתב תוטיבמהו תוקומעה ויניע

 -- 1 תשעו םוק--ךתיבל תושעל .תע ,רואינש --
 רזגל  הניתממכ < ,ויניעב רשי  ,וילא הטיבמ  ,והזרזמ איה

 ,רואינש תא = ,ותוא = .ויניעב  הנושמו רז הז לכ המכ דע ,הניד
 ,הז. ןינעב | עגר .וליפא רהרה אל וימימ , הפנרפ יקפעל םיפתשמ
 ךכ לכ םה האל לש הינפו ,ראמ השק העשהש ,רואינש אוה .עדוי
 םושמ אקורד | ,תנתונה איה ,לבא ,הרתי הנאד םיעיבמו םיזוירס
 לכ תא הכילשמ ,הפצמו הרמועה ,האלב ןנובתמ אוהשפ ,הז
 .ךייחו הצר .אתרופ ךייחל .אוה הצור ,וילע הבהי

 !יתש .ךשמב .השיגרה אלש המ"  ,האל השונה עגרה ותואב
 השיגרה הנושארה םעפב . התנותח .םוימ .ורבעש | ,תופוצרה םינשה
 . .הניב .ןמיפ לכ ןהב .ןיאש תוקומעהו תוישפטה ויניעב

 ..העבקנשכו !אוה חלצי אל הלעב .:החומ לא ררח .רקוד ןויער
 "החתפו תובוחרה דחאב הריד הל הרכשו הרמע הבלב הרכהה התוא
 תא . ךותחת החבל איה  .ריעה לש הרובטב  חמק לש .תונח הל
 ..הלרוג

 קושה םוי  ,עובשל .'ג םויב 'ב. תוצוחב ושגפת םא  וישכעמ
 " תטבלתמו .תויונחה ןיב .הדיחי תטטושמה = ,תירוהי השאב ,הריעב
 טמשנש שק היניש .ןיב העש .התואב תפעול  ,םירכאה תונרק .ןיב
 םירחוס רסירה  םע . הל: ביר .ירברו  הדיב קש ,תולגעה רחאמ
 תקמחתמ .,םירועש רוכו םיטח קש לכ לע .םילפנתמה : ,םירכומו
 ---םינפרדה םיפופה ילגר תחתמ הירוחאל הציפק ךותמ עגר לכב
 ,רואינש לש ותגוז ,םחורי לש ותב האל איה וז ,םכל עודי .יוהיל
 השקה  הסנרפה לוע תא הענצב .תאשונה ,לארשיזתב איה וז
 | ,םמשה הלרוג לע רתסב הכובו

 : .הלוכ  ,תרכומ ,תרחוס ,התונחב םויה לכ האל .תבשוי זאמ
 יהי .לא  ,תיבה .יקפעל םג. יונפ הבל .לבא ,תונחה יקסעל .הנותנ
 היהי אל התיב לבא ,םמש הלזמ םא ,םיתבה ראשמ לפונ התיב

 יטיהר לכ .לע חותמ ןח לש טוח ,רדסו ןויקנ וב .םמושו בוזע
 העשב ץוחמ הארנש ומכ ,םיתעבש קרוממו חצחוצמ לכה .תיבה
 להקה ותוא אוה רע - -התיב לש ןולחה :תונוליוב = ףנפנמ חורש
 'תא . םיבבוסה : :,תולוגנרת-תונבו ו לש  בה"ברע ,לודגה
 .הזילע החוצב םיפצפצמו םיבומ םיכאלמכ תיבה

 אוה ' לינד :.וייח .חרוא תא :הנש אל רואינש - - רואינשו
 < 'תניש 'םוי ד לכב :ןשי ,השוע וניאו לכוא ,הולשב יח תויהל ודועמ
 קבטה םג ,םילענ = חוצחצב לודג קדקדמ ,ףוגל דאמ הפיה ,םירהצ
 ..םדאב .אוה חור  .רחבומה ןמ אקוד- .לוזלז  לבוס וניא ןושעל
 לע .אוהשדלב .בברמ .רהזנ .ךנהו רובכ ירגב שבולמ התאש העשבו
 לש ,קפאה .ידומע .ךותל ךמצע תא לפהו דומע ,אברדא  ,ךדנב
 :מושפ ,שאר רעו לגר ףכמ ךידגב תא ךלכלמ היהת אליממו חמק
 .צלסב ונואו .אוה יכהדרב ואל תאז ידעלב .םג --- תנתונ ארבסה .ןיא
 . : -- הז .גוסמ קפעב .םיקסועה םישנאה . ינבמ

 .שוא לבא .,לטב בשווי תויהל .יאשר םדא ןיאש ,רבדה תמא'
 : ,רמושמ .,וליבשב קפע ןימ הזיא םלועב שיש ול רב. .וקסעו .שוא



 ,השאה איהו לעבה אוה .אוה עשופוי -

 ,וליבשב
 .קסעה ותוא לש ומשב

 םיפיסומ ,רואינשב םיטשמ הז םושמ ויה הריעבש םינצילה

 שורפל \ עדוי וניא ןיידעש אלא  ,היקנו הלק \ הבאלמ

 ומש .לע :יול .םש

 ןחלש לע .ךומסה
 : תחא קר

 העשה העיגה רבכ אמש %הלש רואינשלו םירחאל המ. --
 אלו 'םנח םהיתוחמ תא = ועזעוי אל | ,תונרק יבשוי .,םירחאהש
 -- !הלש רואינשב ולפטי

 איה השא קר אלה .םימעפ וילא תרברמ המצעב איה םנמא ;
 תקרפ אלימ ,ילוקב רואינש אנ עמש ,רואינש --- םדו רשב ,חאל

 ותוא םינכמו

 ,יוימח

 רואינש, וא "הרותהןתח רואנש,

 תשקבמ איה ,תזגרתמו תעמוש האל

 ,ךהיירב עבטמ  ,הזל לגופמ ךניאש םושמ ,ץרא .ךרד לוע ךילעמ >>
 -- ונפוסב היהי המ ינעימשהלמ רוטפ התא יא לבא

 הל ףייצמו  ךויח ךוהמ רואינש בישמ --- % ךויש המ - /
 ,םיבכוכב הזוח = ,ינא םיהלא .ךאלמ יכו --- םתכ היניעב -

 ? החולש הליא וא ישא בר רב רמ
 ,רואינש הביתה ינפל .רובע --

 -- .אלפנ ןגנמ ,התא ןגנמ לעב
 . היניעב תוארנ תועמרו תרבדמ איה
 ולוק רישב תתל רואינש לש ובלב סכרפמ קשח העש התואב

 ,האל לש התעד המ לואשלו

 אלה .,רובצ חילשל היה

 +אוה רודה | ,אוה םיענ ילש הניגנ לוק 3 יתניגנ הפיה --

 : רמואו המע הנתמ אוה .הילע סעוכ אוהש אלא

 הלוח | ,אוה הלוח רואינשש | חיננ | ,רואינש ןאכמ ימס
 -- הנושמ .התימ תמ וא ומלועל  ךלה  רואינש ,ןבוסמ

 אטוח .תוכר הבל לע  רבדל ,הסויפל אוה הצור דימ

 ,הסנרפל ךירצ אוהו ,עודיכ
 ,םלועה ךרדכ תונוזמ הל קוספל אוה בייח . גילפד ןאמ תיל הוב
 -- טבמה ותוא -- השקבב הטיבמ האל לבא ,לוכי וניאו .בייח
 ,רואינשל ול אוה תומ טפשמ

 \ רעב .םיארונ םימיל ורבצ חילשל  רכשנו רואינש הל הנענ

 לא שגנשכ ,הנשה שאה לש ןושארה םויב .דימ :רבדה אלפנו ד"
 .ירמגל -.לבלבתנש > ,ארובצר אתמיא = ךכ לכ ּוילע הלפנ דומעה
 שממ הפוסל עינהש רע * ,תפרוטמו הפוטח האצי הלפתה התוא
 תולוק ,תוידולמ .ירבשו תוידולמ .הניגנה חור וילע החנ זא קרו
 ,וברקב  םירקנמ הנשה . תומי לכ ויהש = ,הניגנ לש תולוק-תונבו

 הז םידבעושמו הזב הז םיבכרומ ,אגניחב םיפרוטמו םיפוחד ואצי
 לש םימסק  לנעמ ןימ  ,טניריבלב העות היה רואינש אוה | .הול
 -- .אצומה תא האור וניאו .תוידולמ

 ץמוק ראשנו שרדמה-תיבמ דחא דחא םיללפתמה וטמתשה
 -- ןינמ .יצחכ ,םישנא לש ןטק

 תלפתמ ירמג5 והוקלפ םירופכה .םוי ברעב
 ,דומעה תא רואינש אוה אנוש ךליאו םויה ותואמ
 ותמישנו וילא . שגנשכ דימ קתתשמ ויפ .: ,םימיא
 "השק

 חילשל 5בקתהל רואינש שקב ,לולא םנכנשמ ,האבה הנשל

 ל

 וילע ליפמה

 וילע - תישענ

 והולבק 'ח ריעב- ,וריב התלע אלו . הל הכומסה :תרחא ריעב רובצ |
 + תונש חפקתנו

 ומש -- < ריעבש :ןצולה החמש לש :ויפ לע .רוגש .ךכ---אמ
 הריעב הביתה ינפל רבעש ןויכמו .,וינפל ךלוה .רואינש לש בוטה |

 ולגר ףכ גיצהל אלש וימו לב רמועו .הווצמ .רבכ והירה | ,תחא

 , ךלפה .ותוא .לכבש .תוריעה .תחאב
 שו .תומיערח לבא , ,תחלוס איה לכה לע ול .תלחומ האל

 תא ובברע | הז המ :לעו הז .המל * .םלועה ארוב לעו  וילע הל
 ---4 תפחוימ החפשממ רצנ הניא יכו +םחורי תב הניא יכו +הייח

 .תכדכורמו הפיע תונחה ןמ .הבש האל .םירהצה תחורא תעש
 איה. האור --- וישכע  אקוד = .הליכאה :יעגה .ראמ .הל םיכורא
 .הז רחא היב תונחה לא- םיאבו םיכלוה םינוקה --- הירוהרהב
 לכ .לטונ : ;אתוחינב  לכואו .בשוי -,התמח לעו הפא לע ,רואינש
 רע הידהצ .לכמ הקרובו הריתי תוריהוב רשב לש הכיתחו הכיתח
 תוזיזפה .ללכבו :.ועבטמ .אוה  םינתסיא ,ויפ - ךוהל :החינמ .אוהש
 ,הליכאה תעשב :אתרופ רישל ,לשמל ,אוה הצור ? המל

 םירוהרהב .תעקושו .ההימ גלזמה תא התמחב החינמ האל
 הרבעבו ערה  הלזמב  ,םיממושה  הייחב איה .תרהרהמ ..םישק
 םיאנקתמ : לכה ויהש ,ןמזה אוה  קוחר אל רוע ןה ..תוהוגנ אלמה
 . היפיב

 וילא תננחתמ -- !םדא :ינב .ךרדכ .לוכאו לוט : ,רואינש --
 האל

 םתוא .דאמ ול .םיבוהא : ,רואינש הא דאמ סיעכמ הז רבד
 הנוממה:אוה 'םדאהו ;האלמ הרעקהשכ ,םייחב ןינע יאלמה םיעגרה
 איבמהו .איצומה אוה ,םראה ,אוה ,:גקזמהו ףכה לע ,הרעקה לע
 הפורפ ןיכפב ךתוח אוהו--הפה לא ףכה ןמו ,ףכה לא הרעקה ןמ
 ---לכה = ,לכה .חכושו \אוה .רשואמ --- הלא םיעגרב ,הטורפ ירחא
 ,הלאה םיענרה תא רצקל הצור ,האל ,איהו

 ---תומוערתב רואינש בישמ --לגוסמ יניא טושפ ,לוכי יניא --
 ,הרשע תחא ,שלש ,םיתשו תחא ,תחא לגר לע הדועסה תא לוכאל

 הצורש ,רבדה רכינ ..ודימ גלומה תא אוה םג .חינמ רואינש
 שרופמ אנ :דיני  .זיעמ "וניאש אלא ,המ" רבר לואשל וא דיגהל
 םימב הקשח 'ושפנ .;ןה צונושלב םגמגל ול המל ,שקבמ אוה המ
 ---זוולקה לצאש ראבה ימב ,ןובאתל .םיפיו היתשל םיחונה ,םירק
 ,אכמס רב לש ןוטב אוה םייסמ --רבד לכל הליכאל תמדוק היתש

 סעול רואינש ,ראבה ןמ םימ האיבמו תכלוה ,המק האל
 הל לוק הב--העימגו העימג- לכ ,ןובאיתל לכוא ,ןינוריסל .התושו
 == תרגרג לש הקיפה . העינמשכ -- םה ,םה - הפוסב
 א 8 8 וא

 לש וראוצ לע הטילבה םוקמב העש התואב תשגרתמ האל
 ראוצה לעב שיאה ותוא ,אוה .םדא ינב ךררכ וניאש ,רואינש
 -- הייח תא אוהו הילע .הנוממה אוה  לבלבש ,הקיפה םע ךוראה
 ,רשבה רורפ לכח . ,לאל הדות  ,לכא--ותבעתמ איה עגרה ותואב

 הניכהש ,האל ., עובשל 'ה םוי םויה ,קרמה תשרפ העיגח
 תרועפ .ליבשב ןטק  ץמוק המרתו הרמע ,תבש רדובכל "ןישקול,
 רוע  ,וילע הכתנ .םיהלא תמח ,טושפ סעוכו רואינש דמוע .םויה
 לש אסיד ול תנכומ םויה תדועפלש אצמו בשח םכשה : רקובב
 ומיקתנ אלשכ וישכע .החמש חור וילע הרשה הזה ןויערהו ,ןיפירג
 :רמואו חוצ אוה וחרכ לעב , הרוכע וחור םויה לכ היהת .,ויתוקת

 תא םלועה תוחור .עברא לכל  ,'ןישקול,ב.- ישפא יא =
 תא ףפוכ  ,םר. לוקב ..אוה "חוצ --- תא תיאשר ,ךלש "ןישקול ה
 ,ןיסירג ,ןחד ,זרוא קרמה ךותל םישל --- ןתוא הנומו ויתועבצא
 ץוח ,.אוהש .םינימה .לכמ .,רוצקב . .תויפיסע  וליפאו ןיסובלוב
 ,םינטעבה "ןישקול,ה תא ינא אנוש --- ישפנ יאונש "ןישקול,המ
 המל לשמ אכמוטציאַה יפ ירבע לא אבו דרוי אוהשכ ,הז שקול

 -- עלבנ .ונואו לכעתמ וניא . ינמעב ליחל +המור- אוה

 תולאוש  ,תונכשה : תואבּו = תוסנכתמ \ ,ץוחל  עמשנ | ולוק
 ;טיחה םהרבא לש : ותשא :,המיס  הנהו .הרגתה בסל. תושרודו
 < < הרקמב | אסיד לש .הרעק םע הבשו. תכלוה ,בלח:תבוט .השא

 םניא םתוכ ינבש העשב ,הרדקה .אלמ םויה .תדועסל הניכה איה
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 היסארב .המיס תלקתנ הכרדב -- הוה לכאמה ירחא ללכ םיהונ .

 ,אסיד לש הרעק ןכ םג תאשונה ,תגזומה
 תא עדוי םיהלא ,האל לבא  ,םהל וכלהו  תואב .תונכשה

 הינפ תא ריחשמ אוה המכ דע ,םלוע לש ונובר ,הה ,הנובלע <>

 ,בל באבו ןויוב המכ .תוירבה ינפב
 האל תשרופ ,אסידה תא  ןובאהל לכוא רואינשש העשב

 ;ןורגב םצעכ ,רואינשל ,ול אוה לכואה ,שחלב הכובו תיוז-ןרקל

 שיובתמש אלא ,ויניע ךותל אבו קחרנ תועטר לש לודג חולק

 .האל ינפמ תוכבל .אוה
 רמוע  ,הררסכאהל אצוי ,לכואה ןמ  שרופ אוה הענצב =.
 ,ושפנל שרח חפיתמ ,תווו ןרקב

 העשה .ללכ וב השיגרמ הניא ,הרדסכאה תא .תרבועה ,האל

 אמש | ,יאמ אָלא +ולוק תא עימשיש אוה קונית יכו א .הל הקוחד

 + תקמחתמ איה המלו: ,קבט תונקל .תודחא ל ול םורהל ליעות

 .תיבב טעמ .דוע אנ בשה
 ,האלל יבל ובל ,דימ .והפקתי םחונה .תיבה הא תאצוי האל

 השאה תא ובקעב שד אוה הז המל +הייח תא ררממ אוה הז המל

 רבדל ' אוה הצור ,םולשל ובל דימת + ומחל תנתונ  ,הבולעה

 רבדל :אוה הצור .רבדה השענ וחרכ לעב ,הפדגמ אצמנו ,תוכר

 .ותערל םר .לוקב ותוא ןנח םיהלא ,וילאמ  םמורתמ ולוקו שחלב
 ןיקתהל אוה ליגר . וז רחא וזב תורגיס לתחמו .רואינש אוה בשוי
 אוה וימי לכ . רהרהמ איה העש התואבו לתחמ .לודג רפסמב

 ,תולק תוקיני הרגיפה תא קנוי אוה .המחל תא לכואו האלל .אטוח
 רזשנו  ךלוה .םירוהרהה שא ,םילועו םירמתמ | ןשעה = ידומע
 הנוק ,קושה לא דרוי אוה .רשעתיש :ירב : ,רשעתי אוה  .וילאמ
 -- םינמוזמב םירועשו םיטח לש תואס .םיפלא ט"פרה .תחא תבב
 ריחמה -- העש יפ5 = קוסע וניא הזב" םינמוזמה תא 'נישי .ןכיה

 <- םילודג םיחורה  ,רעשה הלוע עתפל םואתפו -- עצוממ \אוה
 י םויה לכ  לטב ,תיב בשוי אוה םגו , תיב דימת תבשוי האל

 הלועו הפצ רימ וז ותשליחב רכזנש ןויכמ .לטב תבשל אוה .בהוא

 ,ואנוש איה האנש תילכת ,קושה לא ובלב השובכה האנשה התוא

 ותואב . לכמ :רתוי קושה תא לבא  ,בעתמ אוה דומעה תא םג

 הנקי אלו קושה ךותל דרי אל םלועלש ,ול .יחב 4 השענ עגרה

 .ונצקשי ץקש -- דרו אל םלועל -- רשעתי אלו םירועשו םיטח
 ,ררי אל ,ושפנ תא הרפיו תומה אובי ,והנעיו בערה אובי

 שארה ,זכרדכ .םידידקובח  רואינש .אוה בשוי ,העש יפל
 ,ישירחו בוצע ןוגנ רמומ אוהשכ ,הלטבה לע גנעתמ איהו שובכ

 (יאובי .ףוס)

"6% 
 עד

 .הָילְְנַאַמ םיִבָתְכמ
 יא --20  רמונמ ףוס)

 היהי המ ,תולכו --- הזה יונושה תא תואור תימשרה תודהיה יניע
 + הוצנריפנוקה הרמגנש תעמ םהיפ לעמ תקסופ הניא תאזה הלאשה ? ףוסה
 ךפהתהל לכונ אל ןה, ? "ןומגההיכרא ילב תילגנאה תודהיהל הנויהת םינפ זיא,
 ילב יכ , ןללה םילהנמה פה םיערויו "םהורו רז רדס לכש , םוקלופ םידוהיב
 תונברה תא שרחל ולכוי אל , םתמכסה ילב .רמולכ | ,הרזמה ידוהי תרזע
 יכ , םילגנאהל = ועידויו האחמב | חרומה  ידוהי ואצי ךא יכ ןעו = , תללוכה
 רופי זא ,םתעד רגנ רחכנש שדחה ללוכה בר לש  טטירטוואב םירוכמ \ םגוא
 ברקתהל = ץיוחנ .ןכו | התעפשה ,תא דבאתו הדוככ לכ תללוכה  :תונברה ןמ
 זאמ םכרדב תכלל טיפוסומ םידחאש תעכ ,םודחא םינעוט ךכ ., חרזמה ידוהיל
 .םיחתפה לע םיריזחמ לש ףיספסאלכ חרזמה"ידוהיל, סתיתהלו

 ןמרגש סה , תרזמההידוהי דצמ תוסחיתההל עגונב הלאה ..תועדה=יקולח
; 7 ! , % 
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 ןיב "ךותל, םיצורה ולא .. תימשרה הלהקה .תלהנהב התע תררושה היבוברעהל

 התע םיפתתשמ ., .חהומה ירוהיב ןכ ירחא שמתשהל ידכ םודדצה ינש
 ודכ , ןושארה םויב התיבשה קוח:תעצה דגנ םושוע חרזמה ידוהיש הלומעתהב
 תיחרזמה תודהיה לש הלודגה | הרופמה םהוניעב | הרקי' יכ הזב תוארהל
 ודבאי אלש ידכב ,חרזמה ידוהיל םה םג םיקקזנש ,המרופירה ילעב . הררחה

 , םירצונה | ונועב ג דאמ | םידבכנה םודוהי , "םולהנמ, רוחב םתעפשה תא
 היעגרפנוק וב ,פה םינומאמ םלוכ ,םלועה ונבה לש היצגריפנוקל אורקל םועיצמ
 םיצור  םגו , תודהיהב תושעל םירמואש המרופירהל התמכסה תא ןתת וז

 ירבד סג עומשל םה םיגוכנ יכו םחעד לע קר  םיכמוס םניא יכ , הזב חיבוהל
 ,חיכוהל םוקמה הפ אל . הינמרגו הירגנוא * ,היצילגו היסורמ םידרחה םינברה
 :ואובו אל םודרחה םונברה , הלודג תוטש אלא הניא וזכ תינבר היצנרפנוק יכ
 ןלאדוא ואובי םאו ,  ךורע:ןחלשה תא ןקתלו "תונשל, החרטמש |, היצרפנוקל
 לכה ראשי ןכבו תוימרופירה תועצההל ומיכסי אל היצנרפנוקה לא ,םיררח םינבר
 ,ומוקמ לע

 םהש אלא -, חאזה היצנרופנוקה א יעיצמל םג יארוב עורי הזה רברה
 רובבהו הבחה ישגר תא חרזמה ידוהול תוארהל ידכב קר וז העצה םועיצמ

 "רומה ידוהיל הז ירו לע ברקתהל םתוקתב , םידרחה םינברהל םישחור םהש

 ,שמחשהל וברה , םיחרומה םהיחא לא אוטחל וברה "םילגנאה, םידוהיה
 אלו --- תיטילופו .תיתורכח הלודגל תולעל תויטרפה םהיתופואש תגשהל םהב
 םה;םתבוט תא קר יכ , חרזמה ירוהיל  חיכיהל םדיב רבדה הלעו הרהמ כ"כ
 לכ ירחא החע וטילחי םא חרזמה ידיהי ואטחי ורפכ לכוי אל אטחו , םישרוד
 יחש , ןטקה .טועומהל תושרהלו םתוישיא  תוכז .לע רתול םיבוצעמה תונויסנה
 השעו יכ , לפשטיהוו ידוהי ןיבשח לע םיינידמהו  םויתורבחה , םיווסומה | וויח
 ןפואב םיוולת תילגנאה תודהיה לש היתוריתע לכ , ולש ךותב השועה םראב וב
 םינורחאה ורבאש רחאל התע ברעמה>ירוהי] הרזמהי ודוהי וסחיתיש תוסחיתהב הז

 םוברעמהש ינפמ קר אל  .ריבכ חכל םינורחאה ויהש ירחאו הלשממה תוכז תא
 ירוטלוק .םֶרָוג םה םיברעמהש ינפמ אלא , םיימואל םיחרזמהו , .םיללובתמ םה
 ,םלועב ת ח א ה תידוהיה הצוכקה םה הילגנאב םיברעמה םירוהיה :, דאמ ןטק
 רפסה םע/ רימת ויה םירוהיהו , םוילאוטקלוטניאה  םייההל סוחי םוש הל ןיאש
 וא םירומג םיללובתמ םה תורחא תוצרא ינב ברעמה:ידוהו םג .הבשחמהו

 רפסח לא  םסוחיב -- םידוהי וראשנ תחאב לבא | ,תוללובתהל :םיפאוש
 . הבשחמהלו

 ולעשו הגווחאה האמה עצמאב | הילגנאל ואבש "םילגנאה,  םידוהיה
 ודוהי ומכ  ,םתדלומ תוצראב םופררנ ויהש .ינפמ םולה ואב אל = , הלודגל
 ---הלכשהה יכרב לע םחינב תא ךנחל ולכי אלש םושמ וא , וישכע לש חיסור
 < אלא ,(םתדלומ ץרא תא בוזעל היפור ידוהימ הברה םיצירממה םימעטה דחא)
 החיה הינמרג  ,םיירחסמה םהיתיגורשכ תא .חתפל יאנפ םהל היה אלש ינפמ
 תא לודג רפפמב ובוע ןופצה ןמ הידוהיו הרקיעב תיררגא ץרא  ןוירע זא
 א ל הילגנאל ןאב רשאכ . ירחפמה םדיקפתל בחרנ רכ אוצמל הרטמכ הינמרג
 .הפאשה תא אלא ,ירוטלוק לאידיא םוש םה מע ואיבה
 הילגְנאל םהא .ואיבה אל , ןירוח ינכ יצחל רבכ ויהנ םהש ינפמו  ,רשעתהל
 רצנא:חכ \ אוהש , חרזמה- ידוהי לש תירנויצילובירה .תורמרמתהה החוא תא
 םיאלמ ויה םגו םהמ | הרותה החכתשנ רבכ הינמרג תא ובזע רשאכ . ועכטמ
 םתויסגב ולחה ורשעתגו הלודגל ולעש ירחאו , היצלימיפא לש תופואש
 ףימת םידוהי לש םכרדכו םילגנאה ישעמ תא דאמ סג ןפואב תוקחל תירוקמה
 ,העבטמ תמכחמ הנוא הילגנא לש הריואש ינפמו ,םהבש םילקלוקמכ ושע
 תוללובתהנו הסגה תוילגנאהב ועבטו הלאה שארב םיצפוקה םיטוירהה וכלה
 .םלועה לכ התמגוד ןיאש הרעוכמ

 לש תופיאש םעו תוידוהיו תוירוטלוק תורוסמ ינב הזכש בור םאו
 הנקמה , ןבוממ ,ןוא זא , חרזמה ידוהי לש לורג בור לע לשמי הפג היצלומיפא
 ..תילגנאה תודחיהל

 שי .חרזמה ירוהילו ,הסיפת לש הפוקתב ההע תאצמנ הילגנאב תודהיה
 ---תובזל וא הבוחל טילחהלו םירברה כצמ לע םתעד תווחל רשכה תעש וישכע
 : ,םהינפל רשא תא ועדיש יאולהו

 ,רמלמ ,ש ריד
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 .תּונויִצּב

 ירושעה סרננוקב רחבנש םצמוצמה לעופה רעוה תאמ
 :וללה םירכרה תא :ונלבק

 !העדל םירבח

 ופהתשה רשא הלא לכו ,'רמגנ ירישעה  ינויצה  סרגנוקה

 ו םהילע השע רשא ,םשורה תא בטיה םישיגרמ  םדוע וב =

 ניתינכה יררס רדהב , םיחרואהו םיריצה רפסמ יוברב .הזה :ריבפה

 0 םיאלמה | םיחוכוה  .וב .ועבוה  רשא  תופיאשה = תורחאבו

 ,תויסימוקב קומע ןויעב וכרענ רשא ,ןתרטמל .תומיאהמה תוטלחההו
 תרשבמ הלחתה םירצויו הזה ירישעה סרגגוקל | דחוימ .ךרע םינהונ

 .השרח הדובע:תפוקה לש בוט בר
 ןילרבל. תינויצה .העונהה הגהנה הרבע סרגנוקה תטלחה פ'ע

 הטמל :םותחה םצמוצמה  לעופה = דעול = ורסמנ הגלפמה  .ינינעו
 . םלהנלו  םהב .קוסעל

 תיחכה .תא ,םייחה .תוחכה | הא ףופאל הזעה | ונהקושתב
 ,ונתעונהב םיקיזחמה ברקב םיאצמנה , ךלועפל םירשכומהו .םילעופה
 תא---,תונויצה תא ורצי -שא ,תונויערה םלועמ---תע .לכב .תולרלו

 ישעמ תא ביחרהל .ההל .םישגנ ונא ,הלועפה תא היחמה חורה

 .ליעומ  רתויה ןפואב  וניהודסומ  וחתפתיש .לדתשהלו .ונתוררהסה
 םיינידמה םיכרצה יפ לע רימת ינירבד לכלכל ןימאהנ וע לכב

 ביח"הל | רוחיב הלאה  םימיב לדהשנ ןכ לע  ,העש .התואבש
 םינעשנ ונא . היקרוטב םירבד ירורבו ,תושירו תאצמה | ןונעל | ונתלועפ

 , תימינפה =
 ונתרכה . לעו | תינמותועה הכלממה לש תקוחתמה .התוחתפתה לע |

 לש התביטלו .התלעוהל | תומיאתמ | ונהופיאש לבש
 יריל איבהל הוחיתע .וניהועיגי .יִכ  .םיחוטב :ונא .ןכ .לעו / הכלממ
 + תובוט .רתויה *תואצותה

 יהוסיה הקיעה םה ונתעד יפ לעש , לארשירץראב גנישעמ
 . ןובשחבו הערב .בחרההלו ךשמהל םינירצ , תינויצ הלועפ' לכב
 םינש לש תונויסנ ירי לע ונקנש  תועיריב שמהשהל < לכונ  ונחנַא

 . רתויו רה: םימיה ךשמב = ןהב  ליעורלו  תובר
 וניניעב הבו:ח בושיה ןינעו תימילופה הרובעהמ תוחפ אלו

 .ונלש \ תימואלה הרוטלוקה תוחהפתהה לע הדיקשה םג

 לע ונתדיקש  גוחל .ץוחמ ,/ההע ונינפל חתפי הזה רבדב
 הריתעה הרובעה = ,תוצראה לכבש םידוהיה לש תונחורה םתרובע |

 דהוימ הלועפ:הרש ,  הונויצה :ידיל הכותמו  .היח :הוההי .ידיל-אובהל
 םידוהיל בוט'ךונחו הלכשה רבר לע לרתשהל םיבייח ונאש  ,חרומב

 .םש םיאצמנה <
 רתויו :רתוי השעתו טשפההל ףיפוה תימואלה וננושלש ,ךירצ

 הבישיב . הזב םג תולודג השע ןורחאה םרגנוקה . םעה לכ .ןושלל
 וננושל הכשמ ,  תירבעה ןושלב תגהנומ הלוב התיהש = ,.תחא

 ונלוכ תובל הא , םישדח םייחל הררועההש  ,הקיתעה .תימואלה
 ךא הכרע היהש המ ,וינפל דימעל ןיא רשא םיוע .םפק .ילבחב

 . בר השעמל הויהל .לחה שפנ תואה | =

 תולארשיצראה .הרובעב רשפאה יפכ ליעוהל םידקוש היהנ הככ
 םיידימתהו םיירוסיה הירקיעמ  תוטנ ילב תימואלה הרוטלוקה :היחתבו <

 תוצעומב ללבשלו .ךומהל ,קיוחהל ונילע:הז סע דחיי , תונויצה .לש
 הפוקה תאו םיקנבח הא = , ונלש .םייסנניפה : תורסומה הא : תערו
 לע :ורצונש .תודסומה לכ תאו ץראה בושי 'הוירבח תאו  תימואלה
 . תונויצה ירי

 תכלוהה . תיללכה תינויצה הגלפמה לש התבחרהבו הקוזחב
 ןמאנה . החטבמ .תאו .קזחה הסיסב תא | םיאור ונא התע .תקוחתמו =
 .וב שי הזה .פרגנוקב ו םירובצה םינויצח יוכר ..ונתדובע לש 0

 בל ןוילנ < םלועה <

 ..םישדח .םישוביכ .שבוכו .ךלוה אוהש ,ונגויערל השדח .הבורע
 תא. םג .חתפל םידיתע ונא ונלש תושדחה תונקתה חורב

 תא בישהל ץמאתהלו רתוי רוע וניתועד תא ץיפהל ,ונתורדתסה

 תוימוקמה : תויצזינגרואה ןיבו. .הנלפמה יניהנמ ןוב .ץוחנה .רובחה
 . תונושה תודוגאהו

 תלבק : איהש \ ,תאוה .הרובעה תא ונילע םילבקמ ונחנא

 ונדיב הלעתש ,ב% לכב םישקבמו  ,תודבכו תונוש תובר תורובע
 תופרטצההו רובחה תא דימת הזב .קיזחהלו תוחכה לכ תא ףוסאל
 םוחא  תבורעו .תיללכ הרובעב קר . ונתעונתבש תונושה תורובעב
 תואצות ידי לע-ינויצה  ןויערה . לש וחכ עדוי הזל הז. םיעייסמ

 2 .ןיעל .תוארנ
 תויוררתפההו ...תורובחה :לכש .,החטבב  םילחימ  ונא .הככו

 ונל .ויהי ללכב םינויצה לכו  תונויצה ךותבש .ןהימהזלו .ןהיתוצראל
 .ונישעמב לעופב רזעל

 , וטוא

 בו.וקוס .םוחנ

 ,יול והירמש , הקטנה רוהטרא ,ןוסכקעי רוטקייו , גרוברוו

 םצמוצמה .לעופה רעוה ירבח ופנכנ טסוגוא 16:17 ימיב --
 רוסיפורפה רחכנ שאר :בשויל ,ליזבב תונושארה םהיתובישיל
 ריבעהל טלהוה .ן ופ בק ע י ר"דה--ומוקמ  אלממלו גרו ברו
 אל רבוטקוא + םויל ,ירשפא רתויה םדקהב ןילרבל הכשלה .תא
 תולאשה לכ הרתי תויטרפב . וררבתנ וללה תובישיב | ..רחואי
 ."טלעוו,ה תכרעמו הכשלה תרבעהב תוכורכה

 רבה .טילחהל הפסאל בורקב ופסאתי לודגה פ'העוה .ירבח
 ,השדחה הגהנהה לש םיבושח רתויה םישעמה יטרפ תודוא

 פ"העוה ירבח םג.לוזבב הבישיל .וסנכנ טסונוא 16 םויב

 ,הערוהב . .הבישיה . תא חתפ גרוברוו - רוסיפורפה  ,שדחה לירגת
 ,פורפה ..רפמ הז .םע .התע הו .ןנובתה רבכ םצמוצמה פ"העוה יכ
 ,םצמוצמה .פיהעוה לש ויתובושיב ולבקתנש תוטלחהה תא גרוברוו
 פ'העוה .ירבח ..תפסא :בורקב .ארקתש רשפא יכ | ,רמא .אוה
 , השדחה הגהנהה לש םישעמה .יקרפ ישאר תא .ןמסל .ירכב .לודגה
 .ולש .הרובעה:תמרגורפ תא םצמוצמה | פ'העו עיצי יז הבישיב

 רסיל .תונוש תיבושה תולאש דובע .ךרוצל רמוא .םצמוצמה פ"העו

 ירבח .ךותמ .אקוד .םירחבנ ויהי .אל ןהירבחש -, תודחאמ תויפימוק
 .לודגה פ"העו

 רוחבל ךירצ לודגה פיהעוה .יכ ,םצמוצמה פיהעוה רבוס ןכ
 ,הבישיו הבישי לכב ולשמ שאר בשוי

 :וללה תולאשה יתש לע דוחיב ובסנ וררועתנש םיחוכיוה
 .ר"ויה תריחבו לודגה פ"העוה לש האבה  הבישיהל ןמז תעיבק
 םג היהי םצמוצמה  לעופה דעוה -לש ר"ויהש ,העצהה הלבקתנ
 הבישי לכב ןתמו :אשמ תלהנהלש אלא ,לודגה פיהעוה לש ר"ויה
 ,רחוימ :ר"וי .ורחבי לודגה .פיהעוה הגהנה לש הבישיו

 פיהעוה לש האבה .הבישיה תא אורקל הטלחה הלבקתנ ןכ
 .ןילרבב ברעב רבמבונב 'ד 6 לודגה

 :,ןירבמ  .הלודגה | הפיסנה .הלבק טסונוא | ו"ט םויב --
 'תדוגא תאמ הילא החולש.היצטופוד יוניימבש הנומראב ,הזיאול
 ץראב .תירוטלוק ההובעל תוידוהיה .םושנה
 רמיהנידוב .רידה .לש .ותשא :ופתתשה וז היצטופידב ,לא רשי
 ריידה לש :ותשאו  גרובלדייהמ ןומיס םוילוי רמ לש ותשא ,ןלקמ

 תא .תערלו .ריכהל  ראמ הניינעתה = הלוחגה הכיסנה = ,ופימ ןוהמ
 'םישעמה  ירחא טורטורפב .הרקחו הדונאה לש 'היתופיאשו .היתורטמ
 5ש תשרחה-יתב תעבראב תושענה תומקרה  :הכ רע התשעש
 ל ןח ואצמ | 7 . תואמ מכל הפנרפ תוקיפסמהו הרוגאה



 תורבח לצא המצעל הגימזה הלורגה הכיסנה .הלורגה .הכיסנה יניעב
 ךשמב יב ,התלאשמ תא העיבהו ןוגה ריחמב תומקר * היצטופירה
 .עהוהפלרקב וללה המקרה-ישעמ לש הכורעת ןנוכתה אבה ףרוחה

- 

 ,היִסּורְּב

\3 

 דחא . וומי ימדב קוטסילאיבב . תמ הלאה :םימיב .ש פג ל ןויצ
 צ"וח ינושארמ היה תוגמה ,י ק פל וכ וכ ו פ דור 'ר ,םינויצה םינקפעה יבוטמ

 רתוי .י"א בושי תכוטל ןתרובעב מ"שר ןואגה לש ונימי דיל דימת דמעו

 :אובבש םיימואלה םילעפמה לכב  הרתי תוצירחב קפע תופוצר הנש םירשעמ

 תא לידגהל הברה לדתשהו יאסידואה רעוה לש וחכ אב היה אוה ,קוטסול

 לכל ןושאר יהיו לארשיל ק"הקה תכוטל הרוגעה שארכ קסע אוה , ויתוסנכה

 ,ימואלה ןויערה לש ותוחתפתהל השענה רבד

 ןקסע םג יקסלובוכוס רוה  'ר היה  תינויצהו  תימנאלה ותדובע רבלמ

 ררה רפי אוה , םיימוקמה קקרצה תוהסוממ הברהב קלח חקלו ימוקמ ירובצ

 + בר ןמז .ךשמב ,וב ךמתו .ימוקמה ירכעה רקעהחתיב תא .םיקה \ , ןקותמ

 ותיולהב + ןנרחאה רובכה תא ול .קלחל .וערי קוטסילאיב וריע ינבו

 וראתו , ךפפמ וילע .ורשק .םימאונ העשת . שיא םיפלא תעבשמ .רתוי ןפתתשה

 רםואג ןיטצה  רוחיב ,ותומב ילארשיה רובצל הדבאש , הרבאה ךוע תא

 גרבשרה רמ ןהריפסה "ןויצ-יבבוח, םשב . רבילהומ ר"רה הדעה בר לש רפסמה

 אבל ףרגלטה י"ע ארקנש ,'טנזור ןמטיל רמ -- םינויצה חכ-אב רותבו

 + הי'בצנת , ותיולהל

 -ופה תימה קסלרוא רעב .םידוהי חצור רטסיימצילופ

 ררבתנש יפכ . ץיבונמינבו יקצוטפילאיב : םודוהי ינש .היריב ןיקווול רטסוומציל

 ונישלה רשא לע המקנ תמחמ הזה  תצרה-השעמ תא רטסיימצילופה השע

 ,היפכ י"ע אוה רחוש חקול יכ , הנוילעה תושרה ינפל וללה םידוהיה ינש וילע

 ךלפ :יקנובוה הנטקה .ריעב  ,תוערפ:ישוע םיטנרוטפ

 תוכמ םיכמ וליחתה הרכשל ותשש רחאלו םיטנווטס השלש זאב ןילבול

 ועצפנ  םיבר םורוהי .ריעה תוצוחב םובשהו םירבועה םירוהיה תא תוצרמנ

 :ירטוש לש רודג אבל ןמזוה \ םיערופה חור תא  רוצבל ליבשב ,םישק םיעצפ -

 השירדהו הריקחה י"ע , ךלפה רשל המרגלט החלשנ םגו זוחמה ריעמ היצילופ

 , תיאשרווה הטיפרבינואב רמול טגרימס אוה דחאה יכ ,ררבתג רבדב החשענש

 ו ו כ"

 9 25% : 35 םלועה <

 אוח : ישילשהו  הירדנפכלאב המדאהדתדובעל . טוטיטסניאה . דימלח אוה ינשה
 .םלוחב .םוהצונה .םונהכל .ןוירגומיסה ידימלתמ דחא

 הררבתה טניסה לש ןושארה טנמטרפידב .טגיפה ירוריבמ
 הבישיה תוכול עגונב לודג יליפיצנורפ ךרע הל שיש ,הלאש םידחא םימי ינפל
 :טפשמה יטרפ הלאו . םיחתל ץוחמ םידוהיה םירחוסה לש

 ה בתכב 1880 תגשמ המשרנ קאינשיוו ידוהיה רחוסה לש ותנמלא

 תיאבקסומה היצרטסינימדאה הליחתה  קאינשיוו לש ותומ רחאל .הלעבל רשא
 תוכו הל הדבאש ינפמ הבקסומ תא בוועל רהמת יכ ,הנמלאה תאמ תשרוד
 לע םינפה.רטסיגימ לא  הנלבוק השיגה | קאינשיוו לש ותנמלא ,םש .התבישי
 טימךאה תרוקפ תא אצמ רטסוגימה לבא ..תיאבקסומה היצרטסינימדאה תרוקפ
 -רטסיגימ לש ותעד התיה ןכ אל םלוא , קוחה לא המיאתמו הנוכנל היצרטסוג
 קאינשיוו .תנמלא לש " הנלבוקה .הרסמנ יתשירד י"פעו \ ןינע ותואב 'רחסמה
 . טניסה רוריבל

 ילעב םירוהיה םיהחופה לש  םהומותילו םהיתונמלאל יכ , רריב 'טניפה
 הנש רשעמ רתוו ךשמב םירחוסההדמעמל םימשרנ | ויהש , הנושארה הדליגה

 יכי,טניפה קספ הז ךמס לע ..הכקסומב םגו : הנידמה לכב הבושיההתוכז שי
 , תמה :קאינשיוו לש .הרליגה:בתכב םימשרג  ויהש :, הידליו .קאינשיוו הנמלאהל
 ,ןאכמ םג- תמה באהו  לעבה יקסע תא םש להנלו .הכקסומב רוגל .תוכוה שי

 : + ךלואו

 גרובוטפל האב הלאה םימיב ,הנימב תרחוימ תולרתשה
 תואל יגרואיג לש | ןידרוא ולבקו אבצב ורבעש , םידוהי לש היצטופיד

 ןנוכל ןוישרה םהל | ןחני .יכ ,א:צהו םינפה ירטסונימ ונפל לדתשהל ,  תוני טצה
 בונושיקבש רפסה"יתכ ידימלת םידוהיה ךותמ םיעושעשל םינטק ליחהורודג
 שארב + םירצונח םירליה ברקב םיננוכתמש םירודגה םתוא .תמגורב , הסידואבו
 םיללוהמה םירובגה .דחאל | ץודיה פקרי'צ .פ ירוהיה רמוע תאזה .היצמופירה
 , תוממורה ינפל ןויאר לבקל לדתשה הזה רוכגה ידוהיה .הינופי:היסור תמחלמב

 םינפה:םוירטפינומ לא אבל .ןמזוה וכ םפא . הפי התלע אל .ותולדתשה לבא

 , שקובמה :ןוישרה ול ןתני בורקב וכ ,ותוא ועירוה .םשו

 .התיהש ,הלודגה הפרשה תעשב .הכימתל יוארה ובד

 :וילכיבה םג דקומה לע התלע קסנימ ,פ רימ  הנטקה ריעב וז הנש בונאב

 םמוקל ירכב , הרויעה יריעצ לכל ינחור 4 ןוזמ תקפסמ התיהש | תירבעה הקיח
 ,רצה  ןמ הרוע .הצוחנ הזה דקעהיתיב לש ותוסירה תא
 : וז הסירדא .י"פע  םהיתובדנ תא חולעל

 רח א א כ 5, 1188080 עק6. 1. 080080.

 מ ו

 .לןּכִּפ יךישַעְה סָרְנְנּקַה
 .תיעישת הבישי

 י:רקובב תועש רשע 'ב םוי ְ

 תדובע לע האצרה הארוק ךש רוסיפורפ הרמ

 :תונויצב םישנה

 תז רבד . תונויצה ךותב םישנה  תדובע הכ רע התיה הלדו הרעצמ

 תיבה תמָאלה  ,םינבה  ךינח ,.תימואלה = ונתעונת לכל הבורמ רספה איבה

 ריקפב תראתמ תמאונה ,תילארשיה השאה לש התרועת יהוז- -ירבעה

 / האבו לארשי תורלותב תוירכעה םושנה לש ןהיתולועפו ןכרע הא תיללב

 התושה תונויצה ,.בושח ריקפת.םישנהל ןהל שי תוגויצב םג יכ .,אנקפמ

 ירמל .םילדתשמ .םניא .םינויצה  םלוא ,  םירכגהו םושנה תא | םהיתויכוב סנמא

 ךותב ןהיתובוח תא ןהל ראכלו תינויצה  הרובעה לא  םישנה תא ,ךושמל <

 הבישה איה תונויצה : רמא לצרה ו 7 לש תימואלה הונחה 1

 -ץראל םודוהוה לכ תבושת יב ..םידוהיה-ץראל = הבישהל  םדוק תודהיהל
 . תורהיהל בושל םילוכיו  םיכירצ ןגלכ םליא  ,הקוחר הוקת  יהוז----ןניתובא
 לע ןתעפשהו םישנה תרזע יל הרומגו המלש תויהל הלוכו הניא וז הביש

 +ירבעה תיבה תמאלהו םינכה | ךונח
 .ידוהי-ית לב היהי ,ןיא .םא יכ , יתמא ירבע
 יוניש ונתאמ תשרוד תינויצה זנתפקשה ., םוקמ הפ
 תתל ונחנא סוכירצו .םולוכי .םעהו םינכה ךונחב , החפשמבו \ תיבב \ םיומינפה

 :ןיא .תויאצחלו תור שפל .

 < + ונמע ישדק לש לצאנהו  יטויפה  יפויהל =, תירכעה .הרישהל ונותבב .םיקמ
 תניא | ,םישנה ירוב : רקיעב  הרוסמה  ,וז הדובע . = םוורמח .םיעצמא  תשרוד

 ישרק .תרימש יכ , המיעטמ .תמאונה = . תימונפ השגרהו הנבה םא:וכ , םיבורמ
 תרבופ ןכ ..א"ואכ .לש תועדה:שפוח תא תללוש הגיא וחוה .תוריציו לארשי

 יולמבו = תולהקה שובכב סנ חברה רוזעל תולוכי תוינויצה םישנה יכ ,איה

 ילארשיח תורעה לש ס"הבב םיובעה סודומלל עגונב תוימואלה תושירוה |

 ,םישקבתמ םיבדנמה

 .תוה רורשל ךורצ ירכעה = תיבה ךותב

 0 וגווח:יברעב ירקעו רומג

0 



 ו

 ,תינויצזיננרואד .תרגסמה \

6% 

 4 םלועה % .

 יש

 בל וול
 / 2 . ב 2 2 2

 : וז העצה ףוסבל העיצמו תורפעה ןושלה רומל .תוציחנ לע דוחיב הארמ תמאוגה
 ימשר וכרמ אורבלו תוינויצה םישנה תורוגא תא רחאל ץוחנל בשוח סרגנוקה,
 ."םושנה תדובע דעב|

 עודוהל לכות אבה | סרגנוקב | תמאונה יכ | , אנ הוקנ : תמייסמ איהו =
 םג םאו , תוינויצה םישנה דצמ םיתניב השעתש הדובעה רע ןוצר;תעיבשב

 -אידיא רעב הירופ הרוגעל הוקת רותעב וגל הפקשנ הנה--רעצמ ונתישאר
 + ימואלה וגל =

 :תותואבו. ןוצר;תועורתב | סרגנוקב  ולבקתנ התעצהו תמאינה | ירבד
 < המכסה =

 הז רבד , האצרהה דע םיחוכווב סנכהל אלש עיצמ לט פ ש אגוה
 היצולוזירה תא .לכקל . ךורצ סרגנוקה , . האצרהה לש םשורה תא שולחמ קר
 -- .,םיחוכיז .ילב

 לש הוצולוזיהה תא ןינמל . םודימעמ ..תלבקחמ לטפש לש .ותעצה
 , רחא הפ תלבקתמ היצולוזירה ..הצרמה

 תושרחה .תינקתה - תעצה לע. הצרמ הו 5וו גר מ- לימא רה
 ! תורדהפהה לש <

 תימיוסמו תועובק .תוארוה  ויח  תורדהסהה תונקתל הרעוהל
 ידיל האב: ,וז .הרעו .הרחבש .ןילרבב תיתנשה 'הָריעוה . ,התדובעל
 םיסבה תא .אצמל :ונלרתשה : םיעורי = םירקיע = דוסי .לע  םכסה
 ,אדירג .תיביטקיבוא העפוה ידיל וננחמבש | םידוננה תא איבהל

 הפוקתב .  תופוקת יתש לידבהל שי" ונלש  תורדתפההב
 העיגה ןכ ירחא ..בצמהל תורדתפהה | תר'צ המיאתה הנושארה
 תורדתסהה :תא רציש ,שיאה ותיא .לש והגהנה ילב ונראשנש העשה
 זא ..חהוהומה .ותוישיאל התוא :לגסו ומתוח תא הילע עיבטהשו
 לא .ןתוא .לגסלו .תורדתסהה תונקת הא. תינשלו ..בושל  ךריצה .אב.
 :רואה : תרוצ. . תוצראה .לכ- תא :תפקמ > ונהעונה :. שרחה .םצמה |

 החשל ונא .םיכורצ :. תונושה : תוצראב איה .הנושמו .הנוש .הוצזינג
 וניגהנמ לע : 'תודסוימה = תוילאידיברניאה  .וניתופקשהמ  ונמצע תא
 תא קזחל ונא \ םיכירצ ינש .רצמ | םהל .ונלנרהש | םייחה / יאנתו

 ,םינושה | היקלח תא  ליכתש- ןפואב
 םוקמ היהיש ידכב ,רתויב הרצ | תויהל .הכירצ הנניא וז תרגסמ
 , תויהל .הבירצ הניא רתויב .הבהר םג לבא ,תוחתפתהל

 לגדה והז-- תיאליזבה המרנורפה תא ונעבק תונקתה שארב
 ילקוש תא \ ונא .םיחקול .תוררהסההל .םיסב | רותב -- ..ונלש

 תוצובקל וא ,תויצרא תוצובקל ררתסהל םיביוחמ םילקושה ,םילקשה \
 םירבדה ינש םע בשחתהל | ונייה םיכירצ | . תונוש תופקשה פ'ע
 תוצראבש םינושה םיאנתהמ ןיע םילעהל ונלוכי אל  ,דחאכ חלאה
 םינויצה לש שפנהו חורה ויח לע םמתוח תא םועיבטמה  ,תונושה
 פ"ע תורדתסהה תא םיסב רותב ,אופא ,ונעבק . תוציואה םתואב
 ילקוש תורדתפה םנ רשפאל םיאצוכ ונא הז םע דחיו ,תוצראה
 תוכזו ינויח חכ שי תמאב םא | ,םייהמרגורפ .םירקיע .פיע לקשה
 רפסמ ונעבק הז חכל הרמ הנק ריתב  ..וללה תוצובקל םויקה
 ,'וז .הצובקל 'דגאתמה לקש .ילקוש לש םיוסמ

 תויוררתסההל ןנשי  .תויוכז .וזיא : רותפל היה הלאש רועו
 הגהנהה תרוצ איה המו + תורדתסמ .ןה > ןפוא .הזיאב 4 תויצראה
 רותב ; ,ללכב .הגהנהה - תלאש--רתוי רוע בושחש המו ,ןהלש
 פא .הנושארה העשהמ ונסנכנ ומעש ,ירקיעה  ןויערה---.המילבוחפ
 תא .ונל ןתנ הז יער קר ,יטרקומי דה ןויערה .אוה --העונתה

 =, םוי םוי תדובעב ונל הצוחנ .ההיהש :. חורה :תוממורהה התואי >>
 ,ןוטלשה אוה  לודגה \ לעופה = רעוהש , ונעבק  תורדהסהה " תונקתבי
 וליבשב  :אורבל  םג .וניסנ הז םע דחי .םלואו . תונויצבש הובגה >

 יופיו תוירחא לש םיצנירפה ,  ודיקפה תא אלמל תורשפאה הא
 ףשמב לבא ,הליחתמ םג  היה-- סרננוקה דצמ הריחב ייע תב
 הז .ייע לורגה לעופה .דעוה לש והרוצ המגפנ .ןמוה

/ 

 תויורדתפההש ,

 לבוי .לעופה רעוהש ידכב .םחכ יאב תא לעופה רעוב ואר תויצראה
 םירברה ינש תא קלחל התע ונא םירמוא---תמאב יביטקא תויהל
 חכדיאבמ .יזכרמ דעוו רוחל םצמוצמ רתוי רפסמב לעופ דעו :: הלאה
 תוררהסההב םיספות םהש םוקמהל המאתהב תויצראה תוירדתפהה
 השמחמ םויגילוק  .תוררתסהה שארב ונעבק -- , ךוחול .תיללכה
 םוקמב םישנא השלש פ"הכל םהמ  ,םישנא העבש רע
 :רואה הרעוהש  ,תושירדה ןתוא לש םומינימה וה ,דחא
 . ונעבק רחא. שדח | רקיע  דועו -- .חרכומל .תאצומ הינויצוינג
 רוחבל תוכזה תא תויצררפהלו תויצראה .תוירדתפההל תחל ונטלחה
 רעוב ןחכ יאב תא  ,סרגנוקה לש ותופתתשה  ילב ,ןמצעב
 , תישפח תוחהפתהל תורשפאה תא םיארוב ינא הוב , יזכרמה

 ה"כ רחבל תעכ םכל םיעיצמ ונא לודגה לעיפה דעוהל
 םבל ונרסמש ,תונקהה-העצה | פ'ע .םישנא גיכ םוקמב ,םישנא
 / -- . םרגנוקה ינפל

 שיש לרבהה .תא .טילבהל םג = תוכורצ ונתורדתפה תונקה
 ונא ןיאש  ,ריכהל ונא : םיכירצ .,.םירחאה | םידוהיה ,ןיבו ּוניניב
 ,רנלש "םיליצא,ה  םידמוע השארבש ,,אמלעב-תידוהי. הרונא יזיא
 םינתשמה;םידוהיה .םתוא לכ ליבשב :תדגסמה הא ונא םירצוו אלא
 - - ןתורחאה תווצוינגרואהמ ירקיע .יונש םהלש םלועה-תפקשה .פיע

 ןמנורג = ריד  .היצזונגרואה = תונקת ר"ע םיחוכול : םירבוע
 תונויצוינגרואה הרעוה לש תצרמה ירי תא אלמי סרגניקהש ,עיצמ
 ..םוירוסיזםיקוח  תעצה רותב תוגקהה תעצה ירקי ע תא .עובקל
 תא | אלמי כ'חאו ולא םירקיע לע ודל קר היהי ךירצ סרגנוקה
 רוסו לע  תוטרופמ | תודחוימ תונקת ןיכהל לעופה | רעוה ירי
 .'וללה םיירקיעה םירקוחה

 , . תיחדנ רוז העצה
 םויונשה תא .תדמהמה .הרעוה םשב עיצמ ןמצייו ריד

 : וללה
 םירחבנה םירבח ג" כ ןב אוה לעופה דעו,ה + םוקמב 44 %

 םירבח ה"כ ןב אוה לעופה דעוה, --- תואישנה . ירבחו סרגנוקהמ
 ףיעסה 'םצ מוצמה לעופה רעוה .ירבחו סרגנוקהמ םירחכנה
 ,קחְמו .יה"וו .וברקמ רחוב לעופה רעוה, :5

 תא קוחמל | (םצמוצמה | לעופה דעוה ךיע) 51 ףיעסב
 שארו  קנב-לאינולוקה לש תחקפ=ה הצעומה שאר םלואו : םירבְדה
 תואישנה הלמה , "תואישנהב ףתתשהל תוכזה םהל שי לעופה רעוה
 -- .תקחמנ וירחאלש ףיעסב

 . תחא תבב ןאולמב תונקתה תא לבקל םועיצמ
 יריצ .םשב החומ (םיפכ תואיחמב שנפע קרומרמ ריד

 -- :0ם 106 תונקתח תלבק :דגנכ  תונטקה . תוצראה
 ךגנ 1897ב וז העצה תלבקתמ םויה רדפל םיחוכו ירחא

 ,(תואחמו המכסה תותוא) .תולוק 9
 , היצוינגרואה לש תושרחה .הונקתה ולבקתנ הוב
 הבושחה וז הלאש הרתפנ הזב : עידומ רמיהנידוב ריד ר"ויה

 , ,(כיחמ)  ונתעונתל .ךכ לכ

 ..תירישע הבישי
 . םירהצה ינפל תועש רשע 'ג םוי

 , הכרבה-יבתכמו תומרגלטה לש המישר ארוק תיזכרמה הכשלה ריכזמ
 ר'ד ה'ה תא םושרל ףסאגש ףסכה יכ , עידומו ,ןורחאה םויה ךשמב ולבקתנש
 בהוה רפסב ןיקממו ןווטשנרב-ןהב ר"ד ., גרברלוג ,ל  ,י = ,ןיקשיסוא , בונול'צ
 , קגרפ 1085 התע רע האיבה תינויצה 'םתדובעל הנש םישלש .תאלמ כול

 רי
 ו םתנגוקה

 ן
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 .לש | תיאניתשלפה\ הסימוקה .םשב הצרמ ןמפיוה



 0 בל .ןה ול
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 לש תונוש.  תולאשב .הקסעתה | תיאניתשלפה = היסימוקה
 תיבושיה .,היטילופה . הרובעה = :ולא םיפיעס פ"ע י"אב .הדובעה
 תוח תא עומשל היסימוקהל התלע  תונוש. תולאשב . תיתוברתהו
 . רבהל .םוחמומ לש םתעד

 םירבדהל  היסימוקה .תמכסמ .-- תיטילופה  הלאשל ענונב
 רוריב .עוצקמב היקרוטב .הדובעה תורוא לע .סרגנוקב הפ .ועיבהש
 ריסהל בוט .רתויה .יעצמאה-יּכ.  ,איה .השיגרמ :םלואו . ,וניתופיאש
 חוקה ןיא הז .םעטמ: :..ייאב הדובעה איה ,ונילעמ .םידשחה תא
 םיחוכוב = ונדגנ  ועיבהש : םירברהל = דחוימ = ךרע הנתונ . .היסימ
 .הבוטל :הנושי  בצמהש ,איה הוקמ אלא ., יקרוטה טנמלרפב

 ,רחפל : רשפאדיא ,תיברעה הלאשה איה הבושח רתוי
 תושרמ םיסכנ תרבעה .דיע .םיכופכס :םיררועתמ םיעודי .תומוקמבש
 ונא = = םיכירצ = ,-ביר ירחרחמ לש | היצמיגא י"ע | תושרל
 תושעלו : םיברעה | םע | םולשב = תויחל .להתשהל | ,אופא
 .ונדגנכ .תולילעהו תומשאה תא לטבל ידכב םישורדה םידעצה תא
 תועצהה .תא . םיסינכמ ונא ןוא וז הלאשל עגונב תויטרפ תועצה
 =- .:הנהנההל .רשי .םירסומ ונא .היפימוקה ינפל .ואבש

 .םישרח םיטקיורפב םואב ונא ןיא--- תוילכלכה תולאשל ענונב
 םיטרפה תא רוקחלו .ערפמל ןודל ךירצ השדח הבושח העצה לב לע
 רצ למ

 סרגנוקהש ,םיטרפב .וא - ,םייללכ םירבדב קר אופא ונקפתפה
 : . םהילע טילחהל תעכ לוכי רבכ

 תונורפחה רחא יכ ,ונעמש י"אבש ונירבחמו .רבדב םיחמוממ
 תורכאהייחל הנכה  רסוח -- אוה | בושיה תדובעב .םיבושחה
 ייע רצה ןמ הסנכהו הרזע רכאהל ןיא הז םעטמ | , םישנח רצמ
 תיתוברת הדובעל .םישנה =: תרונא * . המודכו | תוקרי * תעירז
 ןודינב= תונשל " ידכב : םינושארה = םירעצה תא התשע = ייאב
 דוחיב * ,וניתורסומש ,:םיבשוח  ונאו ,הבוטל בצמה- תא הז
 ,אופא ,םיעיצמ ונא ,וז הפיאשב ךומתל םיכירצ * ,תמיקה ןרקה
 זוז היצולוזיר

 םג ךומתת קיהקהש ,הוקמ םרגנוקה, א
 המדא תינקב  תורושקה \תופיאש ב אבהל
 ,המדאה תרובע תבטהל תונוונמהחו
 הז ההוב על םישנה ךונחל
 ,רברל ותמכסה "תא ונל .עובה רבב
 .וז הלאשב

 הלאשה איה = ,הבי הנינעתה .היסימוקהש | ,הינשה .הלאשה
 םושיל .םתרשכהו םינטק .םיקקחל. םילודג  המדא-יחטש תקולח .רברב
 םישנא- ליבשב :תורשפא תריצי  רבדב םגו-  ,םידימא .םישנא י"ע
 5ע .דומעל : םיעצמא םוש .םהל ןיאש וא = ,םיטעמ  םהיעצמאש
 ןיא ונלצא ולבקתנש רברל םיחמומ דצמ :תוטרופמ .תועצה :.עקרקה
 ;םה  םיעיצמ .ונאש .תויצולוזירה . הפ םיסינכמ ונא

 הנלפמה לש הגה נההתא בייחמ םרננוקה, (ב
 לש השוכר \תא תולעהל רךשפאה לכ תא תושעל
 ש'יל ףלא םישמח ךפל בושיה תרשכה הרבח
 תלטומ הבוחש ,עידומ אה .היתונקתל המאתהב
 השוכר םשל הרובעב ףהתשהל ינויצ לכ לע
 ."וללה םיעצמאה

 ,וצפח הא עובמ סר ננוקה, ג
 ןמול םידרק ךרוצל ק"פאה לש התושרל ןונה
 תורשפאה הא ןתיש ,םיחוטב תודוסילע ךןורא
 אלא ,המראה תרובעל םירשכומ םהש ם+צשנאל

 דוחיב

 פינה .לש םוירוטקרידה

 תוניצרב קסעתהל ןוכנ אוהו

 ,םיעצמא סוש םהל ןיאש ואב םיטעומ םהיעצמאש

 0 . ל

 ,םוכס רסמיש

 1 , ו 3 ם5ועה <

 תודסומה לש םתוהתפתהו. םלולכש ד"ע הלאשב םג ונקסעתה
 תא :ונמש לכדםרוק ...ההרבוה ..רבכ | םתלעותש | ,םימייקה
 םיבושי רוסו רשפאל  םימעפל .השועש  ,תוז יצע תמורתל  .ונבל
 :אופא ,םיעיצמ ונא .םישדח

 לש ה התובישת לע הארמ פרננוקה (ד
 תריצילו בושיה תוחתפתהל תיו יצע תמורה
 לש ותבוחש ,אצומו "אב םישדח הסנרפ ורוקמ

 הצרמנ הדננפורפ תהובעב רימ תחל איה ינויצ לכ
 יהיצזיננרואהי*ע רצונש ,הז ליעומ רסומ תבוטל
 ילא.לצ ב5 א יצ מי ש ,ץוחנל םרננוקה אצומ ןכ ומב
 לכויש .ידכב ,.השורהה ;הדמב םיעצמאה הא
 תוכאלמה תצפה עוצקמב ותרועת תא אלמל
 ".תוריהטה התואב תוב שומבו םיהעב תויתונמאה
 ."םינפה ותוחתפהה חכ פ'ע תירשפאה

 ןורל וללה 0 תא :הנהנההל : רסומ | םרגנוקה ה
 וב :תולולכה :תועצהה  תמשגה רבדב .רוקחלו

 ,לודנ ידוהי 2 ןהב שיש םירעה תברקב 4
 ינב תרשכה םשל רוחיב ,תפומל תווח רסיל שי
 ,תדחוימ בל תמישב ,המדאה תדובעל ןשיה בושיה
 .בלחו תונג קשמל

 ןרקה תווחב הרשמ םיאשונה םימונורגאה ₪
 תרשכהל תודסומה לע חקפל םנ םיכירצ תמייקה
 רע :עיוסלו ;המדאה :תדובעל ריעצה: רודה
 תודפומה לש םתוחתפההל הוארוהו תואצרה
 קראה הרעהדיה .תבמרהל ]כ -ומכ וללה
 .ל5בכב תובשומב תוירוטלוק

 = .םילעופה תלאש ליבשב .דוחיב : איה .הבושח | וז הטלחה, 8
 ךרוצל ויהיש םיירמה ה םיעצמ אהל המאתהב
 .'םיקור םי5עופ5"םיתב ןינבל תשנל" שיהז
 גוהנ היה ש ומכ קר אלל לגה תובשומב םנ
 הפכל שר ןכ ומיכ הררה תוב שו מ ב ,ה כ דע
 םירעהו תומיקה תובשומה תברקב
 .םיאושנ םילעופל תוננו

 הבוח רותב אל. לבקל םיעיצמ / ונא : וללה תויצולוזירה : תא
 קטעה ןהילע .ןודת הגהנההו ,ץפח-תעבה רותב אלא .,תטלחומ
 : :=- ,.תורשפאה תדמ יפכ ןתמשנהב

 = /חפושח  רהויה הלאשהש .ונאצמ .היתוברתה .הדובעהל  עגונב
 / ,םיעצמאה .תלאש אוה ,וז הדובעל ייחרכה יאנה רותב ,הז עוצקמב
 ו :וז היצולוזיר םכינפל םיעיצמ ונא הז ןורינב

 יוכרמ הא ררפל הגהנההל עיצמ םרננוקה, 4
 ,ןפואב תמיקה ןרקה  ליבשב  םיפפכה  ץובק
 םיינויצה םידנופהלוכרמ רותב םנהוםעושמשיש
 :םינושה  םיעצמאה תא קלתל כ ימכ ,םירחאה
 'המאתהב ,םינושה םידנופה ןיכ םיפסכה ץובקל
 ; ."םהב שיש ךרוצהלו םהובישחל

 נא ןיא " תירוטלוקה  הדובעהל = ענינב  תוישממ .תועצה
 - םיצפח ןנא י"אב תיתוברתה הרובעב ונתופתתשה תא .תעכ םיסינכמ
 6 : וללה .תויצולוזירב .עיבהל

 ןולמ, לש לודנה וכרע תא רובמ סרגנוקה 0
 :תיהבעה ןושלה ןמא ייע ךרענה יתירבעה ןושלה
 י'תכשמהל ועייסיש ,וצפח תא עיבמג הדוהי-ב
 ו ,היצזינגרואה ימוכסמ הכימת יי 5עפמה

 8 תא הכרבב סרקמ סרגנוקה (ח
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 תנתווה ,ןורחאהןמזב התתפההש ,י"אב תיתורפפה

 האצמש יפכ ,דיתעל תובוט תווקה
 ,"ךונחה, תאצוהב רבר לש ורקיעב
 -- הפ י,ו "םעל, תואצוהב

 הדובעה ךלהמבש  םיריגנה = תלאשל כ"חא רבוע  הצרמה .
 תודסומה :ינש  ןובש = תודגגתהה = הלאשל | 'דוחיב תיתוברתה
 התיהש המחלמה לעו "ינומכחת,ו תירבעה היסנמגה :  םייתוברתה

 םידוננה = ,רחא וא .הז :חורב 'תיתוברת הרובע דגנכ ןורחאה  ןמזב
 ,החורב דובעל תושרה שי הגלפמ לכל ..רספה קר םיאיבמ הלאה >

 אלו הדובע לש תורחתה תויהל הכירצ םימרזה יינש ןיב .תורחתהה
 : אופא םיעיצמ .ונא ,המחלמ לש תורחתה

 לש םתוחתפתה הא הכרבב םדקמ פרננוקה (ח
 5ש םמויקב האור ,י*אב ימואלה ךונחה תודסומ

 יעבט ןוי"ח" םכלהמב /םינושה ךונח ההזתודפומ
 5ש םחי היהי הזול הז'םסוחיש ,ותוקת תא עיבמו
 תוחתפתההו :ךונחה הרש לע:םולשב תורחתה

 חמשמ ג וז הרעה ורצמ כ"חא ףיסומ הצרמה .(כ"חמ) תי נחו רה
 תודובעש המ תורמלו םיינידמה םיאנתב שיש ישוקה תורמלש ,דאמ
 דגנתיש ,רחא ףא הז סרגנוקב אצמנ אל ,הפי .ולע אל ייאב תועודו
 ,ירוטסיה :ךרע היהי ,םולשה-סרגנוק ,הזה סרגנוקהל , וז .הדובעל
 לב לבא ;ושע :ןיקשיפוא לש: וירבד תא :המסיסל ול וחקי :םא קר
 +(כ"חמ) .ומחלת

 לש ותריטפ .ד" ע העדוהב םוןיה רדס תא קיספמ רמייהנירוב ר"ד ר"ווה

 ןץיורח ןקסע הוהש ,גרוביירפמ- ןמפיוק ר"רה זנכשא ינויצל יזברטה רעוה רבח

 לבא ., הז םרגנוקב .ףתתשהל .הוק .חונמה .הנושארה העשהמ ונתעןנתל רוסמו
 לבא תואל םהיתומוקממ םימק םיפסאנה לכ .הרצק הלחמ ירחא והמדק תוטה =

 + דובכז

 היוטב תא
 םנו "תדלומ,

 : תיזנכשא תבדמ  אוה  ב"חאו .תירבע רברל ליחתמ י קס ר ד נ ב. רד
 ,י"אב ירטינסה .בצמה תמרה ' תלאשב :ןודל םיאפורה הפ ופפאתה .םדגנוקה .ימיב
 םיאפור. לש הרבח) הדפונ = וז: הדובעל  .תוררתסח = דופי = היה .רכדה תאצות
 תא רמג יריל איבהל הרטמל ונל ונבצה | .וז תילכתל | םידוהו עבטההירקוחו

 םיאפור ליבשב י"אב םירועש רדסל * ,יניאיגיהה רפומה תריצי רבדב הרובעה =
 יעדמל  הימידקא תריצו רבד לע םג וגא םיבשוח .הוב אצויכו ,םיאפור-ירזועו
 + האופרה |

 ,רז .הרובעל  תדחוימ \הבשל :היהת וזאב  יאניתשלפה ררשמה רו לע
 רולע  חקול  אוהש .,עירומ = םאונה . ,תרכונה .הכשלל ונפי הב :םינינעתמה לבו |

 קרמ ףלאל .תולועהו -הנושארה  .הנשב .ןינעה רודסל .תושורדה תֶואְצְהה תא
 :.ךיעב

 תיבה ימימ רוע םירוהי םיבשוי םשש ,ןיעוקפ רפכה ד"ע רבדמ רנ ו פ |
 אבל תוציחנה ר"ע  "םלועה,ב .אורול ר"ד לש ורסאמ תא .ריכזמ אוה

 וזיא .דוע .םהל .שוברל :תורשפאה תא םהל תתלו רכזנה רפכה ינב לש םחיועל
 המרא םירכאה | ינבל .אוצמהל . ךרוצה .רבד לע םג רבדמ אוה .המדא .תקלח
 , עידומ רמיהנידוב  ר"ד) . ץראב ראשהל ולכויש ידכב = , ןירועשל םימולשתב
 לע רבדל  אוה .רתומל ךא .ךכיפלו ,תיאניתשלפה היסימוקה הקפעתה הו רבדבש
 ןרקה לש םוירוטקרידהו .יאנותשלפה ררשמה | ,תיאניתשלפה  הצעומה + הפ הו

 : (הזב םיקסעתמ תמיקה = <
 רי לע .ירבע  ןורטאית .דוסו ד'ע .העצהב אב (בויק) ןופרנ ובר

 + תושורדה תויצרוקידה תא | רוציל םילוכי .ונלש םינמאה ,םילשוריב היסנמינה
 -- .םייממע רפס יתבב תוברהל ךרוצה לע םג ךבדמ :אוה

 רותב ךא ורמאג תואניתשלפה היפימוקה תועצְה :ר מי ה נידו ב ה"ד

 הז סעטמ . םולכ : אלו = ןהירחא .ןיאש ,תובייחמ .תוטלחה רותב אלו .ץפה תעבה
 + םיחוכו .ילב .וללה .תויצולוזירה .תא לבקל .וגלובל .רשפא

 רבדכו בושיה תרשכה תובח רכדב תויצולוזירהש ,והיעמ .קינמספ היה .

 .הבוח לש תוטלחה ןה יעקרקה טידרקה

 היפסימוקה העיצמש לע ,ונוהמת תא  יחרזמה םשב עיבמ רלמ ר'ד

 .וקהל  ןינע \אוה הז רבד . תיתוברתה הרובעהל| ענןנב תויצולוזיר תואגיתשלפה +
 אוח  ,הכרצ לכ ןייחע 'תררוכמ הנניא. תאוה הלאשה | לכ .  תיתוברתה .היסומ
 --יתותוברתה הרובעל רשא היפימוקהל וו היצולוזיר רוסמל  ,אופיא ,עיצמ

 ויו ל = התחדנ רלמ ר'ד לש ותעצה |
 ה תו ו ד ו
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 . סרגנוקה לש הדובעה הרס לע ןורל םירבוע ,תודחא תועד דגנ ב

 -- .םועגר השלשב רובדה .ןמו תא .ליבגהל הטלחה תלכקתמ

 האב  היצזינגרואל .הרעוהש * ,עידומ תי ל נ ר'מ 'לימא ריר
 עירוהל ץוחנל אצומ אוהו ,תונטקה תוצראה חכ-אב םע םכסה ידיל
 לבקל לוכי  ריצ לכ (א + סרננוקהל .םיעיצמ םהש .,םייונשה תא
 ינפל לבא = :,םירחא תומוקמב ריצה :לוכו .רחבהל .,דחא טדנמ קר

 ,לבקמ אוה טדנמ הזיא  ,עידוהל ךירצ אוה סרגנוקה תחיתפ

 -- חז יונש פ'ע , םיריצ םוקמדיאלממל עגונב :יונש  םג/ םועוצמ
 אב .ומצעב | ריצְה םא = ,סרגנוקה = תרובעב ףתתשמ םוקמ-אלממ ןיא
 םעטמ וב ףתתשמ  ונניא וא .סרננוקה ךשמב עסנש פ"עא ,םשל
 ..רחא

 תאמ :ללוש הז יכ  ,אצוט :אוה ,הז .רגנכ החומ רלסכ .רוצה
 -= . םתוכז תא םירחובה

 .הרובעה רדפב רכזנה יונשה תא םינכהל טילחמ םרגנוקה
 רנוא ןעטפאשנאמסדנאל :םוקמב 'ב .ףיעטל  םויונש :םיעיצמ

 -רעפ | רעדנאזעב ןעטפאשנאמסדנאל תויהל  ךירצ "ןענאיטקארפ
 רערנאועב, .ןיב לרבהה ."ןענאיצקארפ רנוא ןענאיצאגעלער סדנאב
 העובקהצובק איה הנושארהש---אוה *העייס,ו יןאיצאגעלער-רנאברעפ
 תועיס ]ה תויצקרפ ,תומיוסמ תופקשה תוחנומ הדוסיבש | תירירתו
 ימיב חעורי הלאשל סחיב וא .סרגנוקב אבש תופקשהב לרבה פ"ע
 תחיתפ דע קר איה תירשפא השרח היצקרפ תריצי ..םרגנוקה
 ,רחואי :אל ,הינשה הבישיה

 ףיעס  .פיע ., תירירתה הדעוהל עגונב ,שדח ףיעס םיעיצמ
 תויצרדפה וא :תוצראה חכ .יאב תירידתה הדעוהב םיפתתשמ הז
 שי . םיריצ הרשע הל  ןיאש הנטק ץראל  ,םיריצ הרשעל רחא
 + תצעימ העד .םע .רבח דעוהל חולשל תושרה

 חכ אפ היהי הנטק .ץרא לכלש .,שרור רצו פש ריד
 רדנסכלא -,רשיפ .ן'1 .םישרור - הזב .. אצויכ | ,תירירתה  הדעוהב
 םיחוכוה .םירחאו ןיספלוו דוד ,ןיטנרולפ רוד .,הנבר ריד ,קרומרמ
 ,חיכומה .אוה ;תילגרמ .א רבדמ וז השירה דגנכ .םירעופו. םיפירח
 לש : הרורב = אירלקפסא אל = תירירתה .הרעוה היהח .הז .ןפואבש
 בורה הז .יפל  תויהל .םילולע תונטקה .תוצראה .חכ .יאב .סרגנוקה
 ..טעומה ויהי ומצעב : םרגנוקבש :דועב  .,תירידהה .הדעוב

 ! הז חפונב .דחא הפ רכזנה ףיעפה :לבקתמ .ףוסבל

 תואישנה תרוחב רבלמ ' ,םרגנוקבש תוריחבה תנכה םשל
 הכירצ = וז = הדעו  .תרמתמ" הדעוב | םרגנוקה רחוב םרגניקה לש
 היריצ .חכדיאב םה :הירבח ,הינשה הבישיה תחיתפ- ינפל רדתסהל
 הרשעל  רחא .חכ .אב .הורחובה ,תועיפהו .תויצררפה וא תוצראה
 תושרה ןהל שי םיריצ הרשע .ןהל :ןיאש ייתוצראה,  ןתוא .םיריצ
 .םיריצ  העברא = תוחפל ןהל שי םא :הדעוהל חב אב חולשל
 העיס וא .יטפאשנאמסדנאל, .םושל  םיכיש םניאש םיריצהו םירחאה
 לש ףרוע ,םיריצ הרשעל .רחא חכ אב תדחואמ הבישיב םירחוב
 םישלש ,םירשע ,הרשע 'רפסמה לע ..תוחפה 'לבל :םיריצ העברא
 ..רחא חכ אב רוע 'רוחבל = תושרה :תא /ןתונ\ ,הזב .אצויכו

 .הרשעיתחאה הבישיה

 .םירהצה ירחא תועש 'ד ,'ג םוי
 ,הרובעה רדס ך"ע .םוהוכווח םיבשמנ
 רובדה תושרש .עבוקה ,רשע העשתה ףיעסה ר"ע .םיתוכיו  םוררועתמ

 תויצקרפהו תוצראה חכ יאבל לב םדוק תנתנ לעופה דעוה  תועצהו ח"ורל

 ר"דה רבדמ וז העצה  דגנכ . םידיחו  םיריצל ם"חאו  םרפסמ לש רדסה פע

 וז העצה .לע -- + םורוחיה | ָסיריִצה לש ,סתובז | לזג .הזב .האוהה | 7
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 תא ןינמל ףוס ףוס םירימעמ . לורג ןיאש םלואב ,כיה ר"רו רקב ריד םיניגמ

 (כ"חמ) . תלבקתמ העצהה .הדוכעה רדכמ ,הז ףיעפ קוחמל העצהה

 רובהה תושר תא ןתנ רשא לע "ויה דגנכ החיממ רקב ר"ד
 רשא לעו ןינמל הלאשה תדמעהב רככ םיקופע ןיהש העשב םידחא םימאונל
 (לודג .ןואש) ..ןינמה לא ןתוא וניצהב תועצהה הרפס תא  ךפהו כ"חא רזח
 תסב לע הלועו קרומרמ ר"דהל תואישנה תא רסומ , רמיהנידוב ר"ד ,ר"ויה
 תאצותש ירחא יכ , היכומו  רקב ר"דה לש וירכר דגנכ החומ 'אוה . םימאונה
 הלאשה תא רימעהלו כושל ' ךירצ היה-- הרורב החיה אל ןינמל .הדמעהה
 +. תואישנהב יולח אוה ירה---רדסהו , ןונמל

 תושרה תא סרגנוקהל תתל העצהה רברב םיחוכיו םיררועתמ 57 ףועסל
 ףיעסה . סרגנוקהמ םג ךריצה תעשבו , הכישיה תעשל סרגנוקהמ ריצ איצוהל
 תרחוימ הבישיב םרגנוק..מ  לבקההל הכורצ וזכ הטלחהש ,הפסוהב לבקתמ
 לש שרתה הרוכעה רדס לבקתנו םיהוכיוה | ורטגנ הזב --- . וז .הלאשל
 -- + םרגנוקה

 הרובעה רבדב היצליפרטניאכ .ןוספלוו דורל הנופ דנט ש ףלודא
 ןוספלוו עובה םייל"כה  םיחיכיוה 'תעשב וורבדנ  .תולגה תוצואב תינירמה
 הילע ולפנו האיצכה תא .ואר ונידגנתמ . וז הדוכעל ענונב ןתעד תא
 הלע אלש | ינא בשוח . תיטילופה .הרוכעל תויגנתה רותב וירבד תא וראבו
 קר אל הנ-ש ,וז .הדובע .לע ילילש  טפשמ | איצוהל ןוספלוו לש והער לע
 םינומהה תא .המירמ \ איהש ,'תירסומו תוהוברה םג אלא | ,'תיטילופ
 םעה לע  םיורתשמה ילגר תחתמ עקרקה זא זטמשמו היצילגב
 מ .,.ןוספלוו תא .אופא - לאוש ינא . תימצעה | ותרכהו וחוה תא םוליפשמהו
 ? היצולג יגויצ לש וז הרובע רבדב ותעד

 איצוהל יבל לע הלע אלש ,אוה רמאל ךירצ ןיאש רכד :ןופפלוו

 וז הרובע דבכלו ריקוהל ינא עדוי ,הוצולגב ונירבה תדובע רגנכ טפשמ
 לבא ,הב קסעתהל תיאשר הנניא תיל לכה  היצוינגרואהש קר איה יתעד

 (כ'חמ) . וז הרובעל הבחו דובב שכרל ילבל רשפא יא

 1011/1019 תנשל בוצקתה תעצה תא םיציפמ

 הרגהה רורפ רבדב תוטלחהה תא אירקמ ןיקצומ
 1 .היצרנימיאה ינָינעל ולבקתנש

 הלאשהל ןורתפהש ,התרכה לע תדמוע תונויצה : רמוא .אוה

 הזב

 ןגידגנתמ

 וז הדועתל .י"אב הילאירוטירטה תוזכרתההב קר תללכנ תידוהיה

 5א בל םישב .ןושארו שארב המצע תא לשש איה הכירצ
 לכל תיולנ | תוינויצה ,םויל םוימ הלוחנו תכלוהש = הדידנה תרצ
 תודוסי לע התדמעהלו םירדונהל הרזעה לש יללכ-רודסל .תופיאשה
 המכל הרגהה עוצקמב םוקמ שיש ,תאצומ תונויצה | , םייטרקומיד
 יולג ידול אבל תולוכיה ,הובושח תומרונו תויביטקודורפ תועצה
 . םינושה :.תודוסיה לש םתרובעב הלבקהו תועד-יפולח :י"ע קר

 הרגהה ינינעל סרגנוקח ןויער תא החמשב אופא תמדקמ תונויצה
 .הז סרגנוקב ףתתשהל םידוהיה ןיבש םינושה תודופיה לכל תארוק

 וברקמ רחביש לעופה רעוה תאמ שרוד | ינויצה .סרגנוקה
 ,הבורעה .היהתשכ | ,הרגהה ינינעל סרגנוקב \ ףתתשהל ,םירבח
 . וב הנפתתשת "וכו תוילארשיה תולהקה , תולודגה תויררתפהה םגש

 !הזב תויהל  תוכירצ ונלש תואמסיפה
 .תיחוהיה .הרגהה לש יללכה רודסהו היצזינגרואה (א

 םרז תא תוטהל תולרחשההו חרזמב הדובעה תוירשפא תריקח (ב
 ,חרזמה לא תירשפאה הרמב :הרגהה

 לעופה- דעוהל | וא תיאניתשלפה הצעומהל עיצמ סרגנוקה
 ינננעל .תומיקה \ ןיעדומה:הוכשל םע םירבדב אבל םצמוצמה
 תוכשל דסילו = ןהיתולועפ תא םיאתהל ידכב | ,ללכב :היקרוטו

 י"א

 ..חרומה לא הרגהה ינינעל .תושרח
 ג שטירט לש תהחא העצה שי" ןורחאה  ףיעסל . עגונב

 היהי 9 ,הרגהה ינינעל :ינויצ דרשמ רוציל טילחמ סרגנוקה,
 :'ןה ויתורועתו  ןילרבב

 יזאל הגהה תוירשפא .רבדב יבוטמרופניא רמוח  ףוסאל (א
 , תינאמותועה הנירמבש--הל תוכומסהל .רוחיב--תורחא - תוצראלו

 ,וללה תועידיה תצפה וב
 < .ואצמנש תוירשפאה לש--ןהמשנהל עויס וא--ןתמשגה (ג
 ,%  היצלגימאה רורסל הרובע רגנכ רבדמ םכיד ריר

 2 . םוינויצה רצמ
 2 .:ול .הנוע .ןיקצומ
 %  ?תא עיבהל סרננוקה .תאמ שרוד (תיתפרצ ר ל פנזור

 ', ,םדא תושפנב רחפמה | רגנכ שכור  אוהש בועתהו | זובה ישגר
 \ == ,קפיסמ ונניאו ,וילאמ ןבומ אוה הז רבחש עידומ קרימרמ .ריויה
 ל : -= .הזל .דגנתו אל סרגנוקהמ שיאש

 = לש תויצולוזירה לכ ולבקתנ ..תוטלחהה תא ןינמל םידימעמ
 , התחרנ שמירט לש היצולוזירה . דעוה

 ' תגשל | תינויצה תוררתפהה לש ביצקתה .רבד לע םיהוכול םירבוע
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 :ביצקתה
 :תופנכהה

 ,. .קרמ .(28000 .לארשו-ןיראב רשמה ליבשכ תמיקה ןרקה תאמ
 . 3900  .םוקינכטהל הבימתה ליבשב תמיקה ןרקה תאמ

 2 800 הדוהו-ןב לש ןולמה תכומתל דנופ-רומלוקה תאמ
 0 תויתנש תומורתו םילקש

 .קרמ 170000 ה"סב

 :תואצוהה
 יקרממ 0 הרנגפורפו היצטיגא

 4 1000 םילוקוטורפו םיסרטנוק
 00 "םלוו ,ה
 1 2000 תוגותעה-דרשמ
 0 תונותעה

 0 תודיקפה רכש

 " 2000 "וכו רואמ ., הקסה , הריד רכש

 / 200 דרשמה .תאצוה

 . 1000 תומרגלטו הטסופ תואצוה
 7 5000 לצרה לש וישרויל הקנעה
 0 ץראל ןיוחב לעופה  דעוה חכ-יאב

 1000 םוקינכטהל הבימת \
 4 4000 0 הדוהי-ןב .לש ונולמל |,

 תונטק תוכימתו שארמ תוארנ-יתלב תואצוה ץ--0

 .קרמ 170000 ה"סב

 'תא ררבל .העשה רוע 'קיפסת אל רשא לע ורעצ תא  עיבמ ר ק ב .ר"ד
 .םןינויצה תורסומה לש הכרעהה רבדב העצהה תא סינכמ אוה .ןגוהכ הלאשה

 ןרקה לש הבר ע,הה דגנכ ותער תא עיבמ (ץיבוטאק) רג יודו 'ה

 0 , לעופה רעוהל רסמת .תמיקה ןרקה יות מ הסנכההש עיצמו תמיקה
 < ולמה תאצוהל הכימתה םוכס תא תולעהל עיצמ (תירבע) רג י'צר ו מ

 .קרמ 800 ךסב קר בצקוהש ,הדוהי ןב לש

 \ ןתמו , אשמהש ,עירומ  ,תיסנגיפה הדעוה שאר  רותכ הקטנה ר"ד
 וךול איבה אל  הכהעה  רבדב תמיקה ןרקה לשו קנכה 5 םוירוטקרידה םע
 ילקשה רוסי לע ביצקתה תא חיטבהל רשפאש ,הערה העבוה ,תוישממ תואצות
 הגהנההל ןומא שכרי יגויצה להקה םאש ,בשוח םאונה םג .תויתנשה תומורתהו
 . ביצקתה תא הז ןפואב חיטבהל היהי רשפא השרחה

 .םיפיעסה םתואל .םתוא הושמו  ביצקתה יטרפ לע רבדמ .פורט 'ה
 רתוי תואצוה  קתע םיעיצמ םיבר םיפיעסב יב ,  הארמ אוה .םדוקה .ביצקתבש
 ןהקהמ | קרמ 28000 -- תוסנבהה ףיעס דגנב ותעד תא עיבמ אוה ,תולודג

 םילקשה תסנכה ברב לדתשהל ךירצ לכ םדוק . י"אב .חכדיאב לובשב .תמיקה
 , . הברה התוא  תולעהל רשפאש

 (גיתודסומ לש הכרעהה | דגנכ טלחהב ותער תא עיבמ ט רב םורצל
 .קנבלאינולוקה תכרעה דגנב דוחיב  ,םיוסנניפה

 יפה - תוחסומה .תברעה רגנכ וחער תא עיבמ (תירבע) יקסבליפו
 .םיעצמא יד ונל ויהי---דובענ קר םא .םויפננ

 .רגיוו לש ותעצה דגנכ םי הקו
 < תואצוההמ ןטק | קלחש 3, וצפח תא עיבמ (תיתפרצ) ןימשנרוב

 ., תיתפרצב היצטיגאה. יכרצל אצוי = הדנגפורפו היצמיגאל
 0 קנכה לעו  תמיקה .ןוקח לע סמ .-- דגנכ .ותער תא הוחמ בי ל



 התיה הלחתמ :תמיקה ןוקה לש םוירוטקרידה םשב בונל'צ ר'ר
 . האמל .םיווחא םיששב יאניתשלפה .דרשמה תאצוהב תפתתשמ תמיקה ןרקה <

 ותעצהל דגנתמ אוה , דושמה תואצוה לכ תא וגילע לבקל ונטלחה וישבע
 .רניוו לש

 יםישוררה םיעצמאה תא הגהנההל איצמהל גואדל ונילע . ן מי ס םוילוי
 תלטהל עגונבו ,ירופמ דסומ והוש יינפמ קנבה לע סמ ליטהל םילוכי נא :ןוא =

 ליטהל העש תארוה רותב טילחי סרגגוקהש .,אוה = בושח תמיקה  ןרקה . לע סמ
 יהנקיפסת אל תורחאה .תומורתה  םא ,רתוי אלו 10 "| דע  תמיקה ןרקה לע סמ

 אוה .הכועהה דגנכ ותער תא ץיבה אל אוהש ,ץידומ ןוספ לוו
 םיכירעמ ונא וא ,הלא יתשמ תחא .המלש הדובע .תושעל ךירצש קר אצומ
 וגאד רבכש | , ןוספלוו עידומ הנורחאב . דחא אל ףא ןא ,  וניתודסומ לכ תא
 .םישוררה םיעצמאה תא .הגהנההל קופסהל

 לע פמ .ליטהל ,הטלחה לכקל ףקות לכב שרוד | מי ה ר"ד .
 . םיינןיצה

 ןפוא םושבש ,חמיקה ן-קה לש רוטקריד רותב עידומ רמיהנודוב ר"ד -
 .וזכ סמדתלטה לע .תוירחאה .תא וולע. לבקי אלש ,עידומו וז הכרעהל םיכסי- אל = |

 .קנבה םשב וזכ העדומ רסומ ןופ לג צ ק ר'ר
 , רחא הפ לבקתמ ביצקתה
 .ותדג םייסנניפה תודפומה לע סמ תלטה  רבדב תוגושה תועצהה
 איצמהל תויצררפהו תויצראה תוירדתסהה לכ לע הבוח ליטהל םועיצמ

 םיריצה רפסמל המאתהב הגהנהה לש תואצוהה ביצקתל תושורדה תואצוהה תא
 . (התחדנ) סרגנוקב וז היצרדפמ א וז ץראמ'

 לכ תא בייחמ .סרגנוקה : םיעיצמ םירחאו ןמיה ,ןיקשיסוא ,רשיפ .ןא
 . תויתנש תוטורת י"ע ביצקתה תאצוהב םגוה תרמ יפל .ףתתשהל םינויצה
 + ביצקתה תלאש הרמגנ הוב .רחא הפ תלכקתמ העצהה =

 , תוברתה ינינעל הדעוה לש תויצולוזרה .קרפה לע
 , רחא .סרגנוק> הלאשה לכ תא תוחדל עיצמ םכו ד ריח < =
 -- . התחדנ וז העצה :(תורעוס .תואחמו .ב"חמ)

 וגיתודסומ

 היסימוקב | ולבקתנש תוטלחהה תא | רסומ ןיקריש %/'
 + תירוטלוקה

 לכ  חכהיאב וסנכנ הילאשו סרגנוקהמ .הרחכנש הדעוה "
 : תנוצמ תויצרידיפהו .תוצובקה

 ,ןה תחא העדב .סרגנוקבש הונושה | תויצקרפהו | םימהוה ְִ
 תירבעה | ןושלב הרושקו היולת תיכונחהו תיתוברתה ונתדובעש =
 ,םיפלא תונש ךשמב ונמע רבצש ,םייתוברתה םינינקה לכבו =
 לבקל סרגנוקהל עיצהל הדעוה תדבכתמ וז הרכה רוסי ל
 : וללה .תוטלחה

 5עופה .דעוה תאמ שרוד ירישעה  ינויצה : סרגנוקה 1
 ..חרזמבו ייאב תיתוברתה הדובעה תא זכרלו רדסל םצמוצמה

 רסומ םושכש ,ונוצר תא עיבמ ירישעה  ינויצֶה םרגנוקה 18 ' = %
 רבד םוש השעי אל היצזינגרואה י'ע .רצונש תיתוברת הרובעל <

 ,לארשי .תהל .דגנתמה
 הלוגה תוצראב תייתוברתה הדובעהש ,עירומ סרננוקה (8

 ,תודיחיה תויצרדפהו .תויצראה .תויררתפהה לש ימונוטוא ןינע אוה
 תויצראה .תויררתסהה לכ תאו .ינויצו ינויצ לכ תא .אוה .בויחמ םלואו.
 תוברתה לש .התובחרתזו+ התוחתפתה ליבשב .הדובעל תויצרדפהו
 . םעה ייהו הריציה תועוצקמ לכב :תירבעה

 יו 10% .תויצולוזירה תא : לבקל עיצמ ןומיס םוילוו ,

 תא  רוסמל  םיעיצמ | יחרומה םשב = קורטש .ומעו .ןמדירפ רייד
 . הניחבל לעופה דעוהל תויצולוזירה

 לכ םע דחי  דובעל דימת ןוכנ יחרומה : קורט ש ןמרה
 יתוברתה  עוצקמב | םלואו = .יטילופה עוצקמב םירחאה םינויצה

 ,תודגנתמ םלועב-תוילכתסה וב .ןנשיש תרה תלאשב ונלצא רושקה
 .ונתערמ הנוש םתערש  ונירבח .םע .תדחוימ  הדובעל םוקמ ןיא

 םגש ידכבו .ונתוררתפה לש התורחא םשב יחרומה שרוד הז םעטמ =
 תאצוה \ תא רוסמל : הירופ תרחואכ הדוכע תירשפא היהת דיתעב =

 תויצקרפהו = תוגלפמה * ידיל = לעופה לא  תויתוברתה  תורועתה
 תוירחאה תא ונילעמ | םיִרסמ ונא ונתעצה "תא א וחרת םא ,תוריחיה

 ה

 תא ובזעה לא !ירבח ,םכתא עיבשמ ינא .רבהה תואצוה רעב

 ,(כ'חמ) = ! דחיב .חצנלו םחלהל ונל ונת ..ונלוכל ףתושמה םיסבר

 ונעבה 'ונחנא . ןויצדילעופ םשב העדומ רסומ --יקסנלפק

 עגונב . היצולוזירה לש ןושארה קלחה דעב היסימוקב ונתער תא

 היצזינגרואהו | הונויצהש = ,העדומ | תריפמ דעב יננה  ינש קלחל
 םילוכי .ונא .ןוא הזמ רתוי = ,תד .ינינעב .תילרטיינ איה  .תינויצה
 שרוה םאונה | ."ב קלח  דגנכ וננה הז םעטמ . חיטבהל םואשרו
 ,המצע .ינפב .היצולוזיר לכ ןינמל דימעהל

 הדובעה תסנכהל דימה דגנתה אוהש ,עידומ סניייר ברה
 לכל הושה רבד הנניא וז הדובעש ינפמ = ,תונויצהל תיתוברהה

 .םעה יקלח לכ" תא | ףיקהל  הכירָצ \ תונויצהש | רועב 4 ,שפנ
 תא טו םתא ,תורדתסההמ .אצי יחרזמהש ,ךכל ומרגת םא
 אוהשכ | ,ונתעונת לש התמשנ םה םידרחה יכ | ,תונויצה שפנ
 סינכהל ילכל = היה .בוט רתויש ,ןוהט רירהל .םנמא \ רמא ומצעל
 הרובע אקוד םישרוד םא לבא ,וניתולועפ גוחל וז .הדובע .ירמגל
 אלש ,החמבה ירחא ,וללה תוטלחהל םיכסהל היה  ןוכנ .--- וז
 ףוסב .:.הזל םיכסה אל יחרזמה .םלואו = ,תדה :דגנכ םולכ ושעי
 . תודחאבו .םולשב תונויצה הא םאונה . ךרבמ

 .השרח הניא --- הפ וררועש .הלאשה .בונל'צ :ריד
 ולבקתנ .רבכש = ,חיכומ אוה .ינשה  סרגנוקה לש לוקוטורפה פיע
 א5 וללה תוטלחההו ,תעכ םיעיצמש ולאל תומודה תויצולוזיר זא
 ,הרבגתנ אלא ,ונתורדתסה השלחנ אל העש התואמ .הכ דע ולטבתנ
 הנופ םאונה .תושדח תודועת ינפמ אריל אופא םיכירצ ונא .ןיאו
 םא םג ,תורדהפהה תֶא ובועי אלש ,ותוקת תא עיבמו יחרזמהל
 ,תויצולוזירה הנלבקתת

 תורדהסההמ אצי יתרזמהש ,יל ורמאשכ :ץ י ב ו גי ב ר ברה
 ינא ראשא- -- םידרחה 'לכו .יחרומה .ירבח ואצי .םג .אולש ,יתרמא
 םולכ (הררהנ היצבוא םאונהל ךרוע סרגנוקה) .תורדתסההב ירבל
 + םיבוט .רתוי .םידוהי םה * םינויציטנאהש ,םיבשוח

 םלואו. ,םרגנוקב הלאשה תא ללכ ודימעי .אלש התיה יתער
 תוטלחהל דגנתהל . לוכי = ינא יא -- הלאשה | תא .םידימעמ םא
 , םיינויצהל .םיבורק םידוהיה לכ .ותערלש | ,ףיסומ אוה | . וללה
 ,הילגנאב = .תבשב םירוגס ויהי .ונלוכ וניתודסומש ,אוה . שרוד
 סחיתמ םעה ..ןושארה | םויב םירוגס רחפמה  יתב לב  ,לשמל

 דובכב | וסחיתי  םוונויצה לכש | ,הז .םג ונא םיצפח .'הזל :דובכב
 ,ןויכמ לבא: *. ונלש בושח רהויה ימואלה רסומה הז ,תבש לא
 יתלוכי אל .-- .תדה דגנכ םולכ השעי אלש ,החטבהה ונל הנתנש
 .וללה תויצולוזירל רתוי דגנתהל

 ןינמל  .הלאשה תא דימעהל .עיצמ ןופמ ה רבא רידה
 .התחרנ וז העצה ,ומשב ריצו  היצ לכ .תאירקב

 תא רךיסמל ןמדירפ לש ותעצה תא ןינמל .םידימעמ
 ,ויניע .תוארל לעופה דעול תויצולוזירה

 . התחרנ .העצהה
 תא . ךימעהל ןומיס לש ותעצה | תא | ןינמל  םידימעמ

 תא .ןינמל םידימעמ ..הלבקתנ .הדבל תחא לכ ןינמל תויצולוזירה
 . .תוטלחהה

 לודג תועד בורב הלבקתנ 'א .היצולוויר
 .רחא הפ . 0

 ו 6
 תוריתבה

 ירבחל .רחבל  עיצמ .הירידתה הרעוה םשב ןמציוו ריד
 היה תא סרגנוקה לש ןיד-תיבה

 , ,ןיקצומ ואיל -,ןמדירפ ריד .,לביפ .ב
 . - ,ץינייטש .ריה . ,קנומ ריד
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 \(יל-רה 7 ריכשאבה כ-0 ו וב בנו

 . סרגנוקה .לש ר"הועל- -רמיהנירוב רידה תא
 :רובבכה ה'יב ירבחל

 / .ןמינורג ריד -- ריויל
 ריד ,יקסניצשל ריד ,ןמדירפ .א- ריד --- היח תא : םירבחל

 .ןמרתסא , יקסנישאלאיזה רייד , ןרפלה
 . יקסוואקטיוו

 . רמיהנידוב ר"ד : הז דייב לש דיוע
 ,יולק ריד : ומוקמ אלממק
 ןהשרו ,ןיטשרקפ ,מ : היה תא .תונובשחה-ירקבמל

 ןילרב ,ןמויה ג .ה ריד
 .השרו ,אטיוול .ל

 (בויקב .היהי זכרמה) ימואלה .םירפסה .תיב לש היסימוק

 היה תא
 ,ןוסרניבר ;ןילרב ,גרוברוו 'פורפ  ;קוטסיליב ,ץיבונזח ריד

 ,יקסלופוטלז ;בויק : ,ןיקריפ רני'זניא :;ןילרב = ,יול ,ה ריד :בויק
 ,ןילו ד" ;קרוידוינ ,רטבש 'פורפ ;קוטסיליב ,לטנזור .ל  ;בויק
 , םילשורו

 ! לורגה לעופה דעוה ירבחל
 ,(תרעופ היצבוא) ןלק  .ןופפלוו .ר

 ,ןמרירפ = ריד  ,רשיפ ץז  ,(הניוו) םהיב
 ,ןאק .סובקעי ..ןוזלדיא  ,ןמסיוה ריד .,ןרפלה
 ,(תרעוס .היצביא) קרומרמ 0 רייד * ,יקצינימירק ןהוי .,יילק
 ,(נרוברטפ) בוזור ,םיוכנזור 4 ,יקפבשילדופ ,ץידיינ ,ןיקצומ ואיל
 ךירנייה  ,(תרעוס היצבוא) דנטש . ףלודא ,!םיהנמ) ןומיס :םו-לוי
 ,(תרעוס היצבוא) ןיקשיסוא ,מ ,(תרעיס היצבוא) בונל'צ רייד ,ןייש
 .(כיחמ)  ןמצייוו ריד

 = -.תחא תבב האולמב  .המישרה תא .לבקל  םיעיצמ
 . הפי .ב תאו ןיקנייש תא ,י'אמ םינש ורחביש עיצמ יבצ"ןב

 .קרפה לעמ .העצהה תא םיריסמ הפיו אוה יכ  ,עידומ ןיקנייש

 ! םצמוצמה לעופה דעוה ירבחל
 ,.(תרעוס היצבוא) גרוברו .וטוא רוספורפ
 .(ביחמ) הקטנה רייד
 .(כיחמ) ןוסבקעי ריד
 .(תורעופ :כיחמ) .ןוול והירמש ר"ד
 . (כיחמ) בולוקוס םוחנ

 לעופה דעוהל תוריחבה .הלבקתנ המישרה :קרו מרמ ריד
 ,וכ"חמ) .ורמגנ

 ףלודא ,רמיהנידוב רד

 ר"ד ,גרבדלוג סירוב
 ר"ד ,רלסק רני'זניא

 - םשבו ומשב סרגנוקהל ותדות תא עיבמ ג רו בר ו ריסיפורפ
 ,ונא םיחיטבמ , לודגה דובכה לע םצמוצמה לעופה דעוב וירבח
 םא ,ונהדובעב שוש תוירחאהו ישוקה לכ תא ונחנא םיעדויש
 ,ונא םיאצומש ינפמ אוה הז -- הריחבה תא זיכב ונילע ונלבק

 םווקמ , סרגנוקה לש ותדוקפ תא אלמל אוה ינויצ :לכ .לש ותבוחש
 אבנשכו : ,ירפ ילב הנראשה אל תואבה םינשה יתשש ,ונא
 תא ונאלמה ,קרצ טפשמ ואיצות םינש יתש ירחא םכטפשמל
 .אל םא ,םכיתווקה

 ןלק ךרד | אניוומ הליבוה ךררה | .הלק = הנגיא = ונתדועה
 ךררה ליבוי ןאל ,רבעמ קר איה ןילרב םגע 'ונא םיעדוי ,ןילרבל

 ךררה ליבוי ףוס ףוסש ,ונא םיעדוי תחא ,םיעדוי ונא ןיא ביחא

 הדובע  תונש : הרשע עברא לש * היציררטה (כ"חמ) ..םילשורול
 .המרגורפח לש

 ירבח ינשל םימח  םירכרב הרות כ'חא .עיבמ .םאונה-- ,תיאליזבה |
 םינמאנה  םירמושה :תויהל .לדתשנ  ,ראשת

 ךרוע  .סרגנוקה)  .םֶהובעב ולב .םתוחכש םצמוצמה לעופה רעוה
 . התוחתפתה ,השפאה לכ תא השעג .רנחנא .וספלוול תרעוס | .הוצבוא ,
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 םג. דעצל | ,םיוקמ
 ! "םיפתושמ | תוחכבו

 ונאו ,החוטב לבא ,תיטא איה ונתעונת לש
 תודחאב  דובענ קר םא .המידק דיהעב
 : . םידחא םיעגר ךשמב תורעוס כיחמ . ונתרטמל עיגנ

 פ/עא  ,ולש | החיתפה םואנב רמא יודרונ =: בר נ ל 'צ /רמ
 גוחלו חומשל הבס זיכב ונל ב לש סרגנוק התע ונל שיש
 ךשמב  ונתעונת .תוחתפתה לע ונא םיפיקשמ םא םלואו  ,רתויב
 .ןפוא לכב לבא ,חומשל אל םא -- ונא 0 הנש הרשע עברא

 = .גיהנמה לש ותנומת המבֶה לע סכינפל הפ ., ןוצר יעבש תויחל
 ..איבנה" ןיעב * .םולה ונתוא ףסא םינש הרשע עברא ינפל ..חונמה
 יקר םלואו .תרלומה ץרא לא תולגה ןמ ךררה תא שארמ הזח
 ' . םולכ דוע היה אל יזאב ,וחורל זא וניבהש הלא ויה דאמ .םיטעמ
 . םינשה ,הרשע עברא ךשמב םג חל יח אל ונמעש ,ונא םיאור ושכע
 :.םיתניב ונל ויה םישק םימי .חומשל םג הכס ונל שי לבא .,וללה
 הטלחהה ירחא ,זא יתאצי הזה םוקמה ןמ . הדנגוא ימי .ונל ועיגה
 := יתערי אלו ,םלואה .ןמ םירבח לש לודנ- רפסמ אצי ירחאו ,העודיה
 :רוע לכונ אלש ערק .וניניב השענ אל םאו :בושל דוע לכונ םא ,זא
 = ועיגה .כ חאו .ונרחאתה ונחנאו- --יעיבשה כ אב ,ותוא החאל
 :ומחלנ תינחמ ינש ,וננחמב ערק השענ ביש .םישק םימי בוש ונל
 שיא ידיב . תינויצה  הגהנהה :תוזכרתה שרד רחא הנחמה הוב הז
 ? \ הדוקנ. לע  תינויצה המרגוהפה  תוזכרתהו ,םידיחי ידיב וא ,רחא
 = ,היצטינאהו הקיטילופה עוצקמב .דיחיב  ,תוריחי .תודוקנ וא ,תחא
 " לש! הזותניסו . הגהנההב .תוחבה לש הזיתניפ שרד: ינשה .הנחמהו
 . המרגורפב םינושה .םימרזה

 םידוננה = ןמ  הלודג ונתדובעל ונתורכמתהש ,ונחכונ התע
 : ,דוריפח ::ותואמ  התע :םושפח . ונלופש ,ינא בשוח . וניניב שיש
 ,ינא בשוח ,ונל היהי - תפומלו ,גרובמהב והערמ שיא ונררפנ ובש
 \ רעצ הברה ., םינשושב הגוס התיה אל וכרד .רבכנה ןוספלוו רוד
 "תא ! הוחש ,ןושארה היה ז"כבו ,תונורחאה םינשב עבש תורירמו
 התעו .ןילרבב .םולשה לש היצנירי פנוקה .לש תוטלחהה רעב ותעד
 :רמואו השדחה הגהנהה לא כ"חא הנופ םאונה ,םולש. לש םרגנוק ונל שי
 היצזינגרואה שארב הדובעה . םינשושב הגוס היחת אל םככרד םג
 ןומאה תא וקירצתש ,ינא הוקמ םלואו ,ראמ השק אוה תינויצה
 ל . םכל םישחור ונאש

 : , םרגנוקרל כ"חא הנופ .אוה
 ..הרובעל אנ הנפנ ,תוימונפה וניתומחלממ תעכ ונא : םישפח

 ,םהל ארקנו םעה לש תובחרה תוררשה לא הנפנ ,םעה לא ךלנ
 - ! ונילא ,'הל .ימ : םובכמה ימוב ומכ

 רובגמ ררפהל לכזםדוק .ינא ץפח ,(תירבע ן יי קשי ם וא
 < :ןוספלוו = רוד  אוח הז + אוה ימ ונתא םיעדויה ,הזה סרגנוקה
 . = תויצבוא ול םיכרועש ליבשב אל --- אוה רובגו ..!תורעוס כ"חמ)
 . .רובג לבא ,רחאל רחמו הזל היצבוא .םיכיווע םויה- ,רבכ ונואר הז
 ,ןיבה .אוה , "ורצי תא שבוכה רובג והזיא, ל"זח רמאמ פיע .אוה
 היהש פ'עא = ,הגהנהה תא בוזעל ונממ השרד העונתה תבוטש
 \ לש ותשוריש ינפמ ,ךלה אוה . ץפח היה םא אישנ ראשהל לוכו
 . היהש ומ :: ונללא שדח סיפט הנושארב ארב אוה ,ול הרקי לצרה
 7 וידגנתממ 'דחא יכנא ,הדעו להק ינפב ול רמוא ינא כ"עו \ ,אישנ

- 

 הא

 2 !יחל הכ : םינושארה .

 < היחת אלש ,אנ ועד :השרהה הגהנההל כ'חא' הנופ םאונה
 "שארב םכזוא ונרמעהש ונחנא = .הפיאו הפיא | ,ןבאו ןבא ונלצא
 0 : : .הירופו הצורח הדובע םכמ .שרדנ

 !/ תא ונל ןתנ םרגנוקה .םרגנוקה ירכח לא כ'חא הנופ .אוה
 , ירשפא םולשה .--/ םולשהמ רוע .בושח .רבד שי לבא  ,םולשה
  ,יולת רברה םכב ;ה ר וב ע ה אוהו -- תורבקה תיבב םג אוה



 :תואישנהל סרגנוקה תדות תא עיבמ ןומיס םוילוי

 ןיקשיסואל  בוניל'צל * ,קרימרמ. ררנפכלאל = ,רמיהנירובל = ,לודרונל
 ב"חמ) תירבעב הנושארה הבושיה תא להנל ,רובכה לפנ וקלחבש
 . (תורעיש

 ונרבע | .הריגסה םואנ תא םאונ רמיהנורוב ריד
 ..השדחה היצוינגרואה .תרוצ תא ונרצי .  הז ןמזב  הבורמ- הדובע
 המלש הרוש סרגנוקה ינפל העיצהו הדבע תיאניתשלפה היפימוקה

 תיסנניפה .הדעוהל ענונב םנ אוה ךכ . . תובושח הוטלחה .לש>

 וגל הרכעש ,תרמתמה  הדעוהל  ענונב דוחיב  ,תודעוה .ראשלו
 םיכירצ .ונא הברהו ,הגהנהה .לשו לעופה דעוה לש המישרה תא '
 .ונכותב תעכ םיררושה :םולשהו תודחאה לע הל :תורוחל <

 ,תיאליזבה :תילוטנקה .הלשממהל = הדות :כ"הא .עיבמ  אוה ,
 תא רדסל ידכב השקהו הלודגה םהדובע לע םיאליזבה םינויצהל |

 לש סרגנוק היה --ונל ויהש סרגנוקה .  בוט  רתויה ןפואב סרננוקה
 הפ ופסאנ ןושארה  םרגנוקב 'םג ופתתשהש םינוי;ה ' םתוא  ..לבוי =

 יריצ ראש לכ ..םרפסמב ויה העבראו םירשע קר  ..תדחוימ .הגינחל =
 זא ונבשישכ = . ביחא .ונילא 'התולנש .הנחמה - םישרח םה .סרגנוקה
 ןוזחב  יתיאר. וניתוביבס  ופחר ןושארה סרגנוקה .תונורכזו .םלואב
 :זירפב | גהובמסקול = ןומראבש | םואיזומב = יתיארש :תחא .הנומת |
 הלעמלמ  םיבעבו םימדרנ  םיבכוש םיליחה .םדרנ אבצ הנחמ =

 ינפל  םיצולח  םיאצוי םהו ללח ולפנש םהירבח היחור  תופחרמ
 =- ןוחצנה תא רחמ םויב םהל איבהל הכירצש ,המחלמה לא הנחמה
 ונב וריעהש  ונירבח .תוהור .םררנה .הנחמה ותואל םימוד ונא םגי

 הנרוזעתו ונינפל הניאצת---ללח ולפנשו וננויער םשל תובהלתהה תא
 השדחה הגהנההל ןומא שחרנ םא -- .ןוחצנה תא לוחנל נס

 תויהל = לכונ = הצרמנה  התרובעב הרי = לע דומענו וגל ונרחבש =
 ;וננחמב היהי לארשי םע יכו ,ונל היהי ריתעהש ,םיחוטב

 .ירישעה ינויצה סרננוקה תא רגופינא הזבו

 ומוקממ םק .סרננוקה לכ , תוכשוממו .תורעוס .םיפכ .תואיחמ
 ,חורה  תוממורתהו תוב הלתה תוררוש םלואב = ,הוקתה תא הרשו

 : .החמשמ םיכוב םיבר |

 ןיב : ןלא םירברב להקהל סרגנוקה 'תריגס ירחא הנופ : \|מצ יי ו ר"ד ו
 תעב בשיש | , ונכותב רחא התע אצמנ , ןושארה  סרגנוקב ופתתשהש ונורבח
 הפ בשי אבה סרגנוקבש ,ינא: הוקמ .  ם ע ה ד ח א-- םיחרואה :ןיב עיציה לע <

 (ב'חמ) ..ונכותב הטמל |

 םלוא תא םיבזועו והערמ שיא םיריצה םידרפנ תועש הרשע תחאב ,
 ןולפה יתבמ דחאב :רוע .כ"חא ופפאג , איסורמ םבור  ,םוריצ םישמחכ-- .םרגנוקה =
 -ימואנבו | םיער  תוחישב | , הוצמ לש החמשב הנורחאה הרומשאה דע ולבו

 החרב

 של ו |

 םצמוצמה לעופה דעוה לש ןוּבשחהַו ןידה תיצמת

 ; ,ירישעה סֶרְנְנְקְל שנודש
 (:ףוס) ה
 .תימואלה ןרקה ל

 ונתוהרתסה ירי לע ףסאנ יעושתה סרגנוקה יוחאש הגשה יצחו הנשב

 ובורו . , תוצרא 267מ :ףסאנ הזה םוכטה , תימואלה ןרקה רעב ,ךפ ןוילומכ

 לע 0 םינוש םירמאמ + םיינויצ םינותע .20-ב .ומשרנש , תונטק .,תובחנ %

 0 מ .התוי + תוונותע תואצוה םושמחמ רתויב .דימוו ל להקה רבד

 4% םלועה < . /

 טעמכו .תישארה הכשלה ירו לע הז ןינעב וספדנ םיסרטנוקו תופע תולגמ
 19:ב ואצו ל'הקה תועדוה ., םוימוקמה םיפסאמה ידי לע םג וספדנ הזכ רפסמב
 .צורפ 68-ן ,9544629,32 ל"הקה ןוה הלע 1011 תנשב ינוי ףוסב ,תונושל

 .לארשי ץראב םיחנומ הזמ

 .םירפכב בושיה

 תוזותפתה תרובח רעב התעמ עובקה םוכסה תא הלידגה תימואלה ןרקה

 . לילגב | תונקל הרוכתה יריב התלע הזבו ,ש"ל 10000 דע 8000:מ בושיה
 התצקמו התצקמ תא רובעל ולחה רככו ,בוט םוקמב הבוט המדא תקלח
 בורקב דבעהל הרותע

 תנמ לע | ,רפ 12000 ל"הקה הנתנ ינוידמוא םירכוחה תרוכח דוסיל
 .םינש שש ךשמב הרובחה הל םלשתש

 ' תדבענה הקלחה לע אצי הנשה .תפוקתל ,רספההו חוירה ןובשחמ
 הגתוהש יפכ , הצחמ םילעופל ונתנ הזמ ,רפ 4437.80 יקנ חויר םנוד 1000 לש
 ,.(י"אב בושיה תוחתפתה תרובחל היגשה הצחמה) .רפ 2218.90 אוהו , שארמ

 לעופ .לכ לבק תאו דבלמ ,םילעופה תעבשמ דחא לכל יקנ חויר ,רפ 0
 הכנכהה ףדוע אוה ,רפ 320 םוכפהו , תוידימתה סהיתואצוהל שדחל ,רפ 5

 + האצוהה לע

 תעטונ "תיז יצע, תריגא רשא ,"ןמש-ןכ ,בו "הדלוה,ב לצרה ינגב םג
 ירחאש הפוקתב | .רתויו רתוי הכרב ונמיס םיארנ ל"הקה תמדא לע םש
 1300:ל בורק חטש לע םירחא םוליעומ םוצעו תיז יצע ועטנ יעושתה סרגנוקה
 הרוכע םילעופ האמ רעו םיששמ םהל םיאצומ ויה תומיקמה ינשב | .םנוד
 .ןוגה רכש האיבמ

 התולה .רפ ףלא םיתאמכ ,הלש ןניאש תוינולוק םג  תכמות ל"הקה
 ןושארב ,תובוחרכ ,הוק ת"התפ ב םילעופ לש תונוש תורובהל
 ,םינגדןיעבו בקעיר אבב ,ןינח לא ידווב ןויצל

 (הרובע ןורפח תעשב ץראה ןמ ואי אלש ירב) םילעופל תמק ןרק דןסול
 חתפב םילעופ יתב תונבל ולחה הזה ףסכבו ,,רפ 20000 ל"הקה השידקה
 . הררחבו . הוקת

 הכ דע ונבנ ל"הקל הפרטצנש , ןוספלוו ינאפו דוד לש תמיקה ןרקהמ
 רוע ונבו  הרהמב = .ןינח:ירווב רחאו הו ק ת חת פ כ םילעופ יתב השמח
 . תובוחרב השמחו ןויצל ןושארב םילעופ יתב העברא

 הנושארה הינולוקה בשחת רפכמ אקפמו ךרכמ אקפמ איהש הבשומל
 ,רפ 27000 ל*הקה הנתנ הרוסי לע :"לאלצב, ילעופ לש

 .םירעב בושיה

 "ביבאדלת,  ירוהיה רועה עבור רוסיל ,רפ 290.000 התולה ליהקה
 לכ .שפנ תואמ הנומשכ םהב םיבשויו ,םיתב 67.םש ונכנ הכ דע , ופיב
 אוה בוט םירוהיה עבורב תואירבה בצמ יכ ,דחא הפ םיריגמ ופיב ש םיאפוהה
 .םירלוה לע הֶזה רבדה הארו רוחיב .רבעה יקלח רתיבמ הכרה

 פיהקה תגהנה הרמג ךכ לכ הפי הלע "ביבא לת,ב ןויסנהש יפלו
 ,"ןימינב .תלחג,  תרבחל  "ביבא | לת,מ םיבגנה ףסכה ימולשת תא שידקהל
 ךומפ היהי הזה שרחה עבורה . ופוב שרח ירוהי:עבור ןינכב איה םג תקסועה
 הלפת תיב  ,רפס יתב ןינעל רחא עבורל ויהי םיבר םירבדבו ,"ביבא לח,ל
 ְּ ,הזב אצויכו םורמוש תדקפה םימ ירונצ

 ,ךותב "בוכא לת,ב "לצרה בוחר, די לע ,ופיבש תירכעה היסנמיגה
 הרסומ תאמ פ"הקל םלוע ןינקל הנוחנ ,'רפ 30,000 הנינבל ל"הקה התולה רשא
 . רזזמ רויאמ-ררולה

 תגהנהלו .רפ 50,0000 םיתב יגוב .תרבחל  ל'הקה התולה הפיחב סג
 .רפ 160,000 חתולה תאזח ריעבש ינחיטה רפסה תוב

 םושמחו האמ רע האממ וב דובעל ולכווש , תועירידתרובע"תוב ןינבל
 ,,רפ 19000 ל"הקה הנתנ קנרפ 28000 הלוע וילע האצוההשו , תיגרוס .תולעופ
 ,םינש עבש ךשמב םיקלחל םלשל תנמ לע *לאלצבל, התולה רתונה תאו

 ",תימואלה ןרקה תגהנה
 הפפאה .ךוחמ .ורחבו ,רשא , םירוטקרירה םודמוע ל"הקה תגהנה שארב

 2 , םירבח 24 לש תישארה
 0 .בושיה תרבח

 1910 תנשב ןלקב .תרשאתנו הדסונש ,בושיה תרבח 'לש .התלעו ת



 -בל ןוילנ

 ידי לע םא יתלב הל רבחל תויהל ןוא זנכשא יקוח יפ לעשו רבוטקואב 17:ב
 80 לש תופתתשה-ורטש ל"הקה  תגהנה האיצוה , קרמ 500 לש םוכס תסנכה
 םומוכסב םג ל"הקה לש התועצמאב ,וז הרבחב ףתחתשהל רשפא יהוש ידכ ,קרמ
 , קרמ 500-מ םיתוחפ

 .םה בושיה תרבח שארבש רעוה ירבח
 ,רמויהגדוב :ר'דהו .גרוברו'

 ,י"אב םילעופ יתב
 .רפ 27000 דועו ,'רפ 20,000 ל"הקה הנתנ י"אב םילעופ יתב ןינבל

 םג |ןוספלוו יגפו דוד ינינ ב :הלעמל ,רומאכ ,תאזכ הרטמל"לאלצב,ל

 הברה דעב הז  ןינעב תקסוע אוה ןכו , ל"הקה תגהנה לש התושרב וסנכנ
 + םינוש םייטרפ םישנאל תורובח

 .המדא תוברנ

 וםעה תא | ררועל (ןיקפאר תעצה) יעושתה סרגגוקה תטלחה יפ לע
 הלכק ,ל"הקל ןיטולחל םתוא ןתונו י"אב המדא םגוד הגוק רחהא לכ 'היש
 ,ןב הכרב ינמיס וארנ רבכו ,המרד א תב דנ .ךֶסומ ל*הקה תגהגה

 .הקולח ילבקמל תוינולוק דוםי
 רוע תודחוימ  תוינולוקב המרא ידבועל תקולח ילבקמ תושעל העצהה

 תזוחא,ו  "כקעי < ת"הק, תורוגאהש טלחוה יכ , הלועפל תאצל הלוחהה אל
 קנבה לא .רפ 50000 הנושאר םינכתל תוכירצ וז הרטמל ורסונש "לארשי
 + רוע וסונכה אל ןהו , ראטניווניא  תינקל יניתשלפה"ולגנאה

 .תושארה הנשלה
 תגהנה ירבח םע םינתכמ תפילחב הקוסע ל"חקה לש תישארה הכשלה

 ,םינושה תועצהה ילעבו םילאושה לכ סעו , םיבורמה הגחנהה ינונעב .ל*הקה

 +ל"הקה תגהנה שאר רמיוהגדוב ר"דה אוה הפשלה  להַנמ
> 

 יפורפה ,רמיהנפוא ר"דה

 ל"הקה רעב הדובעה לש :היצוינגרואה תא .תוטרפב ח''ורה ןייצמ ב'חא
 ילויב 1 דע 1910  תנשל  ראוגיב 1 םוימ תונושה  תוצראב הסנכהה תאו

 ו 4% .1911  תנשל

 1911 תנש יצחמו ,451 1910 תנש-רעב .קומ 700 בהוה .רפס תסנכה

 + (418 ךא ויה 1909 תנשבו) 9

 : תמעמתמ תוקרמה תפנבה
 ,קרמ 26538 התלע 8 תנשב

/ 009 38016 
 א 89328 7-0 ץ
 8299 )1011 תנש יצחבו

 :תומוגלמ תפנכה

 +קהמ 3862 -- -- -- -- 1008 | תנשל
 4498 -- =. -- ממ
0 -- -- 4855 

 2685 = --- 77 /7-/ 1011 תגש יצחל

 .תוגהנה יפקנפ תספנגבכה

 .קרמ 10049 -- -- ---- 1008 | תנשל
9 7-7 = -- 19181 

0 --.- -- --18981% 

 4090 -- -- = 4- /1011 תנש יצחל

 :המדאה תבדנ
 לודגה ובוקו ,קרמ 23611.48 ולכקתנ הלעמל הרומאה המדאה תבדנל

 , - | :הקירמאמו הדנקמ אב הזה םוכסה לש

 2 .ןוספלוו תפוק ְ

 םיינויצה  תרובח  .הנתנ ותשאו. ןוספלוו = אישנה לש ףסכה תנותחל
 םילעופל | םיתב |" ןינפ | רפומ  ןוספלַאו) ש"ע הזב דפונו קרמ 2000 זנכשאב
 .קרמ 9701.88 הלוע הזה רסומה ןרק לכ םוכס התע ,י'אב

 .הזְב אָצויַּכו תונשי הטפופ-ת!קרמ
 רע ,הב ףתתשהל םילוכו " םודלי םגש .,וז הסנכה הדסונ 1908 .תַנשב

 + יואב הזב ולרחשה אל ןוידע םינקסעה לכא ,קרמ 3220 קר ז"יע ףסאנ הָּכ

 ,הדננפורפה
 תא ררועל 'צמה פ'חעוה שמתשה םיעצמא וזיאב ח"ודב אוב כיחא

  הלובחתה דבלמ ,טרפב ל"הקה ןינעבו ללכב תונויצה הדובעב ףתתשהל םעה
 19-ב בר רפטטב :םינטקו  םילודג םיסרטנוקו םירמאמ תספדה איחש , תירקיעה

 ןנש+! ;לארשי :תוצופת לכל םובחכמ | תהילשב םג הברה ושמתשה , תונושל

 --- .תונשרד םג :הז .ללכב --- ןהב לבא , ןויערה תצפהל תּעורי  תולובחת .רוע
 : + םינוש םומעט ינפמ .תאזה ןוכשחה תפוקתב הברה ושמתשה אל

 תאזה ןובשחה תפוקתל תיללכה הפנכהה ימוכס
 9 י.(הצחמו הנש)

 + םימוכסה לרוג יפל  תוצראה ררס

 , .קרמ .-. 09 היסודמ" 1
 1106 הירטסואמ 2
 2272 תינופצה הקירמאמ | 3
 , ְּ )76 וננשאמ 4
 5 49534/74 5 תימורדה חקורפאמ 5
 י 2.38 הינמורמ = .6
 1.00 הדנקמ 7

 7 18 הירגנואמ | 8
 :שה] 1101 הילגנאמ 9
 2 1158 הוגלבמ .0
 5.04 דנלוהמ .1

 10.06 היצאורקמ 2

 09 הניטנגראמ .3

 0 הירגלובמ 1%
 21 היקרוטממ 5
 )|18 הולרטסואמ .6
 הס 090 ץייוושמ 7
 ו 09 תפרצמ .8
 1838 היברסמ ,9

 )00 הילטיאמ 0
 ,1 םירצממ .1

 671,-- היליזרבמ .2
 )|09 הידיוושמ ,8
 ב 0 תיחרזמה היואמ 4
 ו 0 )0 הינומ .5
 8 |05 ןוי ץראמ .6

 .יצתל) 1910 הנשל תימואלה ןרקל תובדנה ימוכס
 ,1911 תנש

 1911 שחל יי 'תנשל

 07 | 6 | 11 זנבשאמ
 = 2808488 | = 7358,21 ]| 2 הייטסואמ
 5 9596038 ]| 7 היסורמ

 55 28 78 תינופצה הקירמאמ
 0 391,- |20 :ּ + היגלבמ
 489] 9 )0 |02 הינמורמ

 ו 109,954 [- 8 רנלוהמ
 1 2.4 117 תיטורדה הקירפאמ
 )066 06 755-- = היצאורקמ
 8 0 |06 " : הילגנאמ
 - 6 7 006 הינדמ

 5 8 )20 8 ץייוושמ

 /618-- )00 00 םירצ:מ

 |00 18 2.6 הירגנואמ

 09 14 5 תפרצמ

 5 100 2:5 תיחרזמה היזאמ

 1.08 - 108 הדנקמ

 10 9 10 היקרוטמ
 2 80,- - 80,- הילטיאמ

 0 40/- - 40+ הירגלובמ

1 00 13 

 ו



4% ₪ 

 ,יפאב בושיה תרשכה תרבח

 ,החבטהבו היונקח המדאה תקולחב הקסוע ([. 1. 12. 0.) תאוה ההבחה = = ו

 + ל"הקה .תרטמל דאמ הבושח .התלועפו /
 ,דאמ טעמ אוה יכ ,  ראובו ח"וד ב , 7856 התע הלוע 'התוינמ :רפסמ

 , היברס וא הירגלוב ידוהימ תוחפ 'ובדב  םופתתשמ דחו .הולטיאו תפרצ .ורוהי יב
 רגלוה ידוהימ .תוחפ וסינכה .תימורדה הקירפאו הדנקו תונופצה הקירמא ידוהיו
 תושפג תושעל הברה לומעל שי דוע ללכב כו , היגלב ידוהומ רתוי טעמ וא

 י"אכ וז הרבח לש התעיגו תואצוה יכ | ,ןיוצי הז םע דחו לבא . הזה ןינעל
 .הלועפל םואצוי וליחתה הלש המרגורפה יקלח .לכו ראמ :תובוט המצע

 .יניתשלפ ולננאה קנבה 2

 , המראה תרובעל הנְוגַה הכימת קנבה איצמה תאוה ןובשחה תפוקתב .

 היה טרפב יאופיה ופינפ ., הירטסודניאהו רֶחְסַמַה תוחתפתהב ותלועפמ דבל |?
 , תועקרק ילעבו םיעטונ .תודוגא , םוטסינולוק הברה םע ןתמו אשמב | קוסע = < =

 תירבב ויה 1909- תנש :ףוסב , האולה תורבח :םע :ויקסע ביחרה קגכה 0-0

 ןתפקה םוכסו ,1188 היה ןהירבח רפסמש ,תורבח 28 קנבה םע ןתמו אשמ 0

 םירכחה רפסמו , 30 תורבחה רפסמ היה 1910 תנש ףוסבו , ש"ול 12861 הלע =

 : / .ש"יל 14.725-ל הלע הפקהה םוכסו 1200 ןהבש

 ףוסבו ש"יל 188000 םיקי'צהו תונוברעה  םוכס הוה 1909 תנש ףופב

 .ש"ול 208000 -- ,1910 תנש =
 םנמא . םיפינפה ראש לכ לע ותלועפב םויה רע הלוע יאופיה ףינפה

 לבא | ,תורצבה ינפמ .טעמ = ויקסע וררי 1910 תנש לש הנושארה  התוצחמב

 + וחיבשהו ורזח הינשה - התיצחמב
 , הברה םינתשמ םניא .ימלשוריה ףונסה יקסע %

 המ 1010 תנשב ריספה 1909 תנשב ירמל חולצהש ,יטורויבח ףינסה

 הגושי בצמה יכ  ,הוקת שי ריתעל ךא ,הוצנרוקנוקה הקזחש יפל ,חוורהש

 ' הבוטל
 י דיתעל רוע חתפחהל ףיסויש תווקל שוו , בטיה חתפתה יאפוחה ףינסה :

 + רעצמ ונרוע ינורבחה ףינפה

 . הבוט המ .תערל רוע ןיא העש יפל ךא ,  תונכוס החתפנ תפצב

 רע קנכב ולבקתנש .םומולשתה = לכ םוכס | ץיגה 1909 תגש ףופב

 ,שיול 98049 רע עיגה 1910 תנש ףופבו , ש"ול ל2148
 ש"ול לכל הלע ;ש"יל .4070,15י7 הלעש ,1909 תנשל יקנה חוירה :

 לע גצוה 970,2,8 שיולו ,  (,צורפ 415 ) םנופ 10 (ש"ול 0 ןויכג- ירחא) |

 ורחא אצי 3683,13,5 היהש 1010 תנשל יקנה חוירהמ  םגו .ישדחה ןובשחה |

 גצוה שדחה ןובשחה לעו .שיילל סנופ 10 לש .דגדיביד שייל 1000 ןויכנ =

 2 של 101

 .תיאניתשלפה הירטסודניאה תדונא 0.

 הב םיארנ תאו לכב ,טעמ .טעמ ךא תחתפתמ תאוה הדוגאה תלועפ

 הרובע הסומע ופיב הלש הירוטרובלהו , םינורחאה םימיב הכרכ  ינמיפ הברה

 תוחפ אל | םינכהל ךירצ  תאז ..הדוגאל  רבח \ . םיקנבהו תוינולוקה דצמ הבר =

 + קרמ ףלאמ | |
 :יהניתשלפ, הנונמה ידיינ אלד וסכנ תרבח

 הקיפסה רבכ ,קרמ 7500073 \ךא. השוכרו טעמ הז .הדסונש .,וז .הרבה ..

 ןוה .ילעבו הירטסודניאה תדוגאו ,תיניתשלפזהלגנאה .הרבחה םע םיקסעב .אובל =

 רשפא הל ךבחל תויהל . םיחולצמ .הוקסעו : ,.קנרפ .יפלא .תואמ .םובסב םוימרפ <
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 ,הבאלטח 'תב תא  םינורחאה  ןםימוב ולידגה תימואלה הפ

 הנאצמת רשא ,  תועיריה = תחובע :תוב ןינב .רמגו .הרהמב
 5 0 ג ל ו ה

 וקח . תרועב
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 הלעת הוה ןינבה .תאצוה + תוגרופ םישג םושמחו האמ דע האממ הדובע וב

 תגהנהל האצוהה ,.הבידנ .דיב ל"הקה הכמת תזבי םגו | , קנרפ .20000-כ
 ,ירפ 10000. התע הלוע , שדחל ,רפ 6000 הנושארב התלעש , ''לאלצב,,
 +וב הבאלמה התברתנש יפל

 םיצוחנה םימוכסה םע רחי הדובעל הנשב  ןתינש הכאלמה רבש
 + קנרפ 0000-ל בורק הלע , רפסה תוב תקזחהל

 ביסאפה לע ביטקאה ףדוע יכ | , הארנ ונתדוגא לש יללכה הנובשחמ
 ףרועה היה הינפלש הנשב רשא תחת ., קרמ 8144205 אוה הנורחאה הנשב

 וז הנשב ויה תופסוג .תוסנכה .קרמ 19000-כ ופסונ | ןכבויו ,1

 יקרמ :19290-ב 1908 תנשבו ,58800-ב 1909 תנשב , 67000דכ

 .ינולואיבורקימה טומיטסניואה

 ינולואיבורקימ -טוטיטסניא .הפול 'צמה פ''העוה לחה ץיקב 1909 .תנשב
 םוכס הכ דע הז לע ץבקנ .יודרונ לש םיששה ותדלוה םוי רכזל י"אב
 .קרחמ 6

 תולחמ ינפמ ןגהל י"אב אוה .ץיוחנ יב , דאמ .לודג הז דסומ לש וכרע
 לכ לעמ הלענל בושחל רשפאו ,םש " היוצמה תחדקה ינפמ רוחב ,תוקבדתמ
 + תאוה ץיראה :ןט הלאה' תולחמה ישהש :ורקעי הזה רפומה י''עש , קפס

 ,הופייב ה היפ מ גה

 תאזה הפוקתב תורבעה  היסנמיגה  תוחתפתהב .בושח .רתויה  :ערואמה
 פע ואובב  .רזומ בקעי  רויאמ\ = דרולה .תבֶדנב הנכנה | שדחח ןינבה .אָוה
 כרנש , ךכ לב בוט. םשור .היסנמוגה : וילע. התשע . ,י"אל םימעפ יתש ותשא
 ..םינפבמו ץוחבמ : רמגג ןונבה ,.רבכמ בדגש קנרפ 80000-מ דבל 45000 הילע

 105 םידימלת) 193 היה ע"רת תנשב תודימלתהו םידימלתה רפסמ
 תקלחנה ,הנכהה תקלחממ רבל  ,יתוקלחמ שמח וחתפנ הכ דע (88 תוהימלתו
 םינינעהו תירבעה ןושלח דבל הלאה תוקלחמה ,שמחב : םידמול \..שלשל איה םג
 תוגושלה תאו םינוגיב  רפס - יתבב .םיגוהנה .םויללכה  .םועדמה . תא םוירבעה
 ,תאזה הנשב חתפת תוששה , הקלחמה . .. תיקרוטו תיברעו תיזנבשאו  תיתפרצ
 ירועשל : תותכ יתש ירועשל ויהיו וררפי  הלעמו תיששה הכרעמהמ םידומלה
 תונושארה .תוקלחמה שמחהו ,ילאיר רפס | תיב ירועשלו תיאפוריא היסנמיג
 .י"'אב רחסמה  ייחל םירימלתה תא .רישכהל תונווכמ

 יתש רוומ בקעי רמ תולדתשהב היפנמיגה דעב | ולבקתנ תאוה הנשב
 לימיא רמ תאמו ש'יל 500 ןוס'מירפא רמ תאמ :  הלא תולורג :תובדג
 + יאימיח>וקיזיפ טניבק דוסול ושמתשה הזה ףסככ \, (ש"יל 25) רז ו מ

 ינו מ כהה

 ידו לע ופיב הדסונש תורבע | היסנמיג .אוה = "ינומכחת,, רפסה תיב
 תודוא לע םירפסמו םיטרפ .. יסכודותרוא ךונח :םידימלתל וב תתל "'םייחרזמ,,ה
 .ח''ורב ןיא הזה דסומה

 ,י"אב תירוטלוק הרובעל םישנ תדוגא
 ידי לע) 1910  תנשב תועיריה תדובע תיב תחיתפל הרוע וז הרוגא

 המוד הדובע:תיב 4 .וב תודבוע תוריעצ תוידוהי תורענ 38 רשא ('"לאלצב ,
 שו הירבטב םג .ןוהט ר"דה תשא תגהנהב הול  םדוק ופיב םג דפונ הול
 . ןורקעב רסוהל הוב יעיבר - תיב רמוע התעו ,המקר ישעמ לש הרובע-תיב

 , (םירפכ יקסעב) םישנל הכאלמ  יתב דוע רסיל תלדתשמ וז הדוגא
 .הפוחב ןטק םילוח"תיב הרי לע חתפנ טעמ הזו

 ,לארשי-ץרא תריקחל ההרובח

 ומיבו תילארשיצראה הגהנהה תרזעב ןילרבב הדסונ וו תיערמ הרובח
 ,תלמה םי תריקחב קוסעל .ליחתת תאזה הנשב ריצבה

=. 
 הָיְסיִמוקַה .לש ןובַשָקהָוְןיִדַה

 .הָיְסּורְּב תיִאְנִתְשְלַּפַה <
 הללכנו \ םימדוקה היתולובגב הסצמטצה תיאניתשלפה היסימוקה . תדובע

 תרשכהל הרבחה תוינמ תריכמב ,הגיתשלפ ד'ע .תויגויצמרופניא תועידי תצפהב
 .הגיתשלפב .בושיה .יכרצל רוחיב םילעופה , תורסומה רתיל :עויפבו .י"אב .בושיה
 תבוטל םיפסב ץובקל היצטוגא  השעמב ג: היסימוקה  הקסע הנורחאה תעב
 1 0 א 0 , יביטריפואוקה דנופה
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 -שלפמ ולבקתנש \ ,תובוטדאלה :תועיריה ינפמ .הי צמ רו פנ אה א
 ,םושנאה .רפפמ הברה .טעמתה ,םשמ תרזוחה האיציה רבד לע דוחיבו הנית
 היצרגימאה לע הערל עיפשה ,י"א רבד לע תועידי תשקבב היסימוקה %א ונפש
 וטשפתהש ,(המו'זרהו הרילוחה) תופגמה תבסב היקרוטדילמנב עבקנש רגסהה םג
 יפאפ ןתמ לוטב םג .הסינכה לע הבורמ הדמב וחיבכהו 1910 תנשב  רוחיב
 .י"אל הוצרגימאה תוטעמתהל םרג םירוהיל  לגרל יילוע .םיללפתס לש םיטרופ
 ,םישנאה הניתשלפמ הרזחב ואצי יכ ,ורקש םירקמה הזב ועירפה  רתויב לבא
 רתוי םינטק םימוכמ םתא ואיבהש וא ללכ ףסכ יעצמא"ולב וא םשל ואבש
 היסיטוקה ..תרחא  הבסמ .הגיתשלפב רמעמ םהל ןנוכל" ולבי אלש וא  ,ידמ
 תוחתפתהל = עויסל אל .האיצמה רשא תועיריב  םדוקב .הנווכתה תיאנותשלפה
 ..ךכל 'םירשכומו .םיתואנ םנואש ,םישנאה תֶרגה רעב רוצעל אלא ,תיצרגימאה
 םיריעצל  ,תולודג תוחפשמ ילעב םיינע םילעופל עגונב ךכ היסימוקה התשע רוחיב
 + םהב אצויכו (םינרטסקא) םיטנגילטניא

 תועורי, סרטנוקה לש תיששה הרודהמה הטשפתנו המסרפתנ 1910 תנשב

 לכוי הסנרפ=יפנע זיא, םשב ןולע- ןוגר'זו היסור תונושלב .אצי ;  "י"א רמד לע

 םג ףרצל שי . הדובע לש הז גוסל * . "י"אב .וינפל אוצמל ידוהיה  טנרגימאה
 םידעוה די .לע .תויאגיתשלפ תויסימוק םילודגה םינכרמב רסיל ָהשענש ןויסנה תא
 תומוקמ המכבו קסבטיווב | , ורוכרטפב 4 םימייקתמ הלאכ םידעו .  םיינוריעה
 + יוארב ןיידע וחתפתה אל לבא ,םירחא

 תבוטל החובעה תואצות תא .בושיה תרשכהל הרבחה .ב

 ורכמנ .: ןללה .םירפסמה :י"פע תוארל רשפא  ןובשחה .תפוקת ךשמב הזה רסומה

 המיתחה תעשב ורכמנש תוינמה ריחמב םימולשת ולבקתנו תושרח  תוינמ
 י'פוק 31-ו 'בור 4.608 לש םובסב  הנושארה

 תוינמ הנומש | ריִחמב גרוברוו רוספורפה לא :רשי ןחלשנ תאו דבלמ
 ה"פב .'פוק 50-ו 'בור 256--תוטושפ תוינמ .היתמבו "בור 3800--םידסימ לש

 ,'פוק 21 לבור 8,659: י"אב  .בושיה - תרשבה .תרבח תפיקל. היסורמ .ולבקתנ

 תרשבהל הרבחה תפוקב ןובשחה תנש ךשמב לבקתנש ,םוכסה תיצחממ רתוי והוש

 .ללבב בושיה
 םיבתכמ תיאניתשלפה היסימוקה הפילחה 1910 תנש רביטנס שרוחב

 בושיה תרשכהל הרבחה הליחתהש ,םיקלחל הילופ תמדא .תריכמ .ןינעב הברה
 כ"חא ,םנורה קגרפ 461|,) .הלחתב  המדאה  ריחמ רקוי = תורמל ..הב קוסעל

 ףסכב קר .הרוכמה .התיה יכ ףאו (קנרפ 53 ריחמה פויהו 50-ל ריחמה הלע

 עגונב ולבקתנ |, היסורב רבמהל םילוכי= םייונפה המדאה-ולבח לכ ויה ,ןמוומ

 הבבעש הבסה ,תושירדו תולאשב םיכתכמ הברה הלאה המדאה>יקלח תריכמל

 הנקמה-ופפ לבק תג אל ץרמ שדוח דעש ינפמ ,איה הריבמה רעב

 תמיוסמ תונכת רדעה רבדל 'םרג ןכ ירחאו ,תאזה הםדאה ל ע (ןשוק)

 הלבקתג הרבעש הנשה לש ילוי שדוח עצמאב קר .תקלוחמה המדאה לש

 ,הריבמה-יאנת ףוריצב היקלחל המדאה-תקולח לש תקיודמו תטרופמ תינכת ףוסבל
 לכ םע תקלוחמה המדאה תינכת תא ללוכה , תיסורה ןושלב ןולע םפדנ רבב

 .ולכקל  םילוכו רבדב םינוינעתמה לכו ,ךכל .םיכוישה  םיאנתה

 ררועי זא יב * ,הפי הלעי המראהריקלח תרוכמ לש  ןושארה :ןויסנה םא

 י"אב .המדא: םהל תונקל = ינוניב ןוה ילעב הברה  םישנא בלב קשחה תא הז

 תצרמג רתוי  הדנגפורפ תושעל תלוכיה וא .היהת הז .םע .הולע  .בשיתהלו

 ,בושיה תרשכהל הרכחה תבומל הבחר רתויו

 הזה דנופה תבוטל היצטיגאה תא .יב יטרפואוקה רגופה ג

 :טסוגוא ישדחב ררבתנש רחאל ,תוגושה תוצרַאב היתוכשלו ק"הקה הילע הלכק

 יותשלפה היפימוקה החקל ,רבדל תדחוימ הלומעת תושעל ץוחנ יכ  ,רבוטנפ

 ר"ע םירלפמפכא םופלא ה"כב ןולע םסרפתג  ,הידיב הזה ןינעה תא תיאג

 , תירבעב : ונלצא תוכלהתמה תוגושלה ,לכב יביטריפואוקה דנופה לש ותיהמ

 .ןוגר'זו היסור תוגושלב "הנותשלפל עפמ, םשב סרטנוק ספדנו ,ןוגר'זו תופור

 ,רבוטקוא שדוח .ףוסמ הליחתה הז  ךרוצל תזמורתה תלבק

 ךרוצל הלחתבמ דעונש ,קנרפ ףלא תאמ לש םוכסה יב ןעו לבא

 ,האלמתנ רבכ סרגנוקה תטלחהו רבמצד שרוח תלחתב רוע ץבקנ ,הזה דנופה

 תיאניתשלפה היסימוקה תועצמאב ,הלאה םופסכה ץובקכ תצרֶמנ העונת התיה אל

 ,(קרמ 6812/40 וא) 2036  ןפסאג

 :לבוא 'ד הרכמ תיאניתשלפה היסימוקה ,תויצגילבואה ד

 המסרפו לכור 1400:ל בורק לש  םוכסב הנותשלפ"הילגנא  תרבח לש תווצג

 .ריעהל ךירצ , הזה וגלש ןושארה ךרטהירטש ד'ע םירמאמ לש המלש הרוש

 הטנירה ןמ רקי רתוי ריחמב | םיפסכה-קושל .וללה  תויצגילבואה | תאצוה וכ

 םילוכי יא .ךרע-ירטש רותב , ב"כ חלצומ ןויער היה אל , תוסורה .תיכלממה /

 תוציחנ הנשוש ןמז לכ ןכתי אל .םינויצה ןיב ןתצפהב לדתשהלו , ןתוא  תונקל

 < םלועה

 ו ָָ 2 6 , 2 2

 " | הרבחה לשו הנותשלפ.הילגנא  תרבח לש = ןהיחוונמ תא ץופהל הלודג רתוי
 . תורחאו , בושיה .תרשכהל

 : תריכמל הרוגאהל םג  ידימת עויס האיצמה  תיאניתשלפה  הוסימוקה
 < תשמשמ ,התיה ףאַו היתוינמ תא הציפה יכ  ,"הנותשלפ,  ידוונ אלד יסכנ
 םונוש םויאנותשלפ םירסומ תבוטל . הפיחב המדא-יקלח-תריכמ רבדכ .תרסרס
 "/ "הדי לע ףסאנ ה"סבו ,'פוק 50דו לבור 9840 :לש םוכס היפימוקה י"ע חלשנ
 * הלבקש תונושה תומורתה . 'פוק .21:ו לבור 11,985--ןובשחההושדח ח"י ךשמב

 , ,הז ןובשחל וסנכנ אל .לצריה רעיו .ק'הקה תכוטל היסימוקה
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 ליבשב םג םימתוח הפסא תיאניתשלפה היסומוקה . "הג י ת ש ל פ, .ה
 ולש היצקריוה הרבעש סויה ןמ יכ ,תודוהל :ךירצו ,  "781831188, ףסאמה

 תוטשפתהל יואר אוהו י"א תריקח עוצקמב ראמ בושח ףסאמל היהנ הניוול
 םישמחו .רחא לבור ה"פב) דאמ ךומנ ורותמ יכ םג המו ,  הבורמ הדמב
 : 0 .(הנשל 'פוק

 " | תכירע- -הניתשלפ תבוטל הדובעה לש תידוסיה 4 המולבורפהל עגונב
 =  מזנוב ןוה ילעב  םישנאה רפפמ תא תוברהל היה רשפא ןתרזעבש , תוינכת

 אל---םיימונוקיאה םייחב םרוגל וז .האיצי תושעלו  היפורמ םורגהמה ןטקו
 הניתשלפמ , תאזה תעה:תפוקת ךשמב .ישממ רבד םוש , ונועצל ,השענ
 םתכאלמל םישרודה דאמ םיבר יכ , רתווו רתוי תופוכת םיתעל .תועודי תואב
 ארוק לוקב 'תונפל דאמ ונייה םוצור . םש קיפסמ םרפפמ ןיאו םי דוהי םילעופ
 וכ , רברב קפס ןיאו , הגיתשלפב בשיתהל | ואצי יכ ,  םידוהיה םילעופה לא
 ''הכורבה .דאמ הלודגה תוירחאה לבא , תובושק םינזא ול אצומ היה הז ונלוק
 םוירטילורפה לכ םדוק ונעי הזה ארוקה לוקל יכ ,הששחהו וז האורקב

 " ןתהמוש םינושארה  יכו , תינפוג הרשכה ךכל םורשכומ | םניאש , םיליכשמה
 ןה -- , תוגורחאה תורזגה תונברק םידוהיה םינרטסקאה ויהי ךררל תאצל
 <. וניתורפוממ וז האירקל הבוטאיציניאה אצה .רשא דע תוכחל וגתוא וצירמה הנה
 . | יתואניתשלפה הצעומה תגהנהמ הנושארו שארבו םייטטירוטואז םולודג ?רחויה
 6 .!היסורב םידוהיה .םילעופל הזה ארוקה לוק הנותשלפמ רוע אצו אל הכ דע

 . ידוהיה לעופה לש ובצמ תא ביטהל הנורחאה תעב  הבוה םידבוע םנמא

 -שלפה היפימוקהש ,הלאשב ישממ רבד םוש השענ אל הכ/דע לבא ,ץראב

 , ליבשמ תינכת  ךורעל ,אוהו הברה םינש לש ךשמ הז התוא תררועמ תיאנות
 = לבור תואמ שמח רע םותאממ | םהיתוסנכהמ ךושחל םילוכיה , היפורמ םישנא
 "'םהל ,שוכרל םינש רשע דע הגומשמ רובעב תורשפאה םהל אהתש ,הנשל

 .םש בשותהלו הניתשלפב תיברקשמו המדאהתוזוחא

 .החלשנו רברב תדחוימ האצרה הכרענ 1010  תנש ץרמ שרחב
 / + םולכ הז רבדב י"אב השענ אל ונרעצל , הניתשלפל

 הדובעה לש תובושח רתויה תומילבורפה תחא התע םג איה וז הלאש

 : 3. *.ןורתפל קרפה לע התוא תולעהל דאמ ץוחנו תישעמה
 7 תוינויצוינולוקו = תוינויצרגומיא תופוק רוסי  ד'ע איה .הלאשה םצע צל

 ." ,  םילעופל תורחוימ ןוכסה לש תופוקל םינווכמ ונחנא תונושארב . היסורב

 -'ןה הנש לכבשו ,שדוחל םילבור השמה דע םינשמ ןכותל סינכמ רבח לבש
 היצרגימאל םישנא לש עורי רפסמב רותה = י'ִפע וא לוג י"פע םא תורחוב
 תובשיתהה:יכרצלו ךרדה  תואצוהל  ץוחגה .ףסכה םוכס תא םהל תוקיפסמו
 + םונושארה

 ' "לש תופוקל | םונווכמ = ןנחנא תוינויצזינולוק תופוק םשב
 לבור תואמ שמח דע  םיתאממ םתסנכהמ ךושהל םילוכיה ,  םישנא תוצובק

 .ושענ הילורופו בווק יכלפב תומוקמ וזיאב םגו ןילופב םידחא תומוקמב , הנשל
 -. 'עויסל תולולע .יוארב הגררתסת םא וללה הופוקה , ולאכ תופוק .דוסיל תונויטנ
 "| 3, תפפורתמ הניאש הפואש -- , לארשו ץראב תולחנתהה תפיאש תמשגהל
 ו + תעל, תעמ תרבגתמו תכלוה אלא

 היסימוקה  תלועפ יכ ,וילאמ ןבומ .תיללכה הדובעה 4

 הגיתשלפ תבוטל תדבוע איהש הֶרובעב קו תללכנ הנניא  תיאניתשלפה
 5 , םירחא תודפומ םגו םירחא םישנא םג םידבוע וז הרטמל . היסורב

 ,זדולבו קוטסילאיבב םיעור' םינקפע תושעל ולידגה תאזה הנשה ךשמב
 < ,ץיבופונמו ץישידורוה ה'ה לש םלמעל תודוח , התלע תיקוטפילאיבה הצובקהל
 -  הבוהב םג םא'יכ , קוטסילאיב יבשות | ןיב קר אל םימיוסמ ףסב:ימוכס ףסאל
 ..םינולסב , קסיוואקליווב = ,קלאבוסְב = , השראווב , הנדורגב : םירחא  תומוקמ

 . לע הניתשלפ בגנב הפארב המדא לבח הל השכר רבכ תאזה הצובקה ,רועו -



 וחמש תונק ר"ע מ"ומ תלהנמ איה ריחמב םורצמ תמרא =

 + םירחא םילורג המדא

 וררועש , הפידואבו השראווב *לאלצב, לש תוכורעתל היה .לודג ךרע ,

 לעופה לא האצי תיאשרווה הכורעתה . הניתשלפ ינינעב  הבורמ תונוינעתה 8

 דאמ הפי התלע וז הכורעת . הטיוועל .ל לש ולמעבו הצרמנה ותולדתשהב ,

 תיטידנמוק הרבח רוסול המרג הז  םעו ,חורב םג םא יכ , רמחב קר אל

 :תיבב םישענה סונושה .םייתונמאה םיצפחה תצפהל ."לאלצב, םשב השראווב |

 הכורעתה םג . וז הנש יאמ 10 םויב הרשאתנ .תאזה הרכהה ,"לאלצב, רפסה

 לש הכורעת ךורעל ןויערה  ררועתנ התע ,דאמ תחלצומ התוה תואסידואה 0

 העשה העיגה ,.תורחא םירע הברהבו  קוטסולאובב  ,הנליווב םג "לאלצב, = 7

 תיאניתשלפה היפימוקהו "לאלצב, לש תלטלוטמ הכורעת דוסו רבדב בושחל לא

 + האבה ףרוחה"תפוקתב לעופה לא רברה תא איצוהל תרמוא

 רכזהל היואר רוחיב =, בויקב ונורבח הנורחאה תעב ושע הברה לוח ;

 בל ררועל התלע ודיב . ןיקריס ג רוני'זניאה לש היוופה ותדובע .הזה םוקמב 0 :

 + םייאניתשלפה תורפומה תבוטל  םימיוסמ ףסכהימובפ ברנל םידחא םובודנ /

 + םיקנרפ םיפלא תורשע הברהל הלוע וללה ףובדנה םוכס

 התעו דאמ .ךומו

0 - 

 םשב הדוגא םירחאו | סינוירק = , יקפבוקיליוו ,א = ,. םודסימ הבקסומב | = = |

 תעברא--הינמה ריחמ , *םיעטנ-תדוגא,ל היתורטמב המודה .,"לארשו"תיראש,

 . םינש רשע ךשמב לבור תואמ עברא לש םירועשל םומלתשמה ,לבור .םיפלא

 , תורסומה תרובע תא זכרל | ידכב ,העיצה תיאנותשלפה הופומוקה

 םע דחי דחאתת "לארשי תיראש,  הרוגאהש ,םהיתורטמב הזול הז םימורה

 . תפתושמ הלועפל *םועטנ:תרוגא,

 הרבחה רחאתת  יכ ,הלומעת .תיאנותשלפה  היסימוקה התשע ןכ

 ץוחגל רכרה התע השענ ללכב | ,י"אב בושיה תרשכהל הרבחה םע "הלואג,

 יד .קיפסמ םהלש ןוהה ןוא םבורבשו םהל תחא הרטמש ,תורסומה יכ ,דאמ

 בצמ תֶא רצבל  ליעות .תאוה | ת)רחאתהה ,רחי .ודחאתי ,סתרובע :ךרוצ

 הֶו םגש---םתדובעב  םילשחנה תא לטבלו הרובעל  םירשבומ רתויה .תורסומה

 ויתובותנ אוצמל טושפ .ינויצ לכל תורשפאה תא ןתת םלוכ  לעו--דאמ דבכנ |

\ 
 ,.תודסומה ןומה ךותב <

 .סֶרֶנְנִקִל ביִבָפִמ .
 .ןושארה סרגנוקה יריצ לש םקנבה

 םלואב :ךרענ סרגנוקה :תובישי .יתש .ןיבש הקספהה העשב
 סרגנוקב ופהתשה :רשא : | םיריצה . רובכל טקנב הניזקה . לש ןטקה
 דחי ושגפנ רשא םויה ןמל ואלמ הנש הרשע עברא , ןושארה
 םיבר ,ותמ רככ .ןושארה סרגנוקה יריצמ םיבר .הנושארה םעפב
 אבל = תונושי תובס ינפמ ולכי אל םיברו הנחמה ןמ ואצי  םהמ ..
 דחי = ונמדונ .םיפלא העבראו | םירשע קרו ,.הזה םרגנוקה לא =

 .י ,  רמיהנרוב .מ- ,יקסבוקליב .ר = ,ימעדןב | :םהו = לבויההטקנבב *
 ; ןייטיוג .י = , ןאמסיוה ,א = , גרובצניג /.ב = ,ןוספלוו .ד ,  לימכוב
 יול .ה = , .רנייטשיקרוי ':ב , ץלז ..א ,  ץשידורוה .ל  ,גרבדליג +

 ,םילניפ .,ל ,הְָרונ .מ = ,ןיקצומ .ל  יקסרבויל ג: ,לטנווה \ ,ל
 דנטש .א ,.ןייטשברפ ..ה  ,ןיקשיפוא  .מ. , שמירט ד ., בולוקוס :.נ

 : םיסרגנוקה  תרשע לכב ופחתשה וללה םיריצה ר"כמ ..הפי לש = = %
 שטירט , םילניפ  ,בולוקוס  ,הררונ  ,לטנזוה . , ןוספלוו . ,.רמיהנידוב =

 !..הפיו

/ 0 

 < םלועה < 0 "90
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 בל ןוילנ

 הדרונ .אמויד ינינעמ םימואנ ואשנ טקנבה ירבחמ םידחא
 ןושארה סרגנוקה  יריצמ  :'ביצעמ | לכה>ךסל אבו ןובשח שקב
 ונישענו ּונקו ונלכ .העשתמ דחא דחא קר התע םיפתתשמ
 ד" - רובעכ יכ קר ינא שקבמ | , ןוגי;תונורכז הברהב .םירישע

 םעפה רוע  ןמרזהל םישנאה ד"כ םתוא = ובושי  תורחא םינש
 .ינשה לבויה:התשמ ןחלש לא .דחי

 ימימ :\םהיתונורדזמ .םיצהמ .רמיהנידובו ןוספלוו
 הקיטסיטטסה | :רמואו  הדרונל הנוע ןוספלוו .ןושארה סרגנוקה
 לש תושדח תוצוכק ואב םיאצויה םוקמ לע .כ"ב הביצעמ הנניא
 רוע השעג וננחמו ונקורההש םירומה תא םיאלממה , םיריעצ
 . םדוק .היהשמ .ורפסמב הבורמ .רתויו הפי .רתוי

 םיריצה לאו םיחרואה לא ירבע םואנב הנופ ןיקשיסוא
 ינויצה | םרגנוקה ףסאהיש ,םימיל וכזי = יכ * , םהוא = ךרכמו
 ןמ חמשמ רהוי יארוב היהי ןו ש אר ה םרגנוקה ותואו םילשוריב
 , . יאליזבה

 םיפסאנה לכ .םרגנוקה רצו תודוא לע רברמ בולוקוס
 ,םמוקממ  רובכה:תארי לש שגר ךוהמ םירעסנ .םיאשנתמ

 םיחרואה לש םבל תושגר תא הפי םואנב ריצמ ןי קרים
 םיאצומ ונא .ןיא םכינפב .  רמעמ ותואב ,םיאצמנה ,  םירוענה>ינבו
 :ימולע .למס ונל םהא םישמשמ =. שואיו תואיל לש הותוא םוש
 תורעשב הקרז הביש םאו ., םלועל :לכונ וניאש = , םעה"ביבאו .חצנ
 לע  תוקסופ ןניאש תובשחממ אלא ,הנקז תמחמ הז ןיא , םפשאר
 ,סעה לש ורשאו םעה לש ולרוג

 הרובעהו = םרננוקח. תבישי .החתפנ רבפ יב | ,ריבזמ ןוספלוו
 רשא לודגה  םלואה לא רחא דחא םיבש טקנבה ירבחו ,הבורמ
 . הנותחהה המוקב

 ,ןופפלאוו לש ודובכל םקנב
 אישנ היהש ימ לש וירבכמ | וכרע טסונוא 16  םויב

 ןטקה םלואב ודובכל טקנב  ןוספלאוו .דוד  תינויצה תוררתסהה
 שיא  םושמחו האמל בורק ופתתשה הזה טקנבב .סרגנוקה לש
 .שארב גרוברוו .רופיפורפה םע םצמוצמה לעופה דעו ירבח .םהב|
 ,טקנבה .יכרוע םשב םיפסאנהל הכרב ןומיס סיילוי רמןעיבה הלחה
 %ש | םיברוקמ רתויה וידידי םשב  ,הכרבה-ימואנ וליחתה כיחא
 -תכרבב עיבה גרוברוו ךופיפורפה , ןאמירירפ ר"דה רבד ןופפלאוו
 םצמוצמה פ'העול  עויסל ןוספלוו היה יכ ,ותלאש תא ולש סוכה
 אשנ רשא ,יילק רירה ומאנ  וירחא .םיפכ לעופבו םיתפש-רבדב
 ץירומ  ,יקסבוחיליפ  רייצה = ,ןוספלוו = תרמ דובכל הָכרְב לש סוב
 , קרוי"וינמ | ררנלדירפ  רוסיפורפהו | (היִצייווש ינויצ םשב) יול
 יכ ,רמא ובש ,ךורא םואנב םימאונה לכל ןוספלוו הנע .הנורחאב
 םייסו העונתה תבוטל ןמאנ .בלב  רובעל ךליאו ןאכמ .םג ףיסוי
 לכב השדחה :תינויצה הגהנההל רזעל תע לכב תויהל החטבהב
 ,ונממ שקבת רשא

 ,גנרבדלונ ,ל ,' .איצומה
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 ו 0\9-ריכאו ןוופוצג כ

 ןהש - םיתש הזה ןמוב היסורב לארשי יררוצ לש-םתונקסע
 םהילע | .תוצוצינ המכל תקלחתמ איהש אלא ,הללכב איה תחא

 הוש ןיאש םע ,רבד .לכב ןוע רבכ םע םה םידוהיהש ,חוכוה ל

 תושדח תורזגב .טיעמהל רשפא יאש .רמוחו לקו , וחינהל הלשממל

 םולשו סח וא  תונשיה "תוינמזה, תולכגההמ טעמ לטבל וא וילע

 הרובעבו . ,םתונקסע תרט מ איה תאו .בשומה -םוחת תא לטבל
 הלועפה ..םישעמ שיהכה לו םישעמ איצמהל םהילע
 הבשחנ | ןיאמ שי .תאירב :הינשהמ הרואכל איה השק הנושארה
 .הל םירשכומ .לכה .אלש ,תצק הרבכ הכאלמל םלוע .תימי שארמ
 דימעהלו- היא איבהל .ךירצ ,השעמ רפס ל אוה טעמ אלה
 וקמ הזיאבו העש וזיאב .םוי הזיאב תוחפה לכל ררבל ךירצ ,םידע
 ןכ =:ןיאש .המ  .הקידבו הריקחב לשכהל רשפא טרפו טרפ לבבו
 םימעפל ךא ,ידימ אל ותו , םלועמ םירבד ויה אל :השעמ תשחכה ב
 תולודג רקש . תועומש יפלא .ץופהלמ .,רחא ןמק רבה שיחכהל השק
 י .תאירבב | רתוי בור יפ לע םיחילצמ .לארשי יררוצ .תובעתנו
 רמאג .אוה ןכ .יפ לע ףאו .,םינועל הארנ רקשה ,עדונ רקשה : ןיאמ
 םיחכתשמ הז תא הז םירתוסה ויטרפש דע ,רמאנו רזוחו הנשנו

 ךותב "ירוטסיה טקאפ,  רוהב םשרנ אוהו ,תצק םישטשטמ וא

 םימיח לכו < ,"םייעדמ, רתסלפ יבתבב םימושרה םיטקאפה רתו

 ,"ירוטסיה .-רמוח, רותב וב. םישמתשמ ויהי םלועב םיררוצ ויהיש
 + וב .ןודל .םיסונא ויהי תמא ישנאו

 ףייזל -.ולדתשה אלש ,רבכמ ררבוהש רבר שי ח כ ה ל ךא
 םג .בור .יפ לעו  ללכ  אוה לקנ אל  ,ונמזב ויתודוא .לע המישר
 הפוריא  ןובש .םירבדל | תדחוימ הירוטסיה בתכתשכ , רשפא יא
 לש . ..תונויסנ הברה םג יאדוב הב ואצמי  ,םידוהיה ןיבו .תירצונה
 תונויפנ םג ויח) םהב םושיחכמה וחילצה אלש | ,םיש עמ תושחכה

 תשחכה לש הלדו הנטק המגודו ,(לארשי ללכמ ושי תא. איצוהל

 ,הלאה .םימיב םג .וניאר היהש השעמ

 תחאב ,חיפורו  הינופי תמחלמ = תישארב יכ . ,םירכוז .ונלכ
 ישנא .ינששו ,עצפנש יסור .ןהכב השעמ היה ,תונושארה תולפמה
 הנכסה תעשב :תוממ:וקוליצהו :והוכמתו וב וקיזחה .םירוהי אבצ
 םיררוצה לכ תא המחלמה .ימרפמ רחא אוהשי יפל = ,תאו .םירכוז  ונחנא = ,הלודגה

 [-ה'סתהוהרב
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 ,"לכת .יבשוי לכו .ץרא יכלמ ונימאה אל, רשא תעב ! ,םינושארה
 תופתתשה ךא ןהינופי ינפל תולודנ תופגמ ףגנהל היסור הריתע יכ
 אל םולכ .! דוחיב וניניעב הבושח התיה אל .השעמ ותואב םידוהי
 לטומה תא תושעל םיגהונ םהש םוקמ לכב םירוהיה בורש ,ונערי
 םכרקמ םיאצוי וב םיפתתשמ םהש עוצקמו עוצקמ לכבש ,םהילע
 ינבמ םיאצוי הלאכ םישנאש הרמב תוחפה לכל .,םיניוצמ םישנא םנ
 תא אל ונתאמ שיא רכז אל םינורחאה םימיה דע + םירחא םימע
 לע- תוממ לצומה ןהכה םש תא אלו הלאה םירובגה ינש .תומש

 ;רניניעב רתויב בםושח הזה השעמה לכ היה אל רומאכש יפל ,םדי
 ,איהה המחלטב הרובג ישעמ הברה וניחאמ םיבר וארה יאדוב
 - המורמפ ,םהה םימיב---םיאפור רוהב הלאו אבצ ישנא רותב הלא
 םלוכ ,םוחתה ירעב הטמו םיעברא ןבמ ידוהי אפור הארנ אל ,ונל

 *תאושה' ןידב המחלמה תוכרעמב אבצה  תרוכעל | וארקנ .דחאכ
 ,םינשל בל םישי הז ימו --- תצק הבורמ םג ילואו :הרומג .תובוח

 תודיקפה יהב םג -- + םהיחאמ רתוי ומסרפתנ הרקמבש
 רשפא יכ ,וננובתה .אל רמולכ ,דוחיב הזל בל ומש אל םייאבצה
 יפ לע הלאה םירובגה נשב וגהנו ,הז לע וטרחתיש
 , עיצהל יוארש ימל ועיצהו עודוהל יוארש ימל ועידוה :  יללכה
 וארהש םינמאנ אבצ ישנאל םיוארה דובכה תותואל וכז .םירובגהו
 : . םירחא םימי ינפל רע עקתשנ רברהו ,תדחוימ הרובג

 לחאה םש יכ .,עדונ +רועינו רוח םידחא םימי ינפל ךא
 םירפא ןושארה , יקציבופיל השמ ינשה םשו םאקרא'צ םי רפא
 ,םאקרא'צ
 ידי .לע ובלענש םידוהיה דובכל אנק ,ויניעב
 ןררואה תוכזבו ,"םידוהימ ץוח, הב רמאנש ,םינטקה םיליחה ידודג
 ןתניש ,רפיקה ינפל לדתשהל ושפנב זע אצמ ותרובג לע ול ןותנה
 ןכ :ירחא- לבקתנ םגו ,םהלשמ םינטק"דודג ךורעל םידוהיל םג
 ,4ל ןתנת ותלאש יכ ,חטבוהו רטסינימה ינפל

 הארנכ : הזה אבצה שיא לש ורצמ תומימת הברה הוב שי
 םידוהיה ובלענש  רחאה  ןובלעה אוה הז ."םירוהימ ץוח,ש 'בשח
 םיפור הברה שיש ערי אל יכ ,הארנ ןכ , תאז הפוקתב היסורב
 החונ  םחור | ןיאש ,בל  לכב םמעלו םתדלומק םינמאנ םיירקיע
 -- םיירובצו םייגוגרפ םימעט הברה ינפמ הלאה םינטקה ידודגמ
 ויכרד  לכב .ןמאנ  יאבצ שיא  :האנ ןויזח םג 'אוה ןכ יפ לע .ףא
 = איה םג אלה רסיקה  ינפל תולפנתהה--תע  לכב 'בל .ץימא רובגו
 * וינרה = הוה ל רשכומ .דחא לכ אלש ;איה הרובג .תוא

 0 לשל ו 2% מ 2 שש אי" קיד

 המגהג  8"

 " ה.יבחו הרקי התיהו ותדובעב שרהשנש ,אבצ שיא
 = רבד לע הרוקפה

 .םינש = ה םוענו המה :ךמצעב עגה .,דאמ דע



 יםירפסמ,בו "םישעמ,ב  חיכוהל ,רתויב םינורחאה םימיבו תובר
 םויאו ארונ תיחשמ רוסי םה םידוהיהש ,ליעומ רתויה ןפוא לכנו
 רשפאה יפכ םהירחא רעבלו םהמ אבצה תא רהטל ץוחנשו ,אבצב
 , הזכ .רותפל השעמ ריכוהו הז .אב הנהו ,הרהמב

 ןהכה םש םנ עדונ התע --- ןהכל ה רק מב עדוג. רפדהו
 בתכמב ררבלו  עירוהל  רהמ אוהו -- ומש יקסבוקאבריצש ,הוה

 אוה רקש ןיצנירויטב זא היהש השעמה לכש 0 .בונב, - רחוימ =
 הפרטנ .םגו םישונא םיעצפ עצפנ םנמא אוה , ופופ רעו ותלחתמ
 והואיצוה אל םידוהיש ,רורבב .אוה רכוז לבא ,השעמ תעשב ותער
 ןפוא הזיאב ,ללכ וב ועגנ אל  םגו והוכמת אלו הנכסה .םוקממ
 וניא ,םלועמ ושע אל רשא הרובג השעמ לע\ןררואל םידוהיה וכו
 ךא . ,ודגב לע ןררואה תא ומצעב םאקרא'צ הלה יאדוב .,ערוי

 תלעות איבהל .ןפוא םושב םילוכי םניא .םידוהיה יכ = ,רורכ הז
 .רוחא ילב םהירחא רעבל ץוחנו ,אבצב =

 ריבכל ישאר  רמאמ ךורעל = ".רוו ',בונה,  רחא אל .ןבומב
 הצוחנ התיהש ומכ | ,םיררוצל ךכ לכ הצוחנה .תאזה השחכהה
 םורגופה רבד לע יטראטשנורקה לודגה ןהכה לש ותטרח תרגא

 םירשה דחא וילא אב ןַכ ירחאו ,וילע החמ הנושארבש . ,יבונושיקה + = |
 ןהכה הלגו ,"+ תישע .תאז המ, רומאל םישובכ ירבד וילא רברו 2

 ותרגא לע אוה יטרחתמ יכ ,עירוהו םיברב :ורעצ אוהה לודגה < =
 .העש יפל ורסאנש םיקיצשמורגופה תכימתל בדנו ,הנושארה

 רשא לע אוה רעטצמ ךא ,טרחהה אלו בדנ אל הוה ןהכה
 תעבה התיה תמאב .םינש עבש ינפל התעשב () תבאה תא הלג אל

 לבא ,השעמה ירחא ףכת ,הנמזב הילעבל רתוי האנ תאוכ הרות * <
 : והובכע .תורתוה .תודרטה

 %המל ךכ לכו

 ,ורמאי .אלש יד ו
 .הנכסה תעשב

 -- + חלצתה

 ,הכוראה תיריהיה הירוטסיהב רתויב בושח וניא ןינעה לכ \
 .הבורמה תא קיזחמה טעומ אוה הז םע דחי לבא =

 המסרפתנ םתרובגו םידוהיה ינש השעמ תודוא לע העודיה לכו
 רתְו  וקותעה ונממו ,ומצעב | "הימרוו .בונה,- ירי לע ..,, הנמוב

 ,,םינותעה 1

 תצק ליעוהל לכוי  ירוהי  ליח שיא םג

 , ןונ - ותואמ .ןוכב| = נא
 \ ב

 ךולה . תכלוה = םידוהיה ןמ אבצה תא .רהטל תולרתשההו \
 באטשה .ישארה באטשה םעטמ תאז הרטמל תוטיקנא תוכרענ ,קזחו
 ,ןוילגה תא תואלמ ולש םיריציפואה דחאל ןהנ ירומוטיזה
 תולאשה לכ לע הכלהכ בישהל ודקשב | ריצופואה ותואו
 תחאה וריב "רומלתה לע,  יקסנאטפוטול לש ורפס תא ול חקל
 ןוילגב בתוכו רפסב ךפוה אה תינשה ודיב תולאשה ויל תאו
 םה דע | ,ןתכלהכ .תורורב .תוטלחהו ןרדסכ הובושת וינפל רשא

 ןיבש .תומחלמה ירברמ = תורוהב | תויאר אצמ םש .תולאשה לכ
 ןוטלשה ..אבצה תדובעל .וחלצי אל םידוהיהש () .ךושאו 5ארשו < =

 תלאשב אכמס-רב ךל | ןיאש ,הברה םושח ילב טילחה יאבצה
 ןוילגו = ו רתוי תומכתה לפבו היגולוריפאבו םידוהיה

 ,ישארה .באטשה לא חלשנ תובושתהו .תולאשה = <
 ורובכב .באטשה * וא .אוהה = ריציפואה  לוכו = היה -.הרואכל

 תובורקה הנורחאה המחלמה ישעמ .ףומישרב תצק-שפחל ומצעבו
 יפל ויה םילכנומ | - ,העונתה לש ו ונפצנ הבש ה הפי = הירב < ל ותורע ל .רתוי יארוב .תונמאנו ןמזב .רתו

 ינפל רושא םע הדוהיו לארשי תומחלמ תודיא לע יקסנטסומולכ
 תומישרה = ןתואב = םישפחמ ויה = ולא .הנש תואמ עבשו  םופלא
 םידוהיה אבצה ישנאש ,ירו'זדנאמ .יאבצ ןותע ךותב םיאצומ ויה
 םג ועדו .יאדוב  ךא ,וומחלמב םהיתורובג ישעמב דאמ ונייטצה
 ךומסל ול הפי ךכש ,וילעש םיהובגה תצקמ םג  ,רציפואה רלבלה
 היגולוריסאבו. -הירוטסיהב והומלתב יקסנטסוטול לש ותואיקב לע
 לע היאר ידעו  אבצ ירש ידי לע תמא בתכב םושרה לע אלו
 , תודחא .םינש "ינפל התיהש המחלמב םידוהיה יכרד .תודוא

 מ

 , יִריִשַע גה ינויצה סָרננוקה

 .(תיללב הפקשה)

 תעונה לש תונויזחרו תועפוהה ןתוא לכ . םרגנוקה ימי ורבע
 הרשע ךשמב זכורמו יביסנטניא יולג ידיל ואבש ,  לארשיב .היחתה
 ויה , םרז תרעפ ומכ  ןהירחא ,היארהידע , ונתוא ופחסשו םימי
 ררבתהל .ליחתמ .םינושהו םיריבכה םימשרה ןומה , רבעבש .רברל
 לש תויללכ  תונקפמו םיקרפדישאר .רוסמל רבכ רשפאו , רדתסה"ו
 , םימשרהו תונויזחה םתוא

 םא :,פרגנוקה ירקכמ בור לש  םתערל  ןיובאש יינא .בשוח
 סרגנוקה לע  םבוסמה טפשמה תא  ,יללכה םשורה תא אטבא
 אוצמל וניוק רשאמ- רהוי הברד ונל ןהנ אור : ולא תודחא םילמב
 סרגנוקה לש תורשיה ויחואצוהב םירומא וללה םירבדה ןיאו . וב
 ונתחוכעל ענונב - ולבקתנש = תויצולוזירהו תוטלחהה ןתואב ,דבלב
 הרמבו , םג אלא < ,םינושה .היתועצקמבו היפיעסב .בורקה .ריתעב
 הוה םרגנוקבש םיררצה תודבועבו | תונויזחב > ,הבורמ  רתוי רוע
 היתוילגתה לכב  תימואלה ונתעונהמ  הריהב הנומת ונל ונהנש
 הוקת ונבלב תהלו ונחור תא  רדועל ידכב םהב שישו ,חונושה
 .ריהעל הבומ

 לומצעל אוהשכ םרגנוקֶה ונל ןהנ המ
 ונתורדתסהב תובושח .תולאש המכל ןורתפ ונל איבה .אוה

 : םינוקתו תובושת הקזחב ושהד רבכ הוש ,ונהדונע תינכהו
 תונושה :ויתוטלחהב ןיוטב תא ואצמשו הז סרגנוקב וחצנש תועדה
 איה איה ןרקיעב תחנומה הידוסיה הפקשהה ..תושרח םנמא ןניא
 תירוטסיה העונה תוינויצב האורה תינויצולוביאה 4 הפקשהה התוא
 ,הלודגל  םיחונ םיאנה תריצי םשלשו ינגרוא לודג  הכוהמ .ה'ידגה
 םתוא לכב תמיוסינו:הרורב- תינכה | פ'ע הצרמנ הדובעב ךרוצ הל שי
 יא שונ לש םנוקתו סקוזחו םתרשכה םושמ םהכ .שיש , תועוצקמה
 רגכ הו ל ו הפקשה .הלש טקיבואה לשו תעונתה
 העשה ןמ טעמכ התיה ןויעב  .וננחמב תובלה תא שוככל
 הרות ללכלש  פ"עא  ,םידיחי הילע | ינב .לש םהלחנ  הנושארה
 הליחתה ה ש ע מ ב \ ,האב אל תינויגה תוריהבב המיופמו העובק
 םרגנוקה .ימימ = ,םינש המכ הז תורדהפהה  תדובע לע .עיפשהל
 הרע תריחב ,י'אב קנבה הקלחמ החיהפ  ,ק"הקה תריצי) ישימחה
 תוחיבשה היצרניאהו  תויביטבדסנוקה םלואו = . (רועו :י'א  תריקחל
 .תימינפה המחלמה * ןהלועפ הא הפ םג ולעפ םייהורבח תונויזחב
 הפקשהה לש היהינוחצנ , בר מז ןיידע הכשמנ שרחהו ןשיה ןיב
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 גל ןוילג

 םידיחי םידעצ ושענ . תחא תחא השבכש , תודרוב תויציוופב העש
 ינפואב היחה .חורל לבא = ,וז הפקשה :לש היתושיררו = החורב
 תונכפכפההו תוריתפה .ןתוא לכ ןאכמו ,ןיידע ההשענ אל העונתה
 העונתה לש .חילהנמו היגיהנמ  .הדובעבש תינכתו  הטיש רטוחו
 , תדגנתמה .הפקשהה ןומלש לש הפוקתה ןמ , רכעה ןמ הל ואב
 היתושירר לא ,השדחה הפוקתה לא לגתפהל דוע ולכי אלש ינפמו
 םירבדה ועינה  ,העונתה לש תיטננמיאהו תיעבטה :תוחתפתהה לש
 ץעורל ויהש  הלחמה>תונויזחו = םיימינפה = םירוגנה | םתוא יריל
 הלאשה לש המעטו הרקיע והזו ..םינש המכ .ךשמב ונתעונתל
 ,טםרפכ הגהנהה  תלאש :לשו ללכב תינויצזינגרואה
 הב תוארל םינוכנ ויהו לודגה הכרעו היפא לע ורמע אל םיברש
 םישנא .דגנכ .תירקמ המחלמ התיה אל ןאכ ..ארירג םישנא .תלאש
 העונתה לש הנכת ןיב .החרכומ .המחלמ אלא ,  םישנא ליבשבו
 אלש ,תינוצחה תינויצזינגרואה .התרוצ ןיבו תימינפה .התוחתפתהו
 שפנה ילעבש וז המחלמבש יגרמה רצה | ..רהוי התוא " המלה
 ויה דימת אלש | ,היינוצחה היתועפוה םע םילשהל ולכי אל, הפיה
 לש היתוחכ ואצי הודחא םינש ךשמבש ,אוה --- ןחרוצב "תופו,
 תוימינפה ויתושירדו ויתודועת יולמל ,המצעב הדובעל אל .העונתה
 יאנה לע תקסופ יתלכ המחלמל אלא , ינויצה לאידיאה לש
 הרכהה תא םיבר בלב איבהל היה השק . תוחתפתמהו  הרובעה
 . תושרח .תורוצ .םג .םישרוד .םישדחה :םיאנתהש

 תירקיע האינש ידיל ןאכ האיבה תיתורבחה תויביטברסנוקה
 היה  העונתה לש תינויצזינגרואה הרוצה רצויש ,וחכש ,הינש
 רימעהש .העונתה ךותל השרחה חו רה תא םינכהש גיהנמה ותוא
 םסקה תאו ףועמה תא הל ןתנו ול היואר איהש הבוגה לע התוא
 ותוא. ךפש חרכהבשו --- ,הריצילו םייחל ררועתמ םע תעונת לש
 התיה הרוצה .וז .הרוצ .לע תינואגה .ותוישוא חכמו  וחורמ גיהנמ
 ותוישיאל | ומיאתה  הגהנהה ינפאו ,רצויה לא הליבקמו  תנווכמ
 ,הגהנהה ןסר תא ורסמו ואב הנהו .ותריצי  חכלו גיהנמה לש
 ,הנחמה ןמ רחא שיא יריל ,הכרעמב לפנש גיהנמה ירימ טמשנש
 ,פרגנוקה רי ח ב לש ויתוחכ יפל ,ילוא  ,היחש המש ,וניבה אלו
 לידגה הז רבה :.סרגנוקה .ךותמ רחב גה לש ויתוחכ יפל ונניא
 ןיבו .העונתה לש התוחתפתהו הנכת ןיבש רוגנה תא דוע ךבסו
 תיטננמיאה ,תיעבטה התוחתפתה .הנוציחה תינויצוינגרואה .התרוצ
 הדובעו שפוחו .בחרמ .השרד -- ,הלש תא השרה העונתה לש
 הרוצהו--השעמהו .הדועתה ןיב המאתהו רוחי םשל הצרמנו הריבכ
 .הידעצ תא .הרצהו הילגר לע םילבכ המש הל ועבקש תינוציחה

 לש תובחרה היתושיררד ןיב וזהמהלמו |
 הרמגנ תמצמצמהו תמצ מוצמה התרוצו העונתה
 ימינפה ינויחה חכה ףוס ףופ הצנ .הז סרגנוקב ףוס ףוס
 הרכהה ,השרחה הפקשהה טלחומו רומג ןיחצנ החצנ ;העונתבש
 תא עבק \ סרגנוקה .העונתה לש היתורועתו .התוהמב  הקקוומה
 היחתה תעונת לש םינושה היתועצקמ לכב הרובעה לש הירקיע
 5ש  תינויצזינגרואה .התרוצב םג .איבהו ,וז הפקשהל המאתהב
 אל הגהנהה .וז הפקשהמ םיאצויה םינוקתהו םייונשה תא העונתה
 םיחמומו םיפונמ םישנא רבח יריל אלא :,רחא שיא ידיל  דוע הרפמנ
 יאשונמ הקוחרה  הנפהמ רבע הגהנהה זכרמ ,ועוצקמב דחא לכ
 םאו ריע,ל ,הכ דע ןותנ היה הפש ,תונושה היתוילגתהו היחתה
 םיריעצו תימואל תידוהי היצנגילטניא וב שיש םוקמל ,יילארשיב
 . םהיתווקת --- וניתווקתו  םהיתופיאש .ןה וניתופיאשש | ,םיימואל
 םיריעצו . םיליכשמ .לש הביבסה  ןיבו הגהנהה ןיב .םילמוג-תעפשה
 השרחה הנהנההל עייסתו ונתעונתל הכרב קפס ילב איבת ,םיימואל
 לכ תא רחאלו ץבקל, .הל הגיצהש הבושחה הרוץתה .הא אלמל

 0% ה < םלועה <

 ירבח | ."ונתעונהב דיבעל  םילוכיהו  םידבועה. םיננערה - תוחכה
 ונא ןיאו- ,תואלפנו תולודג םנמא םיחיטבמ םניא השרחה הגהנהה
 רחא רבד לבא ,םהמ רחא לכמ תואלפנלו תולודגל .ללכ םיכחמ
 רחאה .תפתושמ תינומרה הדובע היהח םתדוכעש ,ונל רורב
 ,הדובעה לכ תא אלמיו היחי דחא חור ,ינשה תא אלמיו םילשי
 עבקש םירקיעה תולובנב ,המיוסמו הרורב ,המלש תחא תינכתו
 -- .םינושה תועוצקמב םישעמהו תולועפה לכל היהת ,םרגנוקה
 םירכתה דחאל קר ןינע רוע היהת אל י"אב הדובעה
 םירוצעמ שגופ אוה םימעפלשו תערכמ וניא ותעדש ,הגהנההבש
 הפקשהה תא םכרצ לכ םמצעל ולגפ אלש ,וירבח רצמ ותדובעב
 הדוקנה .היהת אלא ,וז הדובע לע  תינויצולוביאה  השרחד
 הדובעה = דוסי, תא הב האורה \ ,הגהנהה תודועתבש תיזכרמה
 .תוברתה םשל תיכויחה הדובעה | ,'ללכב תינויצה
 רוחיב = ,הלוגבו "אב :.ימואלה \ ךונתהו תימואלה
 אלא ,דבלב תואנ תוחישל ןינע רוע היהת אל ,היקרוטב
 הל יוארה םוקמה תא .סופתת
 ,םיאלמ םיימואל םייחל םיעוגענה תא תושעלו םישדח םיימואל
 ;הרפמו רצוי חכל--בלבש תמאלו .תימינפ תורחל
 םחרנ .רכ, ,םרגנוקה תוטלחהל המאתהב ,השרחה הגהנהה האור
 תרובעב .רוחיב .קסעתהל תרמוא איהו "חרזמב דוחיב הינפל
 ידוהי = ןיב | ךונחה
 אשת אל וניתופיאשו ונתרטמ רוריב

 . הטיש רפוחו תוירקמ לש

 התרובעו הגהנהה תלאשל םרגגוקה ןהנש ןורתפה אוה הז
 ימימ רועש = ,ונתעונת לש התינכתו ההרועה לע הפקשהה התוא ךותמ
 ,ונתוררהסהב םוקמ .תשבוכו טאל טאל תכלוה התיה ישימחה םרגנוקה
 הרוצה ךוסיב = החנוהו טלחומה = הנוחצנ .הא .הלחנ הז .םרגנוקבשו
 ,הלש הרובעה תינכתו העונתה לש תינויצזינגרואה

 המחלמהו ,,העוהי הפקשה לש ןוחצנ היה ןוחצנהש יפלו
 יתש לש = ,ןוכנ רתי ,וא -- .תופקשה יתש לש המחלמ .התיח
 -תיעבט התיה ןהמ תחא לכש , העונתה תוחתפתהב תונוש תופוקה
 י"ע הז םר:נוקב הערפוה אל ב'ע --- .המצעל .אוהשכ . היחרכהו
 ,לארשי םע יריצ לש :םהיסנכל היוארה הינומרהה המחלמה ךלהמ
 סולשב | המחלמה :הרמגנ םג .כ'עו  ,היחתל ררועתמ אוהש ןמוב
 ןיר, לש הלאש ןאכ ההיה אלש ,ושיגרה לכה .הרומג תודחאבו
 .םיחצנמ םע תישיא המחלמ ןאכ ההיה אלש ,"יל ןיינה אל ןידו יל ןיינה
 * העפוה , תירוטסיה תוחתפהה לש .חרבומ יוטב אלא = ,םיחצונמו
 היתודועה ,םיכחרתמ היקפואש = תחתפתמ < העונת לש תיעבט
 . םישדח םייח .יאנתו םיכרע הל .אורבל תפאוש איהו = , תוברתמ
 ויהש ,תורחא תובושח .תלאשב םג הז .סרגנוקב וניאר הז .רבד

 <  םיפרע ארבל תרמואה | העונתב

 . הז עוצקמב

 "םשל אטשוקב הדובעהו -- ,חרזמה
 "7 ?םתיח .הילע = דוע איה םג

 ל

 | ןונכ ,.תונוש  תוירופי תופקשה ךותמ םילורג .םיירקיע .םירוגנ ןהב
 = רכינ .הזב .אצויכו  תדה לא העונתה לש הסוחיו הרוטלוקה תלאש

 < םתבוח תא םיערוי םרגנוקה יריצש ,היה = םתוירחאב םיריכמו
 וסנ אל תופקשהבו תוערב םייביטקיבואה םידוגנה תא ,  הלודגה
 לכב יעבטה ,תוגלפתהה>םצורפ תא עירפהל ולרהשה אל  ,שמשמל
 םידוגנה תא וריבעה אל ךא .וילע ליפאהל וא ,אירבו יח .םוינגרוא
 ."תא ושע אלו םיישיאה םיסוחיה .לש הריפסה ךותל .סיבויטקיבואה
 י ינררומ טנמלרפל .סרגנוקה

 סרגנוק, רותב קר אל םרגנוקה ךרע .אוה לודג הז דצמ
 < הילא ונעגהש ,  תירובצ  תורגב לש .תפומ רוהב םג אלא ,'םולשה

 . םיינויצה .םיסרגנוקה .לש הדובעהו .ךונחה יע

 ₪ ו



 ,רומג ןוימד םימוד םניא ןכ םנ <> ּ

 .יקסניצשק .בקעי

 ,תויִלָּכְלַּכ תופקשה
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 הרגהה רבד לע תיאקירמאה הלשממה לש חיהודה חנומ ינפל
 ףוס דע 1909 תנשל ינוי ףוסמ -- הרבעש הנשה דעב אקירמאל
 םידוהיה םירגהמה לש םיללוכה םירפסמה. ..1910 תנשל ינוי
 אלו ,ונתנותעב ואבוה רבכ הרכזנה הנשב הקירמא ןופצל ואבש <

 הז רמאמב ונתרטמ |, ילאיציפואה חיודב ןורל הצור ינא םליבשב
 ,םהיתונש ,םנימ תורוא לע .םידחא םיטרפ לע תצק ןנובתהל איה
 רקיעהו ,םידוהיה .םירגהמה לש םתובשיתה םוקמו  םהיתועירי
 ינב .ןיבו הירטסואו היסור ץראמ םיאבה ונירגהמ ןיב המ ןנובתהל
 םימעפ הלאכ תואושהב ןורל וסנ רבכ .םשמ םיאבה םירחא םימע

 םירגהמה ןיב לשמל אלא | ,תחא ץרא יאצוי ןיב אל ךא ,תובר
 ,תמא ,םייזנכשאהו םיידוהיה םירגהמה ןיב ,םייקלטיאהו םידוהיה
 יפל ,ךא .ןהמ דומלל רשפא הברהו ןה תובושח הלאכ תואושה םגש
 םינושו םיקוחר םילשומה םימעה לש םייחה יאנת רשאב ,ונתעד

 סחיב אוה ןכ אל .הברה .תוחיכומ תואצותה ןיא . ירמגל .הלאמ הלא
 םהייח-יאנת :יכ ףאש = ,םיאטילהו םידוהיל = ,םינלופהו םידוהיל

 תודוקנ םהיניב | ןנשי תאז לכב
 אוח יוארו ידכ ךכיפלו -- םייללכ םידדצ הברה ,תוכר .תופתושמ

 םירדה םידוהיה .תרגהל םינלופה תרגה תא ,לשמל תוושהל דאמ =

 תנינעמ .הזב אצויכ <; הבורמ הרמב םבצמבו םהב םיולתו םהיניב |
 הברתמו תכלוהה םיאטילה לש םתרגה ,תאו .ונתפקשה .יפ לע 'איח

 הרתיה ונתבהאמ אל יכ ,רורב הנממ םיאור ונאש = ,הנשל .הנשמ <
 םידחא = תיכוהל | וצרש-: ןמכ \-- תאצל םיברמ ונא * הדידנל

 זוחמה לכש  ,קפופ וניאש רבשמה תאפמ אלא ---  ,ונירפוסמ
 ,וב אצמנ .יברעמ ןופצה
 ,הנשל הנשמ לרגת .ללכב אקירמאל איסור ץראמ  האיציה < =

 (רנלניפ םע) היסורמ אצו 1908--09 תנשב ,לשמל הנה
 תנשבו ,םירגהמ 'ףלא םירשעו האממ רתוי טעמ לכה ךסב הקירמאל
 הששו םינומשו .האממ .רתויל דע הזה רפסמה הלע 80

 ,םופלא |
 םתדלומ | ץרא | תא בוזעל םיחרכומ רתויה םימעה םה .ימ :

 איסורמ  םיאצויש = םיאור ונא רבר = לכ םדוק 3 םיקחרמל דונלו
 םירגהמה לש  םיללוכה םירפסמה יפ לע . םיענכנה םימעה .קר

 עיגה םרפפמו םהב םיבורמה םה םינלופה .אקירמא-ןופצל איסורמ =
 רפסמש  ,םידוהיה םהל םיינש ;םיפלא השלשו םיששמ .רתויל דע
 רפסמש ,םיאטילה םה םיישילשה ;ףלא םיששל רע עינה םהירגהמ

 = 1909- .1910- -תרכזנה הנשב עיגה אקירמאל איסורמ םהיאצוי
 יארובש ,םיסורה םיאב םהירחא ;םיפלא םינשו םירשעל דע טעמכ
 ילב םהש | ,הנבלה איסור | ינבו םיניארקואה םג םהיניב םיבשחנ
 ,14,868- -,איסור יאצוי בור קפס =

 רתוי הרמב | םירגהמ םינלופהש ,הזמ איצוהל ןיא .ןבומכ
 רפסמל פחיב רמולכ | ,יפוחיה רפסמה יפל . םידוהיהמ הבורמ

 רתוי .םיברמ םידוהיה ונחנאש ,ונל אצי ,םעו םע לכ לש תושפנה

 ףיסונ םא ,םישילשה םה  םינלופהו ונל םיינש םיאטילהו ,תאצל
 ,הניטנגראל ,תורחא תיצראל םיאצויה םיסורה םידוהיה רפסמש דוע
 הלוע  ,דועו = אקירפא-םורד ,תפרצ ,הילגנא ,הניתשלפ ,הדנק
 ,ולאה  תוצראל | םירגהמה .םיאטילהו םינלופה לע תובר םימעפ
 9 ,םינושארה  ונא .איסורמ :האיצי ןינעלש , ררבתי

 לרגת  םירכזנה םימעה לש האיציהש ' ,אוה ןינעמ ,תינש
 ונתאיצי = .ונא - וגתאיצימ הָבורמ רתוי הדמ ב הנשל חנשמ

 רי : םלועה <

 א

 גל ןוילנ <
 = הל ו ול 2 2

 ,םיירמחהו \ םיינפיגה .םימורגופה תבסב ,תונושמ :תוציפקב תניוצמ
 תידימת  תוחתפתה םיאצומ ונא םיאטילהו םינלופה לש םתואיציב
 +הרגהל תומרונ .תוימונוקיא ה תובסהש תוא .הזו  תגרדומ
 ורזגנ תונורחאה םינשה עברא וא שלשבש ,רמאל רשפא יא אלה
 ,םיאטילהו םינלופה לש םיימונו קיא ה םהייחב תודחוימ תורזג

 שי הומו -- לדגתהלו  תוברתהלמ םתאיצי  לדחת אל תאז לכבו
 ,ירוטסיהה םצורפה ותואב .רתוי  היולת ונא ונתאיצי םגש ,איצוהל
 ,תוצראב .םג תקסופ הניא  ותלועפשו ,תובר םימעפ ונרבד וילעש
 אוה | ללכו ,תופידרבו תורוגב .רשאמ .,רומג שפח ןהב ונל שיש
 םתוברתה .תבסמ ---ץרא וזיאב .םוקמה  רצי םא יכ  ,ונריב רבכמ
 ידוהיה  יזא--ונמז ירמח רבשמ תמחמ וא םיבשותה לש תיעבטה
 םירגהמה רפסמ ,ודיב ולקמו ומכש לע ולימרת םישל ןושארה אוה
 תונורחאה םינשה רשע ךשמב ואבש ,םיאטילהו םיינלופה ,םיידוהיה
 . תויביטקיבא תועירי לע הרפוימ ונתעדש וחיכוי  ,אקירמא  ןופצל
 לש .םירפסמה תא םיאיבמ :ונאש  ,הנושאר : ריעהל קר ונא םיכירצ
 ,איפור ץראמ קר אל אקירימא ןופצל ואבש םיאטילהו םינלופה ,םידוהיה
 תידוהיה .הרגההש | ,ארוקל עודי יוהלו ,תוצראה לכמ אלא

 רפסמל ךרעב תמאתמ ,תוצראה לכל רמולכ ,ל ל כ ב איסור ץראמ
 היסורמ .תינלופה .הרגהה  ןאקירימא ןופצל קר םיאבה םידוהיה
 הרגהה לכ לש האמל. םיזוחא םיעבש רע םיששמ ךרעב איה
 אקירימאמ ,ץוח ,תורחא תוצראל םיאצוי םינלופה רשאכו תינלופה
 יעבר תשלשש ,רעשל  יואר , דאמ התוחפ' הרמב | ,תינופצה
 ;איפור ץראמ תינלופה הרגהל ומיאהי .אקירימאל תינלופה הרגהה
 האמל םיזוחא העשתו םיעשת הנה םיאטילה םירגהמל ךישש המו
 ,איסור ץרא ינב םה םלכו ,הקירימאל םיאצוי םהמ

 : אקירמאל ואב

 םיאטיל םינלופ םירוהי תנשב

1 58098 -- 48,617 -- 8,815 

02 87,688 -- 69,620 -- 11,699 
8 7608 -- 89848 -- 14489 
4 106,286 -- 67,797 -- 19780 
5 199,910 -- 109,487 -- 18,604 
6 188748 -- 95,885 -- 14,257 
7 140188 -- 188,088 -- 95,884 
8 108,887 -- 6805 -- 18790 
09 57,851 -- 77,665 -- 15,254 

: 0 84,260 -- 198,848 -- 99,714 

 199 000 976,868 :םינש 10 ךשמב ה"פ

 ונא םיבשוח ולאה .םירפסמה  רואיב לע .תצק | בכעתנ
 השלש הנה ,הברה :רומלל רשפא ולאה : םישביה םירפפמהמש

 םילבוסו רחא םעל םה .םירבעושמ םלכ ,הז דצב הז םירד םימע
 המ ! םהילרוג  םה  םינושמ המ תאז  לכבו---,הז  דובעש-בצממ
 רפסמ לדג  הכפהמה ימיבש + ,אוה לכל הארנו רתויב .טלובש
 תורושל בל םישנשכ לבא ,הבורמ הרמב םימעה לכ לצא םיאצויה
 םרקהב הכפהמה תלועפ התארנ םידוהיה לצאש ,האמנ תועצמאה
 + רתוי הכשמנו .ןמז

 ררתו 1904 תנשב רוע ףלא האפל  הלעת םידוחיה תאיצי
 תחת םידוהיה .ואצמנ תופוצר םינש שמח רמולכ ,1909 תנשב קר
 רפסמ הלעי םינלופה לצא ..הרתי האיצי המרגש הכפהמה תלועפ
 הזה .רפסמה רבכ .בושי 1908 תנשבו ,1905 תנשב קר םיאצויה

 ארוק .אצמו םאו ., םיאטילה .לצא םג אוה ןכו : ,ילמרונה  ובצמל -
 = לע .הנענ ,הבורמ הדמב הול ומרג : םימורגופהש ,ונל בישיש

/ 



 3- םלועה < - גל ןוילנ

 ,ורכזנש םידבעושמה םימעב אלו ונב קר םימורגופה תורשפאש ,הז

 "וא .רתויה .אוה .ונבצמש = ,החיכומו  תטלוב \ רתויה תודעה איה

 , ילמרונ

 .ןהכ בקעי

 ,(אבי ףוס)

- 
 .ץיקדסוי םולָח

 ,םֶיקמָפְַּ
 ,ךז שיִבָג לּובָנְּב

 ,ןָש-תַממ יִלָע
 ,יִשְמיִרַכ יִלַע

 יל בָכָטָא בַכָש
 ,הָמָנַמְנְתֶאְו
 < הַמְַמְְתֶא אל
 ףר ןנוצ הג
 ,יִל .ביִבָס ףלו

 שאר ּועיִנָי טא

 ,םד .יִנּוכְרָביו

 ריקל ץוחָמּו
 ל
 יקקושי ףַא

 ..,דַעיַממ |

 ,םָיתיִנּוריסו

 ּהָל דָשֶא-תוצוק

 ,ובש-םיניִעְו
 תושָחול ןָהָּב

 ּהָל בָשָּת בש

 ,ןָשיִתָמְמ לֶא
 ,הָבְבּוש הָחּונ
 רמ הַפְטונ דָיב

 ,ָל לַפְלַסִמ יִרָמש
 ,הָוְמִאל .לוקבּ

 ,דַעיִסְפַא ףשומ
 טא רֶרּושַת .איִה

 = יל .הָדְַאייִש
 < ףלןנוצ הנ

 ,יִל ביִבָפ ףל
 ,ּודְְסִי .םיִחְרַפ

 , ומהי םִיַמ

 .ּומָהָי טָרֶח
 םָי-תיִנּוריִסו

 .:,ריִש .רישָּת

 ,םֶש הֶָלְטַמ הָלָעַמ

 ,ראָמ קָחְרַה קָחְרַה
 ,שי רָוומ םֶלוע

 שָאיףְרֶשִנ , דקו
 ...15 הָפַרְש יאו
 ; וב םֶנָשָ םיִאּורְ
 , תּומד-ינשמ-ינוש
 ,םיִרָעוּב םיִואְּ

 ורָמְכ לָכָא םצָ
 ָשָעַו צח
 ...םָּב חל יא
 ,םיִשָעור ,םיִחְתַור
 ,םירעוב םיִדואכ
 ,יצפקי םאָתַּפ
 ,םֶש .םנ הפ ּואְדְ
 ,בּוש ּולָּפִי םאָתַּפ

 ,.. םתה:דע לפָא

 אוח קוחב קחְרַה
 ,הֶז תודָלְּפ-םֶלוע
 וב וויְתויִרְּב תֶא
 דע ָתיִוָח אל

 %..הָזָחת אל ףא
 םָזתינוריִס כ
 ,יִל ּהָריִש ריִשָת
 ףרדןנוצ .ּהָּגנ

 ,יל ביִכָפ ףלָ
 שאר ּוניִּכְרַי טַא
 ,םד יִנּוכְרביו

 ריקל ץּוחְמּ
 ומ שר
 ל

 ...דעיימימ



 , םירפסדרכומ  ילדנמ

 .תומָהְּבַה רָפְס

 זז

 .םיִרָפְס אָשּונ סוס .תורוקל

 לגרב רגיח ,םיבובז" ךושנ ,חכ .אלב ךרדמ הז סופ אב םויה
 -תיב תנוכשב יריחי ול דמוע אוהו :רבשנה םרחכ ופוגו תחא
 הלגעה יפלכ וינפו שררמה-תיבל וירוחא , ץיקב .םויה םוחכ תסנכה

 וינזא ליפשמ ,וחצמ טמקמ ,שאר דבוכב דמוע , םירפס .האלמה =
 הרואכל . דאמ רעטצמו ,תינעתב יורש אוה .ונושל הצק טישומו
 ,םירפס אשונ אוהש העשמ .ןהל ששוח וניאו תינעתב ליגר אוה
 ,תונעתהל םימעפ המכו המכ ול עריא ,וילע הזה תודהיה לוע תא

 אוה -- רובצ תינעת םעפו ,ומצעב אוה -- דיחי  תינעת םעפ
 דןגד לש הרועסמ לוכאל הכזי אל  ;דחיב ותיב ינב לכו וילעבו
 ,םימיה לכ םא אובל דיתעל םש םי ריי ב א םיסוס םחלו םימש
 םלועב לעושד-תלובש רחא רנרג וליפא םעוט היה ,םירפסב ויקפעש

 יצירפ לש םהיתוכמ רפסמ :אהיו יאולה ,םלוע לש ונובר הזה
 וידודנ ימי לכב ושפנ ייונעו תומוצה רפסמכ ,םיערה ויביוא .,תווח

 לבא .םולשו סח םערתה אלו התש אלו לכא אל !הז .ואשמ םע
 ופוג יכרצל .שוחל ואישהו הליבא לש ערה רצי וב רבג וישבע
 אופסמ ,אופסמ .םלועב סבומ רגפכ תויהל אלו היח הירב לככ
 ! ושפנ .םויקל אוהש-לכ אופסמ ,שקבמ :אוה <

 ינפמ .תויונחבו םיתבב םיאבחנ לכה ,םיבסמ הממרו טקש
 םיידג ,רקבדינבו םילָגע .הרשב תועור תומהבה .םיעיזמו המחה 7

 יוא ,אוהו ,םיחמשו םינהנו םילכוא ,בוט -הערמב םיצבור םישיתו =
 אלא ץע לב ,בשע לכ וב ןיא  ,ומוקמב רדוב ,ולומל .יואו ול =

 הז .ארג-שיב ול  דמוע .,םש הרוש התובצעו ,הפשאו לבו ,קבא-

 םינישה הליכא ןיא םא ,רמואו םערתמכ ,םיניע"יולגו הפשהיולת
 םילילחכ םהו ויעמ ינב תא וילע דירממ.ערה רצי + המל וללה =

 אוהו ,הצחמל תורוגס ויניע ,וילע עוערזמ ורוע  .ונטבב םימוה
 . תורירמב חנאנו לכתפמ ,ודגנכ הלגעבש םירפס תוליבחב לכתסמ

 רפס אוה ארונ .חנאתהל המ לע ול שיו חנאתמ אוה ? :

 לר אוה וירוענמ אל ..רפומ .וחקיו םייח-ילעב ועמשי  ,ויתורוק =
 ןכ ירחא םגו ותעשב היה הפי הייס !םולשו םח ,ראות ערו .

 אירב ,ןהפרפ ןתסרכ ,וילגרב לקו ,היה זרוזמו רירז .,רגבתנשב
 תויממוק רמוע היה וב. םירחתמ ויהשכו ,הפוקז המוקב ךלהמו ןמשו
 .וחכ תמחב טעובו

 לכ תא רוכולו ,םכילע אל ,התע שלחנ ונורכז חפש ןויכו
 ,וילע .השק ,הלולצ העדב ,בטיִח רורב וייחב וחוא - תואצומה
 ןייעמ אוהש ,רמול ןיא .ךכופל ;אוה המהב ףוס ףופ ירהש =

 וינפל םירבוע :וייח ימָי ירבר ,ם ל ו ח אוה אלא ,ויתורוק רפסב
 .םולחב <

 אוה וינמיס ךותמ ,אכורמו ךדכודמ .אוהש המכ ,הז .סופ ן
 תוסנה תומהבה | ןמ : וניאש  ,ויסכנמ | דריש רישעכ = ,רכינ |

 ליבשבו ,םיסוסבש םיפחוימה ,םיריבא עזנמ רטוח אלא , תוטוירההו
 וניקתה האנ ריד .דובכ וב וגהנו וילעב לע וירוענב .בבחתנ ךכ-
 ,םהל םילטונ ויה וישמשמ ,תמא .ותרשל םש ודמע םישמשמו ול
 ףא ,תצק הזו תצק 'לטנ הז ,ולש אופסמה ןמ ,םיריירוהא ךרדכ
 -ןבש ,רמול .בערב תמ אלו העיבש ידכ ראשנ ול םג ןכ יפ לע
 שי .יכו ,רשפא יא ,ללכ רבעתשנ אלו םימיה םתואב היה ןירוח |

 סוס םאו וע םא .שבכ .וא רוש םא + החושרב תדמוע .םלועב :המהב
 שבב ,השירחל רוש : םהילעב תרובעל םידמועו. םירבעושמ לכה |

] 

 הז סוס ףא .ורצונ ךכל אלה ,הביכרל סוסו הבילחל זע :,הזיזגל
 גתמב ומלוב ,ותַכרַמב :ורפוא ,וכג 5ע בכור  היהש ,דבענ וילעבל

 אלא ,טושפ טוש תומיבח ויה אל תוטיבחה .טושב וטבוחו ןסרו

 .הבהאב ול ולבקתנו הכלהכ תולפוכמו תולופכ תועוצר- -תוקלמ לש
 ררועתמ אוה םאתפו םמושו בוצע הלגעה לצא הז סוס רמוע

 ףקוו .םיבוטה וימי ול םלוחש ,ותלודגמ - דרויכ ,ושאר םירמו

 חירמ .אוה ולאכ ,ויריחנב ףאושו חרקומה וראוצ טישומ ,וינזא

 אלו הלגע אל וינפל ןאכ ןיא ולאכ ;הנהנו בוט הערמו הרש -חיר

 ןםהה םימיב וישמשמו וילעב .סובא אלא | ,תוחילסו תוניחתו תוניק

 אוהש רעו . לעוש-תלובשו שק תוליבח אלא ,םירפס תוליבח אל

 בובו אשנ חורו --- .ומולחב .בוט-לכ האורו התושו לכוא ,םלוח
 -הדיקר רחאלו ,ךועמה ובגב הורט הכמ חירה קוחרמש ,רחא
 ויפ  םינכהו וילע דרי = םוזמזבו החמשב הברה תופקהו תיבובו

 ,ומוקממ ץפקו ץיקה :וז הקישנ ינפמו .ול קשנמכ הכמה יפ ךותל

 חרקומו רצק כנזה לבא ,ףוצחה ועזעזמב עוגפל ןיוכתנו ובנז לישפה
 ,ונממ ותער  חיסמ אוה וחרכ לע הז לש ומוקמל עיגמ וניאו
 ינעב חנאנו ךכחתמ ,הלנעה לש אסנולכב .ךכחתמו ומצע ףפוב

 : ךוכיחה תאנה ינפמ
 ומוקמ חיני אמש  ,ובלב .ךלמנ .הז ארג-שיב התע .,המור

 ,ענענתמ ושאר רעו ובנומ ורוע לכו --- דנדנתמ אוה הנהו .,ךליו
 .+.!יננה :רמואו ומצע תא ןמומכ ,שטעתמו  ויתומצע ץילחמ
 % שררמה:תיב ילתוכ לצא ןאכ ופוסב .אהי המו ןאכ ול המ ,תמאבו
 וב ןיאו קירו םמש אוהש ,הזה םוקמה .ול ףיסוי המו ול ןתי המ
 םירמו .להוצו שטעתמ אוה !ינגה --- +המהבל | ריצחו חמצ לכ
 לגרה יתואב ,ולגרב באכ שיגרה  ,יוא ,םאתפו --- וימעפ .ךררל
 חלצי אל סוס היהו ותלודגמ דרי ,ומלוע םמש הליבשבש ,המצעב
 ,םיסוסבש םיחבושמהל .וליפא ,היהיש ימל .רשפא םולכ ! וימיב
 תוערוכ םיכרבה םא  ,תופר םילגרה םא םילעבה תא תאשל
 ךלו .הליאמשה הנימיה +התא המ ךב ליעומ ןיא םאו ,תומטומתמו

 ,םינוקל רכמתמ היה :,.ךלה אוהו ! םלועה תוחור לכלו לזאזעל
 בוטו ,ובנז .תורעשמ ומצע וילעב ..ךלוהו לזלדזמו הול הזמ רבוע
 הרצ תעב .אשנ םיבר אטח אוה .םהמ דחא לכ לצא האר אל
 ,םיסנ םיסוס ,ויריבח ויה . האב איה ודי .לעש ,וילע וללוגתה
 ךררה ןמ  םיטונ ,הלגעה תותובע םהילעמ םיכילשמ ,םיבבותשמ
 לוונמ : וילע ורמא ..לבס םתונווע אוה -- רובב םילפונו םירוכשכ
 תומש  םהב | אצויכו ,תבלהמ הכמו אוה תחלשמ ,אוה קיזמ הז
 ,ויתודלות רפס ,ונממ הלג .ורובכו לשכנש העש התואמו .םינוגמ
 תולבס לש ,םילוטלטו :םידודנ לש תודלות רפס אוה ,ול יובאו יוא

 .םיערו םישק םינודאו םירוסיו םייוניע לש  ,תודבעו
 יעפעפמ  ,ודקדק \ רע :ולגר ףכמ ךלוה באכהו .תבאוכ לגרה

 הנותחתה ותפשו וינפ ותועתנ ושאר ררוה , וחומב רקנמו וירביאב
 יויתותסל לע תועמרמ םיחלו םירוכע םיוקו תורוגס ויניע : .תפרפרמ
 -ילעבו = תובכרמו .תונורק לש  הנושמ בוברע | ,וחומב איבוברע -

 רמוח אשמו  לוחה לטנו" ןבא :רבוב ,םימ .תויבח לש  ;תולגעה
 ילעבו = תויוטנ תועורז | ,תועוצרו .תוקלמ .תולקמ לש ןםינבלו
 , 5גלגה ותוא--וירביא לכ ועזערזנו דאמ לחלחתנ םאתפו + ןיפורגא

 םירצמ יודמ לכו  ויתוכמ לכ = ,ונויזחב 1% הארנ ,רזוהה לגלגה

 לגלגה בבסמ ותויהב ושפנ .תרצ .דגנ :םה ןיאכ דחיב םיערה ויעגפו
 < השק תולגעה ילעב לצא .הרובעהש המכ > .םיחיר-תיבב-= םש
 םימשנה .תומיב הלקלקתמ ךררהש המכו ,הלבוסל רשפא רוע ,איה
 ,הבוכראה רע :טיטב תועבוט .םילגרהו ,םיגלש תרשפה תעשבו
 -.העיספ עסופ ,ישוקב :הילע::ךלוה התא ..איה ךרד ןכ יפ לע ףא
 יפ לע ףא ,תורומהמב לפונו טבקתמ ,לדונא רצב בקע ,הנטק
 הנה <> ךיניעל םיפלחתמ בושיה  תומוקמ +,.ךלוהו לחוז התא ןכ

5% 



 -תיב .הנהו השרוח הנח ,רשג הנהו הכירב הנה ,העקב הנהו רה
 רוזחו ךולה :,רחא .םוקמב בוס בבוס  שודו ךולה לבא = ,ןולמ
 אלו ,רבכ .היהש המ אלא תוארל אלש : ,תונושארה לע הלילח
 ,ךשארב םומעש ,תוממ רמ הז רבד -- הנחטה לוק אלא עומשל
 .םייח םניא :--.ךייחו תוהק ךיתושגרה  ,תלבלובמ ךתעד

 תחתפתמ ויניעמ .תחא : ,וחור תמחב רמ .דמוע סוסהש דעו
 ,תינשה :וניע .תחתפתמ ! דחפ ןיאו --- .עיזו  תתרב 'האור ,טעמ
 !וינפל לגלג יאו  םיחיר ןיא ,םשה  ךודב --- האורו הפרפרתמ
 הליבח ךחולו .ורטנפ םירמו ץמאתמ אוה  ,וילע  תבשיתמ ותעד
 הלא לש םאשמ רבוכ ףופ .ףוס : תרמוא וז הכיחלו ,םירפס לש
 רצחב 15 .בוטו ,וילע םיסימעמ ויהש ,תואשמה םתוא לכמ בוט
 רמא ,ןכ .םאו . םישקה םינודאה .םתוא .תוורואב רורמ שרדמה תיב
 חטתשאו יק: ץברא ,הבוטמ ישפנ תא רפחמ ינא הז המל ,ובלב
 ...הלאב ןייעלו תוגהל  ,דימעל םיכירצ המכ דע ..הצרא ותמוק אולמ

 ,הלעמל הנפו הלגעה לצא הבחרב 'םוסה רקרפתנ דימו
 לע .ץחרמב םילמעתמש ומכ ,ורצ לא ודצמ ךפהתמו לגלגתמ
 םוי לש הריתי חור .האנה בור ךותמ להוצו ,הנוילעה אבטצאה
 ויתחתמ רקרזמ הירב ןימ רפעב שלפתמ אוהש רעו ,וב הסנכנ בוט
 אוה ,וילגר לע רמעו להובמו  לוהב רפעמ רענתהו ,הללי לוקב
 -- ונפל הנהו  ,ויתוחור לכל טיבמו אהות ,וינזאו ויניע .רימעמ
 !.בלב

 ,ררפה לע קוחשו החמש ,בוט םוי ול השע סוסהש העשב

 ,תסנכה-תיב : ;בוחרל אבו .בנגתה ירכנ לש בלכ. ,רמאנש .המכ
 תערה חסיהב .לקתנו  ,הלגעב לכאמ  ינימ .בונגלו ללש לולשל
 ובנז ,ותעשב ןמהכ המח  אלמ  התע דמוע הז .בלכו ,עגפנו סוסב
 ,וכנו לע אל ,תבונו .ונושל ץרוח  ,חותפ ויפ .וירוחאמ ול. לשפומ
 ושפנ השקב :לכוא -- ונוינש .לע אלא ,הבונו םעוכ אוה ץחלתנש

 ,םולכ ויניעב .םיווש םניאו ץיפח םהב ול .ןיאש ,םירבד אצמו ןאכ
 רעוכמ פופ ךל יוא, (אוה ךכ םיבלכ ןושלב ותחיכנ- לש .םוגרתו

 ...1בה:בה ! ךל .ןוא .התלוז תרחאו .. .!וז ךתרוחפל יואו .עורצו
 ,..ויאמר ,בח-בה , םנמוטו התא יאמר .התאו הברה םינרעמ ךל שי
 ירבחו .ינא .ךילע ונלפנו הלבה וז .ךתרוחסב ונמוקמל רוע אובתשכ
 ! בה:בה ,ךל .רמוא ינא ! בה:בה :. ,;םירביא םירביא ךתוא השענו
 שבכו .ותערב :ךלמנ בלענה ונלש אדג .שיב .,.,! יאמרררר ,בה-בה
 ,בלב >:,ךל  רמוא - המ :>רמואכ :,בלכהל  וירוחאו. ,הלגעב וינפ
 .+.רבדא המו

 ,םויה לכ תפנכהזתיב רצחב הכרדכ תנפכאתמ איהש .,המחה
 ,הלהואל  ךלילו םשמ רטפתהל ברע :תחנמ .תעב המצע הנימזה
 םירפס .תוליבחבו וב לכתסהל = ,ונלש .ארג-שיב :הוארל הליפשמ

 הדירפה :הילע השק -ולאכ  ,םימידאמו .םינהשמ :הינפו --- הלגעבש
 ,עבשהל ונסוס היה יאשר אלה ,.תמאבו ,וז הרוחפמו הז. תרופ ןכמ
 .וב .לכתסהל  ,ורובכל אלא .הליחתכלמ ריעל. התסינכ .התיה .אקש

 וז התולכתסה ול הבשחנ .אלש וישעממ חארנ היה ןכ .יפ לע ףא
 הנממ תוירבהל יא + תולכתפהב ןורתי המ ! םילבה לבה :: המואמל
 תמצוע .איהשכ התע  ..קוחרמ :תויהל .בטומ .  הרתי..תומימח אלא
 הנהנ ףוגה ,לקב תישענ המישנח ,שפנל חורי תפלוהו-הנופו היניע
 ,דאמ לורגו ךלוה ולצו

 ,וימיב ןשבה .ךלמ גועכ היהו םאתפ ונפוס לֶרג תמאבו
 לתוכ דע: קוחרמל :טשפתמ | ובנזו  שרדמההתיב לש גג לע ושאר
 , תישארבמש : םרק .ירוצימ רחאכ \ הנושמ .אוה .ולכו - ,םיתבה .רהא
 המל ,הרשה ןמ הצרו" הזפחנש ,וזה זעה .המל  ,הומחל ןיא .ךכיפלו
 , לודנ שער .לוקב = "המדהמ, העימשהו  תסנכה-תיב .רצחב הדמע

 ויתַה + תאירקו + תאז המ  ,תאז המ +הימת,שמשמ היה הז .לוק | =
 ?האלפנ הירב .ןימ וארו "ואוב ,ררעה תומחב לכו רקב ינב

 םינפה לבקל ואבו ימירקה ,שארב םכררכ םיצפוקה ,םיידגה
 ,םינשו םימי ךיראי  ,םיזעה וימעב לעב ,להקה"שית אלא ..תושדחה
 ,םולשב .וכרבלו הרואה .ינפ .לבקל ותדע ךותב אב אל ןיירע
 ,ריעה ינב םע  רבכנ ןינעב העש התוא דורט היהש ינפמ
 םהיתולובחתב וב םישמתשמ ,ובג לע םיבכורה ,םיבבושו םיקיר
 .ץפח םבלש המ לכלו תוללוהו קוחש ירברל .,םלעפל

 בגז = ירדונ | ,זָע לוק םלוקב םיידגה .םינתונ ! המ:המ:המ
 דע ץרא ךרד יסומינכ ןותמהל אלש ,הלנעה לע םילועו םיצפקמו

 םינהעמ םישפחמו םיכחולו  םיחירמו םיפאוש םה  ,.םתוא ונימויש
 םהמ םינש .םירפס רוזיפו בוברע ,הפיטחו הקיחד היהו , םשפנל
 חצמ תיטנבו שאר תפיפכב רחא רפס לע הז רגנכ הז א םירמוע
 םיחצנמש ,םימכח ירימלתכ = ,הז םע הז  םיחגנתמו ןקז .יעונענו
 בלח תפט םהב ןיאש  ,םיזעבש  םינלטבה  םה ולא --- הכלהב
 םניאו םילכוא ,םיסנרפמ םניאו םיסנרפתמ ,םתיב םחללו םמחלל
 , םיעותעת השעמלו תקולחמל היונפ םתעש ךכיפלו  ,םיליכאמ

 יבלכ לכ תא עשפו ןוע אלב וילע םיקה םימתה ונסוס
 לכ :,וירחא: וחבנ םיבלכה ראשו חבונ לוחתה בלכה. ותוא . ריעה

 לכב ךלה החיבנה לוק .ותפשא לע  בלכ לכו :וכרד יפ לע בלכ
 ,תבלהמ : הכמב ריעה
 שאר  רבוכב ודמע תונקז תומהבש העשב ,המ תערל אלש ,ומהו

 < אלש , תוקתושו .קוחרמ .הלומה לוקל תובישקמ ,הבילחה ילכ לע
 ,תעד תלק ,הרוחב הלגע המירה ,הביקחה עצמאב ,הלילח קיספהל
 . ןב .רפו :תסנכההתיב תנוכשב השעמה םוקמל הצרו הילגר ימעפ
 ויצלח .רבגכ רזא .אירבו :ינומדא ,רקב

 .יחורב ףשונו ףאוש

 ,נז .יוטנ הירחא .ףדרו
 הלנע  :תואסנולכ : ןיב .ומוקמב .רמע סופה

 : ו םשכ ,ביבס ותוא םיפיקמו םיצר ותפי םע רפהְו םידמועמה

 , ותפוח תחתמ ןתח
 -תיב תנוכשב ןה תויוצמ ,עודיכ ,תונמק תורייעב תומהבה

 תואורש .,םיכרכב תומהבה ןתואכ אל ,ןתחונמ םוקמ םשו  ,תפנכה
 ,תוקוחר םיתעל .תסנכה תיב תא
 ןומהבו איפונכב העש התואב ומכ ,הלודנ הסינכו ,ןהייח .ימי .לכב
 + םירכוז םניא וז הנטק ריע- לש תומהב ינקז .וליפא- בר

 .התיב  תנוכשב :ןכררכ = ןולל  תורובכה | תומהבה ..ואבשב
 ,ןהיתומוקמ תא  ואצמו  ,ברע תחנמב : הבילחה .רחאל ,.תסנכה
 ,.תושעל .המ וערי :אלו והמת  ,םייונפ םניא , רבכ םהב .וקיזחהש
 ,םש םידקרמ םיריעשו  םיחננתמ ,םיידג. ,ןהינפל ואר . ותלגעו סוס
 . רפ רוש םע :היעושעשו  הצורפה הלגעה = השעמ | םלכמ השקו
 : רמולו : םדיב .תוחמל !המילכ התואל :יוא :,השוב .החואל .יוא
 ,.המכו המכ וב שי תומהבה ןושלב הז ומ ! םולשו סח -- + ומ

 ושרפל .ועטי .אמשו .תוארוה
 ,הזמ  .ץוחו . תורשכ תומהבל
 ךילע וצפקי ןפ ,ברקת אל  חצמדיוע םיריעשלו .םיחגנתמ םיידגל
 רהזה :: םירמוא = םימכחו  ?יזובו הואגב
 *, םינרקה לעב הבגוע .ךב ענפי אמש ,התלקלק תעשב החיכוהל

 ,תועונצל האנ הניאש ,וז הארוהב

 " תולעמו קור - תועלוב ויהו וללה תורשכ תומהב וקתש ןחרכ לע
 םישנה לצא תואקמזופ גוריסכ .אוה תומהבה לצא הז רבד--הר)ג

 + תויונפה תועשב

 ונקוו  תוריעש וינפ--הנושמ ריצי ןימ אבו ופח ךכ ךותבו
 ענר :ומוקמב חנ וניא ,ויניע ןיב עקושה | ,ומטוח ,עורפ לרוגמה
 -לפש אוהו . שטעתמו ףשונו חירמ ,טמקתמו םקעתמ אלא ,רחא
 וינתממ ול תוכורא תורעש יסנכמכ ;םילנצ ףצקו ףונ-בחר ,המוק
 ,םיכרבה דע
 ,היוחתשהו הריקב ושאר ןיכרה קוחרמ דוע ו ורובכב להקה

 םירענ

 - ולבלבתנו תוטהבה  תרעב המוהמ .סינכה

 . םלועל .ותוא : תואור ןניאש וא

 < רוחפ רוחס, : רמוא בותכה אלקה

 'לרתשת לאו ךתלגעב,

 ::שית והז--ונממ  ףרונ החורס הפיטו העז לש חירו



 ,ופוגו .ומצע תא .ויניעב  קדובו =

 ,ויצקח רזוא =
 םימשמ רמוע סופה , וריב .החומ ןיאו  תואורו תודמוע תומהבה לכ =

 תא שטובו אבו רהממ אוה דימו ,השיחלבו םוגמגב .שטעתמ

 + וכרי תחת טומה

 ,ונורג ךותמ : להצו באכה ינפמ עתרנ  ונלש ארג:שיבו
 ןושל  עדוי היה ילמלא ,וז םולש | תליאש ךרד לע םערתמב
 היה  ,ותנובשב התע תואצמנה ,תומהב  ינימ ראש ןושלו םישית
 המ ! םישית יוה ! תומהב יוה :םהל רמואו - ויתונעט תא .ררבמ
 גהנמ יב םיגהונו  ילע םיפפאתמו םידדוגתמ םתאש ,םכל .יתישע
 ובברעש ,וז .ותרוחסב ועיג ו וחרט בור םהל רפסמ היה + םיארפ
 ,טעומ ,האיבמ איהש  ,חוירהו ,הבורמ הב למעה . התוא ורזפו
 ,לכאי לקשמב אופסמ . תחא  הדועסל שק תליבח * ידכ וב :ןיא
 רעצ ייחו--ןתונו אשונ :,דימת .עסונו ךלוה  ,ץראב אוה :דגו ענ
 !הקיר ונטב ,יוא--ונטבו ,בוט לכ האלמ ותלנעש םירובסכ :,'היחי
 ןיא םא .םולכ םווה- לכ .לכא : אל .תירחשב = ץומ ףכ אולממ .ץוח
 הליכא חמצ ןיא םאו חמצ ןיא ןוידפ ןיא  םא ,ןוירפ .ןיא  הנוק
 + ןיינמ

 ורמוא אוה הפב רמול לוכי וניא הז ארג-שיבש המ  ,אלא
 ושאר .ררצמ .אוה הליחתמ . וירביא רונדנבו ןיע רוקיסב--הזימרב

 ,ינמורמכ + תרמיא וז .הקידבו
 ןויכו  ,תוירבה : לככ = ינא .הירב = ..תויהל : :יוארכ . .ילצא 'לכהש
 הניאצ :.רמואכ ,תומהבה: יפלכ ובנז .טשופ .אוה תרמגנ .הקידבהש
 םרו רשב .שי .תומצעו רוע ,שי .םיקוש ,שי = םרפ :..! הניארו
 + רוע .ןכל חמו ,ינא

 איהו ,הזימרב 15 יִר = אלו תודיח ןיבמ וניא - שיתה לבא =
 ,"וחכ תמחב וב שטובו ונלש אדג-שיבל רמרמתמ

 אל | םעפח- , ונטב יקמעממ תואצוי  תושק .תוחנאו ,שאר תפיפכב
 ותערמ ,ויפ חתפי אלו קתוש אוה אלא ,ולוק .אשנ אלו להצ

 . םידי חכ דגנל ליעומ הפה חכ ןיאש
 יפכ חתפנ ךיפ היהשכ :וליפא ! בולע םוס ,תמאב אוה ךכו

 חתפתש דע ..ךל .ליעיה אל | ,הימיב ,םעלב לש :ונותא ,אתבסה
 ךירפס םוקמב ילמלא--םהיפ םתפנ  ילמלא ךל .בטומ  ףיפ תא

 .םנטבו םהיפ אלממ היה ךנופצו ,םשפנ השקבש המ ךתלנעב ואצמ =
 ערו עשר וניאש ,שיתה לע תוכז דמלל שי .ןכ יפ לע ףא

 לש העש , איה השק הרובע אלה = להקה"שית תדובע ,  ךכ לכ
 ונקז תולעש לפסמו וב לכ דיו לכב ודי . ומלועב :ול .ןיא  החונמ |

 יהנבלה .הרבחה,/ ינב לש םאשמו :םחרט וילע  אשונ .ויקסע םה
 לצא ,קושבו  תסנכהדתיבב --אוה פש םוקמ לכבו . םנוצר השועו
 ינימו הפוא השעמ ,לכאמ לכמ  םיאלמ םילס רילו :תונרק בשווי
 ,הז לשו הז לש ונגב ,םינגב אובל וילע הלא לכ דבלמו , תוריפ
 אלב :וילאמ אובלו העשה תא ןיוכלו ,המראה ירפ לע 'םש ךרבל
 וב .עגופ  אוהו ונמיה החונ וניא וחוה | ןגה-לעב םימעפ , הנמזה
 ,םימעפ דמל שיתה ןאכמו . ונאיקי לכאש וירפש דע רי .קזוחב
 ןגה לעב = , תומוערתה ינפמ אלא ול האב תאזה הכמה ןיאש

 לדתשמ אוה ךכיפלו ,ולצא אובל ההשו ומילכהש לע :וילע םערתנ
 אל הז ףא :הנהו ;םכשה רקובב רחמל ונגב אבו  םידקמו וסויפל =
 לש .וזמ .רתוי הער ותעיגפו ,לקמב וב עגופ ןגה לעב :!.ול הצר
 ומשו וב .וללעתה . הבר הכמ הכוה הז םויבש ,םירמוא . לומתא
 תסנכההתיב .תנוכשל | זגורו  שערב אב ןכדלע . ובגזב הקעומ
 .הז .אדג-שוב ,וגסוסב ותמח חינהו

 םח ףוגכ שוגרה שפנ"יחפב רמוע הזה בולעהש רעו

 הנהו ,אב הז הזה תיבה לעב ,היה רובס , וירוחאמ וב עגונ =

 הומר .תורשכה תומהבה תחא ! העטו בשח לבא .! אופסמו ריצח
 הצברו :הערפ הימו  ,וירוחאל . טעמ :עתריו . חירטיש ,ענמב ול

 3- םלועה < :
 ו . - 1 ב

 גל וילג

 רושה "ךותלכ  דומעתש | ,תנמ לע הלילה בכשמ תא .בכשל
 . ברע דע הדשב הליכאל המחה ץנה םע

 םירה ,רמע רפה .העקשו השאר ץראל הדירוה שמשה
 תא חקל : שיתה = ..סנו--וילגר אשנ | ,ובנז לישפה ,ולוק רפושב
 עיקרב :וארנ  םיבכוכה :ידודג . םישנ תרזעב ותחונמל ךלהו ויזע
 ! הנָשי ריעהו--הלילב םתרמשמ : לע .ודמעו

 ,הלגעהל תואבו תועסופ :םילגר ..הרעצ .לוק עמשנ קיחרמ
 ושאר הנה ! והירשא ,ונלש םופהו---תושמשממ תוינקסע .םידי ףא
 ץומ  לכוא = ,"ןשיה .ולימרת, לימרתה *ןותב וינזאמ  הלעמל רע
 ,..! לעוש-תלובש לכוא :אוה .ולאכ .ץומ :תליכא ול הבושחו ,ןובאיתל

 ל
 .ןאמנייטש רזעילא

 .רּואיִנש

 .(רופס)

 ו

 לש התיב רמוע ובש ,ותרוצב "תיח,ל המודה ,בוחרה ותוא .
 ויתוחור שלשמ ;הריעה 'לכמ הובג ,לולת םוקמ לע רצבתה ,האל

 ךשמנו .ךלוה = אוה  יעיברה ורצמ קר הזה בוחרהל ול  םיתב
 . םירכנ לש  םהינגבו .םהיתורשב והצקב = ענונו .הלועו  קוחרמל
 הטמיס ידי לע ותועצמאב שלופמ .אוה : הזה יעיברה ודצל דגנמו
 ,העקבב הטמלמש קושה לא הליבומו עופשב תדרוי

 םבצמ יטרפ לכב ויחא תא שיא םיעדוי  ,הנוכשה :ותוא ירד
 ,הלודג תחא תחפשמ ייח ,ארח אתוצב דימת םייחו

 ןה ץיקבו ,םיתבה רחא ךו תב .םישנה  תושנכתמ * ףרוחב
 . הלונע ןרוג .יצח תומדב עקרקה לע ,םיתבה רחא לצא תובשוו
 םילגרהו -- ףרה ילב תושקשקמ | תונושלהו ןהידיב : ןהיתואקמזופ
 ..ןהידגב .ילוש תחת תורקרזמו תוכלוה

 ,התרכנז התב ,הנקזה םאה :הז רצב-הז תורוד השלש הנה
 יבא לש ,יאדו ,ןהידיב ןהיתואקמזופ ןלוב ,הרשע שש .תבכ המלע
 ותואמ רצנ דוע אצמנ ,םיקחשמה םירליה תרושב ,רצה ןמו ,החפשמה
 יצע תרוש בוחרה ותואב םשמ קוחר אלו ,שלש ןבכ קונית ,עזנה
 שיא אוה םהרבא :,טיחה םהרבא לש ולתכ לצא םיחנומ  םינולא
 תילכתל--,הינבב קפוע אוהש היא רהו ,תורורצ לעבו דימא
 .תורישעל ןמיס איה .הינבהו--הפ םינולאה תא קרפ וז

 ,םישוע ניאו םילכואה = ,םינלטבה םיכרבאה ולחה .ואמ
 .םזויתובאמ םשפנ העקפ ,תונמוא םודמל אלש ,םהירוה לע םירמרמתמ
 םודוהיה לש םייחה  ירדסו = ,םיקיטנפ םה ללכבש .ואצמו  וקדב
 ,םירמוא ולוחתה  ,הרופמה תשחכהל ואב ןאכמ ..דאמ םילקלוקמ
 5א אלו הובג רה לע הלע וניבר השמ ,איה םימשה ןמ אל הרות
 הרית הברה לארשול . ליחנהו היה לודנ .םכח וניבר השמ ,םימשה
 ,+ .ךררה יצחב .ודמע אל .שיחכהל וליחתהש ןווכו , תוצמו

 םירוהה .ןיב תובבלה : קוחרל ומרגש םינולאה . םתוא לבא
 הז םירבגה"םינכשה תובל תא םיברקמ הז דגנכ | ויה * ,םינבהו
 שוא ןיא .הזב ,אוה לודג רישע = ,תמאב  ,טיחה .םהרבא = . הול
 .הינבב קוסעי אמתסמ םינמזה ןמ ןמזב ,תונבל ותעד יאדו ,קפקפמ
 םיברו- -תובר םינש הז םידמועו .םיחנומ .םינולאה התע"תעל לבא
 הב ןיבו  ,הפ וחוה הנש וזיאב םמצעב םירכוז םניא .בוחרה ירדמ-
 תא תולבלו ףסאתהל םינכשה םירכנל .דעומ 'םוקמ םישמשמ המח
 ה ..ןילוחרתחישב ןמוה



 ירהצ , וקחד:תעשב רואינשל םג ורמעש םה םינולאה םתואו
 הבורמ עונענ ירחא .תיבב ותרובע רואינשל ול התלכ , ץיק םוו

 רואינשל 5 .הדלי האל -- הפירעב קוניתה םדרנ שפנה-ךודנהו
 תויוצמ תופועה --- ןכרצ לכ רואינש לה תופועה תא םג =- תב
 קרמו ,םה חכ-ושלח רואינשו קוניתתש םושמ ,האל תיבב דומה
 ,הכלהכ םירהצ | תניש ןשי רבכו -- םהל הפי ףוע רשב לש

 ,ץיק םוי אוה ךורא לבא ,תיבה ןמ םיבובזה תא חירבהש רחאל

 םה םיזמרמ תעש התואב -- ותוכירא .בורמ תעקפנ | תונלבסה
 :רומאל קחרממ רואינשל םינולאה

 ! רואינש ונילא | השג ,שפנה - ךדכודמ ונילא השג
 התואבש תיוז ןרקב |. םינולאה .יבג לע דקרפהמ רואינש

 ,בוחרה ותואב .םתרילו .םתרוהש , תוקונית תיפונכ תקחשמ הנובשה |
 הדמב םהל העיפשמ איה ,םרוסחמ לכ תא םיאצומ המה הנו
 טיטה ןמו ,טיט ותוא םישועו םימ וילע םינתונ םהו ,לוח .הנונה
 םימעטמ ינימו תודיטשפ | ,תויסיסע ,הלחו םחל םיניכמ םה

 ןמוזמ ,םויה תדועסל תיבב םויה םילשבמש המ לכ == םונוש |

 םיפילחמ  ,ןתמבו אשמב םיקסוע תוקוניתה -- ץוחב ודגנכ ל
 םלשמ אה אלו אה אל ול ןיאש ימו ,אריטשפב םחל ,םחלב הלה

 -- .הנהנו םהב טיבמ ובשוי רואינש . אפסחר יטישפ = ,םינמוזמב <
 הצמולב איה קסעה ותוא לש תלהנמהו תישארה תרכומה :

 הדלי ,םהבש הפיהו תוקונתבש הנטקה ,תנזומה הימור לש התב
 ךא האבו החלשנ יאדוב | ,בוחרה יתואל אוה ןח תיול ,וז הואנ

 ,רימ םלעהלו הנוכשה התואב .תואנה תולוחכה היניעב ענר .ץיצהל 1
 .תנזומה היסור תיבב הלהא תא העקהו ,תועט יפ לע רבדה לקלקתנו
 השיגרמ הגיאו השח הניא ,הלודג הינע םכילע אל איה היסוהו
 ,הז םלועל האבו הליאוה הצמולבכ | האנ תקיניה םאש | ,וז .הופוד-

 הוסוה האור .-- .תילגרמו .הבומ ןבאכ .הנוגה הרימש איה . הכירצ 1
 קבאבו תוצוח טיטב תכלכולמו תותפשא | תקבוח ,הצמולב תא 1

 .הריב .החומ הניאו * ,םוכרה
 ,ודיב .תלוכיה התיה ולא .הרתי הבח הבבחמ רואינש לבא

 תילגרמ הראוצ לע הל הלות  היהו תוכלמ:ידגב  השיבלמ היה
 ככ הרקי

 האור אוה . לטב בשוי אוהו ,םהלשב תוקוסע תוקוניתה לבא
 וררזמ אוה רימ = ,ודי לע םמות | יפל םירבוע תלוננרת = וא .בלנ
 , שממ ראוצה יפב לופת ןבאהש ,ובלב ללפתמ | ,ןבא םהב קרוזו
 ןמ רחא האור אוהשכ .ינש עבט ךואינשל ול השענ הו לגרה

 .ןבא םהב קרוזו דמוע אוהש דע ,תררקתמ ותער ןיא ,וללה םיאורבה |
 לוק אבו עינמ קושה ןמ . םהל ורבע תלוננרתהו בלכה םג

 תודש לש ןנער .חיר אבו אשנ הלעמלמו ,םמועמו רוצע ןואש
 ,היזה חור רואינש לע הרשמ הז לכ . םיהלא םֶכְרב רשא ,םונגו

 . .ונשימו ופשכמ |
 ,.לטב .ןאכ .בשוי  אוהש--אוה רהרהמ---וירשא -- 0
 חוה:תרוק ול .תמרוג תיזיזפה חורה |
 + הלעמל תחאו הטמל |

 ,הֶה  ..קושה לא הליבומה ,הטמיסהב  לקתנ העותה וטבמ \ =
 ,תחתור הרויכ קושה תא אוה האור . םוחח םש טהול המכ דעה

 ,הרויה ןמ הלוע דחאה--קושה יאב הז רצב הז הב םיקלשנש |

 ק

 התואו

 תחא .הלועו .תבשנמ ,הריתי

 וולע  ליפמ .קושה ותוא--- אנ ישילשהו ,ילצ הז ,לשובמ .אוהשכ =
 קבדתתש ךפופ ,היהת ילש רואינש -- : רמואו זמרמכ ,םומיא
| 

 ותשרגמ התיהש יאדו ,תרחא , האל לע ותפקות תונמחר .
 קופעלו קושה לא דימ תדרל ןמוזמו ןכומ  וניא םולכ .תיבה ןמ =
 אוה ,ךכל .לגוסמ וניאש ,שוחב אוה האורש אלא ,ןתמבו .אשמב |
 , הלאב םינינעב םיקסועה ,םישנאה לש גוסה ותואל ךייש :ונוא

 םלועה 4%

 'פורפ

9 . : + 

 לכ םה םירוטפ--רבכמ הז ובלב העבקנ וז הרכה---ללכבו
 . למעל אל . דלונ למעל אל םדאה . הדובעמ םישנאה

 -- ! זירכמ אוהו קושה לא וינפ ,וילגר לע םוקיו עגר דועי

 ,םירחוסו םינונח ,םיטיחו םירלדנפ --ישפחל ואצ---םכל וכלו ונפ
 , ישפחל . הדובעמ ורטפתה ,םישרחו םירגנ

 םיינוטונומה .םירוהרהה םתוא ךותמ ופקות ןוממשה לבא
 םהירחאל אוה שיגרמ ,םהב ושפנ הלחב ,טושפ , םידירטמהו

 .הוש רשב לש ןמוש-ירילג .לבאש ימ  ויפב שיגרמש ,םעטה ןיעמ
 ימ .םע החישב סנכהל ,הז ןיעמ קשה וישכע םכרפמ ובלב

 .קושה לא אטמיסה ךרד םידרויו םיבשו םירבוע םיבר , אוהש
 + ונממ לזג ותשא תא וליפא ,םלוכ תא ונממ לזוג קושה

 ותא םיבשוי = ויהו םיבשו  םירבועה םתוא לכ וצרתה ולא
 םיחדבמ ויהו = ,וללה םישנהכ הלוגע | ןרוג יצח תומדב הביסמב
 היה אוה .עומשל בהוא אוה ותורלימ . תוישעמ ירופסב ותוא
 .. םימעפל םישנכתמ םינכשה | ןה |, הבורמ האנה  הנהנו בישקמ
 , דימ .ואובי

 ,הצמולב ,הצמולב---: םיעדוי .אלב טעמכ קעצו רמע םואתפ

 -- ! ילא אנזישנ
 איה הקוסע . התריפמו :עגרל ןיע וילע הפיעמ הצמולב

 ירחא ףדור .םינולאה יכג לעמ | ררוי .אוה . יאדמ רתוי .וושכע
 יבג לע הדי לע .בשוי ,הנושמ רואינש ,ונממ תחהובה ,הצמולב
 , הצמולב לש התמוקל המוד תישענ ותמוקש דע , עקרקה

 =- + תא הרלי תא ,אנ"ידינה--אוה לאוש- -הצמולב
 םא יכ -- קשח אלב איה הבישמ --- ינא .הדלי אל --

 -- י.ימש הצמולב
 שיאל רברטכ ,םיניצר וינפו ,תוכר התא רבדמ | רואינש

 % לודג אוהש ,הרכהה ירטגל ונממ הטמשנ עגרה ותואב . וכרעב
 | ונייח ותושי לכ תא אלממ דהא קשח קר ,םינשב הצמולבמ

 : . הביבחהו הואנה הצמולב םע חחושל
 ילרגת ,םימי ואובי--תעדוי תא --אוה רמוא --- הצמולב

 הואנו---ודי .תספ תא היבגמ אוה---הזכ ,ההובנ המלע ,שיאל ייהתו
 -- ?ןכ -- +הפי תא ,ידינה ,לבא ייהת

 הצמולב תדמוע -- ימש הצמולב םא יכ ,ינא הפי אל -
 ,התער לע

 הצמולב הברה ךשמנ וניא הצמולב םע ןתמו אשמה
 םש לואינש , רואינשל וישכע ללכ יונפ הבל ןיא .  רימ תקמחתמ
 , \.דע  ;ותרגיס ןשעמ - ,שירחמו .בשוי אוה  ,הרוכע וחור ,ומוקמל
 , . ,"םכרוכמה, .לריא רבועש

 1 י(אובי ךשמה)

0 0 

 .קרמיינ דור ריר

 היפוסוליפה :תודוסי

 כת תרוהי יבר

 0 ג
 , תיִרוטְיִהתיִזיִפַטְמַה םֶָלועַה תפקשה

 קיתעה .ןויערה אוה יולה לש םלועה תפקשה לש הסיסב

 : ,דומלתה ימכחו  .םיאיכנה לש (ךליאו הימ.רי תומימ קזחתנש)
 = , ימימ .לארשי = םע הדחוימ הנוכ .אוה ךורב שודקהל ול התיהש

2 



 לכ :ןוקתל - "העושי לש | הניב, תישארב ינפלמ םגו = ;תישארב | 0

 תא יולה וב ץבשש ,השרחה תרגסמה | !ולוכ םלועהו תומואה =
 םייפוסולפה  תודופיה תא קקדו קימעהש איה ,הזה קיתעה /

 ךשמהה תורחא לש הפיה ןויערה תא ודיב הלקהש רע ,
 ,ודחי ומיכסה םיגולואיתו םיפוסולפ ,הירוטסההו עבטה - 2

 ץורמל | ןינע ,םוש ול ןיא תורוצה תוכלמ ךרד רמוחה .ץורמש >
 םירפס וזיאמ ,הארנכ  ,עפשומ) יולה הנהו , תישונאה .הירוטסהה =

 דוע אלו  ,רבדב קפכ ליטמו אב (תינוי"תידוהיה הפוקתה לש
 ,ןויערה תא םיעטמו ,תאזה המכסומה העדה דננ החומ אוהש אלא =

 אוהש אלא ,עבטה ילובנב רוגס וניא רמחה לש ותוגהתהש

 עינמה חכה |. הירוטפהה ץורמ ךות לא  ןאכמ  ךשמנו  ךלוה
 םהינש יכ ,עבטבש ותואמ ורקיעב ללכ הנוש וניא = הירוטפהבש
 :דוסי הזיא לובקל םתנכהב רמחה יקלחבש םייונשה .תאצית םה

 ונילע .קיידב תאזה הפקשהה תא ול ידכ  ,ןבומכ . ינחור 'ההוצ
 בושחל םיליגר ונחנא רשא | ,הרוצה לובגל רבעמ האלה :רובעל

 ,ןלבקל לוכי רמחהש תורוצה  תוגרדמבש  הנוילע. רתויהל .התוא :
 םורמב םדאה לש ולכשש ,הליגרה הפקשהה תא תוחהל \, ונילע

 .רמחה לש ולוכק חכב הנוילע .רתויה הרוצה | אוה \ והוחתפתה
 ,ונל | העודיה | תורוצה .תלשלשל .השדח אילוח = ףיסוהל .ונולע

 אוה יהלאה ןינעה .יהל אה ןינעה אוה איהה השדחה אילוחחו
 ,תירוטסהה הרוצה אוה .הרוצה דופי לש הלענ .רתויה יולגה

 ויולג ראש לכ לע הנהדמה תלענ איה האזח הרוצה םנמא םאו

 תחא תווהת ה הירוטסההו עבטה תאו לכב ,הרוצה דוס לש =
 רחא חכו  ,יחצנה רמחה אוה ,םהל דחא עצמ רשא ירחא ,ןה

 ווולנ אלא ןניא .תורוצה לכש .הולא .תיחצנה הרוצה איה ,םהל |

 ףתושמה  םרוגהו ,םה דחא ךשמה הירוטסההו .עבטה .ותעפשה |
 רתויה = הנבומב * תורוצה תוכלמ ךרד רמחה :ץורמ  אוה  םהונש

 םיירוטסיהה תועריאמה לכ ,יהלאה ןינעה תא םג ללוכה פי 2

 ,םלועב יהלאה ןינעה לש ויולנ םע התובכתסהה רשקב םה

 תוכלמב הלענ רתויה ןימה אלא יניא ורקעב הזה יהלאה ןינעהו =
 העיפש מ הזהה הלענ 'רתויה הרוצה דוסי ירי לע = . תורוצה <
 רתוי וא  ,הירוטסיהה ץורמ לע תיעב םה  תווהתהה איה"

 תישענ עבט ה תווהתה לש תאוה הנוילעה הגרדמה לע :קיודמ ,/
 ונחנא םיקדקרמ םא ,אטבמה תלאש אלא וז ןיא :הירוטסיהה
 קלחל םיארוק ונאש המ ירו לע הירומסיהו עבט ןיב לירבהל <

 תווהתה אלא ןאכ .ןיא ,הירוטסיח םשב תיללכה תווהתהה לש עודי ,
 הנוילעהש אלא ,תורוצה תוכלמ ךרד רמוחה לש רחא ץורמ ,החא
 רקיעב  הירוטסיה : תאז םגו , יהלאה .ןינעה איה תורוצה ןתואבש =
 .תיעבטה תווהתהה לש תישארב השעמל תמאב איה הבָש הנבומ =

 ןמ ןמז םושב יהלאה ןינעה ןמ ירמגל ללושמ היה אל .םלועה
 ,תומרא לע ןוש א רה םרדא ה םע הלגתנ יהלאה ןינעה .םינמזה
 לש ויולגב תונושָה תוגרהמה ,ירמגל רדענ אל 0 האלהו זאמו
 ךרד .תוותמה הנה ןה ,ץראב והומצמטצהו ותורבגתה , יחלאה ןינעה
 םוש ןאכ ןיא יחצנה רמוחהל  םסוחיל עונב  ,הירוטסהה . ץורמל-

 ונחנאש ,תורוצה . תורחא תורוצ ןיבו יהלאה ןינעה ןיב לדבה
 ,םהינש םג. ,יהלאה  ןינעהו ,תויעבט תורוצ םשב ןארקל םילוגר-

 ,לבקל אבה רמוחה לש ותנכהב המצע הדמ ההואב םה םייולת

 . ותוריהבו .יולגה תגררמל עגונב ןכו לובקה ןינע רקעל עגונב 6

 הלוכי הניא ,םדא וא יח לעב ,חמוצ הזיא תרוצש םשכ
 תלבק ירכ דע ותנכהב עיגה \ עודיה רמחה .קלחש םדוק תולגהל |

 רמחהש :רח א ל- תולגהל איה -החרכו מ לבא ,הרוצה התוא =
 ךכ :,הרוצה התוא תלבקל הצוחנה  הלונפה ידיל  ותנכהב עיגה =

 תולנהל לוכי וניא" :יהלאה .ןינעהל עגונב םג רברה אוה

 ל 5 0

 ,הנכהה תא גישה א5  ןיידעש רמוחהמ קלה םוש לע ל

 רמוחהמ קלח לכ לע תורשלו אובל אוה חר כומ לבא ,השורדה
 םינמזה ןמ ןמז- םושבש םשכו .:ךכל תולגסמה הנכהה תא גישהש

 הרוצה דופי ללושמ רמוחה היה הבש ,םלועב תואיצמ התיה אל
 םלועה היה ובש ,םינמזה ןמ  ןמז היהש ' רשפא יא | ןכ ,ירמגל
 ,רוכזל ונחנא םיכירצ תאז ןיבהל .ידכ , יהלאה ןינעהמ ירמגל קר

 וזיא לבקל אוה רמועו ןכימ המוחה ןמ :קלח הזיאש ,ונרמאב יכ
 לכ תא לבק רבכ הזה קלחהש ,םיחינמ ונירה ,השדח הרוצ
 הלבקל ךלוה איהש השדחה הרוצה התואל תחתמש תורוצה
 רמוחה קלחש ,ונל רמוא ,לשמל ,"םדא,'הרוצה לש היולג : התע
 ןיוומש ,ויתחתש עבטה לש תויובלמ שלש ךרד רבע רבכ הזה
 רשפא יא ןהידעלבש ,תולפשה תורוצה ןתוא לכב אוה דמועו
 ךלוהה הזה רמוחה קלחש רמולכ ,יולג ידיל אובל .תאזה הרוצהל
 לש "ןורחאה רמוחה, תגרדמב אוה רבכ םדאה תרוצ תא לבקל
 :אליהפ ןעשיריי רעד עטכישענ ןיע) וטסירא לש ונושלב ,םראה
 םיחרכומ ,תאו ונרכה רשא ירהאו ,(445 'ע ,א'ח עיהפאז
 ויולגב םג הרוצה דוסי תא גישהלו וז ךרדב האלה תכלל  ונחנא
 לכ םלוס ךרד רמוחה תא ץחולו עינמ חכ תניהכב לפש רתויה
 המ אוה הזו . הנוילע .רתויהל דע הלפש ךתויה ןמ ,תורוצה

 ימיב לארשי  יפוסולפו וטסירא לש ונושלב "יללכ רדעה, ארקנש

 :עג הזח ןינעה לע ןיע = ;"דחוימה רדעהה, | ןמ  לרבהב) םיניבה
 ,ךליאו 809  ,ךליאו 805 'ע עיהפאזאליהפ ןעשיריי רעד עטכיש
 .(רועו 588 ,51ל ,471 ,3?ל ,5?8 ,(רוחיב) 868 ,ךליאו 4
 הנוחחאה התילכת ,הנוילע רתויה הריצה .אוה םדאה לש ולכש
 תאוה הנורחאה תילכתה לבא ,וטסירא לש ותטישב תווהתהה לש
 יולג יהיל האבש ,הלפש רתויה הרוצהב םג רכינ המושר רבכ
 ,תיהלאה הרוצהל עגונב רבדה אוה ןכו ..םינמזה .ןמ ןמזב רמוחב
 ,תואיצמה לש  תישימחהה התוכלמב הלגתמה ,יהלאה . ןינעה
 - איה היולתו הגתו = יהלאה . ןינעה לש ותולגתה- .יולה .תמישב
 תנכה תא םילשמה הז .אוה יכ ,לכשה לעב םראה תואיצמב
 , יהלאה .ןינעהל  "ןורחאה \ רמוחה, תניחבב ותולגתסהו רמוחה
 תא וברקב ,אופא ,אוה ללוכ רבכ יהלאה ןינעהל ןורחאה .רמוחה
 תורוצה םלוס לכ תא רמולכ ,יהלאה ןינעה תחתמש תורוצה לכ
 ררעההש ,רברה אוה יולג ןכ םאו . עבטה תויוכלמ .עבראב לולכה
 רבכ ,יולד לש ותטישב ,יהלאה  ןינעה תא םג ופיקהב ,יללכה
 , הלפש רתויה הרוצב םג יהלאה ןינעה לש רורב םשור וברקב ללוכ

 הלעמ אלא | רמול הצור יניא :רבחה רמא :ט"ל ,אימ)
 םמודה ןמ חמצה דרפהכ .תימצע הדירפ הילעב תא רירפת
 הל ןיא טעמו ברב הדירפה לבא ,המהבה ןמ םראה דרפהו
 .תמא ךרד לע הלעמ הניאו תירקמ ההירפ איהש ינפמ ,תילכת

 יכ | ,יאנת  יתלבמ היה (ןושארה) םדא יכ .,,+ היצ ,א'מ
 ,הרוצל ּרָתַב רמוחמ ,לוכי םכח השועמ תומלשב הנעט ןיא
 אלו ,(אהאש יתלא הרוצלל אה ראתכא הדאמ ןמ) הב ץפח רשא
 אוה ךורכ יולה) םאה םדמ אלו באה ערז תבכש גזממ ענומ ענמ
 ורמח .אוה .םאה לש הדנה םרש ,וטפירא לש ותפקשה ירחא ןאכ
 (באה לש ערוה תפט לע איה היורש רלוה תרוצשו ,דלוה לש
 לבק רשא אוהו . . , תוקניהו לודגה ינשב הגהנההו תונוזמהמ אלו
 ,(תישונאה | תלוכיבש המ  תילכת לע לכשהו ,המות לע שפנה
 רעב היחאלאלא הוקלאו) לכשה רחא (יהלאה ןינעה) יהלאה חכהו
 ןיע  תויעבטה תורוצב יהלאה ןינעה לש :ומושר רברב .(לקעלא
 ,הזה קרפה ףוסב קיתענש ,גיב .ר"מ

 םדקש המ תחבש רבכ ןכ םא .. . רבחה רמא + גיק ,א'מ
 בל היהש שיאב יהלאה ןינעה לח ךיאהו ,םדא ערז ךשמהב
 ונניא | ,הפילקכ .ותלוזו ,אוהה רואל לבקמ באה תלוגסו ףיחאה
 ינבמ םילרבנ ,בלו .הלוגס םלכ ,בקעי ינב ואבש רע ,ותוא לכקמ



 < נל ןוילגנ

 רחא ןצמ םה ולאכ םתוא םימש ,םייהלא םידחוימ  םינינעב 'םדא
 ,האובנה = תלעמ | םלכ  םישקבמ ",(םיכאלמה עבטמ-) .יתובאלמ
 2 / +... הילא םיעיגמ םבורו

 יוארש ,ימל .הפוצ ומכ (אוה) יהלאה ןינעהו ...: ד"י בימ
 רשאכ . םידיסחהו םיאיבנה ומכ ,םיהלאל ול היהיש ,וב קבדהל
 לוחיש . ויתודמו ושפנ הוהשנו ,ויעבט ומלשנש ימל הפוצ לכשה
 ומלשנש ימל הפוצ שפנהש ומכו ..םיפוסוליפכ ,תומלשה לע וב
 אלאמר) הריתי - הלעמל תנמ ןזמ המ לש ה םייעבטה ויתוחכ
 :םייח | ילעבכ>) . .םויחכ = ,וב לוחתו ,(ריזא הלוצפל אדעפתמ

 גאזמלל) . אתוכיאב ,.תושה . גומל .הפוצ עבטהש ומכו ..(ןאיחלאכ

 ,:חמצ היהיו - ;וב .לוחיש ,(אחתאיפיכ יפ לראעתמלא
 שפנה .יהלאה ::ןינעה ןוימד םּושָו =: 95- -94 'ע ,ויכ ,בימ

 ורדסנו .ויעבט וותשנ רשאכ  ,ימהב .,יעבט .ףונב  הלחה  ,תרבדמה
 ןוכנ רורס (8ל הרעה  רלפשריה ןיע) םיישארהו םינוילעה ויתוחכ
 ,ביטימ .יהלאה = ןינעה ןכא . ,, תומהבה ןינעמ הלענ רהוי ןינעל
 לבקל = ןוכיו . רבדי> (הזיא)- .רחוסיש .(ו) :תעבו לכל. בוטה הצור
 רשֶאכו :,תעדו !המכחו :רוא 'וילע .לוצאל ונממ .ענמי .אל  ,ותגהנה

 יהלאה = ןינעהו <... .ודספה היהיו ,רואה לבקי אל  ,ורדט/.דספי
 םא יכ .רבחתת אל שפנהו ,לכשה תלבקמ שפנב םא יכ לוחי א5

 ,רוקמ יתלב ול רשפא יא  (יעבטה 'חורהו) .יעבט םח חורב
 אוה הלותפה ןוימדו .; הליתפה .שארב בהלה .רשקהכ ,וב רשקיש

 .םה ךשמ .לא ךורצ .בלהו ,בלה
 םישעמהמ :השעמ - לכ .םע לח: הוהו ...:נ"נ גיב ,'ה ,נימ

 הרותה ישעמ יכ  ;יהלאה ןינעה (תונברקה ישעמ :: רמולכ) הלאה
 םרועיש | ןיאו " ,ארובה .תאמ תורעושמ םלכ ,תויעבטה תויווהכ
 תורעתשמ תויעבטה = תויוהה הארת רשאכ :םדו רשב תלוכיב
 רבד  טעמבו  ,העבראה םיעבטה ןמ םגומהב תוכרענו .תונזאתמו
 םויחמ םהל היואר איה רשא ,הרוצה םהב לוחתו , ונכתיו ומלשו
 רבד .טעמבו | ,ול היואר איהש ,הרוצה גזמ לכל היהיו ,םיחמצו
 לודג .םוחמ טעמ .הרקמ הריספיש ,הציבה הֶאְרִת אלה ,רספי
 םומח  הנמילשיו ,חורפאה תרוצ לכקת אלו ,העונת וא רוק וא

 לע הרוצה וב לוחתו ,תועובש השלש | התוא | תלוגנרתה
 . תומלשה

 ,אוהה (ףנצלא) ןימ ה לכ :הלעמל 941-840 'ע ,'ג ,דימ
 : . םיאיבנה לכ רמול הצור

 הריציה יתגררה רבכ יכ ,םעטהו :848--%4ל 'ע ,םש
 לא ,םיבצחמה לא .תודוסיה ןמ :המכתה רדס לע היתאבהו
 רשא ,יחה לא ןכ רחאו ,םימו ריואב רשא ,יחה לא ,םיריצה
 רחא ןיאו  ,תואלפנה  תועיריהו םיכזה םישוחה ילעב ,ץראב
 ,יהלאה .גופה ןמ הבורק  איהש הנרדמ אלא איהה הגרדמה
 ארבו ,(יביאלמלא יהאלאלא סנ'גלא בראקת 'הבתר אלא) יכאלמה
 - 7, ויכאלמ תרוצב םדאה

 וירחא שיו.,, :%545--544 'ע םש

 םאו  ,איבנה הנגישי אלש הנרדמל :עיניש
 ..(. (הביכרת 'לקנא) .ותבכרה

 דע ;קדמ רתוי קד
 קתנת .,הילא .סורהי

 איהה היארב ךא ,השקחב גשוי אל 'ה ןינע לבא : ויט םש
 וניממ ררפיש טעמכ םראה | בושי הב רשא ,תיאוכנה
 הב ידלא) תרחא | חור וב םנכתו ,יכאלמ ןימב קבדיו
 ריצתו יכלמ עונב לצתו :העונ קראפ ןא דאבי ןאסנאלא ריצי
 , (תרחא חור היפ

 םנ ןוע : הזה (ףנצלא ןימ ה תחלצהל העצההו +: ז"י םש
 ,ג"ב .ןמיס

 שמתשהל ףופכת :שפנ : לכו ,., :309--808 'ע ,"י ,הימ
 << ןמ המואמכ םיעבטה ווהשנ אלו = ,הל ונַכוַה :רשאכ ,היתוחכב

 5ועה

 ,.תינויחה שפנה לע הריתי הרוצ ילובקל ףסכנ ונניאש ,ימהבה יחה "
 לצא" תול'כי ןיאו ,חריתי הרוצל ופסכנו ,םדאב וותשנ לבא"
 עיפשמה אוה אוה יהלאה ןינעה ןאכ םג : קול יהלאה ןינעה

 'םייח .רוקמ,' ,84"'ש' ,880 "יע -- 80 הרוש ,819 "

 אלא ,לכב תמשפתמ ו ל צא הכי להחו ךרבתי .ןושארה לעופהל

 ..עבטה .םלוע ןמ * גילפמו .ךלוה יולהש דועב ןיללכה רמוחה י

 : הז אוה המוד ותטישבש  ינפמ ,ירוטסיה-יזיפטמה = םלוע "ךותל
 .,ןיעבטה יטרפה רמוחה לע יונב אוה םגש הזב יעבטה םלועה לא"

 .(אובי .ףוס)
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 ןינעה לש ₪ תחת רמולב ו הנוילעה הגררמה תחתש תורוצה תא

 < ,(יאובנה ןימה לע . .אלא לח . ונואו ,םצמוצמה .ונכומב . יהלאה

 תודמהו ..,, לעפנה ילויהה. לכשה , תאהקנ- ,הריתי הרוצ -וילע .לצאו
 הלעמל . .חגרדמ לא... ףסובו .,,.. .(גאומלא)  גזמה .. ירחא  תוכלוה
 ,ךרכתי וינפל .  תלי .ןיאש- .,. תיהלאוה. הגררמה יהו. ,ותגרהממ
 0 *א3ל .ואלש. המ: ,רמד לכל: ןתונ אוה-.לבא

 יע  ,הגטמ₪6ץ .תאצוה ,טוגא דג]86 .ןיע הלאה םירברה" לא
 קנומ תאצוה ,

 הש קבהו :א'נ ןמיס ,'ה רמאמ ,185* זירפ .,)((1ַַק6ְפט ורפסב

 . רמוחה יכ הז ןוימדו .קוחרהו בורקה ףלחתהב תפלחתמ איהש
 ,םויח ילעבְו  חמצה רמוחכ , תוטרפה .הרוצה לא קקותשי יט רפה
 " םהו  ,םויח :ילעבו חמצה  תרוצ .לבקל  ,היוהב םיעעונ תמה
 :שפנה ןכו .םהב. תלעופ .תימרפה הרוצהו ,תיטרפה הרוצל םילעפנ
 .תשחומה רמולכ ,הל התואנה ,הרוצה לא קקותש ת תינויחה
 5 שפנה יכ ,הו ,תולכשומה תורוצה לא קקותשת תרבדמה ןכו

 <  רמוחכ הלחתב איה ,ןושארה לכשה :תארקנה איהו ,תיטרפה
 /  ,,,ינשה לכשה ארקיו לעופל אצי ,ישילשה לכשה אוה ,הרוצל לבקמה

 = תיברעה הלמה םוגרת .איה ןאכבש "קקותשת  תירבעה הלמה
 ןכומ .רמוח .הזיא .לש  "הקושתה, 1 הב שמתשמש | ,תקושת
 > וטסירא לש הקיזיפטמהב ייללכה .רדעהה, איה ..הלענ רתוי ה
 .,.וירבד .לע המה :םידסוימ יו | ,הימ ירזוכב יולה .ירברש .,אוה יולג
 ש- ,ןאכ - רברמה = ,לוריבנש אלא = , הפ: 'ונקתעהש לורובנ - לש
 ונאה לכשה דע אלא הנומו ךלוה וא ,ימרפה 'רמוחה
 " תריפסב םהש ינפמ ,ותטישבש  םיינחורה \ תומלועב < ענונ = וניאו

 = לננובתה םיפושנה תכימתמ  תוקוסע תונוש הקרצ- תורבחש העשב
 "| ועוגנל הכומת םועוצמ המה ,םתלועפל כחרנ .רכ .הזב שי יכ , םותוסמה
 ./" םוללמאהו :, (הריד רכשל תיקרות הרילו החפשמ לכל קנרפ תעבראב) הפרשה
 =< םוקרמ ר"דה \ןכ ,,ונעמש םנמא , תאזה האיצמה לע  קפס ילב ולפנתי- , הלאה
 0% ינפל ,!ללה "םוביטימ,ה ינשמ 'ףוטה תא איצוהל- םילדתשמ רירבחו

 = הדעה ישאר 'לע תלטומ :הבוחה | ,יראה תא .עיבשמ < ץמוקה .ןיא ךא .,1תוא
 ו + הזב לדתשהל

 הופנכ  תא- /השרפו עהולוחה "האב" שאה ירחא
 = 'םנמא . םירזהי םיסולכואב הבורמה ריעה  רברפ 'ו ק פח לע טרפבו הרובה
 .תיללח התכרה םעפה ךא ,הנשו הנש לכב  .ונלצא .ערולוחה איה היוצמ
 , האבו הילמורל הרכעו הינכלא לע.הטשפ םשמ  ,רימזאב התארנ הנושאר
 ,םירברפה רתימ רחא לכב ךא .אטשוק ירברפ לכ לע הטשפ םשמז ; יוקסחל

 " תבשה םויב .  םובר םוללח הלופה יוקפחבו סוול :םילוח השלש םינש קר ויה
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 . םש ורכג ,דחפהו הכוכמהו ,רחא רברפ
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 ןאלמ תסנכה יתב .םינוידפ םינתונ) תורפושב  םיעקותו תוחילס םירמוא וליחתה
 םדבו , וטחשנ (תורפכ) תונכרק ,וקלרה דימתה תורנ .ףטו םישנ ,םישנא
 לא וולנ םינויה םג םיקרוטה םג * . םירוחה םהיחצמ תא םירוהי וביטרה םחה
 ,בשוו ךלמ לא :ריעב תואידק לש  היבוברע , םיללפתמ וליחתהו םידוהיה
 ... רעמסאנ רעטאפ , האללא האללא

 רתיב ותמו ולח המכו ,477 ןתמו 919 םויה דע ולח רבלב אטשוקב
 תאוה הנשב םג לצנת הארנכו , ןגוחכ  הנודזה יקינולס .תעדל ןוא םורעה
 רברפה קלח ,השפ יריפ היה הריבה ריעב הערה רוקמ , הרכעש הנשב ומכ
 ,הפשאה םגו ,הלח הימיממ התש רשא לכש תחא | ראב האצמנ םש ,יוקסח
 יהתו :יוארכ .הפרשנ אל , יוקפח ירחאש קמעב םיפרושו םיכפוש ויה רשא
 הנמו טקפרפה אב םירהצב ןושארה םויב .  ערילוחה יקריחל טלקמלו הנחצל
 םיאפור  םויקנ םולכאמו  ףסכ ותא איכה אוה : םירוהי העברא לש חיסימוק
 הקברש םיתכה לע .הפגמה תא טעמ רוצעל וחולצה ואו  ,םירטושו םיבר
 ובושוה תולוחו תוינע .תוחפשמ םישלשכו םיומוש ודמעה םהב הלחמה
 וניחא ןיב דאמ הבר תוינעה .(םיה תפש לע יקנ םוקמ) שטאגאראקב םילהאב
 תבוטל םולכ ןיידע התשע אל המצע הדעהו , "השפיוריפ,ב טרפבו יוקסחב
 תבשה םויב ; הלחתבכ םולודג הכ םניא  שואיהו דחפה ךא , יוקפח יללמוא
 ולכי אל דועש , יוקפחמ ץוח  ריעב םיתמ העשתו םולוח 43 ןיה ,בא ה"כ
 + תקיודמ הרופס חב תושעל

 ,חמש הרומאמו תידוהי הבשומ .תאצמנ (הנטקה היסא) הרוגנא ךלפב
 רתו ינב ומכ וז .הבשומ ינב .םונש רשע ינפל א"קיה ידי לע הדסונש
 תאמ טרפבו םהינכשמ תובר תוער ואשנ ,א"קיה י'ע םש ורפונש , תובשומה
 תא תז ללגב ובזע םירכאה תוחפשממ תורחאו ,  היסורמ ואבש םיסיקר'צה
 ובשי ןורחאה ןמזב , הינמורו הוסורמ תושרח ואב ןמוקמבו , ולאה תובשומה
 הרקש תצר ד"ע הפ ועודוח תועובש ינש ינפל הגהו ,החונמב טעמב
 ט"ו ןב דחאה , הבשומה התואמ םירכא ינש :השעמ הוה ךכו ,הרומאמב
 םישגא השלש םהולע ולפנתיו םיצע תורכל הרעיה וכלה , הגש ב"ל ןב ינשהו
 לא עיגהל הבר תוצמאתהב חילצה ריעצהו , תמ דחאה . חצר תוכמ סוכוו
 ןאצמנ םוחצורה ,םירלי השלשל בא היה תמה .חצרה רבד תא רפסלו  רפכה
 תא רקב ,חצרה רבד ישב םכחל עדוהב .  ןירל ורפמנו םיבר םישופח ורחא
 העונח תאצות אוה הז יכ , םיעטיו בצמח לע | וינפל ןגואתהו לודגה ריזוה
 , תימשיטנא העונת םוש הפ ןיא יכ , ברהל ראב רוזיוה . םירוהיל תדגנתמ
 הינודקמב םירצונהו םימלשומה  ןיבש םיררוכה םירקמה ןמ אוה הרקמ קרו
 םילשורובו תוריבב םורטושרתונחת םוקהל לודגה ריזיוהל עיצה ברה .המודכו
 וז העצה . םינינבה תואצוהב ףתתשהל תונוכנ תוירוהיה תובשומהש ,רמאו
 תימלשוריה תושרה רשא לע ברה ןנואתה ןויאר  ותואב . לבקתהל הבורק
 + ןיהש םושעמ ול רפפיו תועקרק : תונקל םינמותועה םידוהיה תא העירפמ
 תוטבהו הלאכ םושעמ לש הבותכ  המישר ול תתל ברה תאמ שקב רוזיוה
 , .וניחא תבוטל הרתפלו וז הלאשב ומצעב ןייעל

 םויב  םידוהיה אבצה ישנאל שפה תתל המחלמח רש תאמ שקב ברה
 ,תכשח םויכ םירוהיל שפח ןתוי תועש יתש קר יכ ,בושה רשה ךא , תבשח
 , ןושארה םויב םירצונלו יששה םויב. םימלשומל ומ

 . החדה ה ההההיהידה

 התיח | קישצומב + םייסוקמה םינותעל . םיבתוכ (פולאח) אבוצ"םראמ
 לא ועיגה .תיולח ינבשכ .ונריעב ר'בא ,קואוד בקעי יבר לש וגב תיול
 םגו םוניבס , םינכאב  לעילב ינב לש הרובה םהילע ולפנתה םירצונה רברפ
 רשא ירחא וסוניו , בוחרב תמה ןורא תא ובועיו ןלחכנ | םירוהיה , םוחדקאב
 םתמ תא 'ובקל םירוהיה ולכי תודחא | תועש ירחא קר , םהמ השלש ועצפנ
 + םירטושה תרזעב

 הר ליוקאחדחיההו דק

 בשוו ילוקאשט רפכב + וגל םיעירומ (הלפונורדנא  ךלפ) .הפילקריקמ
 הלולב יחיו = . תלוכמ לש תוגח ולו ,ומש הגנאראז םהרבא ,דחא ירוהי קר
 , מ"ומ םוש ולב םתא תכלל והווצוו אבצ ידגב םושובל .םיררוש השלש ואביו
 ורו םיררושה ךא ..וידלו תשלשו תשא וילא \ ורהמיו הרועל ארק ירוהיה

 - .םהיתונולח רעכ ובה רפכה יכשוח רח ו : הקוחב והוחקיו ןהועצפוו ועורזב =
. 

 ,םהרושה טע .םחלהל םיחֶרקא | םהיריכ ןיאש םרמאב ,המואמ ושע אלו
 תולקח ירחאו א'זעב חרועהמ תושרה ידיקפ רתיו םקמיאקה אב רקכב
 ₪ שארבו םוניוזמ םיירפכ םישמחו םיתאמ . םוירפכ השלש ורסאנ תושיררו
 ןןוחאה ןוילגב . םירדושה תא שפתל ואצי םירטוש ינש םהמ רשע השמח
 ,,ישפחל אצוה יובשה ידוהיה וכ  ,םיארוק ונא "רארריב הל יד זוב,ה לש
 + ופוגב םלש

 לאח םומיב  הזגר ונתרע : ריגיבאהל םיבתוכ (ןוי ץרא) הסיראלמ
 השט , דחא ידוהי לש ותפוג . ידוהיה תורבקה-תיבב םיתמה דובכ לולח לע
 ,התורכ תינמיה ורדיו ורבקל ץוחמ אב:העשתב האצמנ יקאבמאב ןהכ
 תא וע הארנכ .םיגוי יגש ורפאנו  תוניצר השירדו הריקה התשע הרטשמה
 תונמיה רוה תומצעש ,  םינימאמ םירעובה םירכאה , תורעב ברמ תאזה חלבנה
 כשל קחה פ"ע אוה הלאכ םיעשופ לש םשנע | ,ןאצל הפורת ןה תמה לש
 .רהסה תיכב הנש הרשע שמח

 עשתו םירשע .יקינולסב ולבק .תאזה הנשה ךשמבש , תבתוכ "הקופיא,ה
 תורענ שלש רוע ורימה רבעש עובשבו , תומלשומה תדה תא תוידוהי תזנב
 ידוהי>ותלבה ךונחהו ךונהה יא :ןה תובפה .םלשיאב ןתד תא תוודוחי
 , םירוהיה רפסה יתבב םגו םירכנה רפסה יתכב םג תולבקמ וניתונבש
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 תא תירוהי חשאמ .אבוצ:םראמ לכק ,  חאבאפ , לודגה יקרוטה ןותעה
 הלולב גרה פולאחמ הויחאלאפ רידאק לורבא | רנוילימה : תאוה המרגלטה
 ופ לע ףא .ינוא הרזע ינעה םוחפה שרח ,  ילעב תא חיקיבמישמ ןגב
 וע הרורכה תודעה תורמל ,חצווה תא ואצמ אל דימ הצרה רבד עדונש
 לש ח'ודה תא ןוכנ אל ןפואב וראב , דיזטב השענ חצרה יב ,תויארו םידע
 השמחב הכוה חצרנה יכ , ודיעהש םידע םושמח ירבד  תורמלו םיאפורז
 ,םושפ גגוש רותב קר ןמזוה םשאהו רבדה השענ הגנשבש ורסג , םירודכ
 הרזעל הכחמ ינגה ,הבר תוממותשה ריעהש ,הזה הנושמה טפשמה ירחא
 המ םרקהב ושעי יארובש | , תינמותועה | תונותעהו םיטפשמה .רשמ הנגהלו
 וחלשיו איה  תילנויצוטיטסנוקו תישפח ונתפוקת יב ,םעה ערי ןעמל ץוחנש
 לע ן תזה ןינעה תא  רקבל  ןידה תוכלו רוגיטקל הרוקפו רחוימ רקוח
 , םומותו העבראל םאו חצרנה תשא ,הפילוב : םותחה

 תינשה תלחמ הצרפ , יקינולפל אטשוק ןיבש ףוחה רוע , חלאואקב
 טהמ ,רבעש שדחה ךשמב תאזה הלחמב והמ שיא םינשו האמ ; הפקת לכב
 תבס ; םינעוצ ראשהו םינוי םישלש , םיקרוט הרשע ,םירוהי רשע השש
 , תלכ רועב ררושה ארונה ןויקנהייא איה הלחמה תוטשפתה
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 קייצ לודגה ריזול .ישארה ברה י"ע החלש תיאטשוקה תירוהיה הרעה
 חלש לודגה ריזוה .  לוכממסב הפרשה יעוגנ דעב  תיקרוט הרול םיתאמ לע
 פג , תונמותועה ץראל םתבהאו | םירוהיה ןומא תא ללחו הפי הדות בתכמ
 , ןטלושה רוה תנתמ ירחא ,תינ ש ה התיה תירוהיה הדעה תנחמש ,עידוה

 יעוגנ תא רב ,  ינמותועה  םורחבנה תיב | אושנ ,יב הזיר רימחא
 םשור השעש המ , םימוחנת ירכר 4 םהילא רבדו טאלאבכ םידוהיה הפרשה
 אוה םג רקב ,ירנפא , יגרפ , יאטשוקה ידוהיה השרומה . םיללמואה לע הפו
 פדתשתו םהל םג גארת הלשממה יכ ,םהל עידוהו , םוללמואה ויחא תא
 + םידחא םישרח ךשמל | תוריד םהל אוצמל

 \ ., יחרזומ לאלצב
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 \ ל לש

 .יִרְבַעָה קֶנּבילֶאיִנולוקה .לש תיִלְלַפַה .הָפְסָאָה
 :וקה .לש תיללכה הפסאה ליזבב .התיה א"נמ 'כ .'ב םויב

 . ירבעה :קנב:לאינול
 תיללכה הפסאה לש לוקוטורפה תא ארוק ןאמיינ רמ ריכזמה

 , הנורחאה
 .1010 תנשל ןובשחה תא ארוק ןוס לנצק
 הושמו םירפסמ וזיא ןייצמ הצרמה . הפי וחתפתה םיקסעה

 לע םג רבדמ הצרמה ..תמרוקה הנשה לש םירפפמהל םתוא
 -ילננאה קנאבה לשו יאנותשלפ-ילגנאה = קנבה לש  התוחתפהה
 תודוה ןגוהכ םיחתפתמו  וללה תודסומה םיכלוה ללכב + יניטנביל
 םוירוטקרידה + ןודנולב יזכרמה קנבה דצמ םהל שיש הכימתהל
 -- 5% | לש הדנדיביד וז הנשל םג עיצמ

 .ספדומה ץנאליבה לש םיראילפמזקא םיריצה ןיב םיקלחנ
 רברב הלאש .דימעי ..האבה תיללכה הפסאבש ,עידומ  ריכומה
 קנבה יפסכ .תרבעה רברב יעישתה :סרגנוקב הלבקתנש הטלחהה

 -- , לארשו .ץראל
 הטלחה הלבקתנ אל וו  הרוצבש * ,עידומ  ןוסלנצק ריד

 ,"אבקנבה לא ורבעש םימוכסה דיע םיטרפ רסומו ,רבעה סרגנוקב

 לש םיקסעה תגהנהמ ןוצר-עבש וננא םוקניפ ר'ד
 לבש אלא ,הנטק איה  הדנדיבירהש ,אל | אוה רקיעה . קגבה
 הדובעהש | ,חיכומ | םאונה -- , הטועפ .איה .קסעה תוחתפתה
 --הנורחאה .הנשהמ חוירה .לכ :. ירפ \ לכ. האיבמ .הנניא ןודנולב
 הסנכה הֶכְננ םא ., יאניתשלפ:ולגנאה קנבהב םיקסעה ייע קר היה
 ןיא ינודנולה זכרמהל .תמרוקה הנשה תמועל ןוערנ ונל אצי  ,וז
 תצפהל פיהכ5 ,גאוד אוה ןיא סאו ,ירחסמ ךרע םוש אופא

 : (כ'חמ) , םויקה תוכז ול ןיא--להקב :תוינמה
 ינפמ הזריבב  םיכלהמ ןיא וניתוינמל .ןוסלנצק | ריר

 ."םידסימ תוינמ, 5ש רסומ אוהש

 רספה האיבמ ,לפישטיואב הקלחמה .גרברלונ .ב
 5ש התרטמ אופא איה המ ,לאוש  אוה .הנשב הנש ידמ
 ךירצש ,הפ רמא קנבה לש תחקפמה הצעומה שאר .וז הקלחמ

 ,אופא ןכ םאו .ער  קסע לע .רתול חור .ץמוא ,ונל היהיש
 ,ותעצהב .וקפעתה אל עודמ
 -- * וז הקלחמ לש הלוטב רברב

 ררבל ונא םיכירצ .קנבה רדגנכ :רבדל ץפח .ינניא .פורט

 הארמ ץנליבה .קנבה לש חתירקיעה תערנמה איה :המ  ,ונמצעל
 % הז חויר  אוה ןיאמ + שיייל ףלא .רשע העבשמ רתוי הטורב חויר
 תעבראכ | איבמ "הז -- 'ק"פאהב | שיייל 98,808 .קנבהל ול שי
 + בשו רבוע ןובשחב שייל 50000 הז דבלמ ,חויר ש"יל םיפלא
 אטשוקב | קנבהב <> .ךרעב שייל 4800 = םינכמ הז | םוכס
 ךסל בורק רבכ ירה = .ש"יל 900 --.חויר- -תוינמ .ש"יל 0
 , ש"ול 0

 לכמ האמל | םיזוחא ינש  קנבהל | םינכמ \ תמיקה ןרקה
 40,000--ףלא  תואמ .עברא .ךסמ ירה ..לבקמ .אוהש םיפסכה
 ,שיייל 40,000 ךרע .ירטשב תמיקה ןרקהל שי וז דבלמ -- . קרמ
 , שייל ףלאכ--קנבהל : ןתונו = קנבלאינולוקה יריב חנומ הז ףסכ
 םינתונ אוה ופסכמ .קנכה יקסעש ,אצי הז לכ תא הכננ םא
 ,ש"ל 5000 ךרעב ה'סב

 ולש םידחוימה | ויקפעמ  חיורה קנבהש ,בותכ "טלעווה,ב
 ,.ש"יל םיפלא תרשע ךסל תולוע תואצוההו ,שייל םיפלא תעברא
 היה אלא ,םיקסע םוש השוע קנבה היה אל ולא
 םיפלאמ .רתוי אל : תולוע .ויתואצוהו ויה -:יזכרמ  .ררשמ  ךותב

 . שייל  םיפלא :תעברא לש = רספה  :ואיבה \ ויקפעש- ירה--,ש"יל <

 < העולם  3% | 39

 'הנורחאה תיללכה  הפסאב .סינְכהש

 ,שמשמ

 "וא ,קנב וא :תויהל .ךירצ ןודנולב .קנבה : הלא יתשמ תחא .ךרעב
 ותחלצה-יא תא .ראבל רשפא יא .חרזמבש םיקנבהל יזכרמ דרשמ
 ףוט ףוס ונא : םיכירצ ,תבשב רוגס אוהש ,הזב קר קנבה לש
 :העשה . םוירוטקריד םוש השעמב קנבהל ןיא--,בצמה תא ןקתל
 מ .םיעדוי םניא--תחקפמה הצעומה ירבה לש הרשעמ  םיקלח
 "לכב םה םידרופמו | םירזופמ = םוירוטקרידה ירבח --.םש השענג

 אוה .רכש םילבקמה םידיקפה קר  ,אופא  ,וראשנ =, תוצראה
 חהומבש = םיקנבהל יזכרמ ררשמל קנבה תא תושעל וא : עיצמ
 ןוחתו ..קנבה יקסע לכ תא רקבתש ,תרחוימ הדעוב, רחבל וא
 יי : . םתיא חיבשהל ךיא ,םיעצמאה לע

 ניא  ונלש | תוינמה םא | ,לאוש תוינכאה ילעבמ דחא
 וקמב 105 תוינמה ריחמב תעכ םיחקול עורמ ,רחופל תורבוע
 .רחסמה קושב םיכלהמ הל ןיאש הינמש רשפא יא אלה ,100
 .(9[ ץאמ) עובקה ריחמהמ הוי הלש רעשה היהי

 / .וזוא  אצמל ךירצ  .(תירבע רברמ) קי צשרוטנוק
 ::ןבאב הנייהת אלו םינוק ןהל הניאצמת קנבה תוינמש .,הלובחה
 :ןה וניתוינמ םא ,ונל רברה אוה הפרח :יכ . םיכפוה הל ןיאש

 , אמלע אפסחכ
 --וקנבהב םיירקע םינוקת איבהל עיצמ סו קצורב ריד

 . םיכירצ ןודנולב ,םיקסע םוש תושעל .ךירצ ונניא ןודנולב קנבה
 ולגנאה לשו = יאניתשלפהילגנאה קנבה לש םיטקפאה קר אצמהל
 איצוהל ךירצ םוירוטקרירה---, רתוי אלו םיחיכזמ ינשו יניטנביל

 ..היסורבו םירצמב םיגושה םיקסעהמ ףסכה תא טאל טאל
 < היפימוק .רוחבל אוה פורט רמ לש ותעצה .ןמיה ריר

 , | לולע הז רבד ,תיללכה הפסאה םעטמ הדחוימ .תרוקבל
 ודעוה . ,תלעות םוש הז רכה איבי אל הז דבלמ ..קנבה .לע .לצ
 ,יונעשונ אל .דוע .הזב לבא | ,תוערנמו תואינש 'וזיא ילוא ,אצמת

 = --וקנב ינינעב םיחמומ .תויהל וזכ הדעו ירבח םיכירצ .לכ םרוק
 - תא קנבה תגחנהל עיבמ אוה ןנכשאבש םיינויצה זכרמ םשב
 "' ,תושעל קנבה תנהנה תרמוא םירעצ זיא ,לאוש אוה = ,ונוצר
 ו היהי רשפאש ,םיאנת ארבלו יחכונה בצמהמ תאצל ידכב

 : . הדנריבירה תא .הז 'םעו חוירה תא
 0 לע וריעמ .םידחא תוינמ-ילעב .םשב ןנואתמ .ל ט פש אגוה

 .-" אוהשכ םירוצעמ שנופ | יולפרבב וטנוקפירל קנבה רשא
 לע רעטצמ = םאונה ,ונלש קנבה י"ע ןורנולל םיפסכ ריבעהל
 . .הינמרגב ללב .העורי הנניא ק'פאה רשא

 "ורבה 0 ועלב םיעמוש טירקל ירבח ל קנבה לש
 : הי ה הרבח לש םוירוטקרידה םג םא ,לאוש אוה , תרוקבה
 5 , + תוינמה ילעבל . ךכ סחיתמ

 לנא  םג ערוי החקפמה הצעומה רבח רותב .רשיפ ןז
 "אבל .םיכירצ ונא ןיא לבא ,םוירוטקרידה .תרובעב הברה רקבל
 , העורי הגלפמ ינב לש תרוקבב הנהנההל

 ..וומסוחי % ונתוא םישאה םיורטש ר"ד .ןוספלוו ה
 ,ךכ תסחיתמ התיה | תילגנא הרבח םנ /םא ,לאושו  םירקבמהל
 הירשפא התוה אל תילגנא הרבחב לבא .הלש תוינמה \ ילעבל
 בטיה ,םיחתפתמ קנכה יקפע ןיא  עודמ ,םילאוש- -,וזכ הלאש
 וגס קנבהש ,הזב .עירפמ אצומו קנבל קוקוה רחופה אלה לבא
 :הרנדיביד תתל .ידפב : ,ונילא \ רתוי ..הנופ ןננוא ,ט"ויבו .תבשב
 םיחוטב יתלב םיקסע תושעל םיכירצ = ונייה--הלורנ .רתוו הרמב
 : .ומויק .תונש .ךשמב :איצוה קנבהש | ,ןובשחב  :דוע/ איבהל שי
 ;פשרורו םיאב "אלה םתאו ,תונויצה יכרצל  קרמ ןוילימ .יצחכ
 .תמשנהל רסומ אלא מ רסומ .קר היהי אל קנבהש ,דימת

 ן ו י ה



 --רקיעה תא יתאצמ אל ןוספלוו לש ותבושתב .ןמיה ריר
 ידכב ,תושעל םוירוטקרידה רמוא המ .יתלאש לע הבושתה תא
 -- 1 בצמה תא ביטיהל

 םא ,הפוריאב םישק הדובעה יאנת םא ,שיוטנב ןמרונ
 םיכירצ םתייה --- ט"ויו תבשב הריגסה ינפמ הפ חיורהל רשפא"יא
 .ייאל קנבה יפסכ תא ריבעהל ונתעצה .תא לבקל

 סיור ש ריד :םוירוטקידה ירקבמל הנוע ןוסלנצ ק רייד
 ,םוירוטקרידה ירבחו תוינמה ילעב ןיבש םיסוחיה תולאשב הפ עגנ
 םילולעה םירבד הפ עיבה פורט 'ה .ראמ הבושה איה וז הלאש
 חותפל הפ ושרד רחא רצמ .דוסי ילב םתוא רמאל ןיאו , קנבהל קיזהל
 ,הינמורב .הקלחמ תחיתפ ושרד ינש רצמ ,ןורנולב השרח הקלחמ

 לכ תא ריבעהלו ןודנולב .הרובעה לכל ץק םישל ושרד רחא רצמ =
 ונא ןיא -- תורחא תוצראב תוקלחמ תחיתפ דיע = .ייאל ףסכה
 םורגנ -- י"אל םיפסבה לכ תא ריבענ םא םלואו .ללכ םיבשוח
 :רחטמ יקפע דבלמ הבורמ הדובע שי קנבהל .קנבהל רספה הוב
 אצויכו בושיה תרשכה תרכח ,תמייקה ןרקה יפסכ לע ןמאנ קנבה
 אלש הרצ לכ לע םג אוה ץוחנ ןודנולב קנבה לש ומויק .,הזב
 תונודקפה ילעבו י"אב קנבהל הקוחד העש עיגת םא ."אב אבת '

 אבל לכויש רסומ היהיש בוט--םפסכ תא ייאבש קנבהמ ושררי
 . הדנריבירה 'טועמ לע תונולתה רבדב הנוע םאונה -- =, ותרועל
 םכילע -- .החובג רתוי הדנדיביד ןתי קנבהש | ,םתא םיצפח םא
 םישמתשמ םתא ןיא עודמ .רחא ןפואב קנבה לא.סחיתהל לכ"םרוק
 ?הז קנבב םיטרפה םכיקסעב

 לכקתמ ץנאליבה | .םיפסכה תונובשח תא לבקל םיעיצמ

 .דחא הפ
 1910 תנש*ל הדנדיביד תתל העצהה תא ןינמל םידימעמ

 -- .דחא הפ תלבקתמ העצהה .םיסנפ השש ךסב
 ומסרפתנש ןהכ .מ 'ה לש םירמאמב עגונ ןמדירפ ר"ד

 תיטרפה םתלעותלש ,םוירוטקרירה תא םישאה םהבש ,הרבעש הנשב
 ףסכהמ קלח ועיקשהו י"אב תושדח תוקלחמ תחיתפל ודגנתה
 יתייה .ינאשו ,וז הלאשב קפעתהש דובכ לש ד'היב -- | ,.אופורב
 -- ,דופי הל ןיא וז המשאש ,הרכה יריל אב ,וב ריויה

 ןאק 'ה לש ותרובע ןמז התע רמגנ קנבה תונקת פ'ע
 תלבקתמ העצוה .וב רורבלו בושל םיעיצמ | , םוירוטקרירהב
 .רחא הפי

 העצהה .ותדובע לע םוירוטקרירהל הדות עיבהל םיעיצמ
 ;םידיקפהל | ענונב םג וזכ העצה םיפינכמ .הלבקתנ

 -- .הלבקתנ העצהה

% : 

 .תּונויצְּב

 םימלואה דחאב .(ליובב תילאר שיץואה הכורעתה)
 הכשמש , תילארשי-ץרא  הכורעת הברענ ינויצה םרגנוקה די לע רשא םילודגה
 :הושעתהו המדאה  תואצות הוארל וגצוה .דאמ לודג להק םוי םוי הילא
 ,הזעמ םירועשו ופימ בהז:יחופת , ןויצל ןושארמ תיז-ןמשו לארשי ץראמ הטח
 תואלוטמ תונוש םירפצ ,  ןמש"ןבמ  םירועש-תומולאו לאומש-ןגמ : םיגורתא
 תעלות לדג תיב ;"לאלצב, רפסההתיב ידימלת ירי השעמ םייחרזמ םיחיטשו
 תנומתו ירבע  םעטב היושע | ףסכ"תרונמ , י"אב | םירבע  ךונחהיתכו ישמה
 . הלוכ ןשדתשעמ "לאלצב,ב- היושע  דורימדירדואילק תמפרופמה תרמומה

 לב םג םא יכ , הכורעתב הגצוה דבלב  תילארשיה הירטסודניאה אלו
 ו"אב ירכעה םופרה תואצות לכו לצרה רעיב תיב תינכת .  לארשי ץרא ייח
 רומלת תאצוהבו הדוהי ןב לש לודגה  ונולטכ הלכו הנמק העדוממ לחה
 .תודובע םע  י"אב ירבע  רפסדתיב הארמ גצוה + ץגול .ם"א 'ו תאמ ימלשורו
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 דע םידומלה .תמישר תרכחממ ,הגורחאה דע .הנושארה הקלחמה ןמ  ןידימלת
 חיה רשפא + םימיההירבדב | דבכנ קרפ ד"ע תודימלתה תחא לש םלש רובח
 + ויתוקלחמ לכל ירבעה קנבה תא םגו ילארשי>יצראה דרשמה תא תוארל

 התשע רשא | ,'לאלצב , רפסה-תיב .תואצות תכורעת דוחיב התיה הפי
 + דאמ  ץירמנו קוח \םשור םיאורה להק לע

 הדובעל | תויחוהיה  םושנה תדוגא, לש ח"הודה תא | ונלבק --
 הברה החתפתהו המדקתה .ןובשחה תנש. ךשמב .1910 תנשל- "י"אב .תירוטלוק
 + תונמא תבאלמ תצפה עוצקמב םגו םילוח-יופר עוצקמב םג הדוגאה תדובע
 -תודובעבו ופיבש םילוחה-תיבל תוינמחר תויחא תרשכהו תנכהב הקסע הדוגאה
 הדסיש המקר השעמל הכאלמה"יתבב , הפיחב םירבע םילוח-תיב  ןינבל הנכה
 תואצותו = תוירבע = תורענ "האמל בורק ודבע הירבטו םילשורי ,ופיב הדוגאה
 תוחכ ,הברה :..הפוריא ירע .רתיבו .ןילרבב הבורמ חוירב ורכמנ  ןהיפב לעופ
 תאוה תעב .ופיב םדא תושפנב רחסמה דגנ .המחלמב םג הרבחה העיקשה
 תועידיל תורענל רפס תיב הניתשלפבש תוינולוקה תחאב דסול הדוגאה תרמוא
 . רפכה:קשמו תיב"תגהנה

 .הקירמאו הפוריא תוצרא לכב .תורכח םיפלא ינשמ רתוי שי הדוגאהל
 --הפידואב תורבח םיתאמכ ןנשי הבקסומב ; תורבחה רפסמ ראמ טעמ היסורב
 + הלודגה החימאפילבו השרווב הוה .ךסכו רשע

 2997,85 .קרט 16,076,55 םוכסל התלע הרבעש הנשב הדוגאה תפנכה
 ראונאי 1 םויל הפוקהב ראשנ .ןמווטב , הרכמנש המקרה ריחטב  ולכקתנ .קרמ
 . קרמ 7031,87--1911 תגש

 אלמתנ אלש לע םיבלענ םמצע תא ואצמש ,םייחרזמה ברקב --

 התע תשגרומ ,הרוטלוקה תלאשל עגונב ןווחאה יליזבה סרגנוקב םגוצר
 תא ררועמ יסקודוטרואה "טילעארזיא,ה , םינויצה לעמ ררפהל המוצע הפיסה

 ינפב תורדתסה םהל ודפייו תיללכ האיצי םינויצה ברקמ ואצי יכ ,.םיחרזמה
 ברה תאמ ךורא ישאר רמאמ ספדנ ןוחעה ותוא לש  ןורחאה ןוילגב ,םמצע

 םירמוא םינויצהש ךרדב  תכלמ םייחרזמה תא  ריהזמה  ,ןהכ ר"ד יליזכז

 הלודג היצזינגרוא ודפייו םידרוחח לכ םע דתי וובחתי  יכו הב  סכילוהל

 + םיאריה ינונע לע ןגהל הקוחו

 שש
 .לֶארשידץְרַאּב
 ד? ] צל

 ימוקמה םקמייקה פחי ערוה הנורחאה תעב יכ ,םועירומ הפוחמ ---
 יימשוטנאה ןותעב םיספדנז םיכלוהה , התסההי ירמאמ . םודוהיה םוכשותה לא
 תומודאה תואקתפה :תניתנב .ןידה רמח לכב םידיפקמ וליחתהש , ומרג "למרב,
 הירמ איה ,תחא הריעצ הידוהו .הפיח למנב םודרויח רכנח-תוצרא ידוהיל
 תוכמ היצולופה ידיקפמ רחא תאמ התכוה ,תמסרופמה ש טי ו ו שובליוו
 ובילעה לע  רפומ-ירברב ותוא  החיכוהש ליבשב ריעה בוחרב דאמ תוצרמנ
 ילופוניטנטסנוקה ישב-םכחה לא ונפ הפיח ידוהי . םידוחיה תא .םיסג םירברב
 סקיימקה תאמ םיפדרנ .םוקמה .ידוהיש , תופיררה לע הנולתב םוחנ םייח 'ר
 . היצרטסינימדאה ידיקפ רתיו

 :ולגנאה תקלחמ תא רקב - ייב<טאדואא'זד שדחה  םילשורו החפ ---
 ,תולאשה לכ לע החפהל הנע ,יול ר"ד ,, קְנבה לש רוטקורודה . קנב:הנותשלפ
 + ןחילע הבושת ונממ שקבש

 ,לודגה ריזיווה  ינפל םוחנ םייח 'ר ישבדםכחה לש ויתוילדחשה --
 םילשורי תחפ .ירפ ושע  ,םימדוקה  תונוילגה דחאב ןתודוא לע ונעדוהש
 , .םייחה ןוחטב לע .חיגשי יב ,לןפוניטנטסנוקמ תיפרגלמ  הרוקפ לכק שדחה
 דיקפ לע הוצי , יכו ,  לילגבש ! הלאב  דוחיבו תוידוהיה  תוינולוקב שוכרהו
 תונקל םיצורה .םינמותעה םירוהיה ךרדב םילושכמ וחיני לכל .תימוקמה תושרה
 תאוה  הדוקפה תא רסמ ודצמ החפה , ידיינ אלד .יפכנ ינימ .ראשלו תועקרק
 , הדשה-ירעבש םימקמייקהל ףרגלטה י"ע

 ,הקיילר תעכג לע םיאקירמא םידוהי י"ע הדפונש "ה ז ו ח א, הבשומב

 8500 לש חטש לע תערתשמ השרחה הינוליקה תמדא , הדובעה הֶליחתה רבכ |
 ,תרנכו הטי | , הימחלמ תוידוהיה תובשומה שלש לא הנעשנ איהו * , סנוד
 ץעיילהא ונכנ ע'על . דאמ הפי םילקאהו ,  ירפדיצעל רוחיב תרשכומ המדאה
 !תא םישועו המדאה תא םושרוח וליחתה  םג , םישדהה םיבשיתמה דעב םורחא
 + טובנעו 'םירקש ., םיתיז יוצע .תולודג המדא:תוקלח לע תעטל תוצוחנה .תונכהה
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 םיתפר ,תורוגממ , םילעופל תונועמ וב וצקויש , לודג תיב תונבל ושגי  בוהקב

 .םימ תוראב 'תש םירפוח וליחתה ןכ .  תוורואו

 תוינולוקב .ךרעב הלודג וו הנשב התיה אל םידקשה"ועטמ  תפנכה

 םירוחמב ורכמנ םשש ,םולשוריו ופי יקושב הריכמל אצוה םהמ קלח . תוירוהוה

 היצע .ץראל ץוח יקושל הריכמל םירקש  םיאיצומ  וליחתה רככ .  םיהומג

 ריחמב םירכמגו תוכואב םג תומכב םג הכרבהירפ אתשה ושע םיגוותאה

 םנואש טעמכ הקורמב ףאו וז הנשב םיגורתאה ולע אל ןויב .יכ ןעי  ,ר

 . הנווחאה תעב םש תוררושה ,המחלמה"תומוהמ ינפמ הרוכמל םיאצמנ

 םינורחאה םימיב ואצמ ן ו ר מ ו ש ריעה םונפל וילע הדמעש םוקמב --

 ןכות תא םיליבמה ,  תכתמ לש תוחול ט"י המדאה יקמעב תוריפחה תעשב :

 הכלמה ותשאל םגו עשילא אובנהל לארשו ךלמ באחא בתכ רשא ,םיבתבמה <

 יפלו ,םנכת תא ררבל רברל םיחמומ םומכח לש דעול ורסמנ תוחולה , לבזוא

 'מיב םירוהיה יוח ינפא תריקחל לודג ךרע םירכזנה םיבתכמהל שי םהירבר

 + לארשי-יכלמ
 רשא תובשומהבו ןפיב ישב:םכת תוריחב ויה הלאה םומוכ --

 ירבח ופתתשה תוריחבב , םילשורימ לאיזוע ןויצ"ןב ברה רחבנ . היתוביבסב

 תוינולוקה תאמ חכ:יאב  םירוצו םינמותועה  םידוהיה תורדתסה = ,"ריעה:דעו,

 , ןוטלשה ינפל םוקמה ירוהי חכ אבל בשחנ יהי שדחה ברה . תוידוהיה

- 

 םיאיברע היצילופדידיקפ תורשמל רבכ אל הז ונמתנ םילשורוב -- ]

 וכ ,ררבתנ , תירבעה ןושלב םתכאלמ יקפעב םורוהיה םע םירבדמה םורחא

 ךכיפלו *ןייאריפספליה,ה לש ורוסימ רפסה:תיב תא םינפל ורקב וללה םידיקפה

 . תיובעה ןושלב הפי רברל םיעדוי םה

 אוהו ,םהל ורחב רשא שרחה ברה רבעה עובשב אב הוקת:התפל --

 ףסוי 'ר ג"הרה לש ונתח הנליוזמ ל"ז  ןורטיצ ןושרג ר"ב אבא לארשו ג"הרה

 יאקינולפה ישב:םבהה הוקת:חתפל דע ברה תא הול ופימ ,קסניוודמ ןיזור

 אובמב ,גח:תוניגנכב ברה תא הלבק הינולוקה לש תרומותה . ריאמ בקעי 'ר

 : ,רובכ לש רעש םקוה הינולוקה
 תורחא אוה ערוי הז םעו םיקסופו ס"שב יקב ןורטוצ רמ שדחה ברה

 , תויזנמיגה תחאב תורגב-תדועת לבק הוסורב ותבשב) תויחה תופשה ןמ

 םש תמ יכ ,העודיב ופומ המרגלט וגלבק םושלש | ה

 -הניתשלפ.ןלגנאה לש רוטקירידה ןגס הפוטח"התימ [ , ריפס והילא יר

 י"א רולו היה חונמה .ריופ ס וה יל א רמ קגב ==

 דוע , דבכנ רפוסו ינרותו ליכשמ | ,רופס  םקעי 'ר םסרופמה רויתה לש ונב

 בתב אוה .םיקלח ינשב "ץראה, בושחה ורפס תלהק י'ע אצי רבכ אל הז

 בושיה . תירבעה ןושלה רקחמו י"א תריקחל םירמאמ הברה םינוש םיפסאמב

 תוגנילגה ךחאב . ותבוטל רבע הגרהו םימיה לכ ובל ןוזח היה שרחה ירבעה

 . ויתורלות תא איבנ םיאנה

2% / 

 .הָיְמּורְב

 תועיריה יפל ,העש יפל ותעצ המ וב רווה ןיפילוממ --

 תניתנב הלבגה השעמ רברב ןיפילוטס לש ותעצה העש יפל התחדנ תונורחאה

 ריכה ומצע | ןיפילוטס יכ ,  םירמוא , םירוהי םהילעבש םיקנבהל םיטידירק /

 םיכמה ךכ ליבשבו הו עצקמב תושורחה תועיריה תא אוה .רפח יכ| ,תערל

 ז ..רברה תא תוחרל םיעיצמה םע ,

 תאמ ולכקתנש תואחמה ןיפילוטס לע ושע | לודג םשור יב , םירמוא

 אצמ אל הפי ריצקה היסורב הלע אל וז הנשבש  ינפמו ,  ל"וחבש םיריקנבה

 .הפוריא ברעמבש םיקנבה-ילעב םע םיבוסכסב ה ת ע אבל ןוכנל רוימירפה ול

 איצוהל טילחה העומשה יפ לע ; ירמגל ותעצה תא ןייחע 'לטב אל אוה לבא

 רחסמה תא םיאלהל רברה ץוחנ המכ רע וב חיכויש ,שדח רפס בורקב

 ', יפורה

 הדגולאוב .הדגולאוומ םירוהיה שורג\ד'ע םיפרפ

 1 ל /

 ה 0 00 0% םלועה 4

 םינקז ,םישנו םישנא / ןומהב םידוהיה תא םישרגמ םינורחאה םימיב .וליתתה
 רופי לע םוחתל ץוחמ  הבישיה-תוכז 4 םלובל טעמב שיש י"פעא ,םירענ םע
 תודחא םינש ינפל ..שוריגה יטרפ םידיעמ הז לע ..טניפה לש רבד רוריב
 לדתשהו םידוהיה תא .שרגל בוטסאווח םש ךלפה רש זא היהש ימ מולחה
 .םידוהי הכאלמ-ילעב לש תורועת םישלש לוספל תיכלפה הגהנהה תאמ הדוקפ אצתש
 היהש ימ קר תויהל לוכי מ"עב יכ , קספו ולשמ הכלה קוחה לע שרח בוטסאווח
 םידוהיה םישלש םתוא יכ ,1ל .ערונ הנהו ,םינש שמח ךשמב ןמוא לצא אילוש םדוק
 ורטעש , הז ךמס לע קר "הבישיה רתיה, םג הז םעו מ"עב ראות ולבק
 תַרְזג .םהילע רזגו ,"רזוע, וא "ןמוא, רותב םינמואה לש הוורפואהב תוניחבב
 "ןמוא, .ראותה יב , הכרה םימעפ טניסה רוב רבכש ,בטיה עדי יכ ףא , שורוג
 הוורפואב כ"חא ןחבתנו הכאלמרלעב לצא תודחא םינש ךשמב דבעש ימל ןתנ
 .מ"עב לצא רמלתמ רענ ודועמ היה אלש י"פעא , םינמוא לש

 ,טניסה לא | הנלבוק ושיגה שוריג תרזג םהילע הרזגנש םידוהיה
 הבישיה תא םהל השרהו בוטסווח לש ותדוקפ תא ףוס ףופ לטב רשא
 הטילחהו תיכלפה הגהנהה הררועתנ התע הנהו . ךליאו ןאכמ פג הדגולאווב
 לש .תוחפשמ | םיתאמ בומפאווח לש הנשיה ותדוקפ ףקותב הדגולאוומ שרגל
 ףקוחב הברה םינש םוחתל ץוחמ תורחא םירעב םגו הדגולאווב ובשיש , םירוהי
 + םדיב רשא תודועתה

 לש אכרא .שוריגל םידמועה  םידוהיל ןתנ ק י ד א י ד רטסוימצילופה
 תער ילבמ  תוצע-ידבואו םיכובנ .םידוהיהו , םהיקסע תא  רומגל רחא עובש
 . תושעל המ

 םופיסומ יקסניצשוי רענה תהיצר ןיעב .יקפניצשוי ןינעל
 ,בונה, םסרפ םינורחאה םימיב . םירקש לע םורקש תודבל םירוחשה םינותעה
 םעפב בזע יכ ,ותומ ינפל רמא בוקאיריבי'צ רענה יכ , בויקמ העירי "הימירוו
 אצי ןירחא . םילייב  לידנָפ 4 ידוהיה לש ותיבב | יקסניצשוי תא | הנווחאה
 אוהו | תיבויקה הלילעה רבדב דאמ ףירח התסה לש רמאמב "הניצשמיז,ה
 .ועשפ לע הֶדוי רשא דע םיטושב םילייב תא ורסיי יב , שרוד

 יכ ,םיידוחיה םינותעב ןמז הזיא ונפל המסרפתנש העידיה יכ ,ררבתנ

 תמ אב ..הנוכנ התיה אל , םירופאה-תיבמ ישפחל אצוה םילייב לידנמ ידוהיה
 . םויה דע םירופאה-תיבב אולכ סולייב ןיידע בשוי

 + וצקב יהי המ  תערל רשפא יאו ךכתסמו ךלוה ןינעה ןב

 -תמודב | םואנ תאשל יקציצול טטופידה ןגוכתמ בויקמ םיעידומש ןמכ
 רוסיפורפה . תויתדה תוחיצרה רבדב הלאשה קרפה לע הלעתש העשב הפלממה
 יקסנטסומויל לש םתימרת ןודז תא ויפ לע חיבוהל רמח הברה ףסא יקציצול
 ..וירחא םיהונה לשו

 הלאה םימיה .םידוהיה לש הלבשה ה תויכוב תולבגה
 לכ תותלד טעמב .הלכשהב הקשח םשפנש ,םידוהיה םיריעצהל המה ןירה ימו
 םירדגהו םילושכמה ובר םינופ םהש לכבו םהינפב םילענגו םיכלוה רפסה-יתב
 | + וללה םישעמהו תודבועה םידי עמש ומ , םיגייפהו

 הז טסוגוא שדחב לבק יתלבל הדוקפ הלבקתנ בלפונירמקיב
 דפונש | םידוהיה ןובשח לע לכלכתמה ,ינשה רחפמל רפסה-תיב לא םידוהי
 .רחסמההיתבב םירזועה םידוהיה תרבח י"ע

 הטיפריבינואה | תאמ  העירי םידוהיה םינרטסקאה ולבק ריע התואבו
 ולבקי אל  ,השקב-יבתכ תלבקל לפגומה ןמזה תא וכוראהש ףא יכ , תיבוקרחה
 .ירמגל .תושקב םידוהי תאמ

 -יבתכ םימעפ שלש הז ושיגהש ,ה יי ד ו א ב םיחקורהינגס םידוהי
 , הטיסריבינואה רו = לעש םירוזיבורפל . םירועשה לא םתוא ולבקיש , השקב
 ףאילוקריצה תא ופקתל וריוחיש , לרתשהל | גרוברטפל רחוימ חילש םיחל:ש
 המרונה ןמ הלעמל םולכקמ ויפ לעש | , רגנעו הלכשהה :רטסינימ היהש ומ לש
 םיסרוקה לא הלבק תשקב םימעפ שלש ושוגהש : ., םיחקורה.ינגפ תא
 ,ץרווש .הלבשהה רטסינימ .י"ע  לטבתנ . רכזנה ראילוקריצה . . םירוזיבורפל

 . םינוחא .םורשע לש :המרוג לע ןידה רמח לבב .ריפקהש

 רטסינימ לא תולדתשה השיגה גוצגמר קב  תינוריעה המורה
 רפסה-תוב לא  םידוהי תלבק ןינעל :המרוגב וו הנשב ודיפקי אל יכ , רחסמה

 יתלבל  הרוקפ רטסינימה = איצוה וז. תולדתשה לע :הבושתל ., ימוקמה רחפמל
 המרוגה תא  ןוכנה .רועשה לא  בישהל ידכב .ירמגל םידוהי וז הנשב לבק
 ! < תונורחאה םינשה ךשמב הנוקתכ הרמשנ אל רשא , תוטנצורפה

 היסנמיגה בויקב הרגפנ ,בּוליז :,יבויקה םידומלה-לילג לע חקפמה תרוקפב

 ןהירוה ונהינ ז"יעו תוידוהי הברה הב = ודמלש ,טילפ לש תורעגל- תיטרפה



 תורמוע העומשה = יפל . שוריגל התע תויופצ הברה תוחפשמ . הבושיה-תובז
 \ + תורחא תויטרפ תויסנמיג הטב דוע רגו

 ורמגל םש וקפפ יב  ,םיעירומ  יברעמ=ימורדה , לבחב תונוש םירעמ
 הו השענ יכ ,םירעשמ . םוינוריעה | רפסה-יתב לא םידוהיה ירלי תא לבק
 . יבויקה םידומלה-לילג לע חקפמה לש יאשח ראילוקריצ ךמפ ל

 תויהל תורמוע הלאה םימיכ .היצילגב תושרדח תוריחב

 העומשה יפל , יירטפואה טרסכוירה לא םיאולמ:תוריחב שטיגוהורדבו .בושטולזב 0
 םיטרודנק הריחבה לע ריסעהלו בושל סינויצהו םוימואלה םידוהיה םש .ןטילחה

 , םהלשמ

 ,ןרואויב לש ןילופרטמ , ןכנימ ריעב ,היצי לג ידוהו שורוג
 םש םיאצומ םבורו ,היצולג  ירוהו לש : תוחפשמ תואמ שלשל בורק תובש וי

 רותב םרוק ורבע ,היצילג ברעמ יִאצוו ,וללה םידוהיה , חוורב םתטנרפ תא
 לבא ,ל"וחל ןבלהידנב תאצוהב םיקסוע םיונכשא םורהוס לצא םיעסונ:םינכוס

 וליחתהו םטצעל ןבל-ודגב לש םילודג רחפמ.יתב פהל ורסו ןמוה ףשמז
 ושיגהו םוזנכשאהל הרח בטיה הזה רבדה . םונפלמש םהולעב סע 0 :

 תלשממ . ץראה ןמ "םינחרטה םירזה, תא שרגח יכ , הלשממה לא תולרתשה
 תא התע התנש הרחי תוילריבילב םידוהיהל הכ דע הסחיתה ךשא , ןריאי
 השלש | ךשמב ןכזעי = םייאצולגה םירחופה לכ יכ ,הדוקפ האיצוהו המע
 - .ןרואויב \תא םיז

 ,.לארשימ תוחפשמ לש  תודחא תואמ ןדמעממ תסרוה תאזה הדוקפה
 רכדה .לולע ,םירחאל םתוא ורכמו םאו , ןכנימב םילודג ןסחמ:ותב םנשו ולו
 ,דאמ הבורמ רספה הל פור

 ידוהיה תא הולמ םולוטלטהו םישוריגה תרצו אוה  דח אעְראר אגרס = ,

 םימורגופה דגנ םירצונ לש
 תוערפה-ישעמ הב ולוהתהש

 גניטימה .ותואב ר"ויה ...רבעש עובשב םש ושענש 0 תל :
 ישגר עוכמ .םואנ .אשנ רשא | ,רלונויר רמ - ,יראגידרטה  לילגה אושנ היה
 .טרפב תוערפה-יקוזנ 0 - ללכב םידוהיל היטפמופ

 ; תינוריעה הצעומה :ירבחו = ריעה = ןהכ םיפירח םימואנ  ומאנ וירחא
 רתוו הז רגידורטב היה אל -- םימאונה דחא רמא -- .הוכ האחמ לש גנומי

 רבכו ץראה לכב ךפתשה = קוח יעירפמ םיפנ םושעמ לש ףמש ..הֶנש /
 דעב רוצעל ותלביב רשא לכ תא השעי" ילגנא .חרזא לכש | , העשה

 חידהלו .ףוטשל אוה לולע וינפל רכס ומיקי אל םא וכ ,הזה  ילולפה .ףמשה
 --השוב ישגר יב .ונא  שיגרמ,, . "וישכע = דע רצונ רשא ,  םרגורפה לב תא

 ויתוחכ לכ תא שידקה רשא ,"יראה יאול,,ב םודוהי יכ ,יתוארב--רמאל ףיסו
 ףסכ םוכס בדנ תועובש ינש ינפל דוע .רשאו רועה תתתרפהלו תירנבצה הד

 , "'םירצונה םהינבש ידיב. הפישמלו זבל היהו ,רובצה> :יברצל יסוופ
 לא וכ .םיברב וטשפתהש תועומשה תא שיחכה :סנאינא םולעופה גיהנמ =;
 לפוא יכרצ - לע םירוהיה ועבק- רשא ,םילודגה םיחקמה ומרג תוערפה יט

 פהינכש םע וגהנתה םיתכהילעב םירצונ יכ  ,תוחיכומ תורבוע  המכ רפמו ,שפג
 . עורג  התוי .ןפןאב

 יב ,תוארל "הפרחו כואבממ וברקב ערקנ ובל יב ,רמא | ןור א ןהכה
 י נפל עיצהו , הבעות 'לכ ישוע םינגילוח לש. הרובחל ןברק ולפנ םייקג . םידוהי
 ! תאזה היצולוזירה תא לבקל הפסאה

 םיריפחטה  םישעמה ךגנ .תצרמנ האחמ םיחומ. ,רגידורמ יבשות ,ונחנא,,
 םיעיבמ| ונאו  .םיטקשהו  םיולשה םידוהיה ונינכשל וגריעב ושענש ,םייארפהו
 . 'שפנ-לעוגו .זוב ישגר  םינגילוחהל

 ותעהמ לחה |, ךלהמו הגלפמ לדבה .ילב םילגנאה םינותעה לב םג
 לוח יריליל .ותבהאב .ןייטצמ ונניאש = ,''ליימ = ילויד,, לודגה  יביטברסגוקה
 התע ואצי "וינ ילייד,, הלשממה לש ילרבילה ןותעה דע ,טרפב םידוהילו ללכב
 . םימורגופה דגנ דאמ תופירח תואחמב

 יכ ,הדוקפ איצוה דרפס ךלמ .הקורמ ידוהיל תויכו-יווש
 יקורטמה לבחב םיבשויה םירוהיה לע םג לח ררפסהירוהיל ןתנש ,תויכזהדיווש
 החמשב | הקורמ ירוהי תאט הלבקתנ תאוה הרוקפה . ררפס תכלממל .ךוושה
 .דאמ הבר
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 .תויפָרנויִלַּביִּב תומישר

 .בערת "המידק, חול
 .אנליוו /המידק) תואצוה

 חתולה תא אתשה האיצוהש ,'המירק, תואצוה החשע הפי
 ויהיש = ,ונכת י"פע אוה יואדש ינפמ ,  תירוהיה ןושלב םג .הלש
 חולה . ילארשיה רובצה .לש .תובחה .רתויה .תורדשכ . םיכלהמ ול
 םישעמהו םיעגרה :ר"ע = תויגולונוהח  תוירוטסיה תומישר ללוכ הוה
 הרצקב רפסמ ,הוהבו רבעב ירבעה םואלה ייחב .םיבושח  רתויה
 לש ותבוטל .תורבועה = תולודגה  תורוגאהו תודסומה לכ תורליה
 האצרה | הצרמו | ,ןהיתולועפ .תשרפו ולב םלועב ילארשיה .ללכה
 תירוהיה-תימואלה = .העונתה .תוחתפתה . תולשלתשה . הא .תקיודמ
 , היתוהסומו >הינוכמ לכ םע .טרפב תינויצה .העונתה . לשו ללכב
 םירפוסה : ילודג לש: ןינע?תואלמו = .תורצק = תויפרגואיב ףוריצב
 + םיינויצה םינקסעהו

 תא חולה = ליכמ ונכתב  רישעה  :ישומשה  'קלחה - דבלמ
 איהו * ,תיטסיטטפה הקלחמה (א : וללה = תוניינעמה | תוקלחמה
 תוילארשיה תולהקה תמישר ,םלועה לכבש םידוהיה רפסמ תמישר
 םיבלפה יפל | היסורב  םיקוהיה  ,םלועה לכבש תולורג .רתויה
 תידוהיה הרגהה * ,אבצה>הדובעב םירוהיה הופהתשה , םידמעמהו
 ; תינויצו  תידוה<תיללכ = היגולונורח (ב .דועו דועו  הקירמאל
 םייללב:םיידוהי =: תוחסומ = (ד ;םש>ישנא | םירשע | תורלות (ג
 לארשי | ץראו  תונויצ (ה ., הקירמאו הילגנא ,זנכשא ,היסורב
 תויגולוקהו םינושה םיינויצה תורסומה .רואית סנכנ .תאזה הקלחמהל
 .הניהשלפב תוידוהיה

 ופנכנ | דאמ = תוצוחנ לא תודככנ . תועירי הברה  רועו
 ישומש  רפסל .ותוא תושוע- רחי .הלאה :תוקלחמה לכו ,  הזה חולה
 ןיינעתמה : ,לארשימ םדא לכ יריב אצמהל יוארה : , דאמ ליעומ
 א .ירבעה םעה לש :ויתודיתעבו .ורבעב

 \ ,בונאיורד :,א :ךרועה
 קסתה10ק5 \. [. ₪

 ,נרבדלונ .,ל +' .איצומה
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 .הָפְצְּמַה לַע

 + הוא - תומיהא-חוה

 יפלכ  הנטק .תיטה .ןיעב .היסורב התארנ םינורחאה םימיב
 הלשכנ היצקאירה חורב הצרמנה חואנקה  .תוקפאתהו  תוניתמ
 הלועפל .תאצל .ןהל .רשפא ..יאשו ללכ . סעט .ןהל ןיאש  תופיאשב
 :ינואמ .םירוםיפורפ .תרבעה  ,"טירירקה תמאלה, ומכ ןפוא םושב
 םיחתומשכו ,הזב אצויכו םהיפ תא לאש ילב הטיסרבינואל :הטיסרב
 ,עקפתהל םיפורק םישענ םה ירה ,ידמ רתוי רונכה  ירתימ תא
 ירטש .לבקל םיקנבה לע רופאל הבשחמה . טעמ טתופרל ץוחנו
 תוטשפתמ תועומש וליחתהש ,ךכ יריל האיבה םידוהי תומיתחב .בוח
 ריבעהל ןושארה ןויפנה ;םירטסינימה תצעומ שאר ירוטפ רבד לע
 ןויספנתו ,טנמגר 5 = רוסיפורפב השענ םוקמל  םוקממ  רוסיפורפ
 האלמ להקה תעדו , םירוטפ תשקב שיגה רוסיפורפה :ללכ הפי הלע אל
 ,םהבש םילועמה לכ וא םירופיפורפה בור ,הזה השעמה לע זגור
 :יפורפ לא טיבמה ,הלכשהה רטסינימ רגנ האחמ ךורעל םירמוא
 השוע וילע הנוממה רשהש ,תוריקפ תיבב רלבל הזיא לאכ רוס
 רטסינימהש ,תוקסופ ןיאש תועומש תורבוע התעו ,ץפח ובלש המ וב
 :יפורפ תרבעה ינייה ,הזה השעמה יכ  ,תערל שי ,רטפתהל ןוכנ
 ,םישרופמ םיקוח לע הריבע אוה ,הטיסרבינואל הטיסרבינואמ רוס

 רובעל םיריתעה וירבח תמכפהב אלא ה ג מב רוספורפ ןיא קוחה פע
 םסרופמה בו'צמלוט לש ונויסנ םג אוה ער אל ןמיס ;רחי ותא
 הדירי םא ,לודג קפכב לטומ רברה  ןיירע םנמא .רשא ,רטפתהל
 .ותורטפתה תשקב ידי לע וחכ דוע קוחי אל םא ,איה הילע אל וו
 רחוי .בורקש .ךכ לכ הבר בץצמלוט לש ותירב ינב תולדתשה
 לע דומעיש תוחפה 'לכל וא. ,ותשקב לבקתה אלש ,רעשלק
 והומכ ןיאש יפל ,תיעיברה המודה :לא הרוחבה ירחא דע .ותרמשמ
 ןיעכ הוב שי ףוס ףוס ךא  ,תוריחבה ךלהמ לע עיפשהל רובג
 .היצקאירה ךררמ היטנ

 ,שממ ןיאכ .הומכ ,לאמשו וז היטנ אמ 'רע אוה הנטק םלוא
 :הבוטל | יונש ןמיס לכ הב ןיא :םירוהיה לא. תוסחיתהה ןינעלו
 -- !חילע רעטצי אל ירוהי לכש יפ לע ףא | , בו'צמלוט | תחורי
 ררוצה , םידוהי . לש ם אל איה--שממ ההירי .היהתש דבלבו
 ,עצמאב םידוהי .ךי .יכ = ,",רוו ..בונ,ב  בתכ  בוקישנמ םסרופמה

 ותוא .םיפדור תמאב לבא  ,רבדב .םימשא  םחבל םידוהיה וכ וא <

 == .תינמי-הלוכש \ תיאפידואה 'םינוריעה המורה ירבה = +ןימימ
 המחו .ויפדורו  וינטוש המה -=> בזצמלוט לש = ורפחבו ., והרזעב
 " הוספורפה  ,וירוטפ  השקב "החדה  אלש התע םג םילדהשמ
 ,ידוהי הוה אל. ןדירל ךא .,םידוהיה - ע רז מ  אוה ט מ גר פ
 יכ ,"ותודהי, ללגב אל .התיה איה םג םוקמל \ םוקממ. ותרבעהו
 " < -םוהובגה רפסה  יתב לכב :םירופיפורפה תא ל ב ל בל ןויסנ םא
 םירבדב והופדגו ותודהי תא םירוחשה םינותעה ול ורכז ןכ יפ לע ףא
 אל  םודוהיל טיררקה תא ליבגהל הבשחמה סנו" = םהל .םיואר
 .רשויה דגנ איהש ינפמ אלו הרעבנ הצע איהש :ינפמ אלא הלטב

 ,ירמגל הלטב םא ,רבד5 ררבוה אל רועו

 + א( בב ורותסא

 ךירמאמל רמח שמשמ | ןיירע .קסופ וניא ילננאה םורגופה
 םידמוע לכה :טעמכ 'יכ ,רבדה אלפנו ,תוירבה-תחישלו  םירפיס
 ,יארוול \ בורקהו טושפה ןורתפה תא ..המוהס הריח ינפלכ וינפל
 ,םימעט ['קב לטבל םוצמאתמ - עצמאב תוימשיטנאה :רי התיה יב
 םיפצקתמ .פה ,  הילגנאב םידוהיה  ילודג דוחיב הזב םיצמאתמ
 הרואנה \ הילגנאל = םג תוימשיט.אה : ההדחה יכ = ,םהל \ רומאב
 יםהל .ןוצל-ירמוח - םיסדנוק, = קר ולכי םהירבד יפל ,  תיתוברתהו
 -ידה ,הילגנא הינמורכו היפורכ אל .,להקב :וז איש. תעומש םסרפל
 ידוהי גורה וליפא אצמנ אל יכ ,היארהו . תישפחה | תיטרקומ
 לבא ,םינסחמו תויונח ולא-יא ורבשנ  ,תוערפ וזיא ושענ ,  דחא
 אחתירד אנדיעבו = ,התיבש-תמוהמב :םעדתרעס . לכאת הוכו הוב
 . תאו םמצע תא םימחנמ הילגנאב לארשידינב יטוטאז  ךכ = ,ינאש
 . םהינפ לע םהל  תחפוטו האב תואיצמהש העשב םג םירחא

 ,האצי המח .םעה"תרעפו .,םוריח תעש םנמא התיה העשה
 םיולש םה  ובצנ  עודמ ,הרזעל וחלשנש ;אבצההידודג הלא לבא
 ילבמ ןברוחהו סרהה השעמ תושעה תע * לכב 'םהיתחת םיטקשו
 ןוטלשה .ידיקפו % תוערפה דעב רוצעל הנטק עבצאב וליפא .ףוקנ
 תא קוידב ערפמל ועדי םיערופה תורכה :י"פע רשא = ,רגידירטב
 .ךשמב .תונשהל .תוערפה-ישעמ םידיתע םהבש | ,העשה תאו .סווה
 תא םדקל םיוארה םיעצמאב וזחא אל עודמ ,םיפוצר םימי השלש
 ואיצוה תומוקמה תושרה יניעלש אלא .,רבלב וז אלו + הערה יינפ
 ! לא םידוהיה ינפחממ תורודשה תורוחסה .תא םיסרהמהו םיבירחמה
 ,.ןריחמב הברמה לכל :תיבמופ \הריכמ !ןהוא ורכמ םשו .היעה רעש
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 + וחקני םישנאה |

 םינבאה .ןמ רתוי הברה  דוע תוחיכומ .וללה  תודבועה לכ ]יא םאה

 לכל .עינמה םרוגה יכ * ,םידוהיה 'תונועמ  :תונולחב וקרזנ ,רשא

 אלא היח אל םליאוא  לבחב = םינורחאה םיביצעמה \ תוערואמה

 + ץרא-תולובגבו .םילקאב .היולת .הניאש  ,לארשי "תאנש >

 תוימשיטנאב = םישייבתמ | הילגנאב  םירוהיה * "םוניהנמ,ה

 ןאכ ןיא .םיההל םינעוטו הבע .תילטמב הילע םיליפאמ ! ,תילגנאה
 נע תא םאה לבא , םימורגופ-ישוע אלו - לארשי-יאנוש אל

 תא ..םיטילבמ םיהחא םינמיס הברה  ןוא םאה

 ססובמ ונניא םאזו ,שדחה םירזה:קוחו + הילגנאב םידוהיה .תאנש

 קר םיחוהיב האורה ,עורג רתויה ןימה ןמ תוימשיטנא לע .ולוכ

 תתחשהו .םיצרפדחור  םיפינכמ םיטנימילאו םיאטח םישנא תוברת

 םייביטברסנוקה ירוכרכו + רובצ לכ לאו .הרבח לכ לא. תודמה

 תוכלוהה ,אושה-תובדו תולילעהו + שטירסנוהב 4 חצרה .ירחא

 בהוא רוהב םינפל .ערונש ,"סמיימ הב! 'םידוהיה לע ' תוטשפתמו

 + ונְרָע יהיו ומעט תא הנש וישכעו לארשי 4

 גרבנירנ םסרופמה ינויצה ןקסעה אוהש ,דחא ידוהי קר
 ספרנש ובהכמבו ,תואיצמה ינפב רשי טיבהמ ענמנ 5 ,ןודנולב <

 הצְרש ,ירבע רפוס | לש  -ורמאמ :לע הבושה . רותב ."םמויט,ב
 אוה , תוערפה לא :תוכייש- םוש - תוימשוטנאהל .ןיא - יכ -,חיכוהל
 : הלאח .םירבדב הרמה .תמאה תא הלגמ |

 םינגילוחה : .ןיבו סלואואבש :םיערופה .ןיב- לרבה . םוש ןיא,
 היסורב/ תומש :השועה : ;הרילוחה ןיב- לרבה ןיאש םשכ : ,םיסוהה =

 ,םש םנ הפ םג איה .תחא  הלחמה .  הילגנאב .התארנש וז ןיבו
 ףופ .ףופו : ,הרואנ רתוי איה .סליאוא ...הגרדמב קר .אוה לרבהה
 תאצמנ .היסורבו ,הפגמה .תוטשפתה הא אבצהו היצילופה ורצע

 םולכ םש התשע אל :.היצרטסינימדאהו .הכומנ .הגהרמב תוברתה |

 ."הפגמה תא :רוצעל
 הנוכנ אל המכ דע םירפסמ י"ע גרבנירג ומ היכומ הז ובחכמב ! =
 תא ועיקפה יכ .םליאואב םידוהיה תא םימישאמש המשאהה איה
 תוחיכומ ןמצע וללה תואלתמאה יכ ,קרצב רמואו תונועמה רעש

 ,תוחפה לכל םידוהיה, . תוימשיטנא תוערפ הלא ויהש ,רבכ |
 .'הבדה תא ןיבהל םיכירצ ויה ,םירחא:אל םא"

 , גרבנורג רמ. םייסמ ךכ
 םילודגה  דוחיבו  ,הילגנא-ידוהי ןיא .יכ .,אקע אד לבא ,

 וניביש .םיצור םניא  םגו תמצעב רבדה :תא .ןיבהל םיצור ,םהבש
 : םירחא :ותוא |

 רברה תא םיניבמה םיטעמה םג יכ ,אוה רתויב עורגש המו

 ..הילע .םיסנמו .ובש תמאח ינפמ :םיאלי = = =

 .)רה הי
/ 

 םלועמ . םהינפב :זנכשאדידוהי לש םחבש תא דיגהל ךירצ

 תושָרה : תעגופש .,הנטק העיגפ לכ לע  .הקיתשב . םירבוע םנוא |

 םיררועתמ םה רימה ..היצוטיטסנוקה ףקותב םהל הועיגמה תויכזב =
 חינמ .ןוטלשה . ןיא = ..םתוא םיבלועש | ,ןובלע לכ .לע .םיבישמו <

 ןתונ .ןוטלשה  ןיא. .,אבצב .ותדובע תלעמב * תולעתהל יִרוהיל
 אוהש וא ,ןינמה ןמ  רוסופורפ = ריתב תונמתהל ירוהי "ניצוד 5

 םוליהקמו תופסא םיפסאמ רימ .,ותנוהכ תגררמב ידוהי טפוש רירומ =
 . תוצרמנ .תואחמ = םיכרועו תויצולוזיר םילכקמו | םיברב תולהק =

 ןקוקו .תועמשג  וללה .תואחמהו = תויצולוזירה ןיא .ר"היפע םנמא
 םימוירטסינימה לש םירפוסה תוכשלבו םינותעה-ירומע :ןיב אבחנ =

 םהתנווכ * , םיחומהו םילבוקה לש :םתמשאמ וז ןיא. לבא ;םינושה
 תויהל- םירוהי לש .םלזמ אוה ךכש אלא ,היוצר .לאדווב ולא לש

 < םלועה <

 1 היצווננרואה ל ההרוצ % הול :םומיאתמה %

 יכ = ,אוה דאמ / הימתמ  |ויזח .ךכיפל
 ילאיצופה  בצמה תמרה | רעב  םימחולה
 תא םיללחמש :אוהש .לכ > לולח  לכמ תרלוס םשפנשו  ,םידוהיה
 -לזג השעמ לא  הרומג .חור"תרק ךותמ םיפחיתמ ,תורהיה .דובכ
 םינורחאה םימיב :השוע  היטורפב הלכשהה רטסינימש ,טפשמה
 לארשיקתנומא <> ירוסי "תר .התיה הכ ידע ;תילארשיה תדהל
 ,הבוח לש רומלל היסורפבש םינוניבה רפסה-יתב לכב  תבשח

 ,זנכשא"ידוהי .םתוא
 לש יחרזאה ןויושהו

 תרותב\ גהונש ומכ ,ןפוא םושב :ונממ טמתשהל היה רשפא-יאש
 השעו רטסינימה אב התעו ,ץראב  תוכלההמה תותרה ראש
 :ירבעה טסיזנמיגה לש ונוצרב יולת רבדה וישכעמ . תו שר התוא
 ,רומליו .אבי --ויתובא  תנומא = הרות = תא  דומלל :אוה הצור םא
 , יכה ואלב םג יגס ,ןיא םאו

 לעמ .היסנכה דוריפ קוח יניד היסורפב םיגהונ ויה .ילמלא

 תונומאה לכ ינב לש םתושרל  רסומ היה ןוטלשהו :,הכלממה
 םנובשח לע תדה תרוה תארוה תא םינוניבה רפסה-יתבב גיהנהל
 לבא . וילע ררועתהל יארכ רבדה היה אלש רשפא זא ,םמצע םה
 ,ותד תא רומלל .ביוחמ | ילננביאהו  ילוטקה טסיזנמיגהש וישכע
 אבמ רוטפו ללכה ןמ  אצוו = השענ רבלב ידוהיה .דימלתה א
 ןובלע רכזנה ןוקתב שי ירה ,ותנומא .ידוסי  תארוה תעש לא
 תטעומ רתוי אל הדרמב דובכ-תתיחפו םידוהיה תרל דאמ לודג
 רבד --..טנניטייל תלעמל :ידוהי .ליח םיאשנמ ןיאש ,הדבועב הנשישמ
 אלא .רוע אלו ,םימשו ץרא וילע םישיערמ זנבשא ירוהיש
 ךרע תא ירבעה :רענה יניעב .ליפשמ אוהש רבלמ הזה ןוקתהש
 ...יגב ..םיחיעצה תא קיחרהל םג והגה | לולע תילארשיה הנומאה
 , ירמגל תודהיה ןמ אבה רודה

 יתלב רויש הל ןיא אלה וננמזב תיזנבשאה תודהיה יכ
 רענה איצומש ,תרה:ירקיע תרותב תטעומה העידיה הֶתואב םא
 איה הכירצ אלה .תאוה היוקלה  העידיהו  ,ורפס | תיבמ ותא
 רובח ומעל .ירבעה ריעצה תא רבחמה ,קבדה ותואל תושעהל

 לדגיש אוה חרכומ אלה  ,וינפל םהָפי הרוקמ םנ  םאו ,אמיק לש
 רבאל ופוסב | תויהלו יתנומא תאו ומע תא תעד אלל קירו רוענ
 . תילארשיה המואה ףוגב לדקורמה

 לא ., זנכשאב .םידוהיה ינקסע יגיעב לק רבדה היִהי לאו

 היתויכזמ םהיניעב תובושח רתוי .ירבעה ליחה לש ויתויכז הנייהת
 -תריטס אוה היסורפב התע השענש השעמה . תילארשיה תדה לש
 הפירח האחמל אוה יוארו ,היאשונו .לארשידתנומא ינפ לע יחל

 םילבוקה תא .דושחל םוקמ | ןירה:ילעב ואצמי אל הפ ,דצ .לכמ
 תורדהתהו םיריציפוא דובכ = רחא .הפידרב םידוהיה \ םיחומהו
 םשב תוהמלו רערעתהל םישנאה ואבי הפ .  דמעמה-תולעתהו
 זובל .התיא םישועו הטפשמ תא םיסמוחש , תובא-תשרומ הנומאה
 . םהירוענב :הינב יניעב

 , םשור השעת אלש רשפאייא וזכ האחמ

| 

 + יִרישעה .ינויצה סרגנוקה
 .(תיללב הפקשה)

 (יףופ)

 התרובע .תינבתו הגהנהה תלאשל סרגנוקה ןתנש  ,ןורתפה .

 םייונשה תא םנ איבמ סרגניקה חיה אל ולא = ,םלש היה אל

 תור ופהה" תונקה
! 



 ןתמו אשמהו :פחיה רברב המיופמ הטש תואיבמ הז סרגנוק לבקש

 תועבוקו .תונושה .תויצרדפהו תוצראה יזכרמו הגהנהה ןיב ידימתה
 םיאנת פיע אל לקשה ילקוש תורדהפה לש התרוצו הירקיע תא
 םיעיבטמה ו םייחהדיאנה פע אלא > ,םיירקמו םיינוצח

 היתושירד פיעו ,דחא רצמ ,םירדתסמה לע ףתושמה םמתוה תא

 תורדתסהה דוסיב חנומה ירקיעה ןויערה לש ,.ימינפה ינויחה חכה לש

 תוברע היהתש רבלבו ,ינש רצמ | ,תונוש תוצובקל תוגלפתההו
 האידיאהו ימינפ ינויח חכ תמאב הל שי הצובק התואש ,העודי
 בושח רתויה .ןוקתה םלואו --- , םויקה תוכו הל שי הל תרחוימה
 ותרוצ יונש אוה --- תושדחה תונקתה ואיבהש היצזניגרואה תרוצב
 התע רעש ,הז דסומ | . לודגה לעופה דעוה לש ותדובע תינכתו
 איהש לכ העפשה אלו תומיוסמו תועוכק תורועת אל ול ויה אל
 -יאשונ לש ןדרוא ןיעכ אלא היה אל ולוכשו הדובעה ךלהמ לע
 רומג יונש התע הנתשנ ,דבלב היצרוקיד .םשל  אבש םיראוה
 ,הטעמתנ ותומכש ,לעופה דעוה ףתתשי וישכעמ .  ותינכתבו ותרוצב
 ,הגהנהה תדובעב יביטקא ןפואב ,הז ינפמ החבתשנ ותוכיא לבא
 םיננערה תוחכה לכ ץובק, = לש הקימילופה התואל המאתהב
 הגהנההו םינפלמ היציזופואהש ,"ונתעונ -ב דובעל םילוכיהו םידבועה
 ..ןלגד לע .ובתכ וישבע לש

 תוינויצזינגרואה - תורוצה  תעיבקב קפתסה אל = סרגניקה
 וז הגהנהל תויללכ תוארוהבו השרח הגהנה תריחבב | ,תושרחה
 היפיעסב םיקצומ םירקיע םג עבק אוה . דבלב הרובעה ךלהמ דיע
 תורורב תודועת המכ הגהנהה לע ליטהו .הדובעה | לש םינושה

 היתודועתו התוהמ לע השדחה .תידוסיה הפקשההמ תואצויה תומיופמו
 סרננוקה .תרובע לש רבוכה זכרמ .לארשיב היחתה = .תעונה ..ל%

 בישוהש תודעוב אלא ,תויבמופה תוכישיב אל היה הז .יוצקמב
 בוט ןמיס .םינושה היתועוצקמב הרובעה תולאש  רוריבל !םי . לילה
 תוישממ תולאשב תוקסועה תויסימוקה לש ןהובישחש םרגנוקל <
 יפלכ תויצרטסנומידו הקירוטיר לש תובורעת םוש ןתרובעב ןיאש+
 איבת םינינעה תוחתפתהש ,רעשל שי .הברתמו  תכלוה = ,ץוח
 אל סרגנוקה לכו" ,רקיעה וז הדובע היהת ןמוה ךשמבש ,ךכ יריל
 העוצקמב תחא לכ תוקסועה ,תורדוב .תויצקס רפסמ אלא היהי
 -- .,תונורהא תוטלחה םשל קר תויללכ תובישיל תוסנכנהו

 ןובשחב איבג אל םא -- הז םרגנוקבש הבושח רתויה הדעוה
 רתויה הלאשה תא רותפל היה הילעש  ,תירידתה הדעוה תא
 ינינעל הרעוה התיה -- | הנהנהה תלאש תא  ,'תרעוב,
 ולבק וז הדעו םהב הלפטש םירברה לכ אל הי אב"חרובעה

 לכ אלו ,תויצולוזורו תוטלחה רותב תמיוסמו העובק  הרוצ בייחא
 דורה תצקמ) סרגנוקה ינפל אב היצולוזיר לש הרוצ לבקש המ
 לעופה .דעוה 'לא הדעוה ןמ  דימ ורסמנ תועצההו תויצולוז
 תחא הבושח .הלאש  ףא ןיאש  ,רמאל רשפא לבא ' ,(םצמוצמה
 רבוכב וז הדעו וב הקסעתה אלש | ,ייאב ירבעה בושיה- תולאשמ
 םדוקמ העמש הבושח הלאש לכב .וקמועל הדרי אלו שאר

 הדעוב וצרה ךכ ..רבדל םיחמומ יפמ תוטרופמו . תורורב .תואצרה
 ןוראה ,אטשוקב | ינידמה . בצמה ריע -- ןוס בקע ירידה
 תינמרגה הרעוה שארו יסורפה קנאבדנאלה רוטקריד ,ןע ג א היוא
 בושיה תולאשב | לודג  החמומל עדנה ,חרזמה | תולילג :בושיל
 תונושה בושיה :תולאש ריע = ,תינויצה .העונתב :דוחיב \ ןינעתמהו
 תטיש ,יעקרקה  ידרקה תלאש | ,תורכא ייחל םישנה תרשכה)
 :וזירה לש ןדוסיב . (הזב .אצויכו 'טעומ ןוה .ילעב לש : היצזינולוקה
 ,רחא הפ סרגנוקב ולבקתנשו סרגנוקה ינפל וו הדעו העיצהש תויצול
 םירבד שרוד י"אב ,ירבעה .בושיה .לש ותוחתפתהש ,הרכהה .תחנומ
 תא ןתוש ,ךוהא .ןמזל .םירועשל םימולשתב = יעקרק .טיררק .:ולא

 ו תרובעל םילגוסמה ,טעומ ₪ ילעכ םישנאל תורשפאה 2
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 תרש כח- עוצקמב :תיביסנטניאו הבחר .הדובע ; עקהקה לע רומעל
 םיקלחל .םקולחו םנוקת :,םילודנ -המדא- יחטש .תונק ייע ב ושי ה
 םהושק :ןחדובעב ליחתהלו .דימ םהילע בשיתהל רשפאש ,םינטק
 ליבשב .םייגיאוגיה תונועמ דוס יייע ץראה לא םירבעה םילעופה .לש

 לע רימעהל - תולדתשה | ; םיאושנ  ליבשב תונג םע םיתְבו .םיקור
 תברקב :תפימל = תווח. דופי ייע .ןשיה ..בושיה . ינב תא . עקרקה
 ךונח :;תוקרי ערזמו .בלחה קשמ  דוסי .לע-ךוחיב ,תולודגה םירעה

 :תצפהו ריעצה .רורה .ליבשב ,.ימונורנא .ךונח | תורכא ייחל .םישנה
 תואירקו .תואצרה י"ע םירכאה ןיב .תוצוחנה :תוימונורגאה תועיריה
 תעצה 'פיע .סרגנוקה .לבק .וללה  תולאשה לכב --. .הזב אצויכו
 '. . קזחלו חתפ5 ירכב ןהב שיש ,תומיוסמו תורורב .תוטלחה .הדעוה
 .י"אב ירבעה .בושיה תא הברה

 רבד ןיא הז עוצקמב  תוטלחהבש רמאל רשפא םא םלואו
 אלא .ןניא  ןלוכשו ,  ןרוסיב חנומה יללכה פיצנירפה דצמ שדח

 הניאש ,ייאב;תישעמ הדובעל .השירדה | לש .תוינויגה תונקסמ

 רברכ תוטלחההל. עגונב - .ךכ רמאל רשפא-יא .--- .,וננחמב השרח
 ,תוטלחה .תי.תוב רתה הובעה .רבהבו הרגהה רודס
 הנוחצנ םע קר .. ירישעה סרגנוקה ינפל .ללכ תורשפא ויה אל וללה
 סתארפהו םקוזחב : האורה  ,תינויצולוביאה הפקשהה לש טלחומה
 .יחרכה :.יאנת --- ללכב .לארשי  םע לש םוימואלה  .תוחכה .לש
 לע הבוח לוטהל סרגנוקל היה .רשפא . ,ינויצה .ןויערה תומשגתהל
 תוזברתההו רודסה תדובעב .םינויצ רותב קסעתהל תורדהסהה ירבח
 ימואלה . ךונחהו ,תימואלה .תוברתה תהובעב ןכ \ומכ . ,הרגהה .לש
 םילברש ,תויחטשה .תונעמה .ינפמ רוחאל עתרנ רשא .ילבמ ,הלונב
 ,וניתוחכ תא רזפל קר םה םילולעשו . תוינויצהל .ןינע םניא ולא

 א5 אלמלא ..-- . ,ונברקב .תועהה דורפ .יריל םג .אובהלו ..םיטעמה
 = השפא:יאש ,הרכהה תא ונכותב- טילשהל ירכ אלא הז םרגנוק אב

 ",תימואל היחתל הוקת ןיאש :,םיימואל םיכרע ילב .תימואל העונתל
 ןאש ; תימואל הריציו .תימואל תוברת םשל הדובע .ןיאש םוקמב

 0 ,הוהה .ןמ..ןיע  םילעהל - תיאשר תיטילופ-תילאיר העונה
 = תוחכה .קוזחו .המרהה םשל הדובעה תא ,העשה .יכרצ תא םיבזוע

 י"ע אלא אלמתת :אלש :תירוטסיה הדועת שוש םוקמב ,הוהב

 = אלמלא --- המואבש :םיונויחה . תוחכה לכ .לש תיקנע תוצמאתה
 םוקמ :פופתל יואְר -היה רבכ הז ליבשב . אלא .סרגנוקה אב אל
 / . ונתעונת ימי ירברב ןונה

 תימואלה הֶרכהה תא טילשהש הז םרגנוקש ,אוה הרקמ אלו
 הנוחצנ תא תימואלה ונתפשל םג ליחנתש אוה הקומעה

 "תא :רנל-' איבה הז .סרננוקש 'אוה = הרקמ = אל = ןתינויצה .העונתב
 . הנושארה : סרגנוקה .תבישי  תא--הבושחה  תירוטסיהה \ אדבועה
 .תירבעה :תוברתלו * ןושלל  הלכ  תשדקומ: התיהש :,תירבעב
 תונפל ירבב  ,ץוחה .ןמ העפשהל רוע \ קוקז היה אל הז סרגנוק
 - תוברתלו הפשל = תורדתפהה 'אל ..המוקמ :תא .תימואלה ונהפשל

 = חורה | תא סרגנוקה . לש \ הריפסומטאה = ךותל :וסינכה תירבעה
 ידכב וז  תורדתסה הכרעש 'גניטימה = . ירבעה .רובדה תאו ורבעה
 'הז .סרגנוקב ,םעפה םולכ שדח אל תירבעה ןושלל .יבמופ  תושעל
 - התובישחו \ הכרע תא םיינויצהל חי כו ה 5" דוע ךרוצ לכ היה אל
 , תימואלה ןושלה לש

 ימואלה ךונחהו  תימואלה ןושלה "לע הורכהה תא קר אלו
 " םיבושח םישעמל הלחתהה תא םג השע אלא ,סרגנוקה ונל איבה
 םיינויצה לע .תיללכ :הבוח תלטהב .קפתמה אל .אוה .הז ןודינב
 < םיצקתה ךותל סינכה םג אלא ,ימואלה  ךונחה תדובעב קסעתהל
 .ירוהי 5 :ימואלה ךונחה תרובעל  :ךחוימ .ףיעס תורדתפהה לש

 0 , < + היקרוט



 תירוטסיהה-תימואלה הרכהה  ןוחצנ | תא ' םיאור | ונא ךכ
 היהת הקיר .הצילמ :אלו  ,םרגנוקה ' לש | ותרובע :תועוצקמ לכב
 תלחתהו הפוקת | תמיתח אוה הז .סרגנוקש רמאנ  םא ,תאז
 תוחתפתההו הדוכעה יאנת לע המחלמה המלשנ , תחאכ הפוקת

 המצעב וז תיעבט תוחתפתה הלחתמו * ,העונתה לש :תיעבטה
 . העונתה לש .היתועיבתו .היתודועת יולמ םשל המצעב הרובעהו
 תפוקת-- ,תונויצב שדחהו. ןשיה לש המחלמה = תפוקת  המלשנ
 התוקתמש , תיטילופהודיספה וא .תיפוטואה תונויצה ןיבש .המחלמה
 ןיבו ,דחאכ ץראהו .םעה .תרשכה תא החכש הבורק הלואגל

 הדובע--היחתה - תדובעב = האורה ,תירוטפיהה-תימואלה תינויצה =
 התוא לש הפוקתה תלחתמו  ,םיימואלה םייחה יפיעס לכב תורודק =

 ןבאל ןבא  תטקלמה ,תגוממהו תבכרמה ,הירוטסיהה  הדובעה
 תודוסי לע המואה .לש .ריתעה | ןינב תא \ תונבל .הניבלל .הניבלו
 =- ;םיקצומ

 רתוי .םלואו , ומצעל אוהשכ סרגנוקה  ונל ןתנש המ והז
 בושח המ  .יניעב .אוה קפס | , ונרמלל אב :אוה ונל ןתנ ש הממ
 תוכובסה תולאשה ןורתפ ,סרגנוקה לש תורשיה :תואצותה---רתוויב

 םיאב םניאש םירבדה םתוא וא ,ונתדובע תינכתו ונתורדתפה לש =
 סרגנוקל םינתונש  םה םה ויכבו ,הרורב הרדגהבו .לקשמבו .הדמב =

 תא יבש" חקולה ,העפיהו םסקה לכ "תאו  דחוימה :ונויבצ תא
 םייחה .לש  קזחח .קפודה תא ונשגרה הז ' סרגנוקב = .וניתובל

 "הניכש יולג, ןימ ונשנרה ,םיביסנטניא -רתויה טיול 006000 /

 תועפוה :ןתוא לכ = , הלואגו = היחת \ םוי ונל  רשבמה | .תימואל =
 ,לזבב ונורתבש  ;םרגנוקה לש ותיול ינב ,םינושה היחתה  תונויזחו

 ונבלב ואיבהו  ונתעונת לש: קזחה * ינויחה = חכה לע וגל :ודיעה
 ונלש ריעצה רודה תא וניאר ., ימואלח ונדיתעב  ןוחטבו הוקת
 ירימלת .תואמ | וניאר . ונילא  אבו= ךלוה  אוה  הנהו = ,ברעמב
 היסנכה תא \ תוארל : תונוש | תוצראמ ואבש * ,םיריעצ  םימכח

 ףרה יִלָב ובשי םימי עובש .ךשמבו  ,לארשי םע לש תימואלה | <

 סרגנוקה לא םבלו םהיניעו ,עיציה לע םיקוחדו םיפופצ עונרמ ילבו.

 םיקומע םישרש תימואלה הרכהה ההכה המכ דע וניאר ; ותדובעו
 ל ימואלה לאידיאה םהל היה המכ רע ,וללה 'םיריעצה .בלב
 ;םיינחורה םהווח. זכרמל = ,ימינפזישפנ .ךרוצל = ,"םמצעמ םצע,ל
 ויחאל רפסל אבשכ הינמרגב ונירבח לש םחילש תא ונעמש
 יתשב תימואלה הוקתה יריסא ןיבש חורה-תברק לע היפורמ
 עדוי אוה הנחו --,וזמ וז ךכ לכ :תונושמו תינושה -,וללה .תוצראה
 םירבד :רבדלו .ונלש תימואלה :המילבורפה לש הקמע לבל רודחל

 םעפב --וניאר :ןונשפנ .. תוחפו : ונתלואנ = לע קומע .שגרב םיפי < |
 תחקל וגיתוכרעמ :לא האבה הירבעה השאה תא --- ! הנושארה "
 דוהה לכ תא וניאר-= ; ימואלה  רורחשהו .היחתה | תדובעב קלח
 המואה  יריצ לש הררהנה | הפסאה .לע .ךופש היהש ץרענה יפווהו
 םנשיש .ןואגהו .הרובגהו חכה לכ תא ונשגרהו .היחתל תררועתמה
 ונבלב האב .השדח : הבוט :הוקתו  ,וז = המוא לש .םייחה | ןוצרב =
 ונל  הימש  רשא = ,תרדוקה ץראהמ ונאבש :ותינ-רוד :ינב ונחנא =

 םיעדוי .התע : . ונחור  בשתו---וניאר :: ..םונהינ --התמראו  תרפועכ
 הנניא--ה5ל הלא :.לכש  .העונת |. ונתירחאל : הוקת שיש ,ונא

 - < הזכ סרגנוק .רוציל הלוכיה  תורדתסה , ירוטסיה = םידב"םסקמ
 ,היחתל ררועתמ .םע לש ,םעה לש תורדתסה :איה

 םלועה <

 ,ילעו עב |

 רל ןוילג

 .יקסניצשק .בקעי

 ,תויַלָּכְלַכ תופקשה

 ה

 .(ףיס)

 הרגההו ,יסנניפ רבשמ 1908 תנשב אקירמאב היה  עוהיכ
 --תירחאש 1909 תנשבו איהה הנשב ללכב התחפוה הקירמא"ןופצל
 תשלש תאיצי לע הזו  רבשמה עיפשה ךיא = . הצחמל טעמכ
 --1908 תנשבש ,אוה ןינעמ +הפ םהב םירבדמ ונאש םימעה
 יפלא תשלשו האממ רתוי תאז לכב ואצי--רבשמה תנש איה

 אוה ןפוא לכב לבא ,הינפלש הנשב רשאמ אוה תוחפ ;םידוהי
 הנש היסורמ םיאצויה םידוהיה לש עצוממה רפסמהמ הברה רהוי
 תידוהיה האיציה הדרי 1909 תנשב קרו ,איהה .תעה רע הנש
 םינלופה לצא לכא .הצחמל טעמכ |,רמולכ ,57,581 דע
 --רבשמה .תנשב הצחמל טעמב האיציח הטעמתנ םיאטילהו
 ינפלש תילמרוגה התגררמל העיגהו התלע הירחאש הנשב-%8

 ! הזה  הנושמה ןויזחל רחא רואב קר שי ונתער יפל , הכפהמה
 ץראה בצמבו םשמ  םיאצויש ץראה בצמב היולת הרגה לכ
 תואצוהל ףסכ ילב עוסנל רשפא-יא רבד לכ םדוק ..םשל םיכלוהש
 אוצמל = הוקה הב ןיאש  ,ץראל םיכלוה | ןיא  ,תינשהו ,ךרדה
 ץראב סנרפתהל תווקת זיא דוע ןנשיש .העשב ,הלקנ לע היחמ

 ,הזב .קר אל היולת הקירמאל | תידוהיה .הרגהה םלוא , תרלומה
 -.הָיִפּורְב..ידוהיה .תווקה--הסנרפ .םש אצמיש תוקל ךירצ אצוי לכש
 "איה  היולת אלא ; הקירמאב רשאמ רתוי די מת = ןה  תותוחפ
 ,הקירמאבש םירוהיה ןובשה לע תישענ איהש ,המ
 יכנ-יפיטרכ םיבורקה והלש אל רבשמה תנשב םאו

 חנשב אלא ,תידוהיה .האיציה .הטעמתנ אל םינמוזמב ףסכ .וא
 ולבקתנ רבכש ,המצע רבשמה  תנשב לבא ,רבשמה ירחאש
 ,5ודג רפפמב םירוהיה ואצי ,הל םדוקמ .העיסנ-יסיטלכ
 רבשמה ינפמ םיפדרנהו םיבערה ,וארי אל יב
 םבצממ עורג בצמש ביטיה םתעדב ,יאקירמאה
 םבורש םיאטילהו םינלופה ןכ א> .רשפא יא היסורבש
 ינפמ ,םתיבב וראשנ רבשמה .תנשב :םמצע ןובשח לע םיעפונ
 תעשב הקירמאב  רשאמ ,היפורב תבשל  םהל .בומ .ןפוא לכבש
 .לודנ רפסמב אקירמאל תאצל ורזח רבשמה רובע ירחאו ,רבשמ
 ! םידוה יהמ המכ : םיארמה יםירפסמהמ איבהל שו .ירברל היארו
 םיא טיל המ | המכו : ,העיסנ-יפיטרכ | םילבקמ | םירגהמה
 .םינלופהו

 ןפואב םיסחיה ויה--הב םירבדמ ונאש 1909--10 תנשב
 רתוי  םהיבורקמ העיסנ-יסיטרכ .ולבק .םידוהיה : םירגהמהמ : הזב
 םירשעל בורק  קר---םינלופהמ .;האמל  םיזוחא .םינשו  םישמחמ
 הנומשו םישלשמ טעמ תוחפ---םיאטילהמו .,האמל םיזוחא השלשו

 + האמל םיזוחא

 ךשמב .. הלעמל ונאבהש  םירפסמה - חולב .ןייעל .אנ .הפיסונ
 תישימח .אוהש ,םידוהי ןוילימל בורק  .היסורמ ואצו  םינש .רשע
 תנשב :תוללכה הריפסה העשב | היסורב ויהש  םידוהיה רפסממ

 הו -,יצחו ףלא תואמ שש ךרעב איסורמ ואצי .םינלופ 7% *(. 
 תעשב היסורב .ויהש םינלופה הפסממ .האמל .םיזוחא הנומשל בורק
 ,ףלא םיששו האמל בורק :היסורמ / ואצי - םיאטיל .  הריפסה

 ו
 ו -

 < לש םורגהמה רפסמל פחיכ הלעמל ונרמאש המ ארוקה אנ רובזי (*



> 

 םידוהיהש רורב | .םיאטילה רפסממ האמל םיזוחא .העשתכ | ונייה
 , םירכזנה םימעה םע דחי םש םיבשוי םהש ,םיכלפה םתואמ םיאצוי
 ןיא .םידבעושמה --- םירצונה םימעהמ | רֶהוָי ,יצחו םימעפ יתש
 ףיסונ קרו ,ןויזחה ותוא ךרע לע טורטורפב הפ דומעל םוצור ונא
 םיבשותל סחיב ונרפסמ דרי יזא ,םינש לבוי ךשמי הוה בצמה םאש
 תוינידמ וא תוירוטלוק  ,תוימואל ,הימונוטוא רבד לעש ,ךכ לכ

 . לודג רתויה תונוימדה-לעב םנ רתוו םולחי אל
 הזב םג הושנו ןימה יפל ונירגהמ תקולח, לא דובענ התע |

 . םיאטילהו םיינלופה םיאצויה .לא וניאצוי .תא 9

 11909:-10  תנשב : הקירמאל = ואב /

 תובקנ םירבז |

 1/0 54.80/) = = םידוהי

 98.8 , 0 םינלופ

 4 6 םיאטיל :

 יצחל טעמכ עיגמ- םישנה רפסמ םידוהיה לצאש ,ונא םיאור
 הלוע -ןרפסמ םינלופה לצאש העשכ ,םירגהמה 5 כ לש םרפסמ

 םישלשמ רתוי *טעמ .םיאטילה לצאו  האמל העשתו םירשעמ תוחפ
 רבד לע. םישוריפבו  :םירואיבפ תוברהל :ךרוצ = ןיא :.האמל .םינשו
 ,לכ5 .רורב .  תוהוהיה ...הרגהב.. םישנח .יוברל  תומרוגה \ תובסה
 אקש .היסור ץראמ -םיאצוי םיידוהיה .םירגתמה לש לודגה : בורהש

 תא םג תחקל םהיתוחכ לכב םילדתשמ : םה .ןכלו .בושל תנמ לע
 םה םיעסונש ,םיאמילַהו םיינלופה .םירגהמה :ןכ .אל .,םתא .םהישנ

 תא שרלו < התיבה .בושלו = ףסכ ::ףוסאל = תנמ  לע- בור = ופ לע -==₪*
 תעב ,תונושארה םינשבש ,רעשל שי הומ ץוה . תמדוקה 'םתרובע
 הרגהו הרגה לכ ,השרחה ץראב אוה טעמ המואל םיחאה רפסמש

 זכרמ ארבי רשא ירחא קרו ,תובקנ לש תוחפ רפסמב תנמתסמ
 תא םתֶא .איבהל םישרחה םיאָבְל לקי ,ץראה .התואב עודי ימואל

 רורס לש .תויניצר רתויה תולאשה תחאב םיענונ וננה הפ .םהישנ
 ירמ .רתוי האלמה קָרויחוינמ התוטהל איה רשפא םא :ונתרגה
 תורחא תונידמב וארביש םדוק ,םיידוהי םירגהמ לש"עודי רפסמ
 הלהקל םהבש .ךשומה חכב תצקמב ףא םימוד םיזכרמ הקירמא לש
 רשאכ ,רבדנ תאוה הדבכנה הלאשב לבא |. קרוי-וינב .תירוהיה
 . הקירמאל םאוב ירחא םהיתומוקמ יפל  םירגהמה תקולחב קסעתנ

 הרשע עברא ידיל ועיגה אלש םידליה רפסמל בל םישנ התע
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 "עבראל ועיגה . אלש םידלי .םהב םינד ונאש םימעה לצא הנש
 : ויה הנש .הרשע

 ,95,99/0 -- = םידוהיה .ןיב
 7,6., --- | ,םונלופה ,

 8/0 = -ד- = םואטילה

 תושרב .םידמוע .םניאש םירליה רפפמ .הלוע םידוהיח לצא
 לש .עברמ . רתויל .םהיתובא ןובשח לע  :תויחל .םיחרכומו. םמצע

 לצאו ?,6% דע קר 'עינמ םהפסמ  םינלופה לצא ;םירגהמה לכ
 עיבטמ ףטו .םישנ לש 'לודגה רפסמה :8'|:- -רתוי טעמ םיאטילה
 .ערפמל הלרוג תא ליבגמו תידוהיה הרגהה לע דחוימה .ומתוח .תא
 לוכי ;וניא ,םינבב .לפוטמו השאב .לבופמ הקירמאל אבה .,ידוהיה
 ולזמ תא .ןוחבל  ,תושהח  תוסנרפ ול .שקבל ומצעל ...תושרהל
 יכ :;ושפנ תא = קר :אל הנכסב רימעמ אוה :הזב ,םישרח  תונויסנב
 תבלל  קרוי"וינל .ואובב  אוח חרכומ ןכלו :,וינבו ותשא תא םנ םא
 וא הפידואבו השרווב וב דובעל לגרוהש  העיזה-תיב ותוא לא
 םילערמהו  םישפועמה ,תובוחרב | רוגל, אוה .חרכומ .,בלסונירטקיב
 ול ונתי אלש ,םיבר םירוהי רוע וב. םיאצמנש * ,ריעה קלחבש

 <> םלועה

; . 
 ןכ .אל .הרצ  תעב וינבו .ותשאל ורזעיש ,רוקמ וא .בערמ .תומל
 : ,תחא ץראמ .ידוהיה םע רחי םיאבה םירחאה םימעה  ינב

 .ותואב תידוהיה הרגהה תנוכת תא תניצמו תנמסמ רתוי .דוע
 םינושה .םימעה לש םירגהמה .תקולח . ,התע הז ..ונרמאש ןבומה
 :הקירמאל 1910 תנשב: ואב ..:םהיתונש יפל

 הנש 44 ינבמ 44 דע: 14 ינבמ ינבט  םיתוחפ

 +. הלעמו .הנש .הנש 4
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 ב 8977, 0 0 0 7 500/00 ה
 0 2 99 0. ל
 "  םידוהיה לצא ..רואכ .םיבירצ . םניא .טעמכ ולאה .םירפסמה

 | > הנש עבראו םיעברא ינבמ | םירתיהו . םינטקה םידלוה רפסמ .עיגמ
 | השחחה ץראה .לש םייחה יאנתל .לגתסהל ,םהל .השק . יארובש
 ./ םרפפמ עיגמ םינלופה לצא : םירגתמה לכ לש .שילשל רע .טעמב
 /' דחא אוהש ,האמל םיזוחא הרשעמ רתוי טעמל קה הלא לש
 טעמ תוחפ םינקזהו םירליר לש םרפסמ .םיאטילה לצאו הרשעמ
 תואטינה .תנוכתש ,קפס ןיא . םינלופה לצא אוהש הממ רוע
 רתויה הדמב םג ילואו הבורמ הרמב .היולת .הקירמאבש םיידוהיה
 -ימיאה - לש ומכש לע אשמל .ויהש  םיטנמלאה .םתואב . ,הבורמ
 סעה בצמ ןיבש .סחיה תא :םיאצומ ונא חככ >>..ידוהיה .טנרנ
 /! לכ לש ולזמו ,יולת :הזב הז" .ותאיב :ץראב .ובצמו .ותאיצי  ץראב
 ; , רתויב הכרובמו הירופ :איהש ןמזב 4 םג ,השרח ץראב םעו  םע
 תולוצסב רשאמ ,ותולג"-ץראבש םדוקה ובצמב רתוי יולת אוהש רשפא
 .אינע רתב :. ושפנל החונמ .אוצמל .םשל . ךלהש .,השדחה .הניהמה
  ילבכ .םישת | םוחתב :תרפושה :: הארונה תולדה --אתוינע . אלזא

 /- ,ץראל  ,ימוררה-ץראל םג והולתו = :ירוהיה ''אצויה .ילגר לע לורב
 < ליתתהל ,םישרח םייח תונבל תוירשפא הברה  ךכ לכ הנתנש
 5  טורטורפב דומעל םוקמה הפ אל , םיאירבו םייעבט םייח שדחמ
 = לש ולזמ םרוקמ אוה .רזומ המכ דעְ--תאזה .הדבכנה הלאשה לע

 := אוה .ןינעמ לבא---,םיורוטפיהה .. וייחדיאנתב . חנומו םעו .םע לכ
 :בל םישל ,תיצרא םע-תיהת לע םימלוהה ,ונל :דוחיב ,דאמ
 .  ורדפנו. וארבנש  םייח - , הקירמאב םינוש םימע לש םינושה םייחל
 ,הזה .ןינעה .רורבל ליעומו בר .ךכ .לכ :רמוח  םהב שישו :,וניניעל

 קה ר'ע תיזעולה תונותעה

 . תיקרוטה תונותעה (א

 היקרוטב להקה-תעד תא קיסעה ןורחאה ינויצה סרגנוקה
 סרגנוקה דיע  ומסרפ םינותעה יבושח לכ טעמכ .הבוהמ הרמב
 אטבמהילכ .שמשמה ,"היצה, ,  םירפוס-ירמאמו תויפרגלט ,תועידי
 ןהמו אשמה יטרפ ,לכ תא רדסה לע םיפדה ,"המדקו תודחא, רעול
 -' תונויצהש, ינפמ ,תאז השוע אוה יב, ,רבדל םעט ותתב םיחוכווהו
 ! איבה רכזנה ןותעה ."היקרוט - יסיריטניאל  התוהמ . יפ. לע תענונ
 "סמייט,ה "לש ורזוע םע הָררונ סקמל התיהש ,החישה ןכות תא םג
 . .תיקרוטה .הלשממה' סחיו .תונושה תוצראב :תינויצה בצמ .רבד לע
 | : ל 2, הילא

 . .ירישעה ינויצה סר



 .סרגנוקה תחיתפל ישאר רמאמ שידקה "קרי ט יי 'ז, .ןותעה

 ליחה ד"ע ןופפלוו לש ומואנמ םיעטק רסומ אוה הז ורמאמב
 : רמואו ,היקרוטל הסוחי לעו השוע תינויצה העונתהש

 ןמ לודג קלח ,תימלוע העונתל תויהל תננוכתמה ,תחא העונת הנשי,
 המוצע  הימפמיס ישגר ונילא תררועמ :וז א העונת . הב ףתתשמ :םידוהיה
 הפוצרה ,העונתה  התואמ  ונמצעל .תלעות קיפנ אל  עורמו . םלועה לכב
 ונצרא .בושי תמילבורפ תא רותפנ אל :עודמ ? ינמותועה םעה לא הבהא
 םאה ? הותי הכח ךותמ ונילא  םיפחיתמה * ,וללה  םיטנמילאה לש םעויפב
 לש ןתוהמ תא תערל דומלל הלשממה שארב םידמועה לש םתבוחמ וז ןיא
 ? הרורב הרכה ןכרע תא - ריבהלו הדגנכו היקרוט רעב תומייקה תועונתה לכ
 לכל התגהנהב ףתתשהל וא ,ונמצע ונדיב .התומכש העונת חקנ אל  עודמו
 לא תשגל ונילע 1 הברה תְלעות ונל איבהל הלולע איהש העשב ,תוחפה
 רעומ רועב .אורבל ונחנא םיצור םא אוהש לכ . רוחא ילב תשגל ,הדובעה
 ,"הבואב ונולֶא תוסחיתמה ,כ"כ .תובורמה תועונתה דגנכ .זוע-ירצכמ

 םואנל .ולוכ שדקומה ,ישאר רמאמ םסרפ "רו ריוא ה, םג
 היקרוט לא תונויצה סחי ד'ע וירברל דוחיבו ןוספלוו לש. החיתפה
 רשא ,תיבמופה הערוהה יכ ,טילחמ מיהעב  .תינויצומיטסנוקה
 התיה אל  היקרוטל םינויצה לש םתוריסמ תורוא ןוספלוו עירוה
 רבכ 5 הז .ועמשנש ,המשאהה-ירבד לע .הבושת שמשל תנווכמ
 . תינויצה תורדתפהה דגנ יקרוטה םירחבנה"תיבב

 וליחתהש םרטב -- "רוריוא,ב מ"העב רמוא -- םינש יתש ינפל רוע
 אישנ עימשה -- תונויצה דגנ .אוש-תובד ירי לע  לופוניטנטסנוקב םימחול
 וא םג .וזכ םירברחתעדוה גרוכמהב  יעישתה סרגנוקב : תינויצה תורדתסהה
 םישעמה לכב :םינויצהל תלקשיילו וקל ויהי .תינמותועה הכלממה יקוח .יכ ,רמא
 היקרומ לש :םיינויצוטיטסנוקדסייטפשמה היתודסומכ יכו : ,תושעל ןקמאי רשא
 תינויצה המרגורפהש ,ימואלהו ישיאה םגוחמבל הבורעה .תא םינווצה םיאור
 האטבתה אל ןוספלוו ןודאה לש ומואנב יכ ,ריעהל ךירצ הז םע .התוא תשרוד
 לש ןוכנה הרואיב .אלא היה אלו  ,ולוכ סרגנוקה תעד אלא ,ריחי תעד
 לבתה"יקלחו תוצראה לכבש םינויצה םידוהיה חכ-יאב . תינויצה המרגורפה
 הכורמ תוצירחב רדובעל תצרמנה םתטלחה תא יאליובה םרגנוקב ועירוה

 תחת ילאושיה םואלה תיחת לש קיתעה  לאידיאה ' תמשגהל .
 .םיחרוא-תפנכה תרמב תניוצמה ,היקרוט תכלממ תופח

 ,םהיתודמ םעונו םרסומ תגרדמב םילענ םידוהי יפלא תורשע לש הקוח תורר>סה =
 לא הצרמנ הנומא ישגו שמשה יניעל העיבה , תודהיה לש הנמשו התלס
 הנוכנ יכ ,הנמאנ העידוהו  ,תינמותועה הכלממה לש םייטילופה = תודסומה
 שידקהל םג םא יב ,היקרוט לש התחלצהלו התומדקתהל  עייסל קר אל איה
 םיכר אל כ ,תורוהל ךירצ .הבלממה לש התומילש .ןוחמבל .היתוחב לכ תא

 ."תונמאגו .תובהלג ככ הנייהת היקרומל .תויטפמיסה םהיתויטנש ,םימעה המה =

 תויהמ ויתוערואמו  ןורחאה :סרננוקה וקספי רהמ כייכ אל
 םג ושררי דוע יאדווב .תיקרוטה להקה-תערל וב תונעל ןינע
 ןאבל םינפ המכב רמוח ןימכ סרגנוקה תא רובצב םג תונותעב

 ןוספלוו לש םהימואנ יכ - ,אוה 'עיעל  רורבל \ עוריש המ  .ןאכלו
 ריזיווהל החלשנש ,היטפמיס -תעבהב המרגלטה דוחיבו  הדרונו
 הפרשה-יעוגנ תבוטל קנרפ םיפלא תשמח םוכסב הבדנה םע לודנה
 םויטילופהו םייתורפסה םינוחב םיענ םשור ושע  ,לופוניטנטסנוקב
 .תיקרוטה ןילופרטמבש

 , תילארשיהו תיללכה תיברעמה תונותעה (ב

 ריע ורמאמב בתוכ ""ע טכירכאנ רעלעוא ב, ןותעה

 : סרגנוקה

 םוכורצ זא ,ירישעה ינויצה סרגנוקה לש ויתואצות תא םכסנ םא
 תושעל לידגה רוחיב .יללכ ןוצרהעבושב רמגנ יכ ,טולחהל ונחנא
 התעמש .ןפואב , המינפ  תוררתסהה ךותב תודחאהו םולשה תא וניכשהב
 סרגנוקה ימימ  ברעמו חרזמ  ןיב וררשש , םידוגנהו םיכוסכסה לכ ולטכתנ
 לכב עייסל דחו ופאש תוגלפמהו םימרזה % + ךליאו  יגרובמהה  יעושתה
 + םולשה 'קווחל \םחלכי

 ! חרתי  תויסומינכו הפי ןפואב .ולחנתה סרגגוקב םיחוכיוהז ןהמו אשמה
 ! עגרה ךרע :לרוג תאו וילע תלטמ וחרועתש , תוירחאה תא ערי רוצ לכ

 דעו תינויצה תווותפהה איה המוצעו הקזה המ לילעב חיכוה סרגנוקה
 תוישיאה תויטנה לכ , תובבלה תא דחאל ינויצה ןויערה לש וחכ לודג המכ
 .רכרה תכוטל וחרנ

 ,בהוכ "טסופ ננינרומ, לודגה ילגנאה ןותעה

 לע הרועמה , בלהתמושתל היוארה היצרטסנומיד אוה יגויצה סרגנוקה
 ואב םיריצ תואמ עבראמ רתוי--ירבעה ימואלה ןויערה לש ופקחת בור
 הוקתה 'רצימ רע היפורמ ,ןהב םיבשוי םידוהיש , תוצראה לכמ טעמכ
 אב וצבקנ םלוכ . הינימוה דע הדנקמ ,םירצמ דע הילגנאמ , הנוטה

 םהב תוטלבתמ םינפ הטכבו  תונוש תונושלב םירבדמ ,תונוש תונידממ
 סרגנוקה הטדנ ןיע הארמל , םתדלומ תוצוא "לש * תוימואלה תונוכתה
 קזה שגר י'ע דהי םיובוחמ םה  םלוכ| לכא , םינוש םינווג .לעב ץוכקל
 . הניתשלפב םיירבע םיימואל םייח אורבלו בושל םיעוגעגה:שגר הז , דהא

 תנשב תינויצה העונתה .תוררועתה ןמזמ ורפסמב ירישע אוה סרגנוקה
 םג ,םיריצה לע 0 וילא ךושמל לוכי םויה דע 'יב , הדבועהו ,7

 *יאב ירבעה םואלה לז ןיירע קיזחמ ףקות הזיאב החיכומ , םיחרוא 5 רחוי

 םהיתוקת לכ םע רחוימ זועב םיקפורה םוידוהיה םייחהו 0 ימואלה לאיד
 םישב רתויב םיאלפומ םישענ ,  ןורחאה עוכשב וטלבתהש ומכ םהיתולאשמו
 םישק םימי .תונויצה לע ורבע םינורחאה :םושדחה רשע םינשב יב , בל לא
 ןיוצמ ינויצהו הדילמ וימיטפוא .אוה ידוהיה לבא . היקרוטבו תה דאמ
 + "יגויצדותלבה ירוהיה ןמ הבורמ .רתוו .הרמב ולש תזימיטפואב

 םיבושח םיטנימומ | ינש סנ / לע םירמ "לקינורכ .זדה,
 םיחוכיוה לכ הב ולהנתהש  הבישיה התוא : םהו ,סרגניקה ייחב
 ,היצרגימיאה .תלאשל .ענונב סרגנוקה תטלחה תאו .תירבעה ןושלב

 ,רבדה יוצר םא ,ןיידע איה הלאש --- ''לקינורב .זד,,ה  רמוא --ןבומב,
 רקלח ותואב אל  בשיתהל ואצי,, יב ,םירגתמה לע םינויצה ועיפשי יכ
 --"תונויצח לע" טיבנ .םא לבא = = :םשפנ = תא וילא  םיאשנמ םהש , םלועה
 תושעל .איה םינויצה לש םתבוחמ יב  ,רחכל .ןיא  הלענ .רתוי טבמדתדוקנמ
 ,תירסומה ,תילאוטקילוטגיאה תוררופתהה תא רוצעל ידב םתלביב שיש המ לכ תא
 ,תרדוסמ-יתלב הרגה י"ע .ררופתהל לולע ירבעה םעהש ,תינפוגהו תי?איצופה
 + "תופידרמו ימונוקיא ץחל ךותמ האבה

 אוהש ,"רע טייברא רע שידוי,ה לש ןורחאה ןוילגב
 סרגנוקה דייע ןיינעמ רמאמ םסרפתנ ,הירטסואב צייעופ לש םנותע
 דחוימהו דיחיה אוה הזה םרננוקה יכ ,אצומ מיהעב ,ןורחאה
 .הדובע לש סרגנוק םשב ארקהל יוארה ,ול םימדיקה לכ ןיב
 סרגנוקב ורטח ,םיביבח כ"כ ושענש  ,"םילודגה םימשר,ה םתוא
 ךות לא "השדח ארמימ, םוש קרו אל סרגנוקה .ירמגל הוה
 ,רבכמ  םיק היהש המ תא ללכשו ןקת אלא  ,ןומהה

 ןשרח רסומ םוש הז םרגנוקב ארכנ אל -- מ"העב רמא -- לכ םדוק
 תונויצה לש םייפסכה םיעצמאה יכ ןעי .הלורג רתויה ותלעמ יהווש רשפאו
 תא זכרל דאמ רבדה ץוחנ ףכיפלו ךרעה יפל ןיידע םימצמוצמו םילבגומ
 הכרע לדוג תאו. ,רבבמ םימיקה תורסומה לש םלולבשו םנוקת לע תוחכה לכ
 ,תונושה תויצולוזירה תוחיבומש ומכ ,ופקיה לכב םרגנוקר ןיבה וז הדועת לש
 ןלידגיש תחא היצולוזיר תשרור ,לשמל ,ךכ .הרטמ התואל ןלוב תונווכמה
 יכ ,תשרוד הינש היצולוזירו (לארשי ץראב בושיה תרשכהל הרבחה תפוק תא
 ךרוצל םיכורא .םינמול ףסכ תואוולה תנתונ אהת 'פמוק הניתשלפ-ולגנאה
 ןנלש ב'לקה יפסב תא טעמ טעמ ועיקשי יכ , תרמוא תאו = , תועקרק תינק
 -ץרא  ירע  תוביבסב  ןויסנ-לש"תווח \ דסול .סרגנוקה טילחה ןכ * .הניתשלפב
 לכק הז  םע ::ירפכה .קשמה לא. ןשיה בושיח תא .ברקל  ידכב :,לארשי
 ללכב . לילגב .רשא | תוינולוקחב םילעופל םיתב . תונבל .הטלחה  .סרגנוקה
 הלועפל דאמ בחרנ רכ תיאניתשלפה הדובעה עוצקמב השדחה הנהנהה תאצומ
 הדוכעה ךרוצל התושרל ורפמיש ,ףסכה-יעצמא םוכסב יולת הז לכו .השעמלו
 המ לכ תא השדחה הגהנהה חשעה יכ ,תווקל רשפא  םינפ לכ לע ,תאוה
 תו;רה-תודהא לש הרתיה הלעמה הל שי  ,תושעל התורשפאב היהיש
 הקיטילופה ןמ תוקלתסההו .ילאירה .ךלהמה לש טלחומח .ונוחצנ איה  הרקיעבו
 תורסומה לכ  תודובע | יכ  .ןחכוהל . .סרגנוקה היה - לוכי .םנמאו . ."הלוהנ,ה
 לש ובתכמ  ךותמ .תמלבתמה תוימיסיפה .התוא יכו ,דאמ הפי ולע םינושה
 גרוברוו רוסיפורפהש ,שדחה לעופה דעו .ךומסל המ לע הל ןיא ןהכ רמ
 הרובעה-ךלהמ  ותואב = קיזחהל ופיסוי יב  ,אוה  ןמאנ תוא ,האושנל .רחבנ
 " 'רצ, לכמ ל ןוקת הילא וסינכי יכו הכ דע ךשמנו ךלהש

| / 



 תוטלחהב הברה ןיינעתמ ".לב ,לימפ ,דיא .פקנרפ,ה
 .תירוטלוקה הדובעה רברב םרננוקב ולבקתנש

 ןניא .תירוטלוקה הרובעה רבדב תומלחהה --ןותעה ותוא רמוא--םנמאו
 ,הרקמבש רבר אלו דמעמ ותואבו העש התואב םידיחי לש םנוצר ירפ אל
 דיתעב תוגויצה לש המויק םג יכ. ,תימינפה הרכהה ךותמ תועבונ ןנה .אלא
 י"פע תישענ  תירוטלוק הדובע ילב וריוצי אל היצלימיפאה לש הלוטב םג
 הרובעה תא  דובעל תורשפאה היהתש ידכב לבא .  תטיופמ תינכתו הטוש
 הגהנהה לא רוחבל היה .ךירצ , רבדל היוארה הנבההב תאזה  תירומלוקה
 .תירבעה הרוטלוקב העירי .תצק םהל שיש , םופוהה םינויצה ןמ
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 ,ןאמנייטש רזעילא

 .רּואינש

 .(רופס)
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 . (ךשמה)

 ,םירהצ  תניש | ,ותנשמ ' םק וישכע הז יםכרוכמ,ה .לדיא
 וליעמ  ילורשב תומושה ,ויריו ,תונטק תועיספ הולשב ול .רעוצ
 איה .עקרקב עוקת וטבמו ,שובכ ושאר  ,וירוחאל תונותנ ,ןוילעה
 היה ,םירחא לש םרעיב ריכש "היה םינפל . הולשל הכז רבכ
 ומש לע רעיה תא םהינידב וריבעה רעיה ותוא ילעבו השעמ

 רטשה ייפ לע  ונינק היהש רעיב קיוחהו לדוי רמע ,לדוי לש
 . עורזב קיחרה םילעבה תאו םושרהו בותכה

 רהזנ ,שרדמה תיבל בירעמו םיכשמ ,הולשב יח אוה זאמ
 יל .אשונ, רעיה = ,ונוקתכ לכה :רמואכ ,איהשדלכ הסג העיספמ
 -< + רסח :ינא המו :,ויתוריפ תא

 ,ונממ וטבמ תא אוה הנפמ לבא ,וישכע וב שיגרמ רואינש
 ומוקמוק תא :איצומ ,  תנוומה חיסור תיבל ,וכררל ול ךלוה לדוי
 אוהשכ ,ותיבל בשו וסיכב םש בטיה וקקפמ ,ןיי ואלממ ,סיכה ןמ
 , רבכמ לדוי וחא הז גהנמב .שובכ ושארו וכרדכ .רעוצ

 ,וב חיגשמ וניא הלה ,לדויב רואינש טיבמ יתריזחב
 . וילא ושאר תא הנפמ לדויו ,לוקב רישל .לחמ

 .הרימעל ףכית לדוי שקבמ -- בה ,רואונש --
 הלה .,הרגיפ לרויל שיגמו ,ןוכמ אוה המל עדוי רואינש

 :רבדמו רזוחו רבדמו הז רחא הזב קנוי ,ןשעמ
 ,יתעד תא וז הרניסב תחנה ,רואונש ',ָא --

 -- יתעד תא תחנה . רחבומה ןמ .קבט .יתעד
 םיחתופ = ,.םינוש םינינעב | הלגלגתמ הז .רחאל החישה

 םיחמומ םניא לדויו רואינש םהינשש יפ לע ףא ,םירועשבו םיטחב
 רע ,החיש תבוח :ידי תאצל ידכ הזב שי לבא ,וז הרוחסב ללכ
 . רודבש םימסרופמה םינזחהבו הניגנה .ביטב םיעגונש

 ללכ | וניא -- רבדמ בותכה | יקסבוקנימ ינופב --- ונופ --
 החמומ היה אלמלא ,ךכ לכ םסרופמ .ומש היה אלו אלפנ .ןגנמ
 + ןיטונב לודג

 לאוש -- רחוסל תרבוע הרוחס הארנכ ןה -- ןיטונהו --

 רואינש

 תא תחנה

 . לרוי
 -- וב הגוע הנתנ הקירמאש ,םירמוא ---

 -- 3 הילע יהת המ הסירואו -- = |
 , הסירוא לש הרעצב םיפתתשמ םהינש
 לש ..לולב שיגרה . .ליעוה אלל -- תוכר .וילא רברל = --ךלהמה .אוה .בר הקירמאל הסידוא ןיב ,ואָדּו --

 /- 4 < םלועה <

 ירדסב ,הקירמאב החישה הרבוע
 ,החיב | ברעתמו  ,בורק ןכש  ,ןצילה החמש
 , םש םיררה .םירישעה

 אבו שננ .םש םייהה

 ויבורקב  רפסמ

 המו  םיאקירמא םויח םה המ  יתובר םכעימשאו ואב =-
 םע ,שממ םייח םה םש םייחה קר --- .החמש שרוד --- םשורפ
 היוצמ הטורפה--םש לארשימ םדא . ינש םוגרתו סולקנוא םוגרת
 םה םייחה םש .ותיזחבש הנטקה ותחלצבו ותחלצב ,וסיכב ול
 שבדו בלח תבז ,הכלהכ אדיטשפ איה אדיטשפהו ,הכלהכ םייח
 יבג לע ,לשמל ,םתא םיבשוי : אמנוד םכל איבאו ואב ,האמחו
 ,הפה תולובגב הסנכנש ןויכמ ,הפב תפחרמ אדיטשפו ,םינולאה
 ץרופ 'האמח לש לודג חולק רימ ,הב תענונ הניאו תעגונ ןשה
 --- תגזומה היסור לש גגה יבג לע עיגמו

 תודיטשפה תא אוה בהוא . הבר הבשקהב עמוש רואינש
 'םק \ ,רמג 'ידיל םיתניב האב םכרוכמה לדוי לש הרגיסה . ודועמ

 ףפותמ אוהשכ ,ומוקממ ""'ריעמו
 | : ךויח .ךותמ

 5ככ שיאל התא םג היהת יתמ ,רואינש ,רואונש יִא --
 + םויה לכ לטב בשוי םדא הז ךיא 3 םישנאה

 ,לסחו -- לגופמ יניא  ,לדוי 'ר לוכי יניא
 -- הרשע תחא ,שלש

 --יח ,יח ,יח ,הצור .ךניאו התא לובי --
 תא חישהל לורג ךרוצ רואינש שיגרה ,לדיא ךלהש רחאל

 ! החמשל ובל לכ
 יתומדב יגנהש ומכ ,יב = ףציו ירי לע רמ אנ בשו --

 ימ :הדיח ךל רוחאו החמש 'ר אוב ,רבדה אוה יארכ .ימלצבו

 ריאינש לש ומכש לע ודיב

 ,םיתש ,תחא

 :וליפאו םירביאהו םישוחה לכו םילגרו ול םידיש ,שיאה ותוא אוה
 .ינפמ ,םולכ שמשמ וניא שיאה ותוא ןכ יפ לע ףאו לוכאל הפ
 "יניא .יכו .רואינש הז : רמוא .יוה =- םהילע הנוממה וניא אוהש
 < תויהלו יתיב ינב תא סנרפל ,םושנאה לככ שיא תויהל . קקותשמ
 :ינא האור .שממ ןהב ןיאו יל םידי +יאמ אלא .איבמהו איצומה
 ,ןיערוז שיו ןישרוח שי ,םלועבש תחא רפח תוכאלמ םיעבראה תא
 + המ םושמ .אה אלו אה אל רואינש ינאו ןיעטונ שיו ןירצוק שי
 המ םולכו  ,םינמוזמב .םידינ .ה"סשו םירביא ח"מרה לכ יל שי
 לכ שוח ,םלענ שוח ןימ ,המ רבד ינא רסחש הארנ +ינא רפח
 םיקסע הברה .הסנרפ יקסע לע הנוממה אוה שוחה ותואו ,םישוחה
 וליבשב רמושמה ,דחוימהו ריחיה קסעה ותואש אלא ,םלועב שי
 טושפ ,ינממ העש יפל הארנכ םלענ ,יתירב עבטמ י .ךיישה
 רוע .עיגאה :רמ לש ותער המ ,השקבב -- ןיידע < ןמדזנ אל
 וזיאל יתירב עבטמ ינא .יוארה + םינמזה  ןמ ןמזב הילכת וזיאל
 -- +איהש"לכ הדובע

 .תונמחר . הבושתל הנתמה ךותמ ושאר תא ןיכרמ רואינש
 :החמש  ,תישארב ימי תששמ  אוה .חלצי אל :, ומצע לע .ותפקות
 ,תרתסמ הינוריא ףותמ וירברל בישקמ

 - -םירמוא ,ירא תגאש ,רואינש ,התא ןגנמ לעב אלה ---
 ,רואינש לאוש ? ןגנל ינא עדוי ?אוה ברע ילוק --
 , < ;החמש וב הטשמ - + ךתיבמ אצוי הניגנ לוק תעמשה --

 0 -- ?הבוב קונית אמש
 ידכב בלה ןמ תודבל ועבט .אוה ךכ ..ןוצל ול רמח החמש

 ןיתממ אלה החמש -- תיבה לא ןואשב .ץרפתמ רואינש ,ץצולתהל
 ' ,חפיתה קוניתה .ותנשמ קוניתה תא ריעה הז ידי לעו--ץוחב ול
 ,שרע ריש ,בוצע ןוגנ ול רמזמ ,וקיתשהל הצור ,וענענמ רואינש
 < ווא ,ווא -- ? דומעה 5א שגנ אוהשכ ,ולוק קתתשמ הז המל
 וא .ותוקלהלה --- + ךכרלכ חפיהמ אוה הז המל .ירזכאה קוניתה

 .םילוגנרת



 -- תונקידה תא | רואינש אוה בהוא ,ומוקמ לע יםש לכה ןיאש >>
 לוקה ינפמ להבנ .הקעצ לוק איצוה ,קוניתה חפיתה ,לולה לא שגנ
 ןמ אבוה םויה קרש = ,אמוי = דחד| .ברדיבדרבו  ינלנ לוננרהדרב <

 ,הענענמ תחאה . הקעצה לוקל ואבו ופע תונכשהו- -ול 'חרפו קושה
 רע  ,םיבובזה תא החירבט תישילשה ,שרע ריש תרמזמ :הינשה

 .הסירעב םררנ רליהש |
 ,וילע הכתנ םיהלא תמח ,ההא לבא ,הרושכ לכה ,הרואכל | <>
 פוקז ותלברכ .,ץוחב תואגב ול לייטמ ףוצחה לוגנרתה , לוגנרתה
 וירחא ףדור .רואינש . רקפה . ,רקפה .ןיד תילו ןיה תיל ..תויממוק

 וירחא . ופרר .אלמלא ,ופוסב היה .המ עדוי ימו = . חרוב הלהו

 הריתי .החגשה ,.ןועטה | ,הזה תיבה רע החוקפ ןניעש | ,תונכשה

 ./והוקיבדהו =
 םימק .לכה..- .תופועה .,קיניתה .הרוכע וחור רואינש לבא

 אוה .האור .. .. קפס .ילב .הלתי .אוה ,,והואיצוי םלועה ןמ  ,וילע
 ..ופוגב שח אָוהְו .וילע.םירבכ רבכמ הז וירבא ..שוחב

 ,םרעה .תחורא תנכהל .תונחה ןמ הבש האלשכ ,ברע תונפל |

 \ הינפל לבוק א א
 ..ורדגמ..תאצל .ךורצ שיא יא --

 ,תוקונותב .לפטמו .םילוננרתה = ירחא רזחמ
 = 1-- טונו רצוק ,ערוזו שרוח

 ,וילא אנ רבדת--!היפב הלמ ןיא לבא + הל השוע אוה קוחצה ,
 אוה -<;וידגב =ילושב -ןבגנה .,;הורי תא הצחה הנה  ..וילא ,טיבת =

 לא שגנ אוה ,הרדסכאה ךוהל תאצוי  איהשכ = ,ענרה תא .ןוכמ
 --י;שאה תֶא:תובלל ירכ ,ויתוחכ . לכְב חפינ . ,הרובה<

 ,"ומג יריל האב החוראהשכ .,זגורב םיורש םה .ברעה ותוא לכ
 .הבל לע רברמ 0

 ;הרעקב  בטוה .ירזחו .ישפשפ ..טעמ רוע אנ ימעמ --
 -- 1 חשב לש .אוהש-לכ .הכותח .ךדיל עיגת רוע ,יאדו |

 איה הפיע ,תמדרנ איה העש התואבש ,שיגרמ = וניא .אוה יי
 ,ההדסכאב דמוע ..שופל ףיחה לא אצוי .אוה הז רחאל  .המוי למעמ

 ,הנושמ האנה :הנממ אוה  חנהנ ..החיפטב וינפ תלבקמ .,הלילק חור
 -- .םוחב : הלצנ שיא :ןיא העקבב- םשש : ,הנחנ | אוה .הזמ םגו
 איה -=- חורה 'התיאו-:,אצמנב .וישכע םניא םישובכהו םוקולשה =
 לכ =< םימעטה לכ חב שי  ..ירפושד .ירפושמ - - .אליעלו אליעל =

 לש ומלועל ריש .רומזמ : ,רישל הפה :תא םינימומ וישוחו .וירביא
 , לוקב .ררושל  ליחתמו תיבה .ךותל .סנכנ, אוה .אוה.. ךורב .שודקה

 תכפהתמ .איהשכ .,הניש ךוהמ תללממ הטמב .תבפושה האל
 . רצ לא הצמ <

 ,אתוטמב . . רואינש ךיה = /
 ! התא םג םדרהו בכש . עגרל |

 ! רחמ .תרועפל :יל .יניכת תודיטשפו\-=-
 תא אצוי אוה :: רישל .אוה הצור . הנוגי אל. חרכהה לבא

 התואבש >'זיולקה, לא אבו .ץר = ,תוסג  תועיספ  עסופ ,תיבה
 + הנוכשה =

 הנובשה ירד תא :דירחמו תולוק :'ילוקב = רמזמ אוה  םש
 שבולמ .אוהשכ ."זיולק,ה .ךותל  ץרפתמ יסכרוכמ,ה לדוי :, םתנשמ
 דחוימ .חוישל עגרה התואב אוה המוד ,םינבלה וינותחתו ותנתכ
 ףדור .,יזיולק,ה - ןמ  רואינש | תא .חירבמ אוה--הבושח  תובאלמב :
 : קעוצו! ההיעה לכ ךרד בוחרב :םג וירא <

 !םלועה .תוחור עברא לכל  ,ענושמ שיא .,ןאכמ אצ -- 7
 "ךותל סנכנ רואינש = ,'וירחא לדוי = , חרובו קתתשמ .רואינש :
 תפרוטמ התנש הגזומה היסור לבא 7 בכושו שערב תיבה <

 .חאור איה התנשב ..םימעפ תמדרנ הניא < .איה ., הלילה ו ל

 תויהל אוה יושע וכו

 ,ךרפ .תהובע רבוע

 קר" ,עגרל םחרהל :ינא הצור

 , פל .ךהמל | הפה העיגה לבא

 תא םהינשב םיכשינו הילגרל .םיללוגתמ םירכא םירוכש המולחב
 , םד תביז ידכ רע .םיכשונו םיבשונ ,לגרה ןהב לש ןרופצה
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 ריאינש לע הלפנתהו תיבה ךותל האל הצרפתה תחא םעפ
 : ךשוממ יכב ךותמ

 השלש . ,םירלי .השלשל בא .,התא .םינבל .בא . ,רואינש --

 . תור .תשק השא ינא + ירבל אשא הכיא | ,תונוזמ .םישרוד םיעלוה
 5הבנ רואינש .ןועגש ועיבהו וז העשב םימויא ויה האל ינפ

 עגרה ותואב .הזכ בצמב האל תא האור הנושארה םעפב , ראמ
 אצי אוה .וחומב דימת רקנמ "היהש | ,ןויערה ותוא ובלב למג
 -- יתרחא ריעב ,וז ריעב אל ,אל .ןתמבו אשמב קוסעי ,קושל

 + םלוגכ דמוע התא המל % השחמ התא המל ,רואינש --
 . ועישוה םינמחר םידוהי : יקעצא ץוחל אצא ינא

 ,םהילאמ ואבו ופנכתה םינכשה לבא
 תוארל רשפא ךיא---דחא הפ םישנה וקעצ -- ןכתיה --

 -- םמשו ךלוה ,ססוג ,לפונ תיבה % שורחלו תיבה ןברוחב
 תושפנל עגונ אוהש ,ןליכל ףתושמ תיבה ותואש ,היה המוד

 -- .התיבב תרבדמ תחא לכו ןלוכ
 תועש .שלש םדקהב רקבב םיכשה .תרחמל ..שירחה רואינש

 ,יבל .הבומסה הרוע ..,'פב .היה קושה םוי םויה יתוא .. ותוליגרמ
 ,.תואטסריו.. הנומש וא עבש .ךלהמ

 . האל תלאוש + רואינש ,ןכיהל --
 - החוט .:.לש.-ןוטב ..הנע.--- .םש .םויה  קושה .םוי = ,!פל --

 . הסונמ
 רחא לצא הל שי ןשי .בוח .אבררא ..ךאמ :החמש האל

 אנ אובי ,חמק לש םיקש הרשעכ הל אוה בויח .'פבש םירחופה
 ..קושב םרכמיו םלבקיו

 םינחונ ..ללכ .הקוחר .הניא. ךרדה .וכרדל ול ךלוה רואינש
 + םהמ אוה .לפונ .המב :םילגרב םשל .ךולהל , "םיאקינדיריה,  םה
 ,וז ךרדב יריחי ךלוה אוהש ,וייחב .הנושארה םעפה ול וז ,תמא
 רחא ךררב ול.ןמדזי אמש :  בגא  .רשו .וקה . ,אוה .ךלמה ךרד
 . םהמ שיא האר :אל בר .ןמז. הז .. רעיל .ךומסה 'צ רפכבש ויבורקמ

 םויה  םידקה .אוה ..עגיתהש דע ,העשכ ךלהמ .היה רואינש
 רוסתו = ,םדרי  יליא ,טעמ .שופל רברה .אוה יאדכ . םוקל דאמ
 שמשהש יפ לע ףא  ,ותפ םוי אוה םויה .הרוכעה | וחור ונממ
 לכ לע .חותמ . הרוחש .הרמ לש .טוח לבא  ,םוחו רוא העיפשמ

 ,רעיב הפ בבשי .אוה : וחומב דלונ תמאב הפי ןויער ..האירבה
 אוה ששוח .טעמ .חכ ףילחי .,'פל 'ב ןיב קוידב ךרדה .עצמאב
 .ךכ. רחא ךרהל ךרד .ןיב .ול ףלהתי אמש ,וז הקוחר הששח קר
 ויתושארמ ,ץראה לע ותמוק אלמ חטתשי אוה , הלובחת שי ןכא
 ,ותנשמ ררועתישכ ,ודיב היהי הז קהבומ ןמיס ,'פל ויתולגרמו יבל

 רבע העש התואב ,הקומע  התיה ותנשו  ,םדרנ רואינש
 שננ ,םילגרו. םידי טושפב .בכוש רואינש תא .האר ,ןצילה החמש
 ררועתה רואינש . רימ :.םלענו- הפי .הריטס .ומטח לע .ול .רטסו
 +הקותמה ותנש הא קוספה הֶז..ימ- ,וזל .וז-תוקבדתמ ויניעו ,הלהבב
 ,םיננעה וסכ .המחה הא %םימשב תחרוז המחה ןיא המ ינפמו
 םיענענתמ םיפנעה . םיצעה יפנע ןיב השלוב ,תשעור העוז .חורו
 ,חורה ידי לע :ענענתמ .ומכ םיִצעה יפנעכ .אוה םגו ,חור לכל
 הנופ אוה .לבלבתנ רואינש לש ושאר ,אגניחב םיאצוי  תונליאה
 רעיהו ,הז םלוע אוה' רודח המכ ,םימשב ',םיפנעב טיבמ ,ןיררצל
 ,והדהב רעיה תא האר אל םיבר םימי הז -- ויז אלמ ,אוה המכ

 וכרהל. .ךלה .רואינש .



 ,תועקבו םיקמע , תודש הז רחא הזב םיפלחתמ : רברה אלפו ,עםופו
 -- רתוי ול םיבורק םישענ םה ,'פ הריעל ברקתמ אוהש הדמבו
 הריעה לש -- לש רשנה הנהו ,םושלשו לומת םתוא האר רבכ
 ופלחתנ םנמאה %ו5 היה הז המ -- םשמ אציש ריעה -- 'ב
 לא וינפ אשי ךיאו ,ותיבל התע אובי ךיא .יאדוב + םיכררה ול
 -- קוחצל היהי אלה ,ותשא

 קפקפמ .בלה תא אכרמ הרבכ הרוחש הרמ לש השק שנר
 התלגנ .רפכבש ויבורקל רוסי אמש וא ותיב5 בושי םא אוה
 איעתסיא , ברעמ ילופשל הטונ רבכ שמשה ,םיבעה ןיבמ שמשה
 עפונה .ותלגע םע רכא העש התואב רבע הרקמ יפ לע .אתלימ
 רואינש ו5  בשי ,רברה  אצי 'המ : הנימ עמש ,'צ רפכה ותואל
 ,גרבנטכרט ויבורק תיבל אכו עסנ ,הלגעב

 דאמ וחמש גרבנטכרט תיב ינבו ,הלגעה ןמ דרי ריאינש
 : ותארקל

 םויל םג ןנלצא בכעתת יאדו ,בושח חרוא ,רואינש ,8א
 . תיבה לעב ונימוה --ריפש ,ריפש---תבשה

 ,לכל םיחותפה ם'תבה םתואמ אוה גרבנטכרט רוד 'ר תיב

 בושיה ןמ קוחר םוקמ לכב םיכרד ירבועל םהל ןימזמ ה"בקהש
 , ירוהיה

 -השרפ לע םיתבה םתוא םה םידמוע ףרגלטה ירומעכ
 יבג לעש םיסנפכ םה  .םיחרואה יסינכמ ,םהילעבו ,םיכרד
 םירבועל תוחותפ ויתותלד .,םיבורמ וירדח- ,חורמ תיבה . םידומעה
 ,הבוהא .לש תיחותפה היתועורזכ ,םיחרוא לבקל תונמוזמ ,םיבשו
 . קובחל דימת תנמוזמה

 וצקהו ,םיחריאל שמשמה ,רחוימ רדחל וכילוה רואינש תא
 רחאל ותנשו ,.רואינש .םהרנ הלילב  תרחואמ העשב . בכשמ ול
 ..דאמ ול הקותמ התיה םויה ילוטלט

 ןולחה ןמ ץיצהו ויניע תא ריאינש חקפשכ ,רקבב תרחמל
 תודש לש היבחרמ ,בחרמה ןמ האבה חור ופמש דימ ,ץוחה לא
 קספה ילב העותו הנו ןיעה . ןיעה ןמ םיומסהו םיארגה ,םיננו
 ,האנהה לע ךרבמ בלהו ,בחרמה ותוא לכ

 וחיש ךופשל ופקה קשחו ,הרישה * חור רואינש לע החנ
 ,ריש 'רומזמ רישל ,ףוס ןיאו םידירכחר ,הזה לודגה יידומע,ה ינפל
 .ומוהת רע םליעה ללח תא רדוחו ךלוה ,בלה םוהתמ עבונ

 ותשא תא םגו ןורחאה ומוי רע הפ ראשהל היה רחוב
 ,ןנאש .הינ ,הזה :תיבח תריק לצ תחת איבהל הצור היה וידליו

 ,.הפ .םיוווש םהו אוה ויהי תימלוע
 ..םידוהי השודגו האלמ הלנע הרבע | ןימחה .תיתש תעשב

 5ע רמע תיבה לעב .הלגעה ןמ .ודרי םיעסונהו .,הרמע הלגעה

 ןימזמ ,"רמאש ךורב, ינפלש הלפתה יקרפ ללפתמ | ,תלדה ןהפמ
 :רמואכו תיבה | ךוהל סנכהל םיחרואה תא םיריבסמ םיִנפב

 םכשפנ הקשח אמשו ,םכירי תא ולטו 'ה יכורב ואוב --
 -- םירבוכמ ורבכתה --. ןילפתו תילט ,ןימח .םוכב

 רואינש . יאטילה עק'לאלצב רואינש שיגרה םיחרואה לכ ןיב
 ובל ...תדחוימ . הברק לש שגר . ןימ ובלב סכרפ דימו וב ץיצה
 --..םולש ול .ןתונ

 לש ותרבחב
 . זאמ . ,הרחוימ

 לש .לימרה םע םירפכו םירע בבופה | ,לכורה .עק'לאלצ
 תונירמו םירע הכרה בבס ,םייחב הכרה הארש שיא אוה ,הרוחס
 .ךישמהל עק'לאלצ אוח עדוי . וילגר תא תתכ רבכ הקירמאל וליפאו
 .הבר העתפהו ןינע םיאלמה וירופפב םיעמושה תובל תא

 םשנו .חור ליליי ץוחב .םיממושהו םיכוראה ויתסה .תולילב

 .םלועה תמשנ רחא ,ןנברר .שידק רמואכ = ,ןולחה :יפירתב קפוד
 ו

 חור :תרוק  רואינש איה שיגרמ עק'לאלצ

 3 םלועה <.
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 פיתמ קונית קפס ,ןולחה ירוחאמ לילימ אוהש ימ .םמשה הזה
 הנחמ ףקומ ינע רנו ענ אמשו --- חבונ הטוש בלכ קפס ,הסירעב
 הרמ לש שגר .הלאכ תולילב -- ותוא םיבחופה | ,םיבלכ לש
 ,רואינש לש ובל לע הקיעמ תוימתי הלוהמ ,הרוחש

 ,תבהוא םא רוניפל םינמזה לכ ראשבמ רתוי זא אוה קקותשמ
 -- + ונדעסי הז ימ . קוניתכ אוה דעס רפוחמ

 והופסאש ,םיבוטה םישנאהל הרות אוה ריכמ העש התואב
 ףתושה ותוא  ,םחימה ,בר רוא הציפמ הרונמה . םתיב ךוהל
 םדא ןב התאו ,לוק עימשמו חתור ,םדאה לש ותרידבל  ירימתה
 = ,ךריבש הנטקה ףכב סרמ ,ןימחה ךותל רכיפה תא םיש ,םודו בש
 עומשלו .תיבסהל קר ךילע ,יאטילה אקילאלצ לע לטומ ראשהו

 וחרא אוה ערוי . עמשש המו הארש המ רפסמ עק'לאלצ
 .לבת

 לאלצבו רואינש םיסנכנ החוראה רחאל ,ברעב | ,ברעבו
 " ,םהיתוטמב םיבכוש םהשכ ,םהיניב הברה םירפסמ ,ףתושמה םרדחל
 < | .חיפמ רואינש םימעפו , בישקמ רואינשו ,רבדמ עק'לאלצ םימעפ
 2 %אלצבל רמומ = ,ותיבל ויתוגאר תא ,ובל לכ תא עק'לאלצל ול
 2 . ותער תוח תא לאושו םינוגנה רחא תא ןיאשח-יאשהב

 וישממ ןיידע וב שי  ילוק + יתניגנ הפיה ,לאלצב 'ר --
 : + תילכהה לא םינמזה ןמ ןמזב אובא ךועה

 בל ךר 'שיא אוה .עק'לאלצ . תוכר ובל לע רבדמ לאלצב
 .םבבחמו תוירבה לע בבוחמ ,ועבטמ

 הפיה שפנה .ילעבו םיבוטה םישנאה םתואמ | דחא אוה
 .תואלפנו םיסנל םיאמצו תושדחל דימה םיפאושה תישפחהו
 ,ריעל  ריעמ | ,םוקמל  םוקממ רנו ענ עק'לאלצ היה וז תילכתל
 < ,המדמ היה ,ושפנ תא ומצעב עדי אלש ,עק'לאלצש יפ לע ףא

 "< רחופל = ומצע תא בשחו רשעתהל אלא חרוט וניא ורקיע לכש
 ל + הסונמ

 רועמ .איבמו ךילומ עק'לאלצב היהש ,םילטלטמה םתוא לכ

 םיסיבשו םירותפכ ,תופירפו םיטחמ  ,ןזואדימזנו ףאדימזנ : ריעל
 ,אמלעב אלתמאל אלא תמאב ול םישמשמ ויה אל ,םירבד ראשו

 אלש ,ידימתה ןואמצה תא םהב תוסכל ידכ ,םיניע תזיחא ןימל
 , םיקמל םוקממ ועלקלמ קסופ היה

 םישעמ ובלמ תובל ומצעל השרמ עק'לאלצ היה הז רכשב
 ןיעמ :היה הז ,םיעמושה תא םהב עיתפהלו וארכנ אלו ויה אלש
 , םירידתה וילוטלט לע ומצעל הדות תרכהו האנה תבוט

 ץרא: הקירמאבש םייחה  יררסמ רואינשל רפסמ | עק'לאלצ
 . םינומר םילכוא ,םהידיב בהז םיתוח םדא ינבש םוקמב ., תוא לפה
 :תובוט םינבא  ,בהזו ףסכ  םיפוצמ םהיגנ שממ  ,בהז יחופתו
 : . תוילגרמו

 >>;הנקסמ ללכל .אבו הלמו הלמ לכ עלובו בישקמ רואינש
 , םיה תנידממ ופוגל בומ ןיאש

 ---םישנאהו ,ירמגל םירחא םייח םש םייחהש ,שוחב אוה האור
 = השעי  ,אוה ןימאמ ,הכורבה ץראה התואב ,םש :םירחא םישנא
 לא הצקה ןמ  וייח ירדס תא הנשיו רחא שיאל ירמגל אוה םג
 . הצקה

 וונפ רתסלקב רימ .טיבמ ,ערפמל םש ולומ תא אוה האור
 יתבמ דחאב הביתה ינפל רבוע  אוה +רואינש אוה הזה .םש
 םינגנמה רחא אוהו ,לשמל קרויונבש םידאופמ רתויה תויסנכה
 ,ונוגנ לוק לע םיממוהשמו םיאתשמ םיעמושה ,םימסרופמ רתויה
 + ללכו .ללכ דומעה ינפמ רחפמ וניא אוה

 רימלתב בישקמ ,עק'לאלצ תצעב דימ שרורו לאוש רואינש
 . ובר .ינפל  ןרה

 ,אוה לאוש + הקידמאל םרא אב .ךרדה הזיא =-
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 .עק'לאלצ הנוע --- הבוננב לובגה .תא םירבוע -=-
 -- 1 לובגה תא םרא רבוע ךררה הזוא --
 תופוצר תובר תועש , לזרבה תליסמב .עסונו .עסונ םדא =-

 התואב .היסורב ךלפדריע ,'ק .הלודגה ריעה לא אב אוהש רע

 רועש ירכ ,שממ ,רצו ןטק לחנ ףטושו ' רבוע 'ק הלודגה ריעה
 >- רמוע ..עבצא
 תא רבע ןושפנב ביחתה ,והונישה םיפרוהה ובה תא רבע

 לע הנוממה תכה ינב ותוא וריבעהש ימ ,דמולב , םולשב 5ובגה

 ,וזכ הנידמ ןימ ,ירמגל .תרחא .הנודמב אצמנ =" אוה ..ךימ

 ,םיזנכשא ,ירמגל םירחא םה "םישנאהו < ,זנכשא תנירמ .תארקנה
 -- ןטבמו הדילמ םיזנכשאכ םישבולמו  .תיזנכשא 0
 ףקונ םדא .ןיא ,הרצקב | ,יזנבשאב .לקתנ דימו העיספ םדא עטו
 -=- ודצב :יזנכשא :ולי ןמדזי אלש .הנטקה ועבצאב

 תוהוננ אלמ ,הנושמ הכ ,יאלפ הכ לכה .בישקמ רואינש :

 ,15 ירב .וינזאל .םיסנכנ םירבדה . השרח הגירמי. שדח :םלוע <
 .ותיבל  בושיו םיכשי רחמ |, םיה תנידמב אלא הנקה ול .ןיאש |

 ימצע תא .ןיקתהל ידכ ,ץוחנש המכ .המ .ןמז .םש ההשי ,רדנ \אלב .
 , ותוא .םיפקוה םיעונענו ,האלב רכזנ ...םיקו  רירש  ,העיסנה לא

 . ותשאלו יתיבל בושי .רחמ ,יאפו =
 תומולח תמקורמ .ותנשו ,םדרנ אוה .הלאכ .םירוהרה ךותמ

 תרחא חור דָימ ,ותנשמ ררועתמ אוהשכ ,תרחמל ..רשוא לש
 ,םתולשב םיפטוש םהו ,הפ : םייחה תא אח .האור :..וילע הרוש
 ,הסירעבש תוקוניתב רכזנ .אוה .ותיבל בושל ותערמ רווח :אוהו

 ..וילע הנוממ .אוהש ישילשה קוניתה .הז ,,תופועהו = =
 הרוטפ- אלה ותשא ,ךכ  .ןובו .ךכ ןיב--אוה .רחההמ --בגא ₪
 םג עק'לאלצבמ והרירפ ,הסנרפה | לוע :לקוה . אליממו . ,וסנרפלמ
 ,הביבסה לש םירעהב עסונ עק'לאלצבשכ ,וליפאו , וילע השק ןכ

 ןמ ןנער .חיר  םיאיבמו םוי:םוי  םישדח \ םיחרוא :םואבו .םיעס
 ,ומעטו .וחירו שיא -,שיא . ,ץוחה <
 תיבב בשוי  רואינש .היה .ףרוחה תומי = לכו ויתפה | לכ =
 חיסהלו הרזחה לע .היתואקתפב וריהזהל הלדח אל האל ..ויבורק
 ,היח הנמלא ,איהו החפשמה יבא ול ךלה : הרעצ תא תונכשהל
 .ותרוצ הלפפנ ,םמש ולאב תיבה ,הלרבה אלבו שודיק אלב היורש

 רחא וז התוא תינימזמ ויה ,הרעצב ופתתשהש ,תונכשה
 ראשלו , הלדבהלו  שודיקל \ תבש- .יאצומבו תוהבש * יברעב .,וז
 , הוצמבש םירבה

 םוי .ברעב .ותיבל עסנ עק'לאלצשב ..,ןסינ .שדוח עצמאבו
 לכ לעגוה רונתהו ,ארימח .לכ רעבוה רבכ האל. תיבבשכ ,הספה <
 ךלהש ,שיאה | ותיא ,ההפשמה יבא  ותיב  ינב- לא בש .,וכרצ =

 .פ ריעבש קושה םויל ,הקוחר .ךררל
 (,אבו .ףוס)

 ל 2
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 ,קרמוינ דוד ריד 'פורפ
 ו

 הָיפוסוליפה .תודוסי 0
 לש :

 וקח ה דרה ביר
8 

 . תירוטסיה-תיזיפטמה םֶלועַה תפקשה
 + (ךשמה)

 רועה .עבטה םילשמ / תונותחתה  תוגררמה לש ןלובגב
 תל ו הרוצמ רמוחה תעונתל הצוחנה הנכהה לבי .תא

 .;היפורב אוהש הקזח ,לחנה לש הזמ  רבעמ-

 ש הממ המלשו האלט |

 ידיל .רמוחה תא האיבה תאזה העונהה .רשא :ירחא םלוא . הנממ
 יריל השרחה הרוצה האב הב רשא , תווהתהה לש הגררמה התוא
 וא ,ומצע תא אשונ 'יח'ב/רמולכ ,שרח עינמ תכב יולג
 ליחתמ יתה עב ה : תלעפנה הרובעה רדגמ תאצוי .תווהתהה
 לע םגש אלא ,ןוצרב לעופ תניחבב תישארב השעמב ףתתשהל
 םייתומכה םהירועיש .רמולכ ,הנכההו הנמזהה יאנת תאזה הנרדמה
 םייתומכה = םיאנתה רוחיב ,םיביכרמה  םיקלחה לש םייתוכיאהו
 .םייח םשב ונל עדונה * ןויזחה אוה םתרלות רשא = ,םייתוכיאהו
 ןימאמ יולהו . םדאהמ | ,הובג .רתויה יח לעבהמ םג םה םימלענ
 םלועל :עיגי אל םדאה לש  רקוחה ולכשש | ,המלש הנומאב אוה
 חכ רצע  אלש םשכ < ,םייחה לש גזמה יאנת  תרכה יריל

 המכ םנש ,תאז ותערל .רבעב הזה ןויזחה .תילכת םע אובל
 לש ישארה הדוסי ךוהמ יולה אב ,הילע םימיכסמ םישרח םירקוח
 לעו ,םלועבש ידיחיה הרוצה .דוסי אור הולא |: ולש היפוסולפה
 ,ןנראמה | רוסיה תא גישמו עדויה לוכיה אוה  ודבל אוה קר ןכ
 םיניכמהו םינימזמה ,גזמה ינוש םיקלח לש הכיָּבְסה הבכרהה תא
 םיליקולומ לש הקדבש הקדה תופרטצהה הא ,םזינגרואה תא

 8 הפיסומו תכלוה הדמב | ,יונש  תילכת הזמ הז םיניש

 :תשגרתמה הזעה תועזעדרוהה התוא ידיל םיאבש דע ,תתחופו
 םיאנתהמ המכ אוצמל קיפסה ישונאה לכשה ,םממא .םייח
 דוסי לש ותוחתפתהב | םיימנידה םיאנתה לש םגו  ,םוינכמה
 , ןורחאה = עגנמב = , ךתוח  רתויה רעצב אקוה לבא | . םייחה
 -= ,םייחה יולג יריל הבכרהה תא האיבמה הנורחאה הפיחדב
 ןכו ,חרבהב םראה לש ולכש אוה רצק הוה ירקעה דוסב אקוד
 ונתנ ,םייהה רוסיב ורמאנש ,הלאר םירבדהו . םלועל היהי
 וצורמב וילא עיגמ רמוחהש ,שרח הרוצדדוסו לכ לע םג רמאהל
 הנורחאה הפיחהה יכ .היהיש .ךיא .היהי | ,תורוצה תויוכלמ ךרר
 יריל .אובל  שדח \ אצמנל  תמרוגו תכתוח .הדבל 'איהש .,תאוה

 ןירותפמה ,גזמה רוס איה | ,הווהתמה רמחה לש והאובבב יולג
 וננה רשא > ,םלועה < היהו רמאש | ימ םע םותחו רומש ,יחצנה
 רמוחה תא ררוחה רוסיה גשימ ייפ לע ותוהמ תא גישהל .םיביהרמ
 רע ,םדאה דוחיבו . ,יחה עבטה ,ןכ יפ לע ףאו  .תורוצ וב רצו
 תויהל אוה אורק  ,יתמאה גומה דיס תא גישהל וחכ רצקש המכ
 םהנכהו םתנמזהב תוחפה לכל ,תיעבטה תווהההה השעמב ףתוש
 םתוא .והבעב ,רמוחה יקלח תא ואיצמהב  ,םינוציחה םיאנתה לש
 . םתוא יגראמה זכרמ הזיא לא םתוא וצבקבו

 םנ ,היהתש .הגררמ לכ לע עבטהש ,רמול רשפא ןכבו
 השעמב ףתתשהל ,"תלכי,ה ,חכה וב שי  ,הלפש רתויה לע
 המודה יקלחמ קלה הזיא תולעהל רמולכ  ,ותגרדמ תדמב תווהתהה
 .ותנכהו .ותנמזה .השעמב | תופתתשה ידי לע ומצע תנרדמל
 תמרוג .רבכ =, םיחמצה  תעונת ,השולח רתויה - העונתה םג
 , נגרואה | תגרדמ לא  ינגרוא -יאה לש ותילעב איה הבושח
 יקלח לע הנכהה תעפשהב יח ה לש ותופהתשה איה חיולג רתו"
 ונחנא םיאור .םימעפל .םמורו חמוצכ ,ויתתתש הגרדמבש רמוחה
 ,הש גר ה ה לש םינושארה הירוחהז תא הזה רועה יעבמה חכב םג
 ותשגרהבש םיעבצה תנחבה .ומצע -תעידי לש הירשבמ תא
 גישמ .שוח ןימ .איה רבכ חרפה תא אירפמה בובזה ותוא לש
 תלחת תא וב הארנש  ,אוה .יאדכ רבכו הרוצה לש היפי תא
 ,תונוילע תורוצל . רמוחה תנכהב ארבנה "תמכה, לש התופהתשה
 רתויו הקזח רהוי ,תואיצמה םליסב הלעמ הלעמ הלענ רשא לכו
 ילעב ., תיעבטה תווהתהב ארבנח לש וז .ותופתתשה : איה תרכנ
 ,הרוצה רופי לש ההכ השגרד םהל שי | רבכ רתוי .וחתפתנש .םייח
 תעדב .תישארב השעמב רומג ףתוש ונינפל ירה ,םדאל עיגנשכו

 הזה ארבגה ,הצור .אוהש הממו .השוע



 < רל ןוולנ

 רוסי לש ותובישח תא ותרכה יייע ,םישדח םיאצמנ תֶאירבב ףתתשמ
 יראת, ,ו5 הועיפשמ תועודי .תורוצש .אלפנה גונעתה ידי לעו הרוצה
 םימרוג המה .ייארובה יראתמ, ולצאנש ,5 ו ר י ב ג לש ונושלב ."םיארבנה
 האירבה תכשחמב התלע : ךכ ..תישארב השעמ תדמתהב םיפתהשמ
 ,חכב קר אצמנה רמחב הרוצה תעבטה רמולכ ,חאיהבה : המודקה
 ןכו  ,"םכח,ו "לוכי, םייהלאה םיראתה רוקממ תעפוש תוליצא איה

 ,םיארבנה יראה רמולכ ,הלאה םיראתה "ימושר, םגש ,רבדה ןבומ->

 לע : ךוחיב  רמאהל ןתנ הזו = ,האירבב םיפתתשמ .םימרוג המה
 ידיל םיאב הלאה : םימוש"ה ובשו םיהלא םלצב ארבנש ,םדאה
 םג :,ןב ייפ לע 'ףאו = .תרבנ .רתויהו הריהב רתויה הרמב יולג
 לע דומעל לוכי וניא הזה רבכנ רתויה .תישארב השעמב ףתושה
 םימלענה םיאנתה תא ערוי יניא אוה םג ,הנוכנה הנכהה דוס

 איה | ותעידי ..היוה יריל םאיבמ ומצעב אוהש ,םייהה םתוא לש
 אוה םדי לע רשא ,םיעצמא המכ אצמ אוה | ,הבחרו הרישע
 ידי לע | ריחיב ,רמוחה לש ותנכה לע הלודנ העפשה עיפשמ
 אלא דוע אלו ,םייח ילעבו םיחמצב םיאלכ לש העברהו הבכרה
 תועיבתה תא אוה אצומ ,אופא ,םדאה ,םינוש םדא ינב יעזנב םג
 דוע אלו ,ויתחתש תורוצל רמחה תא םיניכמה  םינוציחה םיאנתהו
 אוצמל םדאה חכבש אלא דבלב וז אלו ..אוה ותרוצל םגש אלא
 דע םדאה תריצ לש התוחתפתהל םיצוחנה םינוציחה םיאנתה תא
 הבשחמה םורמב לכשה תנרדמ : הנוילע רתויה הגרדמל
 תא ימצעמ אוצמל ותלכיב ול אוה ןותנ הזה חכהו .תינוינהה
 םיקוחהו ,םהב יחו םראה "נהנתי םהבש םיירסומה םיקוחה
 םינוציחה םיאנתה תלש"ש התואב תובושח תוילוח םה םיירסומה
 וישעמ :הלענ רתויה הבשחמה תרוצל רמוחה תא םיניכמה
 גומה לע הברה םה םיעיפשמ םראה לש םיירסומה
 תירסומ | ,הנוילע הבשחמ .לעב םדא .ופוג לש ימיחה
 םרה רוחיב | ,ופוג.. .הזל םיאתמ רמוח םג ול שי | ,תיינויגהו
 רתוו ,תוכז  רתוי ,תו רוחא תוימיח תויוכיא ול שו ,ולש
 ועיגה ..אלש  ,םירחא םדא; ינב .לש .ןתואמ .תושגרתמ רתויו .תוקר
 ותופתתשהבש הנוילעה הגרדמה  ,אופא ,איה וז .ההובנה. יתגרדמל
 ואצמש  ,םישנאה םתואש ירה . תישארב השעמב םראה לכש לש
 לש הו ,דבכנ רתויה םשהל יכו ,םמצעמ םיירסומה םיקוחה תא
 הנוילע -רתויה  הגרדמה לע | תישארב השעמב היבקהל  ףתוש

 .הילא .עיגהל םיארבנה יראת לש םתעפשהל רשפאש <
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 וחכב ןיאש  ,יולה תער לש :הנבומ קמוע תא :ןיבנ . הזבו
 הצוחנה הנכהה תמלשהל םייוארה םיאנתה תא אוצמל םדאה לש
 ,.יהלאה ןינעה .תעפשה תא " וילע  רירוהק \ ידכ ,רמוח הזיא לש
 ,תיתדה ותונתונע אטבמל יולה לש וז ותעד תא בושחל םיליגר
 היפוסוליפל הגנתמ יולה היהש ,היאר הב םיאורש אלא דוע אלו
 אלא הניא תמאב וז .ותערש .םיאור  ונחנא וישכע הנהו \ , ללכב

 רוס תא עדוי ונא םדאה :תיזיפט מה ות פק ש.ה תנקסמ
 ינפמ ,רמוחב הרוצה רוסי יולגל . ןורחאה הנְתמה ,ימיחה גומה
 התוא לש רוגרפה ירוחאמ לכתספהל ארכנ םושל תושר הנהינ אלש
 שי םדאהש ,םעטה יאוה הזו .הב .אצמנ ומצעב אוהש הגררמה
 תוגרדמ לכב  םינוציחה םיאנתה , תאצמהב ףתתשהל חכה :וב
 ההובג הרוצל עגונב לבא ,אוה ותגרדמב  םגו ויתחתש תווהתהה
 ,תוארל. םדאהל- תושר הנתנ  ילמלא .,לכשה , תועבטה ותרוצמ
 ,יהשרח הרוצ לובקל .הנכהה תא .םימילשמ .םינוציחה םיאנתה ךו א
 דומעל .תושר ול הנתנ ילמלא רמולכ ,הי ה תש וזי א היה ת

 םיליקילומ לש ץובק היא ער דמ* ,ןוזחה לש המ ע מ לע
 ,עודי .בצמבו רועשבו  לקשמבו הרמב ,תועודי = תויוכיא ילעב
 קפס ילב :זא :יכ -- יולג .יריל אובל .השדח הרוצ .וזיא חי ר כמ
 ןינעה לובקל םיניכמה םינוציחה םיאנתה .תא .םג אוצמל היה לכו

 < םלועה

 == ה ה ה == /

 :.. .ארבנ לש הדחוימה ותלוגס .ה ב כר ה איח .,,יולה יפ לע .,תוהלא

3 

 ידיל אבה רח א הרוצה דוסי אלא םש ןיא תמאב יכ ,יהלאה
 ,ךכ :לכ .אוה לודג תורוצה יונש יכ םא  ,תונוש - תורוצב יולג
 םג :,אופא ,ןכ 'םאו .םינוש םינימלו םינופל בשחהל םה םיוארש
 ןרחא ןורנב הזה דוסה לע רמעש ימו ,דח א אוה גזמה רוס
 תיעבטה תוכיאה ןמ- ,םי נו ד נה ר א ש לב ב: וילע רמע רבב
 ,ןכ רבדה :ןיאש .וישכע לבא ,יהלאה  ןינעהל רע  הלפש רתויה
 " הלגנ אלו  ,םלוע רעו םלועמ .אוה .םלענ הרוצה דוסש וישכע
 לש תירשפאה  חנרדמה םורמל עינהש ,םיאיבנה ןודא השמל םג
 ,ךאלמ םג וא םדא :,ארבנה לש ותעיריש וישכע ,יהלאה ןינעה
 תורשפא םוש ןאכ ןיא ירה -- םינוציחה םיאנתה לובגב איה המוסח
 ,יהלאה ןינעהל םירישכמה :םיאנתה תא אוצמל ישונאה לכשהל
 5  םונוציחה םיאנתה תא אוצמל הסנמ יח לעב הזיא ךמצעב רעש
 !םדאה תרוצ לובקל רמוחה תא םירישכמה

 םשכ :הטישה תנקסמ אלא וז ןיאש ,רבדה אוה יולנ ירהו

 ילעב לכ ןמ םה  םימלענ םדאה תרוצ לש םינוציחה היאנתש
 םימלענ יהלאה ןינעה- לש= םינוציחה ויאנה ךכ = ;ויתחתש יח
 לש ןלכש םא  ,םדאהמ םנ ,ויתחתש םיאצמנה לכמ .חרכהב
 םיקוחה תא אוצמל חכה וב שי ךכ לכ הובג הניאש הגרדמב םדאה
 ההובג רתוי הלעמל הז ידי לע עיגהלו םיטושפ רתויה .םיירפומה
 ,הקומע .רתויו.תפקמ רתוי תירפומ הרכהלו תינויגד תוחתפתה לש
 לכשה תוחתפתהב הגרדמל הנררממ העונתהש ינפמ אלא הז ןיא
 לכשה לש ויתונרדמ לכש ירחא ,ןי מה ילובג תא תרבוע הניא
 :ןיבש לרבהה |. יחלאה = ןינעהל עגונב .ןכ אל  ..םה .דחא .ןיממ
 רתויה .ותגרדמב םג יהלאה ןינעה ןיבו .ותוחתפתה םורמב לכשה
 םג ,םדאה לש ולכש ןכ לעו ,אוה ינימ לרבה  הנותחת
 םיקוחה תא אוצמל ול רשפאש יפ לע ףא = ,ותוחתפתה םורמב
 הניכנה הדובעה .ךרד תא אוצמל אובמ \ םוש ול ןיא  ,םירסומה
 תוצמה, תא * ,םיילאוטיר םיקוחו תוישעמ תוצמ איצמהל ,ומצעמ
 ףאוש .אוהש ,הרטמה לא ואיבהל ידכ .םהב שיש "תויעמשה
 "לש וגומ תא םינשמ רפומה .יקוח .יפ לע םייחהש םשכ יכ ,הילא
 הרותה .יפ לע תישענש העשב - ,תישעמה :הדובעה םג ןכ  ,םראה
 ומ דב רוחיב ,ופונב שדד ח י מ יח ג ז מ" איה הרילומ , תיאוכנה
 םירבוע םניאש ,םירחא לש הזמ יינימ לרבה הנוש גזמ ,דבועה לש
 רשא ,םדאה לש, הלענה תינחורה ותרוצ .תאוה הריתה יפ לע
 - הבכרהה לש תחרכומה .התדלות איה ,וילע הרוש .יהלאה . ןינעה
 אלא הניא תיעבט הרוצ לכש םשכ ,ופוגבש השדחה תימיחה

 לש ןורחאה רמוחה ..הלש  "ןורחאה : רמוחה, לש  ותנכה תדלות
 ..שדוקה תרהט לע קקוזמו ףורצ םדאה לש ופוו אוה יהלאה ןינעה
 .5ש ותווהתה .יהשעת אל,בו "השע,ב ,תוישימשתה תוצמה לש
 וא תישימשתהו תירפומהו תיעבטה ,רמוחה
 לש הנותחת . רתויה .הגרדמה .ןמ .אוה דחא ךשמה ,תי תרה
 תווהתהל רע  ;תונושארה  תויוכיאה לובגב תווהתהה ,תיוהתהה
 ידי לע  שרקה .לכיהב תרטקה תתצהכ ,הנוילע :רתויה - תישימשתה
 ּורבחתה ושורפב רשא" ,ישימשת קוח) םירופכה .םויב .לודגה ןהכה
 > ,(םינשב תואמ תחקלתמו תכלוה תקולחמב םיקורצהו םישורפה
 יהלאה ןינעה תא .איבהל הפיאשהו. .,תחא תווהתה אלא ןאכ ןוא
 הצקה .ןמ הלוכ תא חירבמה ןוכיתה .חירבה איה רמוחב .יולנ :יריל
 .הצקה לא

 איצמהל םדאה לש ותואל  תלאש תאוה הראהה :יפ -
 "לש * יויפיטמה .הרוסיב איה היולת ומצעמ םיישימשה םיקוח
 :םיכורצ = ,הזה :ןינעה :לש .וירוב לע. רומעל | ידבו ,יולה תמוש
 5ירבמה ןמיפה .רקחמב יולה לש ותעד תא ריכוהל ונחנא
 דיא לש .הנמיס , יםילגלגה תרות, תא .רשקב ארבנל .ארוב ןיבש



 לש חדחוימה ותלוגס ןכבו = ,הרוצו רמוחמ בכרומ תויהל איה
 ודבל הולא . ילויה ץמש לכמ הלדבנ הרוצ \ תויהל איה .ארוב
 וא ןבא םא ,םירחאה םיאצמנה לכש רועב .,תטלחומ הרוצ אוה
 חינהל ונילע ללכב םא-- ןוטלפא לש ונבומב | האידוא וא ךאלמ
 םיאצמנ םנשיש לבקנו רובסנ םא .ונייה ,הלאכ םיאצמנ לש םחושי
 : חכה דוסיו לעופה דופימ ,רמוחו .הרוצמ המה םיבכרומ---הלאב

 תואיצמ ץמש םוש ילבמ ,לעופ ולוכ אוה ודבל ארובה קה
 רער עטכישענ ירפס לש ןושארה ךרכב ןיע) חכב אלא הניאש
 רואבב יתכראה םשש ,565--561  'ע ,עיהפאזאליהפ ןעשיריי
 רשפא םיראתה רקחמ תא רשקבו . (יולה לש ותטישב הזח ןינעה

 רמחה לע הרוצה רופי תלצאה :הז חפונב הזה ןויערה תא ןנגסל -
 םייתוהמה ויראת לש םי מו ש ר- וב עיבטהל יידכ אלא הב ןיא
 טלחומה הרוצה דופיל אלא יולג וניא גזמה רוסש רועב ,הולא לש
 רסאמב איה עוקש ,5עפנ ותויהב ,ארבנה | ,ומצעל אוהשכ
 יחכ ,הבכרהה ךפמל דעבמ טיבהלו פורהל ..לוכי -וניא ,הבכרהה
 ,(םיסנה לע הטמלו ב"מ ,אימ ןוע) .ודוס לע דומעל

 .(אובי ףוס)

 ָּש

 .תֶכְרְעִמַה לֶא םיִבָּתְכַמ
.1 

 תולאשב ילא םיגופ םיבר  .הז יבתכמל רבכגה םכנותעב םוקמ תתל השקבב
 היסנמגב םידימלת  תלכק ינפואלו י"אב  תולחנתהל עגונב בתכבו הפ לעב
 תא הזב עונמלו םינותעב | תויללכ תוכושת תתל ןוכנל ינא  בשוח . תירבעה
 ,הרתי החרטממ םירחא תאו ימצע

 םהיפ לעש םיאנתה ימרפ תא בא שרוחב םינותעב .יתעדיה רבב (א
 התע . לולגה תובשומב א''קי תמדא לע לחנתהל תוחפשמ הרשע שמחב םילובי
 בושיה תרשכה תרבח  י"ע התע לחנתהל םילוכי שיא םירשעב יכ /ףיסוהל .ילע
 לבור םופלא 3--4 םינמוומב התע םחמ רחא לכ עיקשיש , הלא םיאנחב |

 התע הדובע ירישכמבו םינינבב עיקשי םילבור .םיפלא תשלשב דועו = , עקרקב
 , ובצמ יאנת יפל תודחא םינש ךשמב וא

 ריחמו , י"אב תודחא םירע די לע ןינבל םישרגמ .התע .שוכרל שי (ב
 -לכ .םריחמ הלע רבב םידחא תומוקמב , שרוחל שרוחמ הלוע הלאה םישרגמה
 תומוקמבו  הנטק הנוגו ןינבל םוקמ קר תונקל רשפא םילבור ףלאבש ,ךכ
 שרגמ תונקל רשפא םילבור תואמ וויאבש ןפואב ךרעב ןטק ריחמה רוע םירחא
 + ןגו  תיבל .ןוגח

 וטילחהש (חשמחמ תוחפ אל) םישנא תרוכה רוע וזיאב הנשי םא (ג
 םהל ראבל םהילע רוסאו , ינועידוי  ,י"אב תולחנתהב ליחתהל הרומג הטלחה =

 םצפח תא איצוהל האשרהו חב םהמ לכקל ןוכנ יננה .ןכ . םירבדה ימרפ לכ תא
 ריע .וזיא רקבאש ,הרקמב שמתשהל םילוכי םודיחי םישנא . "אב לעופה .לא
 + ידמע  תוארתהל המש ורוסיו םהילא הבורקה

 י"אב .התע .םישורד -הב םיליגרו ףוגה תרובעל  םילגופמה םילעופ (ד
 ולבוי ילוא םהמ םידחאו , פ'גה  תווחב וא תובשומב םתדובעמ סנרפתהל ולכויו
 םילעופה תוחב ןא פ'נה תמדא לע תופתושמה תורובחב ןמזה ףשמב לחנתהל
 יטרפ תא .םילכור תואמ וןיא לש םוכס םהל שיש ולא דוחיב | ,צ"וח דעו לש

 < םרוקח ףיעפב םיראובטה םיאנתה י"פע םילעופל .םג: עירוהל .לכוא = םירברה =
 תקפסמ הדמב י"אב .ובשיתה רבכ םינוש םיגופמ הכאלמ ילעב (ה :
 םרטב ,י"אל הכאלמ ילעב תעיפנ תודוא לע .יללכ ןפואב רברל ןיא ןב לעו
 , ןבומכ , םנשי :. םילעְפו  םירחוס םילחנתמ לש ןוגה רפסמ רוע המש רובעוש
 .ללכה ןמ םיאצויה םידחא םירקמ |

 םוקמ שי עוְֶיכ ..(םינונח) .םיטועפ םירחוסל עגונב םג ןידה אוה ןב (1
 םואנתה לבא , הישעתו רחפמ לש םיטקידנס וא םילודג םירחוסל היקרוטבו י"אב
 בצמה תא ומצעל ראבל לובי ןינעתמהש , םיכבוסמו םינוש ךכ לב הז עוצקמב
 ,י"אל ןמצעב אב אוהשכ קר

 םולבקתמ ..תועיבשה הקלחמה תא וו הגשב םיחתופ תורבעה היסנמוגב (1
 40-85 ךרעב הלוע  ל'וחמ אבה .רומלתה תקוחה = . תוקלחמה -לבל . םירימלת

 18- -95 -ךומנ ריחמ ולבקש ינפמ  ,ודיספה םינויסנפ יקיוחמ ינש) . שדחל לבור
 החוראו ןועמ רבש שדוחל לבור .95-מ תוחפ אל ולבקי התע , שדוחל לבור
 התע הנימוה היסנמגה . (תוגוש תואצוהו  םידגבל  ,םירפסל .,דומל .רבשל .רתומחו
 החגשהה דבלמ ןל"וחמ ואבוהש םירימלתה תקוחה ןפוא לע חיגשיש רחוימ שיא
 םאיבהל םילוכי י"אל םהידלי תא חלשל םיצפחה :. היזנטגה תלהנה דצמ תיללבה
 . דחו םתא םליבוהל ומיבסיש םישנא  דימת ואצמי צ"וח דעוב םשו הסידואל

 היסורל .ץיקב ועסנש , היזנמגה ידימלת הפידוא ךרד ובושי ירשת שדוח ףוסב
 םירימלתה םא היהי .כוט רתוי , דחא הרומ םג עסי םתאו , םהיתובא תא רקבל
 רעו תא ולאשי העיסנה םוי תורוא . היסנמגה ירימלת םע" דחי ועסי םישדחה
 + הסידואב צ"וח

 רעו תבתב י"פע איה .היסורב יתויה ןמז .ךשמ לכל .םויהמ יתבתב (ח
 . צ"וח
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 היהי םא ןושח ףוסב םשמ בושא לבא , י"אל עסא ילוא תובכה גחל
 .י"אב לחנתהל םיצפחה תלעותל ךרוצ הוב

 צ"בבו .דובכב

 ייאב ציוח דעול רשא .ןיעידומה תכשל להנמ

 ןיקנייש מ

 םירוש עה ךרבה ורטגי "חלשה, לש יחכונה ךוכה םע
 .ולש םישמההו האמה תרבוההו 'חלשה, לש ישמחהו
 ןוחרי .וליפא הכז אל ךכל--ת ו רבוח "קו םיככ השמחו םירשע
 הנש הרש עח שמ ה "חלשה ,כ םויקתה אוה ףאש ,"רחשה, :דחא ירבע
 התע תורכעה תורפסה לש הבצמב . םיכרכ ב"ול קר הכז , (תוקספה יתשב)
 + "ונייחהש, תכרב וזכ םימו:תוכירא לע ךרבל שי

 ןגממ אצתש ,השעמב תוולל "חלשה, תכרעמ הצור וז הכרב לגא
 ,לבוי:תרבוח אוצוהל הטילחה ךכיפלו ,תירכעה תורפפל העודי תלעות
 ופתתשה "הלשה,בש ירחאו .'תלש ה, ירפוס לכ הב ופתתשיש
 םירפופ םשב ארקהל םייוארה לכ  טעמב ומויקדתונש הושע:שמח ךשמב
 ,בושח יתורפפ ץבוק היהה לבויה:תרבוחש , תווקל שי , םיירבע
 לכל ,היכלהמו הימרז לכל הלוכ ונתורפפ וב ףקתשתש
 , "הרוטאינימ,ב , תוחפה

 הלאמ ץוח) םישמחו םיתאמ ל הלוע "חלשה,  ירפוס רפסמ
 ופתתשי םלוכ ש ,ונייה םוצורו , (וללה םינשה .הרשע-שמח ךשמב ורטפנש
 וליפא "הלשה,ב בתכש ימ לכ לא הזב ונא םינופ ןכבו . לבויה-תרבוחב *

 לש תונושארה םינשב ךא בתכש ימ ןיב  לדבה יב ,תהא םעפ קר
 וחלשיש ,תונווחאה םינשב ךא וא .ויתונש ל כ ב = בתבש ימ ןיבו "הלשה,
 תתל גוהנש ומכ , םהיתוריציבש הלועמהו רחבומה תא לבויה-תרבוח ליבשב
 "םידוקפ, ןיעכ ףא לבויה:תרבוח היהת ןכ ירי:לע  .יתורפס גח לש תרבוחב
 תוונע ןואש  ,םיבו והכוש רשפאו ,ונלש  םייתורפסה תוחכה תוכרעהל
 הז .רצמו . תוחכה"רוזפ ינפמ בושחל ונא םיליגרש ומכ ךכ-לכ הלודג ונתורפס
 ,ימואלויתור ב ה ךרע םג אלא ,יתורפס ךרע קר אל לבויה"חרבוחל היהי

 םסורופאב םג קפתפהל  םילוכו לבויה-תרבוחב ףתתשהל םואנה
 וליפא וא רחא רומע ןב רויצב וא רושב וא , הבורמח תא קוזהמ טעומ , רצק
 -תרבוחב ולכקתי ,ןבומכ , רחבומה ןמ  היהיש דבלכו | , תוטעומ תורוש ןב
 ,םוכש מה ילב  ןיהיש  דבלבו ,םילודג רתוי  םירויצו םירמאמ םג לבויה
 .רמגנו םלש ץבוק היהת לבויה:תרבוח יכ

 , וז תרבוחב ןתנ \ "חלשה, ירפוס לכ לש םהיתונומ ת תא םג
 הלעו אל הבס וזיאמש  ,הלאמ וליפא , "חלשה, ירפוס ל ב מ םושקבמ ונאו
 תא ןנל תולשל , לבויה:תרבוח ליבשב יתורפס רבד | בותכל  םדיב
 רקי רבר .הוהו , לבווה:תרבוחל ףרוציש , הז = תונומת-ץבוק .םהי תוגומת
 -ץוכק,ו ולומ .וגתורפפל  הרואמ  הירלקפסא | חיהי יכ ,ומצע ינפב בושחו
 . 0 . , ינחור "תוילג

 הליגרה תרבוחה לע ה תומ כ ב ה ל רג אהת לבויה.חרבוחש רחאמ
 . תולשלו 1 ר רז ה ל םישקבמ נאו , ב רק ב התספרה .לוחתת , "הלשה, לש



 רל ןוילג

 םוקמה רצ השעי אלו הפפרהב .בוכע אהו אלש ידכ , ר ימ יתורפס רמוה ונל
 .ןוותאה עגגב

 ."חלשה, תיכר ע מ :רקיו .רוככ .תושגרב
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 . הָיציִלְַמ .םיִבָּתְכמ
 אח"

 ברה 'גרהה ללגב קרפה לע הלעש  ןויכמ ,הוה םשה --- שטיבוהורד
 ץיוועקטאיפ  זוחמה:רש * ,ןייטשראייפ ,ןייטשנוויל לש םיטעב םש השענש
 טנמלרפה םנכנ ,"םישלש,ה ורבעש טעמכ ,דרוי ונוא בוש ,יקסכוקשול רפימוקהו
 לש םהיתואחמ םנמא ,שטיבוהורד השעמ ר"ע ןדו הנושארה ותבישיל שדחה
 התיהש ,הירוגטקהבו ,שוררה זועהב ונייטצה אל םהיתוגלפמל םינושה םימאונה
 תורמרמתהה םישגרמ ויה אל ,תיזכרמהו תיצראה הלשממה יפלכ הרקיעב הנווכמ

 --ךופשה יקנה םדה לע אוחה םוקמבו וז העשב ץורפל ןוה םוכורצש ,סעכהו
 באבה תא ררועל  טנמלרפהב  םימאוגהו תואצרהה ולועוה הז תחת לבא
 לש םימואנה ושע 'אלש :המו :,ןמזה ךשמב תצק ודלגנש ,םיעצפה תא שרחלו
 תאמ וללש ןה :אבצהו םינפה יוטסינמ לש םהיתובושת ושע  ,םיוחכנה
 תאו ,הלשממה לש טפשמהו רשויה שגרב ולתש ,הוקתה תא םוללמואה
 ...קוחכ ושנעי םימשאהש ,ןוהטבה

 שפנב תושקנתהה האב --- שטיבוהורד םשה םותניב חכשי אל .ןעמלו
 ערוא .הצחר ה:םוקממ ןויטשראויפ לש ובושל ןושארה ברעהב  .ןויטשראייפ
 רחא תיולב זלה אציש העשב ,ןויטשראייפ לע  הרו ערונ יתלב שיאש ,רבדה
 ךותב רימ ללובתה הרומהו ,'הרטמה תא איטחה רודכה ,הפוק תיבמ ןוריכממ
 הררוע ,הרטמה תאטחה רותובו ,תאזה תושקנתהה ,ועדונ אל ויתובקעו ,ןומהה
 ותצעבו ותעידיב התשענ \ תושקנחהה : רכדה ררבוה רומ לבא ןריעב ןוהמת
 . ריעב הכובמה תא לידגהלו  היבובר עה תא תוברהל ידכ , ןיימשראייפ לש
 לע היהיש ,השעמ הזיא תושעל ךירצש , הארו ןייטשראייפ ליקנעי אוה חקפ
 וילע םיטיבמה ,ורוע ינב .תמח תא וולעמ אחרוא בגא ללוגישו "שודק,ל ודי
 הנתינ הזב .ושפנב תושקנתהה תא ןנוכו -- שטובוהורד יללח לש חצורה לעב
 האלה שורפל ,םדאה ןימ תאלח איהש ,ולש איפונכהלו ןייטשראייפל תלוביה
 ןישלהל ,םלענה שיאה תא שקבל  ,הללמואה רועה לע תוווחשה םהיפנכ תא
 םמושלו םויקנ םישנא שופתל ,וב ןיאש המב ודשחלו רשי שוא לכ לע
 ...םמוקמב םורחא תחקלו כ"חא םאיצוהל ירכ ,אלכב

 רברב השורדוהרוקחה  תלהנתמ הזכ שפנ | בצמבו הלאכ םואנהבו
 וניגהש ,םישנאה ולא לכ םא ,אלפתהל , אופיא , שיה , ישמיבוהורדה גרהה
 רפאמ לש ןישנועב דחא דחא םישנענ = , הריחכה- םויב םתוכז לעו םשפנ לע
 םושפח םה םויתמאה םימש אה ראשו .ןייטשראויפש רועב = , םיחרי המכל השק
 תדמ םג אוה התופכ , הארנכ ? השקה םתלשממ תא ךופשל םיפיסומו םשפנל.
 לש םיששחה ויה םודסוימו ונוצר ישועלו הגידמה | ביצנל היצולגב טפשמה
 הנמתש , ועיצהו היצילג יטפוש דצמ ןידה תוועל וששחש , טנמלרפה ירחבנ
 ךופשה םדה תורוא לע השירדו:הריקח . ןינעל טנמלרפה ירבח ךותמ הופימוק
 , שטיבוהורדב

 ןתמוחאשמ רע הברה וישכע םורברמ = םיניתורהו םינלופה םינותעהב
 הוה מ"ומה לחה רבכ םא , םיעדוי ונא .ןיא .םימואלה ינש ןיב םולש תורשהל
 הרשכומ רתויח איה ,.האזה העשהש , קפס לכ ןיא הזב לכא , עיגה ןכיה רעו
 תועיסמ םיביטברסנוקה .םתלשממל - ובש םונלופה הנחמב יכ | , הזב מ"ומל
 םתלפמ ירחאו . םינותורה  םע םולש תורב תורכל םיטונה .,"םייממע ,,הו יקסניליב

 מ"ומל רוצעמה םג רסוה , תוגורחאה תוריחבה תעשב םיליפולקפומה לש הרומגה =
 חינוא , תמצמוצמ המרגורפ םיניתורהל .פהל שי העש יפל , םינותוהה רצמ הזכ
 םינוקותו םיניתורה ליבשב םושדח םינוכות סיב דוסי ,  בובלב = תיניתור .התיסרב

 8 . < םלועה <
0 

 הנאלמה .אל ןללח תועיבתה םגש ,ןבומ ,גטרנלה .לאו טרפכייוה .לא הריחבה קוחב
 ..תומלשב וישכע

 , דוגחל רתומל
 ןיבש הזה חוכוה .לכבש

 "םימואלה = ינש, דע

 , רועחל קר ונא  םיצור ., םוניתורב .הרצ  ונניע - ןיאש
 קר  םידרצה | ינש םיגבדמ םינותורהו םונלופה

 < םרפסמש |, םירוהיה ןוא םהינש יבגל .ץראבש

 + םינלופתל עגונב , םנמא , ללכ םיאצמנ ,.  ןוילימ :ךרעל הלוע :היצילגב
 לא םידוהיה תא חפסל = , םלועמ םכרד ךכ ירה ,ללכ הימתמ הזה רבדה :ןיא

 תוימואלה = תויכוב .ונא ונקלח וא כ"הא םהל שורדל ידכ ינלופה םואלה
 :תירוהיה העונתהלו ונל הבח םיגוה םה הרואכלש , םונותורה לבא . תויטילופהו
 םוניתורה תכח ונל תעדונ ילוא וא 3 םינלופה םע ןוכה םדי םגה ,חימואלה
 םידוהיה םיאקוטילופה םא  ,םיניתורה לע ןנואתהל המ ,ךא ? תורוחבה תעשב קר
 < .םורטו:םילקוש םיניתורהו  םינלופה תא שפנ"ןויושב םיאור םה םא ,םישחמ
 לש הגהנמ ךכ +? ונא ונתערל --- המככה ללכל םיאנו ימואל םולש ר"ע

 םיקלחמ ,הלא לא הלא םוצרתמ םיניתורו  םונלופ .תינויצלימיפאה הקיטילופה
 -.'שארה קרועה םהש ,םירוהי לש םלש ןוולימו ,ץראב הלשמסה תא םהיניב
 :.יקותשלו  טיבהל םיכורצ  ,םוהובג רתויה םיסמה תא םימלשמה םהו ,הנורמב

 -> תורוגא לש תותנשה הדיעוה לשימשפב התיה  םידהא םומי  ינפל
 : תויורדתפהה ןה וללה תורוגאה ."עשטינלאר אקלוק, םשב תארקנה ,םורכאה
 2 ליבשב םירכאה ידו לע ןרקיעב  ורסונ  ןה רמולכ ,תישעמה תוימשיטנאה לש

 + םירכאהל וליעוהשמ רחוי םורוהיל  וערה  ןמויק תע.ךשמב | לבא ,םירכאה
 טאל טאלו ,המש : ורסיש תוינחה י'ע ,םירפכה ןמ םירוהיה תא ופרה הלחתב
 רע ,  תיב:יכרצלו תלוכמל תוינח םש" םג ודפיו תונטקה םירעה לא םג ורבע
 - לש ןתחלצה תא ,םירוהיה ידימ ומות דע הזה ףנעה תא םג םש ןאוצוהש
 ! ןובשהו-ןידה ןמ ,הברדא | ,הביטה ןתגהנהל פחיל ונל ןיא וללה תודוגאה

 " ולפנ תואמל תודוגאש ,םיאור ונא  ,הדיעוהל . תוזכרמה הגהנהה האיצמהש
 אלש םושמ ,םייטרפ םישנא יריל ףוס:ףופ ורבע ןהמ הברהו ,לגרה תא וטשפו
 תורוגאה לבא. .ןטק  חוורב םיקפתסמה ,םידוהיה  .םינונחה םע- תוהחתהל לבו
 םג .הזב .םירזוע הברה | .הנירמב  ?תוהובגה . תוריפסה, ידו לע. תוכמתנ .וללה
 תאמ .רבד .תונקל אלש םהיתולפת יתבב םיפיטמו  םיזירכמה ,םוילותקה םורמכה
 , הבוט .תורדתפה םג .ךברב שי ןכ יפ לע ףא ."אקלוק,ה תאמ .א"כ ,םידוהיה
 לופנל ויה .תוחרכומ תורוגא .הברהש ,הזב החיגשה אל תיזכרמה - הגהנהה
 "םינוש תומוקמב .תושרח תודוגא דסיל הפיסוה איה ,תורחא םיריל .רוכעלו
 .ןהלש ותנשה רזוחה ןוההש ,רככמ  תומיקה תוינה 218 היחילש ייע .הרקבו
 םוגוילימ 7, רעב הנשה ךשמב תורוחפ ונקשו םירתב םינוילימ 15 ךסל הלוע
 + םורתב

 , תאזח הערה רעב רוצעל ירכ תושעל וגל המ: ונמצע תא לאשנשבו
 ' תוחפשמ םיפלא הכרה לש ןהיתוסנרפו ןמויק תא האיכמו תטשפתמו תכלוהה
 .הקזח תורדתפ ה :תחא הבושת אלא ונל ןיא ן הנכסב םירוהו לש
 דוחיב בל םישל םיכירצ הזה .רבדה לא .ונא ונמווק לע הנגה םש ל
 ' שרוחח ךשמב בובלב ,עמשנה יפכ ,היהתש ,סוידוהיה םירחוסה | תדיעו
 .ז'ש רבוטקוא

 -היצילגב  תינלופה תונותעה רצמ לופטל הכו ירישעה ינויצה םרגנוקה
 < תוכוה ךשמב סרגנוקה לע הלפנ הרבה .,םימרוקה םיסרגנוקהמ רתוי הברה
 .רותב .תינויצה  תוהדתפהה לש .התופתתשה דגנ פ"העוה לש"ח"ורה ריע
 "אבו - ,תרחא וא וז ץרא לש תימינפה הקיטולפהב תימ לוע תו רר תפה
 ' תא ריכעהו , עוריכ  ,םיללובתמה םירוהיה ןינק והנהש , "גאט רעד, ןותעה
 ., היצילגב םינויצה לש תיטולופה הדובעהל דגנתה םרגנוקהש ,הנחמב לוקה
 רועהו ונותעב ןוחצנ תעורתב הזה רכדה תא עידוהש , הזב יד ול היה אלו
 , היסורמ םיריצה םג ויה  תיטילופה הדובעהל  םידגנתמה : ןיבש * ; אחרוא כגא
 , םונותעה לכל ותוא חלשו תינלופה .הפשב = רזוח םג הז ןורונב  םסרפש אלא
 ! םשב הז רמאמ םונלופה םינותעה לכב \ טעמכ אורקל  וניכז דימו = םינלופה
 םינלופ  םינותע | ,,0(60זםהשה 8700 - 8%101]81107 8ץ0םוא(0וז*
 סרגנוקה לא השיגהש  ,"םורגרוממ, = הזיא .ר"ע העיריה תא םג ואיבה .םירחא
 , תיטילופה ההובעה דגנ התעד תא הלגמ איה ובש * , "םויצילג םינויצ תצוכק,

 " סורגרוממה ףעבש , רבב  קפקפ אל  שואש , ןבומ לגב םינויצה רצמ
 ;ּ . ה .פעב ,ומצע ןישלמה ותוא אוה אוה .ל"נח



 תורעק תועודי קר .םינלופה םינותעה .ואיכה ומצע סרגנוקח ךלהמ לע
 ,"יקסבובל  רעורוק,  ןיתעה היה לכה ןמ  אצוי .ןכרע לכ תורורב יתלבו
 םייביטקיבוא םירמאמ לש המלש הרושב סרגניקה חולועפ תודוא לע עיךוהש

 םיארוק לובשב רעונה ,ידוהי ןוהעב םג םויכמ היה םמוקמש , םויטפמסו ₪ -

 רחאב הלפט ,םיללוכתמה לש םגותע ,  "ץסאגרעי,ה .דבלב  םירוהו
 ינויצ לש תיטילופח הדובעה  ןינעב ישארה הרמאמב םונורחאה * היתונוילגמ :

 רחא רמאמב  האצי כ'חא .קדצבו ,ר"פל ,הל רדגנתה סרגנוקהש  ,היצילג

 , תונויצה רדגנב

 תונויזח  ר"ע = תונוכנ-ותלב תועירי ץיפהל םירוהי ולחהש העשמ
 תינוצה העונתה לש היתופיאשל עגונב רוחיבו םידוהיה ייהב | םובושח
 ,הנירמה תפשב | ןוחע  רסיל , ךרוצה דלונ ,תינלופה תונוחעהב היאשונו
 םרימעהלו םידוהיה םלועב הפיאשו ןויזח לכ ררבלו ראבל ,היהת ותרטמש

 םתפסאבו היצילגב םינויצה םישרומה והיכה הזה ךרוצה תא . םתתמא לע
 תמשגהש יפלו ,ינלופ ימוי ןותע רוסי רבדב לדתשהל וטילחה הגווהאה
 כ'ב תשגל רשפאהיאו םוריככ םיעצמאו תובר תונכה תשרוד תאזה הטלחהה
 םונויצה ושגנ ןכל ,עגרו העש לכב תשגרומ ותוצוחנש ,רבדה לא רהמ

 סוזה .010800ם- םשב תינלופה הפשב ינויצמרופניא ןוחע איצוהל היצולגב
 רמו ,יזכרמה ינויצה רעוה :אושניןגס , לגניר ר"דה תכירעב ל"יש , 66808" =

 .רבכ .עופוה הזה :ןותעה לש ןושארד ןוילגד ."טלכגכ,ה ךרוע , גיטסורפ

 ,שינעה ריאמ

 .היקרוטמ תועיִדָי
 אבצה םוירטסונימ לא רככ אל הז הנפ םוחנ םייח 'ר ישב"םכתה --

 :תוחבשה ימיב םתכאלממ תובשל םירוהיה ם ילוהל ןוישרה ןתני יכ ,  תולותשהב |
 ףטסונימ הנע הז לע , עובשל ןושארה םויב חונל םירצונה םיליחל ןתנה ןוישרב

 םויה אוה ללכה ןמ אצוו יל ב םוליחה לכל יללכה החונמה | םוי יכ ,אבצה =
 יתש ךשמב תבשה םויכ  םתכאלממ לטבהל םישרמ םירוהיה םיליחלו ,יששה <
 ןושארה םויב .םינתונ תועש יתש לש תו החונמ ןמו .םתלפת ךרוצל תועש <

 1 + םירצונל פג עובשל =
 ו תא םוווחשמ תמאב יכ | ,וריעה םיידוהיה  םונותעה  םלוא ל .

 , ללוכה ברה ינפל םועיצמ םהו ,ולוכ ןושארה םויב םתדוכעמ םירצונה <
 םירצונה םע ' םהיתויכזב .םידוחיה תא וושיש ,, לרתשהל ףיסויש רברה .ץוחנ
 "הלאה םימיב םסרפ | לופוניטנטסנוקב תתולארשיה הלהקה רעוי-- ל

 לע םיריעמ ובש , היקרוט ירוהיל ארוק לוק םוחנ םיוח 'רָּו וורבח לכ תמיתחב | מ
  רפסגותב דופי י"ע ירבעה ימואלה חורה תא םידרפסה ברקב ץיפהל תוציחנה
 --- "םאה:תפש , לורג םוקמ םהב תספות אתת תיקרוטה ןושלה דבלמ רשא
 + תירבעה הרוטלוקהו .תירכעה ןושלה

 לש הזה ארוקה לוק תא המדק היקרוטב = תירבעה:תימואלה  תונוחעה =. =
 -ודוהי תורלותב :ךופיהרתרוקנ וב האור איהו הבורמ החמשב | הלהקה רעו |

 + הוקרומ 8 2

 ןידוי א ריעב םודוהיה ת\.הק לע לודג ןופא ללוחתה הלאה םומיב =- ₪
 הלורג הבהלל החיה שאהו .הקולד הלפנ ריעה התואב | ..רימזיא .לילגב רשא <

 ! תויונח םירשע ,םודוהי לש םיתב 388 רקומה לע ולע תורחא חועש ךשמכו
 תויקנ ואצו לארשימ תוחפשמ תואמ ,שש = , רפסייתב .ונשו תניסנביותב א. השלש
 י םימורע ולצנ םרתיו ופרשנ םירלי ונש = , לכ רסוחכו םורועב וראשנו ןהיסכנכ

 תועובשב .תומש הרילוחה  השוע רימ זיא ב  םידוהיה"עבורנ =< <>
 הברמ .הרילוחהש וז הדבועב .שמתשמ "המרופיר, ירצונה ןו תעה \ . םינורחאה

 ינפמ ., ראמ םינכוסמ םיימשוטנא : התסה:ירמאמל = , םידוהיה ןיב .רוחיב היללח. =
 . םייווהיה לע- ןומהה תמח תא תולעהל םתנווכש \

 תבוטל הבורמ הרוע .תואיצממ תירב-ונב תכשלו .ינולרבה ןייאריפספלוהה
 הז חלש הגאקישב ב"ב לש לעופה רעוה . הרצב םונותנה רימזיא ידוהי יונע
 תולודגה תוירוהיה תוהכחה :רתיו ח"יכח םג ,קנרפ ףלא םירשע רימזיאל הע

 ,,םיללמואה תאמ ןתרזע תוענומ ןניא הקירמאבו הפוריאב רפחהו הקרצה השעמל | 1

 רט

 ריציפוא לע םירוהי םיליח ונגואתה יכ ,הרקמה הרק הנושארה םעפב --
 אבצההתפמ תעשב היה רבדח .םהל הארמ אוהש האנשה תותוא ללגב יקרוט
 לע הארנכ המח אלמתנש ,דחא ריציפוא .  לופוניטנטסנוקב החפ-רדייה רברפב
 תא ףדגלו ףרחל בר םע ןומה ךטעמב לחה ,הסמכ לשכנש , ריעצ ידוהי ליח
 ירכעה םואלהו ישבדסכחה יפלכ םיסג םירבד חיטה ףוסבלו | םידוהיה םיליחה
 . ללכב

 ןנואחיו אבצה רטסינימ לא ךליו רהמיו  םוחנ םייח 'רל | ערונ רברה
 שערנ החפ טיקוויש רומחמ .רכזנה ריציפואה השע רשא השעמה לע וינפל
 םידוהיה םילוחה יכ ,ורמאב הרקמה לע ורעצ תא ןל עיביו רברה עמשל ראמ
 ומצעב השעו ףכות יכ , חיטבה  רטסינימה  .םהיתוכולהב ןוצר ותוא םיעיבשמ
 חתיהש אוה רעשמ יכ ,רטסינימה רמא הז םע .רבדב תצרמנ השירדו הרוקח
 רשיו ליכשמ שיאל רכזנה ריציפואה תא אוה עדוי יכ ןעי ,רבדב תועט וזיא
 + ןיכרדב

 םה + הנימב תדחוימ התיבש םירוהיה םיל'חה וארק יקינו לסב --
 ףסכב םתחורא .ריחמ ,םהל ןתנו יכ .,םישרוהו ךלמה גב תפמ  לוכאמ םיקלתסמ
 ,ןעוט ודצמ אבצה ןוטלש לבא .רשכ לכאמ םהל תונקל ולכווש ידכב .ןמוזמ
 םולכאמה ןמ לוכאל םירוהיה  םיליחל ריתה | םּוחנ םייח 'ר = ללוכה ברה ינ

 םוחנ םויח 'רל .אבצה:ןוטלש שיגה הז ךמס לע . ןיטקרפקה תיבב םיכורעה

 ,םורוהיה םיליחה לע הנלביק

 תיפזרהה לורכה-תלפמ תגהנה יכ ,םיעירומ םילופוניטנטפנוקה םינותעה---
 תאזה .הלפמה :..סולשוריל  הילופמ השדח :הלפמ ןינבב ליחתהל  הרוקפ הלבק
 ..בורקב .ליחתת .ןינכהדתרובע . (סולבנ) םכשו ןונג ךרד .רובעה

 ! תיבחרמ השרחה .תודוהיה .הכשומה .תילופ רפכה לצא תאצמנ = עודיכ
 . . + התחרפהלו התוחתפתהל הברה עייפל  הדיתע :התברקב הנבתש כ"הסמו

 .תּונְויִצַּב

 תכרעמה -לשו תינויצה תיזכרמה. הכשלה לש :הסירראה --
 יו םוימ .היהת "נאלרעפ רעשירויה,ו .יטלעוו,ה לש היצרטסינימראהו
 : ךליאו רבוטקוא

 וסוחר 0. 15. 8801818016 8078880, 5.

 הז שדוחל %? םויב (בילקה לש םוירוטקרירה תבישי) .---
 לשו ירבעה ,בילקה .לש םוירוטקרידה .ירבח תבישי  גאהב .התיה
 הב ופתתשהש ,קנאב-ןיטנאווולְולגנאהו = .פמוקדהניתשלפהולגנאה
 ,ןיבוק .ףסוו ,ןהכ .י .,ןוסלנצק .,ג ריד : ,ןוספלוו .ד : וללה םינוראה
 ,'שריה: .,טו .ןיטנאוויל .,ד

 תונודקפ.- םיכורא םינמול לבקל .קיפאל חכדיופי ןתנ וז הבישיב
 תונושה תועצהה = ייפע  תינויסניפה :'הפוקה  יפיעס = ועבקנ  ,ןוכסח
 תושעל רפמנ ןיטנובילל .קיפאהב םידבועה םיריקפה תאמ ועצוהש
 םישדח = םיפינפ  תחיתפל | תומרקומה * תושיררהו  תוריקחה תא
 ,םירוטקרידה .ינפל בתכב ותריקח תונקסמ תא תוצרהלו

 קי קה לש התופתתשה - דיע | וז הבישיב ונתנו ואשנ ןכ
 .םיתב ןינב ךרוצל ופיב ןימינבדתלחנ תדונאל ;ןאוולה תניתנב

 לבקש רחאל ףכית ילרבב "יחרזמ,ה תופסא) --
 הטרגורפה לא תירוטלוקה הדובעה תא ןורחאה ינויצה  סרגנוקה
 ךותמ .תאצל םייחרזמה ןיב .הסיסת > ,עודיכ ,הררועתה תינויצה
 10:ב .םייחרומה .םינקסעה ופסאתה וז .תילכתל .תינויצה .תורדתפהה
 לש ותואישנב התיהש ,וז הפסאב .ןילרבב תיאשח הפסאל רביטנסב
 ,הירגנואמ םיריצ היל ופתתשה ,קורטש ןמרה םסרופמה רייצה
 ,אדילמ סנייר .גיחרה : ואצמנ םינורחאה ןיב .היסורו זנכשא , היצילג
 < + םירחאו השרוומ ןייטשברפ- רמ

 לש וסוחי .רברב .הלאשה הרמע הפסאה לש םויה ררסב



 - א

 דל ןיולנ

 םא ולש הריתעה הרובעה תינכתו תונויצה תוררתסהה לא יחרומה
 , תורדתסהה ךותמ אי

 התואל עגונב םהיתועדב םיקלחנ .הפסאה ירבח םייחרזמה

 ךותב ךליאו ןאכמ םג .ראשהל םיצור םהבש בורה .הלאש
 םידגנתמ יכ ,תיבמופ העדוה הז םע עידוהל לבא ,תינויצה תורדתסהה
 ;, בצמה הנושי אלש ןמז לכ השרחה הגהנהה לא םה

 דוע ראשהל םילוכי םייחרומה ןיא ,םירבוס םירחא
 םהל רפילו הנממ לרבהל םה םיכירצ אלא = ,תינויצה תורדתסהב
 יכ ירחאו ,םמצעל םהל תרחוימ תימלוע תונויצ .תיחרזמ תורדתפה
 ךירצ -- "הירומ,ה  איהו לעופב וזכ תורדתפה ןיעכ הנשי רבְכ
 %כ םע םילודגה םידוהיה-ינומה תא הילא ךושמלו התא דחאתהל
 . ם"ירומדאהו םינברה

 םייחרזמה ןיא יב ,םייטרופקנרפה םייחרזמה םהו .םירמוא שיו
 התע .דחא ענר וליפא :תינויצה תורדתסהה ךותב ראשהל םיאשר
 דגאתהל ולוכ םלועבש תידוהיה  היסקודוטרואהל העה האב
 -תורדתפה תריציל עייכל םיביוחמ םייחרזמה . המצע ינפב רדתפהלו
 אל יכ םא ,השרחד תוררתסהה .םמצעב/ כיחא הילא סנכהלו וזכ תימלוע
 "היאניתשלפ הצעומ, הל רסית = לבא | .הרקיעב | תינויצ  היהת
 .הניהשלפב תישעמ הדובעב קסעתתש ,תדחוימ

 לכו םולשל וטנ .םיזכשאה ןמ קלחו םיסורה םיריצה לכ
 ,ףקית לכב םתעד לע ורמע םיזנכשאה ןמ םהצקמו הירגנוא ירוצ
 אצמנ םינורחאה ןיב .תינויצה תורדהסהה ךותמ םייחרומה ואצי יכ
 ,קורטש ןמריה רויצה םג

 םואנ הפסא התואב אשנ ,"ירבע,ה ךרוע ,ןילרב ריאמ רמ
 ,תינויצה .תורדתסהה ךותמ יחרזמה האיצי דגנכ ראמ  בהלנ

 םיחרזמה תפסא הכשמנ תונורחאה תויפרגלטה .תועידיה .יפל
 מ"ומב האבש ,היסימוק הרחבנ .רקוב תונפל  תיעיברה העשה רע
 םיטרופקנרפה םיריצה ,השדהה תינויצה הנהנהה ירבה םע
 תורדתסהה ךוהמ םייחרזמה ואצי יכ ,תצרמנ השירד ושרד
 + תינויצה

 כ

 יכ ,הפםאה תאמ הטלחה הלבקהתנ 'ףוסבל
 תורדתפהה ךותב ראשהל םיכירצ םיהרומה
 .תינויצ ה

 . םייחרזמה לעמ םה םיררפנ יכ  ,ועידוה םיריצ הרשע
 ןיב תוחורה בצמ היה תועדה ןינמל הטלחהה הדימע העשב

 .וכב לכה ,ראמ אכודמ .םיפסאנה
 יאצי אל תורדתסהה ןמ לבא , תואישנמ קלתסה קורטש ןמריה

 לש ;ירפ .האיצוה יכ ,העידומ הבקסומב "] ו גב ל, תאצוה
 תונומתו לארשי ץראמ ףונ:ירויצ םע | תויולגו םיריוצמ םיסיטרכ
 םה םיפי וללה תויולגהו םיסיטרכה , וימכחו .לארשי-ירפוס ילודג
 ,הנשה שארל תוכרב , תכירעל םהב שמשל

 פק

 .לָאְרְשָיץֶרֶאּב
 תא הלאה םימיב רקב = , ייב טאריווד ,  שדחה  םילשורו .תחפ <-

 תא ללהל הבְוה םיטסינולקה םק ותחישבו ןויצ 5 ןוש אר: הבשומה
 . לאישי .ץראב .תידוהיה היצזינולוקה תוחתפתה

 ,יררגפלא תא ישבדםכחל הל הרחב תפצב לארשי תרע ---
 לבקתנו תפצל ירדנפלא ברה אב הלאה םימיב , קשמדב 'ללוכה .בר .הוהש -ימ
 קחרמ ותארקל ואצי  רשא ,היעושו הימכח ילודג תאמ דאמ לודג דוככב
 : : ה + תודחא  תואטסרוו
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 הבשומב רבב אל הז ותויהב ריאמ בקעי 'ר יקינולפמ ישבדםבחה --
 בווק לש חטשב םינוש םיעטמ םע המדא .תקלה ול הנק הוקת-ח תש
 .םגוד םיששל

 .,'הרותהרדח, םשב ןקותמ רדח ם יל ש ו רי ב .דפונ הלאה םימיב --
 םיריטלתה םידמול הזה ם 'היבב . םיינרדומה היגוגדפההורקיע י"פע .להנתמה
 תיהש ,ק"שרהמ .י ר"רה הנמתנ 'תיבה להנמל .  לוחהידומלו שדוק-ירומל
 6 / , הוקת:חתפבש םעל רפסה-תיבב הרומ םדוק

 *קירירה ,  ןוגאנ קחצי רמ  לופוניטנטסנוקב ההוש םידחא םימי הו --
 רבב םש םידוהיה תלהק תאמ חלשנש ,  הפיחב ח"'יכחל רשא ם"היב לש רוט
 םידוהיה .םיבשותה .בצמ תא םוחנ םייח 'ר  ללוכה  ברהל טורטורפב ראתל
 היהיש ,הפיחב לארשי תדעל ישב"םכח הנמו יכ  ,וינפל  לדתשהלו לילגב
 ןוגאנ רמ ידי תא ואלמ ןכ . ימוקמה ןוטלשה ינפל םידוהיה םיבשותל הפל
 םיכסי רשא ,ץווח ידוהי ןיד-ךרוע ןילופוטמה ריעב אוצמלו שקבל
 .הלוכ הניתשלפב שגרומה לודג ןורפח אלמתמ היה ז"יע . הפיחב בשיתהל

 םוקמה"ודוהי .דאמ םיביצעמ תוערואמ ד"ע  םיעידומ ק ש םד מ --
 דגנ םסרפמ ''םיבאטקומ לע,,  יימשיטנאה ןותעה = , תוערו תובר 4 תורצ םילבוס
 וב , םיברב העומש ץיפה רבכ אל הז רוע .לער יאלמ התסה-ירמאמ םידוהיה
 שפנ ותוא חוצרל ידכב םידוהיה ותוא ובנג רשא ,רלי אצמנ לופוניטנטסנוקב
 ףשע אל ןירבר לבא ,הלשממהל רבדה תא עידוה םוהנ םייח 'ר , םתד ,ךרוצל
 / ןהירחאו םידוהיה עבורב תוצורפ תורעג תצונק הבשיתה תאז דבלמ . ירפ

 לע  .םילפגתמ םלוכו ,םיזחופו םיקיר רבח םע ףוספסאה ינבמ הברה וכשמנ
 רש .םדיב םיהומ ןיא ןיטלשה ידיקפו תומלאדישעמ םהל םישועו םירוהיה
 < =עבוה לא הלילה תועשב .סנבהל םידוהי-יתלבל ןתונ היה אל םדוקה ריעה
 לובי = וניאו אוה | םידידהפר וירחא :ומוקמ לע אבש רשה לבא , םידוהיה

 אל. תונוה םישנה תאמ םיעפשומה םינטקה םידיקפה תבושמ דעב רוצעל
 םושנא ומשוה תוצורפה תחא לש אוש-תלילע י"פע יִב ,הרק תחא םעפ
 יב ,רחא ידוהי לע ןלילעה םישדח השלש ינפל ,  םירוסאה-תיבב םידוהי
 .ב'"'חאו .תוצרמג תוכמ והכהו וילע לפנתה ןומההו , םלסיאה יפלב םירבד חיטה
 הער .רצועמ .תמ .םשו , הלחת טפשמל ותוא דימעה ילבמ אלכב ותוא ובישוה
 יכ ,ךיעהירש לא השקכב םימעפ המב הנפ קשמרב ללוכה :ברה . ןוגיו
 .האלמתנ אל ותשקב לבא ,םידוהיה לע :ןגיו רבדב ברעתי

 תרבח תאמ  הנמתנ י"אב רבכ אל הז 5שיתהש ,הויווק ר"דה --
 .הלש הלעתה-תיכב םילוח-אפורל י'ןויצ ןעמל,,

 !לאלצב , .רפסה-תיבב להנמל גריבדלוג רמ הנמנש םויה מ --
 תכתמ"וצפחל ,ןש תשעו ץע-יחותפל .תושדח תוקלחמ וב וחתפנ  םילשוריב
 תודחאל  רופמל  רבדב .ךרוצ היה רפסה-תיבב םוקמ רכוח ינפמ ..רועו םינוש
 ןויסנה . ןהותככ התושעל רידתבאלמ םידברמ תמקרל תשרחה תוב תודימלתמ
 תוברהל היהי רשפא הארנה יפכו , דאמ הפי חלע תיתיב הישעת תריציל הזה
 - . "לאלצב,, תאמ ןהל הצוחנה הכאלמה תא ןהיתבב תושועה ,םישנה רפסמ תא

 קלתפהש = , ךיאמ בקעי 'ר םוקמב םילשוריב ישבסכח תרשמל --
 . וקנרפ השמ 'ר ,פודור יאה בר תא תונמל םירמוא ,וז הנוהכמ

 %  תואצמנה , ינו'זרדםואב , עוריכ , הדבע תונורחאה םינשה יתש ךשמב --
 ,םויבימריפואוק תודופי לע םידוהי םילעופ תצובק ,ןרריה רבעמש תרנכ לצא
 םירשע דוע תאזה  הצובקה לע ופסונ וישכע .ראמ םתדובעב וחילצהו
 . םנוד 9200 לש חטשב ק"הקהל תכיישה המדאה לכ תא ודבעיש , םילעופ

 המריפהל רופמל קנרפ ףלא םיעברא ק' הקה הבצק םינורחאה םימיב
 םידטועה םינינכה רתיו םיתבה לכ | תאצוהל "הזיורקו לדיירט,, תירחסמה
 םושרקדילהאב םולעופה ןבשי הכ דע . תאוה  השרחה הבשומב תונבהל
 + םיינמז

 לכקת .זאו , וז הנשכ דוע םלשת הלאה םינינבה לכ תכאלמ יכ ,םוכחמ
 . תללבושמו תנקותמ הבשומ לש הרוצ ינו'וד"םוא

48- 
 י ,היְסּורְּב

 ואורפה ןות'ב .ךהסמה תמאלה רבדב תועומשה לא
 םירפוסה תכשל רוטקרוד סע .החיש .המסרפתו ,,1/181011/8110מ**- םיפסכ:ינינעל
 : ,פ .ל  תיאטי'וירקה

 .,  טירירקחו ,רחסמה תמָאלה רבדב הלאשה וכ ,ףקות לכב טילחה בודיווד
 7! תתואב ךכרנ אל םג | םיפסכה:םוירטסיגימב  ימשר  ןפואב .ללכ .הררועתנ אל

 ל , ה / א
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 ןמ תוטולק ןנה רחפמה תמאלה ד"ע ומשפתהש תועומשה לכ ,םולכ תלאש -

 'סנניפה עוצקמב םישגהל םיפסכה רטסונימ בל לע הלע אל םלועמ  ..ריואה

 ,תובושח רתוי תולאש---בודיוד רמ םייפ- -ונינפל ןנשי ,םיטשפמ םיפוצנורפ וזיא

 י הקוחב ןגורתפ תושרורה
 רבדב הלאשה יכ , טילחהל "שטור,ה ףיטומ תאזה העיריה תורמל לבא = 5

 אל םינפה"םוירטסינומ ,  םירטסינימה תצעומ לא בורקב סנכוה רחסמה-תמאלה

 + רתויו רתוי הב קזחתמ אוהש אלא רוע אלו , ותעצהמ קלתסה = =

 הבקסומב תובטסמזה לש תיללכה הדיעוב .רכנ ה<ימ ע תל כ שה ל :

 תרחוימ הפסא ןארקי יכ ,  תינוקה הבטסמזה חכיאב עיצה הלכשהה = ינינעל

 ירבחמ םידחא ,הלכקתנ וז העצה ,  רכנה:ימע ינבל רפסהדותב תלאשב ןורל

 םתוא חב-יאב תא קר תרכזנה הדיעוה לא ןימזהל בוט רתויל ו אצמ .הריעוה

 * רכנה-ונב .לש ןיסולכואב םיבורמה , םוכלפה

 !>טלחה ולבקו םידומל:תישארל ס"הב תלאשב םג וגד הדיעו התואב

 תנשה ןמ יכ םפא ,"םאה:תפשכ, תויהל הכירצ וללה פ"הבב הארוהה יכ

 ,תיפורה ןושלה תא םודליה תא רמלל םיכירצ ךליאו הנושארה

 תאמ יקסנייסור .רמ יתדה ברה הוטצנ ריווטב . בר ש ורייג

 םידוהיה תדע יךבכנ .םומו שרוח ךשמב ריעה תא בוועל היצרטסינימדאה

 אל םה לבא ,תאוה הדוקפה תא לטבי יכ ,ךלפה רש ינפל תולרתהה ושינה < '
 .הכאלמ-לעב תרועת י'פע ריווטב הב רע בשי יקסנויסור ברה = , ןוידע ונעג =

 תינולתה ינפמ .ןוטפיוול גל םירגהמה תלעותל
 לע .םידוהי םירגהמ תאמ תובויקח תינויצרגימאה הדוגאה לא ועיגהש , תוברה =
 , "דיולל-ןעשמיוד  .טסא,ח לש תוינאב םועורגה  ,םילכאמהו "הערה תופחיתהה =

 הרבחה ןוטלש לא תיכויקה תידוהיח תינויצרגימאה הרוגאה ןיטלש תגדנה החנפ
 ,.היתוינאב .םיעסונה  םירוהיה םירגהמה בצמ תא .ביטת יכ  ,השיררב תרכוגה
 אל םא וב 0 תרבזנה הרבחב תת דוהיה תינויצרגימאה  הדוגאה התרותה הז םע

 םודוהיה םירגהמה תא חלשמ  לודחל .תחרכומ אהה זא , התשירד תא אלמת <
 ,"רווללה, תוינאב

 תינויצרגימאה הדוגאהל "ריולל,ה ןוטלש עידוה הזה בהכמ ה לע הנעמל -
 םצמ תא ביטהל םיצוחגה םיעצמאה לכב ףכית זוחאל איה הנובג יכ / תידיהיה

 החד רבכ וכ , ןוטלשה ותוא עידומ הז םע ."דיולל,ה תוינאב םיעסונח םירגהמה =
 ןבוה רוחיבש הינאה איה) .'רובוגה, תינָאב ןושארה ריציפואה תא ןתרמשממ ->

 רתוי הרשמל ריבעה ינשה ריציפואה תאו (הלש היצרטסינימדאה לע .ןניאההל
 הנלבקתת םא יכ ,וב ודיעהו הפיזגב ורעג הינאה התוא לש לבוחה" ברבו הכומנ

 ,ןתרמשמ ותוא םג ופדהי זא תושדח תונולת
 יב , תידוהיה = תינויצרגימאה הדוגאהל  *ריולל,ה עידומ -ינש :תכמבו \

 ,רמגל ואיצוי (םישבי םונופות) םיברפנוקה תא . הכרה םילכאמה ובטוי התעמ
 למג לכב יכו , תואשכרכו לשובמ רשב םורגהמל | ונתי םתחתו תונוזמה ללכמ
 .םיבוט םולכאמב דויטצת .הכררב הינאה הילא רופה רשא

 םירגהמה | לכ ינפל העיצמ בויקב תירוהיה הינויצרגימאה הדוגאה
 תוינאה ירוקפ  תוגהנתה לע םהותונולה לכב ףכית ונפי ייכ , ןוטסיוולגל םיעסונה
 (99 יקסבוקלופאוול אמ ב וחר  בווק) תרכזנה הרוגאה לא םועורגה םילכאמהו

 ,םורגהמה לש םהיסירוטגיא לע ןגהל םיוארה םיעצמאה לכב זחאתו בושת איהו <
 . םידוהיה

 ,תויִתורְפס תועידי
 1 תכרעמב ולבקתנש םישדח םירפס

 ךותמ םוטקולמ > .םירימלתל  .םימכח = תורמאו .לשמ  ,ירבד
 םידקונמ  ,םינינעה .יפל .םירורס  ,םורפס ראשו .םישרדמהו דומלתה

 ,אסירוא .,"הירומ, 'צוה .:קילאיב ניחו יקצינבר :חייי : ייע :םישרופמו

 ; .'פאק 15 : ריחמח | .א"ערת

 ,הבושיו לארשי-ץראל שדקמ ירלופפדיעדמ ןוחרי ,ר י א מ ה
 .א'ערת | , ופי ,'ג תרבוח ,'א הנש = , דניקלב לֶארשי תאמ ךרענ

 .ר ה ג--הי) ם"-ץי ,הלודג הקיתוילביב
 ,"הישות, תאצוה .םירויצו םירופס .ןושאר קלח ,םיבהכ .ג רב מ וג
 ,לבור 1.50 ריחמה .יושראוו

 קלח .םירחכנ םיבתכ ,ל"ל הי" ,"הלודג הקיתוילביב,
 ,השרוו "הישות, תאצוה .השעמה ןורשכ ,ינש

 ןיל טיוצ ללה ₪ 51--88  "הלודג הקיתוילניב,
 ְ הישות תאצוה ,'א קלח הרישו הבשחמ :ינש ךרכ םירחבנ םיבהכ
 ..השרוו

 4 וכטבטיבטאה בוט בנש

 | = .תומישר ,יעיבה ךרכ .םישדח םיכתכ .ןא מ שי רפ דוד
 ָ .'פ"וק 80 ריחמה . יושראוו ,"תורפס, תאצוה

1 
 ,ח ו "ו-- מ "תורפש, לש הקיתוילביב

 ריחמה . יושראוו ,"תורפס, .תאצוה .,רופס .,ןאכמו ןאכמ ..רנר ב
 / .פוקפ0

 םע) םת-תוערואמ ,ןיוט קרמ :הסידוא ,ףןמגרו תג תאצוה
 , 'פוק ?5 וריחמ . בויבט חייי י"ע תילגנאמ םגרות (םירויצ

 ה
 תאמ םעה"דחא .א :רודה:ינב : אשראוו ,"תו רפ ם, תאצוה

 .'פוק 55 וריחמ .,.רבוחל 'פ

 ; גנולייטבאדחול ,ד : ונכת ,ב"ערה אנליוו ,"המ יד ק, חול
 ןוא עשידוי"ןיימעגלא) עיגאלאנארכ = ; גנולייטבא  עשיטסיטאטס
 :ןיימעגלא) ןעטלאטשנא ; (רערליב טימ) סעיפארגאיב ; (עשיטסינווצ
 ; לארשי" ץרא = ןוא \ םזינויצ ,(רעדנעל ענעדעישרעפ | ןיא עשידוי
 ,פאק ₪0 וריחמ , תוערומ

 ּן םיקיתעה .םהיתומשל ייאבש תומוקמה לכ המישר ,"ץיראה,
 ! -  .הקיתעה תורפסב וימושרו :וותורוקו  םוקמ לכ ךרע .,םישדההו
 ,םידומע 16% ,ע"רתה ופי ,"תלהוק, תאצוה ,ריפפס ,א תאמ
 : , 1,50 .ריחמה

 והירמש תאמ תרקב ירמאמ ץבק *"םייתורפס םיפוצרפ,
 / םע ,פ'וק 4 ריחמה ,בויק . יתונויסנ, תואצוה ,קי לרוה
 . חולשמה

 לם

 ,גרבדלוג ,ל *,  .איצומה ,בונאיורד .,א ךרועה
 .ןוגתהנ6ה5 ₪. ת. [0ת555ק[5. 60 ה. זז. הסעה



 תישימח הנש
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 סתהפוד ₪

 תהודה, 0 06 1 \ ב

 תאו ייארוקו וירפופ ,וירזוע לכ תא ךרבט "םלועה,

 ,העושיו הלואג .תנשב לארשי .לכ

 ,:ב"ערת תנש .שאר ברל ,אנלווו

 י 0 וו ל

 לע .תילארשיה : תונותעה הרבע \ תטלחומ הקיתשב טעמכ

 ,םעה"תלכשה יעוצקמב | תובטסמיוה ינקפע לש  תיללכה הריעוה
 םידוהיה ונילא  הסוחיבש ייפעא .,הבקסומב התע הז  הרמגנש
 0 ,'וילע בכעתהל יארכש , ונימב 'אלפומ ןויוח התיה

 וז..הדועוק ..ונוישר.-תא .ןוטלשה. .ןהנ .,םינותעה .ועידוהש .יפכ
 הפונמ .אהת .הירבח לש | תיטילופה יתורשכהש | ,תנמ לע קר
 וריפקה 'םהיל וז הפנה. הרפמנש הלאו : ,הפנ הרשע שלשב: ערפמל
 ידו םירבדה  :ועינה "שטיר,ח .ירבד "יפל >,ןידה :רמח :לכב הב
 םתרובעב םיניוצמ  םיירובצ םינקסע ינפב .םג 'תלד ולענש ,ךכ
 םיִפור .קרו .,םהב .אצויכו קרובלאפ ,בוקורוגלוד םיכיסנהכ ,םיברל
 הלעמל ,. תהמוע םתויבוטברסנוקש .,םירומג םירגויצקאירו .םירוהט
 ,הדיעוה ןמ' םינפלו .ינפל סנכהל וכז ,קפס 'לכמ

 וזפ .הרוחש הרובח ףפאתהב יכ .,יהרואבל , בייחמ רברה עבט
 תירפגו שא ריטמהל הלעפ תישאר היהת ,םעה"תלכשה ינינעב ןורל
 לש" תויצולוזיר לבקלו, טרפב | וגירוהיה  .לעו ללכב .רכנהדינב לע
 אל-לבא .,וללה םיקיזפה םיטנמילאה יפלכ תונווכמה ,תושדח תורזג
 ךא .ונד ז ,הדָיעוב וררבתנש תנלאשה .לכב , ! היתצקמ אלו הינימ
 יפב :טעמפ. ואטבתהש .ומכ .,וללה תועיבתהו. ..םייחהרתועיבה..הצמ

 תעפ: התיחנש < ;המאלה "לש הקיטילופהי.  דגנַכ :ויה:-,םימאונה לכ
 רינויצקאיר 7 'גמ .'תיבלממה -הגהנהה תא 'עינמה לגלגל הנורחאה
 ,הקר הנ ו ";וו*" םינפה"רטסינימ ' רבח' .היהשהזמ | לוד רתוו
 ןידדרזג .אוה הם איצנה כ"פעאו = ,לאווהיל ערואס יזע \ םסרופמה
 לכב שרושו דופי .ההושעק ,םוצורש .,המאלהה. תטיש לע דאמ, השק
 -+תונושיט במז תוחוקנמ טיבחל רשפאע ...תונידמה הרובעה תועוצקמ
 -- פש  םהיתויכז. תא :םיליבגמה םיקוחה לע --  הקרונ .רמא ךכ'

 ,רסומה לא םידגנתמ םתוא םיאצומ .שי הכנה" ו"ומע
 , תורוהל ךיהצ לב םדוק ,,וכ ,הארנ .יל לבא .,םיקדוצו ..םורשי . םהש.
 הלבנהה-תודוקפ, לכ ..יִכ-,ןעי .,ד.ב ב - וגיל .םָיג תב .םניאש

 .,חרופ .ףועב םייחה .ינפ .לע תופרפרמה .,הוְחְמ  .תויתוא - אלא ןנוא
 ,הלבשהב יסורה .שיאה .תא ןויזל ךירצ ..:עגונ .וניאו ףרפרמה
 . ?ומויק .רעב ותמחלמב ורוב ,קשנ .תתל

 7 .םומילחמ שוו

 ירב

 קר :5כ :,ההומ ,ןיפולומס לש :ונימי :ךי הוהש מ :,הקרוג :םג

 לכמ רתוי :ףכנהדינב :.םע<התמחלמב :יפורה \ םראל :זועת /.הלכשהה
 הקרוגל ויה .יכו .תורזגהו .תולבגהה
 לא | סינכהל םירבחה ..דחא - הפנש . העשב .יִכ ,ו* .הדבוע .הָדיעמ-

 הבטסמיזה  .רבח , .,.דובכמ ןולק .לחנ ,תומשיטנא העצה .הריעוה
 תוכזה ,,ןתנת אל .וב ,.הוצולוזיר הדיעוה לבקתש ,עיצה .תילורוחה

 וו .העצה לבא , רפסההיתב תוצעומל, רבח -רותְב לבקתהל  ידוהיל

 :..תוער . .יתשמ, רתוי ,ההעב ןיָה אל וכ .,רחא הפ .טעמב התחהנ
 ךירצ
 םשו  ,ינשה = יקסבוויריב טטופידה ייע .םעה-תלכשהל תיאמודה

 התמוד
 . , הכלממה

 < תא .םג הז םע ןמסל יואר

 'הדיעוה | תטלחה  רבדב ,"םלועה,
 / הצפיעה
 "ינבל רפסה"יתב | תלאשב "

 ןיסולבואב םיבורמה תומוקמב יכ-,טלחוה לודג תועד בורב ,רכנה
 רומלה"תפוקתב .,.תויהל...הֶאְרוהה

 םחינתמ| - הז
 רכנההינב לש |
 הנושארה

 .קכירצ
 םאז 0

 תפש.
 0 טהמחה ; יפו

 2 | מצע רנפב פל / .
 ם%%

 , הבלממהתמופב :םג-/הקכקַתְ ;הפטתהוהואב .טעמכ העצה
 ינפזמ קר רז :העצהל<'( םיאהבוטקואהי ומיבסה,ןכה /זרמא זאי.לבאכ

 .,םופסאנה ןיב  םיעדדימימת

 :היפימוקה  ,לא.םג ,.הסנכוה וז. ןיעמ .העצֶה... יב .,היָעהל

 " תיבטסמוה הדיעוה ירבח .יכ" ומ אצוי";לודג" תוערהבורב הלבקתנ =
 ירבחמ רתוי םהלש תוילרבילב םעפה ונייטצה  הרוחשה '

 יארוקל רבכ . העוריה

 -- ו "ל6בהל < 0 7 ₪ ?שארמ ּועדיש

= 
 :/תאזה- .הבושחה. ןהלאשב- ;התעה ,

 8% ;,םהלש תמול תומצעה תררגהה' ו
 0 - מל א אליממו-



 תב :תוררתסה |

 ,ימינפה =

. 

 3% םלועה < . 9

 םירינויצקאיר וכ  ,הנורחאה תיאבקסומה הדיעוהב וניאר פ'כע

 לעמ ,הז :ללכב םירוהיהלו רכנהדינבל םסוחיב .וממורתה םיינוציק

 יב ,וניבהו ררושה רטשמה יניגמ לש הרצה  המאלהה"תפקשהל

 שמתשהל 5לכ ךרוצ ןיא "םירכנה .שובכמ, הנידמה תא ליצהל ירכ

 ָצ * תויסירפירו הלבנה-יקוחב

 .יןויצ ול השענש ,אוה יואר הז יוצמחוניאש ןויזחו

 ?ה9כו וא

 םימיב .הקוסע :בוש הינמרגב ידוהיה .רובצה לש ותעד
 םינש הזש ,הלהקה ינינע ןוקת לש הלודגה הלאשב םינורחאה
 תוידוהיה .תויורדתסהה .קרפה לעמ םש תררוי איה ןיא תודחא
 תירב,\  "תולהקה תירב, ,רבכמ "הו הינמרנב תומייקה ,תולודגה
 תובו ןהל ןיא . ,ןהקיעב ןה .תוישפח תודוגא  ,"םינמרגה םירוהיה
 ,ןהירבח לכו ,תעמשמה לע חירכהל ינידמ חב-יופיו תווצל תיטפשמ
 םיעמשנו וצרישכל קר םה םירבה ,םיצובקה ןיבו םידיחיה ןיב
 םהש ןמז לכ קר ןכ"סג  תודיעוהו תוגהנהה לש תוטלחההל םה
 םינקפעה ישארו \ םיניהנמה לש םתער :ןיא ,ןכומכ ,ךכב םיצור
 רוציל םיצמאתמ םה ירהו ,הזכ -בצממ החונ הינמרנ ירוהי ברקבש

 .הנידמה ידוהי לכ תא ףיקת רשא  ,ינידמ .חכדיופו
 איה םעפב םעפכ .הלועפל וז הבשחמ האצי אל התע רע םלואו
 תולהקה לש ןחכ-יאב רצמ דוחיב האבה ,הפיקת תודגנתהב תלקתנ
 י'תולהקה םוי,ב העצוהש .,תוררתסהה תינכתו ,הרשה ירעבש תונטקה
 בורב התעשב התחרנ ,1909 תנש לש | (ינאטעדניימעג,)
 +:תועד

 דונגה לע (זישל | א"כ רמונ "םלועה,ב) ונרמע רבכ ונחנא

 , תונטקה תולהקהו תולודגה תולהקה ןיב הינמרגב ררונש
 הנשה םישמחב הלגתמו ךלוה  ונתמוא לש הירוזפ תוצרא לכב
 תושענו תונקורתמ תונטקה תוירוהיה תולהקה---דחא ןויזח תונורחאה
 תועלוב .ןלוכ תאו --- ,ירמגל תוברחנ תוטועפה תולהקהו ,תוטועפ
 - = התע רע רשא תחתו ,ךרעה יפל תוטעמה תולודגה .תולהקה

 םידוהיה ויה -- "הזה = .ןמוב .םירוהיה, : ורפסב .ןיפור - רידה רמוא
 ונא  ..םיכר כ יבשוי= וישכע םישענ פה ירה : ,םי רע :יבשוי
 ,טשפארוב .,השראוו ,קרויזוינ---םילוחג .םיכרכ ה ש ש ב ש  ,םיאור
 םידוהיה ל כ מ יששה קלחה וישכע יח --- ןודנולו  הניוו .. ,הסידוא
 ויולנ = ירול אב הז .ןויזחש = ,וילאמ  ןבומ : ,.םלועב "= .םיאצמנה
 םימוחתו | םיעובק .:םילובג הב ןיאש  ,הפוריא. ברעמב | ךומגה
 דירע = דוחיב תואלמתמ ,.הפוריא ברעמב :,םשו : ,םידוהיל םידחוימ

 ,לשמל  ,ןכ הנה . תוטועפהו:תונטקה .תולהקה .לש ןנברוחמ הריבה
 תנשבו .םירוהי 48000 = ךרע- 1869 תנשב טשפארובב ואצמנ
 ,םידוהי 5,500 -- 1875 תנשב ואצמנ ןילרבב 6
 .,140000 הוחפה לכל -- וישכעו ,99,000--1905 תנשב

 -רשכה, ולבק המכו ירמגל וברחנ תונטק תולהק המכ ,הז תמועלו
 זוחמב = תולהקה | ןברוח ריע םירפסמה !הזה ןמזה ךשמב "ןברוח
 דחא ךרכ ףא טעמכ וישכע .ןיא הינמרגבו .לכל םה םיעוהי אנזופ
 םינפלש = ,תונטק תוידוהי .תולהק לש םירבק :ףקומ וניאש ,לודנ
 תובצמ ןורכול .קר ןהב וראשנ :וישכעו * ,םיידוהי .םייח תואלמ ויה
 ...םימותי  תויסנכ-יתבו תומותי

 תינידמה תוחתפתהה תדוקנמ אוה .חרכומו ןבומ .הזה .ןויזחה
 םיחירכמ וירוזפ 'תוצראב ירוהיה לש ומויק .יאנת לכ . תיתרבחהו
 הבר .הער םרוג הזה ןויזחה לבא . םילודגה םיכרכב זכרתהל והוא
 העורי הדמב רמתשמ ןיידע הרשה:ירעב .תודהיהל לורג רספהו
 יפואה רמתשמ ןיידע תונמקח תולהקה ךותב ,ידוהיה םייחה ןונגס
 תשטשממ םהבש ,םילודגה םיכרכה .ןכ-ןואשדהמ ..רחוימה  ידוהיה
 םיחדנ ותוימצעו .ירוהיה םייחה = ןונגפו הרהמ-לק תידוהיה הרוצה
 ;.םימוצעה  םיוללכה .םייחה-.לש .םנונגס ינפמ -רומג  לוטב .םילטבו
 לשממ תוילרבילה .תלשומ תולודגה. הודעה .ךותב הנה הז םעטמו
 רועב ,םה םילרבילה ןמ .וללה תודעה לש םהיניהנמ בורו בר
 בורו  תידוהיה הרוטמה בור י"פע .תטלוש תורעצמה תולהקבש
 . םה םירמשמה ןמ ןהיגיהנמ

 ימינפה דוגנה הלגתמ ,םיטולקהו םיעורשה ונווח ינונע לכבכו
 ,.הינמרג .ירוהו .לצא קרפה לע .וישכע תדמועה ,וז הלאשב םג
 םיצורה .,"תולהקה .תירב, .יגיהנמ . וקדצ יאדו ןה רבדןלש ורקיעב
 תווצל : תוכזו .חכ הל = היהוש ,, תיללב תידוהי .תורדתסה תריציב

 ,שווירט א

 . םילק .םירוהרה

 םיטסיטנדה יובר לא .םיגוגרפו םיטסיטגד ונברקב וברתנ תונורחאה םינשב
 יובר לא 'ךא ןהזב  ונל "םכחתה,ל ולחה רבכו  ,בל םשוה ךבכ  וגממ םיאצווה
 עובקל ידכ אל  ,םהל םכחתהל ירכ אלו  ,ונמצעל בל  םישל .ונילע \ םיגוגרפה
 ,ונמצעל ררבל םא יב ,הזה ןמזב םיגוהנה תומכחתהה יכרד ראשו המרונ םהב

 .םתומכחתהמ םינהנ ןנא המכ דעו וגל םימטכחתמ ה מה:המב דע .

 תוגויער:תציפק הפ ןיאה ? םיגוגדפ לצא םינש יאפור ןינע המ ךא
 .ןהב ןומטה רובחה רוס לע רומעל םילוכי םמצעב ןהילעב ןיאש ןתואמ ,הכורמ

 ירבש לש הכורא .תרשרש : ךא ,תואידיאה תיצאיצוסאמ הוב שי יאדוב
 סע .רשי ינויגה .רובח ןהל שי וללה .םונשה ןאב ןוא תונורכז יעטקו תוגויער
 . םיגוגדפה תרובע םע םג/ הז  ללכבו ,"רפג ידעצמ תולילעו שיא ישעמ , לכ
 , "םינש ןויקנ, .יצילמה .רובדב הזה רבדל הפי ןמיס ונל שי .תירבעה .וגגושלב
 ל רובעל ןוכנ ןא ןליאב הלתנו שבכב הלוע הו .איבנה םומעמ וגלחגש

 וא םינחרטהו םיקנופמה רודה ירליב םויה לכ לפממ הז ;הרשבו תיבכ השק הרובע .
 ,טסחמ הזו ; םיעוטקו םירוצק ינימ .לכו קודקר ירוצק ,תויממוטסירב םדעב רדסמ
 ."םינש .ןויקנ , תמיאמ .לכהו וימי לכ ,"םיגשדיוקנ,ב \ קסועו רקועו עצור  ,דרגמ

 + ,םהב /אצמנ ,רברב | 7 ו סאו :חפורמ הצופק ןאב ןיא ןכבו

 , םיגוגדפהו םיטסיטנדה ,הלאו הלא יב. ,אנ  הרכזנ .הברה םיוש םיררצ דוק

 םינש םֶנַמא ; דחי םה  הלכשהה תפוקת ירילימ ,םהיתומשב ןנברקב םה. םישדח
 יציבומו  ,םינפל םג ןיה ןהב תושמשממ םיאפורו םישבוח ידיו תובאוכו תועוה
 הלאו ,"םיטסיטנד, וארקנ אל הלא ךא ,םינפל םג י א ד וב ויה לארשיב הרוח
 יפ לע ףא  ,"םיגוגדפ, יןנכה ונלצא אוה שדח' דוחיב ."םוגוגרפ, וארקנ אל
 *הברדשרדמ, רפס .שארבש הנושארה הרושב אצמנו ןשונ ןשי אקוד .אוהש
 תאהוהל .הוחיב .הז. יזנכב הפ םישמתשמ , וניתובא ידיב ךכ לכ יוצמ היהש
 םהילע ומ ק ןא םהילא וולנ. ןב ירחא ,"םידמלמ, ונל ויה םינפל .  ירבע הרומ
 םיגוגדפל וא "םירכע םיגוגדפ,ל םירבעה .םירומה לכ ןיהג םיטעמ םומי הזו .,"םירומ,
 ןהיתוחפש תודוא לע התוער תא השא ןתחושב , תוריבגה ןלרח רבכו ,םתס
 וליחתהו "לטי'צוא יקסיירוויי, ןהלש ירבעה .הרומל אורקל ,יהירומו ןהיתונמואו
 + "גוגדפ,, = ךא ול :תוארוק

 -- דחו םללכל בתוכה תא ריעהש המ--,םהבש ירקיעה .הושה רצהו
 :'ןנפותב וברתנש הרמה התואב הבוט בר זנילע םיעיפשמ םגיא הלאו הלאש
 תואירבה , תויעבטה םינשה ךא = , תובתותה םינשה ובר" , םישסיטנרה .וברשמ
 ,םיירבעה .םיגוגרפה .וברשמו .,הנושארבמ ומעמתנ םא יכ ,וברתנ אל : ,תובוטהו
 ,סיטעמתמו םיכלוה םויעבטה םיירבעה .םיהימלתה .ךא .,תויעבטה תודותימה ובר
 םובהוא םינלצע  ,םיגלשר :תויהל .םילוכי ויהש ,ןבר -תיב לש | תוקוניתה םתוא
 הער ךל ןיאש הדמל הבשחנ תאז) ץוחב חרקה לע קילחהל םג ןא בבותשהל
 ,םהל הפי ךכש  ,דחא  עגר וליפא םתעד לע ל ןלכי אל ףא , (הנמיה
 ,םיגושה .םידימלתה  םתוא | הועדושמ םבר .תרוה תא וערי \אלש  םהל חונש
 ויה ,םהבש םילשחנה רע .'םייולע.המ ,רחאכ * םלוכש ,םהיתורמבז- םהיתונורשכב



 ו < םלועה < ל , - .הליןוילכ

 בושת "תולהקה תירב, לש הגהנהה יכ ,ועירוהי  םינותעה .ורזח ךכ = ילעבל ורועי הינמרג ידיהי ךותבש םיימואלהש אוה :ןיר , חירכהלו
 התטיש י"פע הכורעה : ,תיללכה . תוררתסהה תינכתב בוחקב ןוהל  לכב ירהש  ,הלועפל הבוטה םתבשחמ | תא | איצוהל וז העצה
 ,שרחתהל המחלמה ,הארנכ ,הדיתע :ןכבו  .תוידוסיה היתופקשהו = אלא ,תימונוטוא  ,תימצע הגהנה לש רויש ונל ןיא הלוגה .תוצרא
 תויהל הדיתע .ברעמה .ינב רפסמל רבמבונב  ישימחבש  םג המו = הל :ןיאש  תורדתסה לכו: ,תימינפה תורדתסהה לש ,הלהקה לש וו
 א < :"םינמרגה םידוהיה תירב, יריצ לש הדיעו ןילרבב | לבא . ריואב רימת = תרמועו  היולח . ,חירכהלו  תווצל חכו .תוכז
 + חצני ימו תורדתסהה תריציב םילדתשמה > ,םיניהנמה םתוא הנה .רחא רצמ
 , םייחח לש םבלהמ = חרכה חצני ףוס-ףוסש  ,קפס לכ ןיא ךשמב = רשא = ,םהה :יםילרבילה, :אקוד = םה .,הרומאה  תיללפה
 ! = ףיסומו .תונטקה תולהקה תא בםירחמו ךלוה ,הזה חרכהה ,אוהו היצלימיסאה :. םוקכ וחכש אלו םולכ :ודמל אל הנורחאה הפוקתה

 םידוהי .יפלא הנש הנש : רקוע הזה חרכהה ; תולודגה .תולהקהל חכ | תיללכ תורדתסה רוציק .םרמאבו .,הדיחיה םשפנ תאשמ :ןוידע איה
 הביבסה ךוה לא  םתוא ליטמו הטקושה הרצה םתביבס ךותמ ' רימשל וז  םתנוכ . רקיע .ןוא הינמרג : ידוהיל ינידמ חבהוופו תב
 םגו ,הוה חרכהה ..םילודגה םיכרכה לש תנאושהו  המוהה הרוה | סהל שי אלא ,דחוימה  םנונגטו תודהיה | ינינע לש םתוימצע לע
 תריצי ד'ע ןויערהה 5ש ודוסיב  חנומה ימואלה ךווצה תלשומ ןהבש ,תונטקה תולהקה ילגר תא קוחדל---תרחא הנוכ םג

 ףומהףוס ּוליחני = יאדו םה ,ינידמ  חכדיופי תב :תידוהי תוררתסה | [חרכ לעב | תופופכ ןהוא  תושעלו * ,תידוהיה  הרוסמה .ןיירע
 תחא הלאש לבא . םתירב ילעבו "תולהקה תירב, יניהנמל ןוחצנ היא וז הדוקנמו . הממור תוילרבילה רי ןהבש ,תולודגה תולהקהל

 - | המל ,"םילרביל, םמצעל םיארוקש ,וללה :ונבל לע הילאמ הלוע | אופיא םיחרכומ םהו העצה ילעבל .רוזעל םיימואלהל םהל רשפא

 וברקי המל % םהילע  םפכא תא וריבכיו .תונטקה תולהקהל | וררצי  "ותרואה לש םתירב ילעב .וז הטחלמב  תושעהלו םהב םחלהל
 איה .הלודג תמאב יכו + תונטקה תולהקה לש  ונברוח תא הנוכב ו

 ןונגס לש וז המועו הדמב םניע הרצש דע. ,ךכ-לכ "םתוילרביל ללכה ןמ אצוי "תולהקה"םוי,  ,עודיכ ,היה ץיקח תישארב
 4 תונטקה תולהקה ןתואב הטילפל הראשנ ןיידעש .,ידוהי םויח = .םוי,ש .ןויכמו ,םינש "ל .תחא "תולהקה"סוי, ףסאתמ ו
 , "תולהקה-םוי, היה ךירצ ,1909 הנשב ףסאתנ ןורחאה "'תולהקה
 ₪ ישאר ורמאש ,םינוקתה ועצוה וינפלו ,(1913 תנשב עבקהל אבה
 6 םיטרפה .'יע) "תולהקה | םויל, הריחכה יקוחב תושעל םיגיהנמה

 0 תירב, לש הגהנהה .רצמ םירברמה ישאר ,\רומאה "םלועה,  רמונב
 -תעל םתערב ןיאש , ימשר ןפואב  זא :ועירוהו ומירקה  "תולהקה
 ,1909 תנשב התחדנש תורדתפהה | תינכתב לפטלו בושל התע
 םילשורג.ודסומ לע וז החטבה לע ךומסל וצר אל םיימואלהו ..םיסכודותרואה  לצא
 ו 8 ומחלנ --- = ,תוריחבה יקוחב  םייונשה | רגנ ףקוה .לכב \ ומחלנו
 2 וקפתסה אלש ,םיסכודותרואהו םיימואלה וקרצ םנמאו |, וחצנו
 : תידוהיה הינמרגה תונותעב = ."התע-תעל, לש החטבהה התואב
 0 הליחתה  היסורפ תלשממ יכ | ,הרבה וישכע הלפנ  תיללכהו
 + חורֶה-ולוחו  אפרמדיכושחל ןוכמ "ןרה א עשי תי ב, (ה ,184? תנשב קחוהש "םירוהיה קוח, ןוקה לש הלאשב תנייעמ
 . ,תימוקמה "םישנ:תרזע, תרבח יייע דייפהת תנשב  רסונ הזה .ח"היב 4 םידוהיהש ןמז לכ התערמ \ רבד טילחהל הצור הלשממה ןיאש אלא
 לומ ולש ןינכב השרחה ריעה הצקב ומוקמ .ההי לע .להנתמ אוהו | ךותמו .הז .ןודינב םכסה הזיא :ידיל .םמצע ןיבל םניב ואובי אל

 .ילורב עשוהי

 לגלג לכ יב | ,חיטבהלו ןימאהל םה םיצור | ; תיגוגרפה  םתנשמכו םהכ  יולת = תויהל ורשכוה םינפ לכ לעו ,  תאזה הרותה ןמ טעמ וא הברה טולקל םידיתע
 לבקל םהל רחכנ ,םיריחיה וא םיישארה ויעינמ המהו  ,םדיב ונלש הירוטסיהה :תואיצמב הלאכ םנשי :ןיידע םא  ,דאמ ינקפוסמ---םמעל םינמאנ םינב

 אלו + ירוטסיהה  םדיקפת רובכ לע תצק רתולמ תאוכ השק  תוירחא םהילע = , םלועב  םיגוגרפו \ םיטסיטנר | ויה .אלמלאש = ,רומאל תושיו  ונל שיה
 ירמ .רתוו םהב חטוב --רטולכ ,הזה רברב םהירחא ךשמנ רובצה םגש אלא דוע = תאוב ?םיברתמ םינגוהמ םניאש םידימלתהו ,תומעמתמ תואירבד םינשה ויה אל
 היפנכ םיאצומ ונאש םוקמ לב: ער ןינע .יאדו הוו ,ןידה ןמ ומצע תא רטופו | ןינעל - - רתוי דוע ילואו -- םא יכ ,םיטסיטנדה ןינעל קר אל ונתעד לע הלעת אל

 ןנבצמ תבטה םשל ,ונמויק לע םולשב המחלמ םשל ,המואה קווח םשל = הויאב םיערוי ונא ןיא םולכ ? בבוסמל הבס ןיב םיניחכמ ונא ןיא םולכ . םינינדפה

 היטרפב  םילפלפמ  םיגוגדפ פג | רימ םיאצומ | ונא = , היהיש = ןפוא = הזיאב = ןנא ןיא םולכ ? הלאה תורוהב לארשימ הרות \ תחכתשמ תובס הזיאבו ןפוא
 .השענ וב תויולתה תוקולחמה םע .לופלפה .ותואו , המרגורפ וזיא לש היקודקדבו = .ףוקהש םוקמ לכב וגל ביבסמ תפחרמה השקה חורה תא ונישוח לכב םישיגרמ
 .וליאכ =, הבש רבוכה .זכרמל  ,הוסנכה תרובע לכ לש ירקיעה .הנכתל הרהמב = אלש ,ןיבהלו  תעדל  םיבייח הזה רודה ינב ?  וניניב תטשפתמ  תיללכה חרוט
 ווא ,בושחל רשפא וליאב , תיבדאפלאה רומל ר ד ם ב .ונתמוא םויק לכ .יולת | ,"תפיוזמ, וא "תינילרב,, ,תדחוימ "הלכשה,  וזיא אלו .םיריחי לש תופרוקיפא
 , וגשפנ .תורצ לכל :הקורב הלוגפל' הוב אצויכו תילוק הטיש = ,ונימיב התלע ךכש ,הזב המשאה איה השרח תיגוגרפ המוש וזיא אל םגו
 , ימג יכה  ןיא, :(תמאב בישהל םיגהונ ךכו) בישהל שי ,הרואבל דומל תטיש וןיאב רלוקה לכ תא תולתל םיבר םה םינוכנ תאו לכב םאו
 הזכ עורי  רבד לכ לבא ."םיתפוצה ;א עינכה יזנכשאה תרומהש ,ער די ןא ךונחה ירפס יוברב , תילוקה הטישב , ,תירבעב :תירבע תטישב ,השרח

 יפ/ לע ףאו ,בוטל רכזהל אוה ןוגהו יאדכ יארוב יזנכשאה הרומה .הקידב ןועש | 'ריהמ הברה םג םתמועל םנשי יארוב ,ללכב .הלאכ םיופפ תואיצמב

 םיבורבו = םונודיכב םג םהה םימיב = םיזנכשאה ושמתשהש ) חובשל ןיא ןכ = תמאב . תורדענה רורה ינש לכ לע  םיטסימגדה תא בייחל םנוצרש ,טפשמ
 ,רעשל השק , דבל הרומה לע יקטלומו קרמסיב ובמס וליאו / תוזילארטימבו תובתות םינשב רחסמהו , םינש יאפור לצא ידמ רתוו וניתונבו ונינב םה םייוצמ

 הארנה ,הוה םגתפה לכ .  זירפל רמול ךירע :ןיאו ןארוסל וליפא םיעיגמ ויהש = תושעל םדיבש המ ? המה המ םיאפורה ךא  ,הלאה םימיב .ץראב דאמ ץרפ
 ונל ןינע וניא דחא דצמו ,ול םיכירצ ןנא ןיא רחא דצמ ,תחצנ הבושתב | ןרק'עמ לטבל םילוכי .םניא .םא םשאה םהב אלו  ,םינקתמו םישוע םה  ןקתלו
 לע אל  ,ימבשאה הרומה לש ותוביא לע אל תמאב רבודי וב : ללב ; תוירוסיה תובסה תא

 יב ,רתויב יביסירגורפ יזנכשאה ןוא השעמל הכלהב---תיגוגדפח  ותויביסירגורפ <. . לבא ., םינוגדפל ןירה אוהו
 לעו ותו או'צ מ לע םא וכ --ולש .זעל .ןושלב ''גיפפאצ,, ,ויגהנמב אוה קודא = םיגרטקמל םיעייסמו הו לע | םיקלוח םמצעב ןנלש  םיגוגדפה לבא

 ָּ ה / = םיעדויה םישנאה יובר ,רפסה יתב יובהר :המוש ה ותונרקש לכה אל יכ ,תודוהל םיצוו םניא ,תאוכ הירוגנסב םיצור םניא םה . םחולע



: 

 ,הרבחה |

 ,ץוחה .ןמ ,.םיאבה םילוחה | תא םילבקמה =
 יחקמב אפרמהימס  םירכומ'
 + םיניעה-תולחמל

 וילע .האיצומ \ הרבחהו .,השדחה 'ריעב
 ,ינשה .רסומה + הנשל =

 . תוטמ'

 וליעוהש  'םהו (םרקועב :םיינויצקאירה)

 <ח פוריאבש :תונושלהו םימעה לב |

 םילודג \ תוגוחצנ .ןנליחנהל
 ןה  םיירקיע  םואנת תושדחה | <

 א- -הבושת תוכלהבש הרומגה . הטרחהו אטחה תביזע 2

 / ךב לב. םינטק התע

 הל ןוילג -

 + תוטמ 48 וב. שי < וב .רהושה ןויקנב ןיוצמ .אוהו
 תצק תוחפל = הלועו הממ .לכ =. קנרפ 31000--:תיתנשה  וחאצוה
 ,"םינקז"בשומ,

 תוירקמ :תובדנמ איה . הבוהב :ותסנכהש :ןעי . , הנשל"'קנרפ" ?407מ

 חרכומ-, םיבזהמ 'םימרב :הלוע -ןצובקש  ,הלוגה:תוצראמ .תולבקתמה
 ,.ויתואצוהב םצמצל אוה =

 ל תיחמומ האפור : םואפור :ינש שי הזה .ח"היבב
 תא רקבל אבה:;יללב אפורו ,זכרמה ךותב :רידת תבשויה ,שפנה '

 ,חייהיבב המוקמ !!" תא :תאפורה  תבזוע  העומשה :יפל \ םילוחה
 פש םישנההדעומ' \דוחובג. ,ותגהנהמ :ןוצר : העבש . הנואש .ינפמ

 קהטצמ  דעוהו-.:תוקדוצה .היתושירד תא אלממ :ונניאש
 ליבשב:> הזה תוכח >:תא :ונדסי  :ונחנא = ::ןעומו ."יל:ןיא, .תנעטב
 ַאְלו תוצוחב :וללוגתי .אלש .יחכ :,הנקת  \םהל/ ןיאש  ,אפרמדיכושח
 לכלכל .ןנחנא .םיעצמא-ירפוחמ לבא :.םילשוריו .לארשי  םש וללחי
 ,אוהש .ךיא ../דאמ תובורמ.ויתואצוהש: ,שפנה-תולחמל .םולוח-תיב
 תא ול .איצמהל רברה' יוארו . יאךכו':דאמ :אוהי ץץוחנ הזה 'רסומהו

 היכושחל -ידיִמת הפחמ-תיב :קר 'אל היהיש .ןפואב .ללכתשהל תלבוה
 +אפרתהל םילוכיש הלאל .הלעת-תיב םג:'םא .יכ".אפרמ

 חחאה ,ףּויצ ןעמל, תרבח לש אפרמה -יתב 0

 ,םיעובק  םיאפור  השלש שי" וב :,'תויללכה  תולחמל חייב 'אוה
 ובש * ,תחקרמ-תיבו

 הלעת:תיב אוה ינשהו' . דאמ םיפוו

 רוכש תיבב : אצמנו  טימרת תנשב | רסונ ןושארה דפומה
 קנרפ! 88,000 ךרעל

 ט"סרת תנשב דפונ ,םיניעה:תולחמל  ח'יהיב
 רוכש תיבב "םירעש ,האמ,ל ' ךומס השחחה היעב אוה 'םג אצמנו
 יןויצ  ןעמל, תרבחמ איה ףא תלבקתמה ,תיתנשה | ותאצוהו

 96 תואצמנ הוה ח"היבב .רפ ףלא םירשעל הלוע  ,תיטרופקנרפה
 םילוחה רפסמ | , ץיקה-תפוקתב קר = חותפ | אוהי לבא

 ..םיפלא המכל.,הלוע.- הזה .הלעתה"תיבב. אפרתהל םיאבה
 הידניאה ותוסחותה : לע "ןידה :תא *ןתיל = דיתע :ירבעה "להקה \ 

 המויקל:  דאמ 'הצוחנ .ותווהש  ,הזה| םילוחה"תיב+ .לא = תיטנירופ
2 / 

 םוימואלה ; תושנרהו = תוידוסיה :תועיריה לש .הבוהמה םתוטשפתה , ,-בותכז אורק
 ופ- לע ;-אוחה. לורנח- - ןוחצנב: הברה

 םיקקזנ ונא :;ןיא .,תזב - הגופצה \הלודגה "תמאח "לע \דומעל יחכ הזה םגתפה
 לכב תוקוניח -ירמלמ .בישוהל ונקתש :םוימ .ונל איה :העורי וכ  הלאכ םימגתפל =

 הרומח :תודוא- לע; ''ךינְבל :םתנגשו,, הנזשאר :וב :רמאנש םויה םצעמ :וא:חיע\
 תומחלטם - םוונבשאה ןוחצג לע: עיפשה ה: מ ב ד ע \,רוקחל שו דוע .יננכשאה
 םוש ;: .ילבא-קופקפ  םוש ילב : רומאל.,רשפא .ירבעה דמלמה לעיז ,80
 םע+ תיטואלהוי תיתדה :::םתמחלמכ: םידוהול . םהל  דמע".ו/ך ב ל. אוהשי = , הזרפה

 ,.חתע = ונבצמב הזב::םירבדמ :- וגחנא לבא
 ן יאש :תנינועומ \תובסמ :  , ולש :רדחהו :.דמלמה לש :םחב  ששתש * ףחאל'
 םיחיטבמ / ונלש:' םיגוגרפהו :> ,:תיגוגדפ תויביסוהנורפ : ןורסחב לל כ תו יו לת

 תוטישח  ,תאזח | ,תויביסירכורפה הי . לע .אקוד
 הרוטכ | תואלפנ , ;תושעל פה , םונוכנ .  םלצא

 תילוקה 'הטישב ,וקרקרוש .. , םיעמשנ .םהיִרבד
 תניחבַב-חֶרומְג הביז ,ובזעיש ,''תורבעב תירבע,, .תטישמ וזנזי אלש

 י"'התחשנה ,  וישו
 ורהזיש ., (ריתונוחצגמ ;.,ךמלמה תא העירפה אל םנמא רשא) םוגרתה תטיש
 ונבצמב = לא . ,םובוטו יפו ,םירבְד הזב .אצווכו הנוגה ,הניאש, הוטמוטסירבמ

 םתונקויד ,ןיא ,םא ,,,הלאשה נב | תֶררַועמ וגחרב .לעש
 תוקולהמה ,לשמל יעוהל הָרובש הממ .רתוי .תקומ.ן ה םושנאה ,לש .הרתיח .

 ויחיש .דבלבו , שממ יזנכשאה
 יאהב

 !תירבע רבר לע הרות ,רומלתה יתב לבב ,םעמכ וז הפוקתב  ויהש | ,תובורמה

 הלאה . םירברהש ,אוה רקועהו--וליענהש תממ רתוי  וקיוה .יאדוב ,תורבעב
 הלאה .תולובחתה ל ןה .. תמאב אוהש .ומכ כצמה ישקמ 3 תעדה ,תא םיחוסמ

 . םילשורי . 5ש התוחתפתהלו
 םיניעה?תלחמ , םילשורובש = םימהז קחודו ארונה .קבאה ינפמ

 םילשורי>ידלימ :םיזוחא םירשעב . הב תטשפתמ רתויה ' הלחמה איה
 רשפאש רע כ"כ הלחמה תרבגתמ :ץיקהז ישדחבו םיניעדבאכב+םייוקל
 "תיב .םילשוריב רבכ הז .ודסיםולגנאה : :םידחא  םימיב אמתסהל
 וללה .םילוחב לפטמה ,ןיוצמ ::אפוה וב: ודימעהו -;םיניעל  אפרמ
 לש .הרטמ .םוש הוה דסומל":ןיא .'יכ = ';םורמוא 1: תד לרבה :ילב
 םיעוגנ . ,הביבסה יבשות. םיחלפה ::רוחיבו > ,םיאיברעה  :,.ןויסימ

 ,ץהאה ינב לכמ .רתוי .םיניעדתולחמ :ינימ .ראשבו" המוכרטה תלחמב =
 קקזנה םדאש שיש דע ;שממ /תואמל הוה ח"היב לא :םיאב :וללהו *

 .ןולא תכללו וילנר תא תחבל חרכומ "'אפורל
 .:הנָעְש

 דע  םידחא  םימי

 ישילש ינש רשא םילשורוב יכ ,"ןויצ-ןעמל, תרבח התאר
 ונורפחש = ייפעא = ,הזכש םילוח-תיב ןיא םידוהי .םנה .היסולכוא
 םילוח-תיב םיטעומה | היעצמאב חתפתו  ררועתתו ,ראמ  שגרומ
 .דאמ ןיוצמו החמומ | אפור וב .רקפתו  םיניעה-תולחמל ' דחוימ
 םידוהיה * תופתתשהב הלוגה ידוהי .יכ ,התוק "ןויצ-ןעמל, תרבח
 .ןתיא  םיסב לע | הזה לעומה הפומה תא ודימעי ץראה יבשות
 תודבכב | להנתמ = םילוחה"תיבו המייקתנ אל הרבחה תוקת .לבא
 וניאש המ ,רובש תיבב אצמנ | הזה ח"היב \ . ףסכ-יעצמא .ורפחמ
 הלחתכל םיכורעו םיחוורמ 'םירדחל קקזנה .הזכש רסומל .ללכ האנ
 החמומה אפורהש המ. ,אוה  לודג .רתויה ןורפחהו = ,וז .תילכתל
 דועב  :,ץיקה-ישרחכ .ונייה . ,הלחמה"תפוקת תעל .קר זנכשאמ אב
 .הנשה תומי לכ 'ריעב הצוחנ ותבישיש

 םונובה. .-.,םיפורטנליפו = םיבידג . ינימ לכ ,ל"ת ,ונל שו =
 רחאה :אצמיה -- ,לבת תוצרא לכב םינוש םידסומ םהיתואצוהב
 םילשוריל ץוחנה ,םיניעל םילוחה-תיב תא .ססבל רילע .לבקיש םהב
 בירנ | עמש = ןוידע  ונעמש אל עיעל .ערוי ימ + המישנל ריואכ
 םילשורי תא אפרל | ולוכ םעה .לַע אופא תלטומ הבית .,הזכ
 . תומש ,הב םשה ,םיניעה-הודממ

 עוצקמב .םילשורודידסומ לכ :תא :רחאל .דחא .םיפרצמ :וגאשפ
 : תאזה המישרה ונל תאצוי -תואירַבְה

 תישארו האירקה.דומל ת א לק הל ןתוטמש ; תובומי ןניאשו :תובומה
 .הלחמה .םצעל .הלוגס רותב החי הנה ,לכהמ .,תיי רב ה ן וש ל הת עירי
 םניא םא וכ: , דומלה .ישק לע רכגתהל ם י ל ו ב י םגוא אל. םודימלתה ,.בור
 רב לב דומלל אל ,םהילע רכנתהל ץפח לב םיא ור םנוא . ,,םי צור
 םיירבעה םידומלה לכ םע תאזה .ןושלה תא .תע דל סג םא יב ,םיגאממ המה
 ושלב .תדמלג וז .הירוטסיהש ןמזב םגו ונלש .הירוטסיהה תא .םג . תוברל: ןח
 םג ,דחו דימלתה םִע בור יפ לע לדגו ךלוה הוה ןואמה ..םהופב הכנה
 ! ,'ןב .ירחא םהמ םתער םיחיפמ םתורליב םיירבעה ' םידומלב םוחילצמהמ הברה
 םהירומו =. םהיתובא | לע  םילבוק =, תונושארה לע, . םיהות, םג :םהב שי,
 וניגוגרפש | ,הלחמה איה תאו -- הלאה .םירומלה לע .ןמז .דבאל ,םוחורכהש
 תולודג = תויתואב ;  םירווצמ . תותיבדאפלאב .. םיאפרמ. םיממתמהו, . םימומתה
 תופורת לעו ! "'תירבעב תירבע,, תטישבו .תילוקה. הטישב  ,דבה תיב תורוקב

 רשא ,יזנכשאה הרומה = ,לודגה חצנמה ןמ היאר .םיאיבמ - תאזה. הלחמל ,הלאב
 ךרצוה 6 ,,תרחא ןושלב םירבדמ .םידליל ,תירבעב תירבעכ . "תיעבט,,. הטישל
 תחאב .םג .שמתשה אל לודגה | ןנוחצגל , םעה .תא" ןיכהש . םימיבו ;םלועמ

 רוע ושמתשה אל תילוקה הטישב םגש  ,יל ,המורמכו ,,תושדחה . .תולובחתהמ = +
 "ל. * איהה .הפוקתב-

 םירומה ושעי .הברדא  .תויגוגדפה תוטישה .תרוקבב הפ .םיקסוע :ונא :ןיא
 --ריעצה רודה תובא ךא .הכרב םהילע אוכתו ,םהלש תא ךּונחה תולאשב םיקסועהו
 םינב םהל שיש םתוא קר אלו , עמשמב תודהוה םויקב םיצפחה םידוהיח לכ
 הטישה,,-רצמ אל 'םהילא תורקיעה המהלמה ינפ יב ,חערל םוכירצ---םידמול
 ,+ הקוח בוחרה ייחו .םייתויבה םייחה תעפשה יכ ,םינקותמ םגיאש םירדחהו ''החהשנה

 תיתומאלמה הבובסה תעפשהמ םגו .ויהיש םינומה לכמ תוקע ל תעפשהמ איה /

| 

| 
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 ל ל ' ה5.ןוילנ

 : האצוהה רפסמ :
 הנשב הטמ לכ תואצוה דסומה םש

 תיתנשה תוטמה
== 

 .קנרפ 7[ קנופ | :
 2008 0 58 = .ןלטיפסוה םילוח רוקב

 ן 0 00 0 ךרל בגשמ

 116 0 0 קרצדירעש

 10 00 49 רלישטור ריאמ
 0 2,000 4% ןרהא עשי

 הטמה תואצוה תא
 תולעהל '" רשפא יא 9

 יב .ןעו יתנש ןובשחב [ 9 55 םיניעל םילוח-תיב
 .ץיקב קר חותפ תיבה

 תועובק תוטמ לכ ןיא אפרמ-תיב
 םילוחל .קר .הנוע אוהו 2 ו

 שרוד לכלו םהל קיפסמו [ - - ןויצדןעמל,
 . לודג לוזב תואופר

 759,500 | 947- היסב

 םידוהיה רפסמכ 'ףלא םישמחל 889,800  םוכסה תא קלהנשכ
 םתקזחהו : םילוחה-יתב 'צוה  שפנ לכל  ולעי- םילשורי יבשות
 1900 תנשב יכ ,לודג םוכס הז ןיא הרואכל -. הנשב םיזזחא לזן:-5
 -- הנושארב + ןילרבבו ןירפב םג הזכ ךסל הטמה | ,'צוה : ועיגח
 יתשש  ,הזב .אוה לדבהה ךא .'רפ ?,98 --- הנורחאבו .קנרפ 5%
 שפנ 80785 לכל "תחא 'הטמ ' םוכסה | ותואב ולבק .תוריבה
 850 לכל תחא הטמ קר הז םוכס .דעב הלבקמ | םילשוריו

 השלש .יפ טעמכ הטמה 'צוה תולוע 'םילשוריל יכ ,תרמוא תאו .שפנ
 תואופרה רקויל \הברה םרוג ."ואדווב =, תורכזנה םירעה תמועל
 רקיעש | ,קפס לכ ןיא לבא .; ןאכל .הפוריאמש ברה  קחרמה
 ,ףס כה ץוב ק לש הבורמה האצוהה ינפמ אב האצוהה תלפכה
 1070-%קר הטמ לכ הלוע 'רלישטור ח"היבב יכ ,ונא םיאור ירהש
 תמועל לבא ,ןסינ שדחב רונפ רכזנה םילוחה-תיב םנמא . קנרפ
 + (* תודלויל תודחוימ תוכימת לע .איצומ אוה הז

 היהת אל םילשורוב = תואירבה-ידסומ  תודוא לע תאוה המישרה (*

 םירטפנהו םתואירבל םיבשה ,םיסנכנה םילוחה .רפסמ הב אבי אל םא המלש

 דיתב .בצמ תא. ביטוהלו ..האצוהה תא .ליזוהל היה. רשפא
 קנרפ 389500 לש .ךסה ותואב .םג  יעביארכ .םללכשלו  םילוחה
 םיפסכה .לּכ וסנכנ ולא ,םהילע האיצומ לארשי תסנכש  ,םייתנשה
 תוגהנה. שש :ןיב .םירזופמ : ויה :אלו - תחא הנהנה - תושרל וללה
 לע %.הזה .רבדכ :היהיה .וישבע .גהונו ..ךלוה .רֶכרהש ומכ-תודחוימ
 םירסומה תואצוה .תא .תקפסמה הלוגה קר בישהל הלוכי וז .הלאש
 ..וללה

 יג

 : .םידסח-תולימג

 תלגלוגל קנרפ האמב םיקלחמה .,םירישע רתויה םיללובה םג
 -ירטש .םה---,"תורטש, איצוהל םיקוקז ,הירגנוא ללוכ .ומכ . ,הנשב
 רותב וא .ול  עיגמה .ךסה .דעב .הקולחב הכוזהל ..םינתנה .בוחה
 הא.זיכומ, לבל םלשל .ללוכה . ךייחתמ וללה תורטשב , המידק-ומה
 . . לבגומ .ןמזל םהב. םושרה ףסכה .ךס

  םילשוריב םירבוע (> ."םודפומ,הו "םיללוכ ה לש םהיתורמש =
 םנוערפ ןמז .יפל :עודו "+ .יוכנב .רחוס ל  תרבוע .עבטמכ .ר5 .ךימ
 ,ונלש קנבהב בישכמו. םיקנבהב , םילבקתמ .םהו

 /הוחיבו ימוקמה םיפסכהדקוש .בצמב יולת הטנוקסידה .ריחמ
 ,םיולמהו םירסרסה .ןוב .ךסומה וא. ללוכה :ול - הנקש .,"םש,ב

 השש רע השמחמ יוכנב  םירכמנ הורגנוא ללוכ לש ויתורטש
 רע הרשעמ ןויכנב .םידסומה בורו םינטקה םיללוכה  לשו ,םיזוהא

 א .םיזוחא רשעדםינ
 בל .םישל יר  ,םכיניעב לק .תורטשה םוכס היהי לאו
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 ללכ תואיצמב הנשו םא :ינא קפוסמו הגישהל :ידיב הלע םרט דוע ירעצל לבא
 תשרדו :יתרקחש המב דע וכ ,דיעהל לכוא תאז קר ,יוארה רדפכ הכורע איה םאו

 רפסמ .םידליל  עגונבו -,הפוריאבש הזול בורק םיתמה רפסמ יכ , יל עדונ רבדב
 : .תפוריאב רשאמ הברה תוהפ והנה םיתמה

 הקולח = ןתונ  ןושארהש המ * ,אוה "דסומ,ל "לוב, ןיב לדבהה (*
 ןינעב קסוע = ינשהש : רועב  ,וזוחמו וכְלפ ינבל וא ותנידמ ינבל קר  הבוצק
 + ם"הבו ת"תה . , םילוחה-יתב ןוגכ ,.ללוב להבה ילב ךונח וא. הקדצ

 רמולב ןפ תי ב ל רבד לש ורקיעב גוארל םהילע ןכ לעו ,םינקותמבש ןקותמ ררחבש
 . הפוו הנמאג תידוהי הביבפ םמצעב  תויהל , םמצעב . םהושעמ רפשל םהולע
 םמע תא םידבכמו םיבבחמ 'תובאה, תא םיאור | "םינכה,  ויהיש ךירצ
 תאו תינחורה םחלחנ לע תובאה יעוגעג תא םישיגנ רמ ויהיש ן תמאב

 ויהיש , ויתובאמ וידיבש תורוסמה לכ ם ו כ ם ב אצומ ירוהיהש ,.ןורתיה תרכה
 רוביכל םיקהבומ םינמיס ללכב םהל ביבסמו םהיערווט יתבבְז םהיתבב םיאצומ
 ףודה ינב 'בורב םג יוארכ הלאה תושגרה וקברי הז ירי לע , הלאה - תורוסמה
 ונא םג וגל שי ףוס"ףוס רשא ,בוחרה תעפשה םע המחלמה םהל לקתו ,ריעצה
 *תיטילוגומסוק ךא איה תיעבטה ותעפשהו , םוחתה ירעב רוחיב , וב וגה .קלח
 + תורוסמ רוביב לכו ימואלו יתר שגר לכ לוטב אלו תולרביל

 ,םיחולצמ םניאו םיצמאתמ , ןב םילשכנ םיבה םנו ,הזה ךרדה אוה השק
 -=-הַפ םירבדמ ונניא לארשי"ץרא יבשויב -- ,הלוגב רחאה ךרדה אוה לבא

 םיצמאתמה וברי רשאכ  .תאזכ תוצמאתהמ לטבהל ןירוח-ןכ ירוהי שיא ןיאו
 רזע .הזב םיחילצמה = םג וברי ןכ = ,םתאצבו 4 םתיבב | םידוהי תויהל תמאב

 םומיב םישפחה .ןיכו .םיקודאה .ןיבש .תודגנתהה תוטעמתה איה הזה רבדב לורג
 ,םרהבלו סטרפל.םוקמה .הפ אלש .,םיינוציח םויונש םג הזל ושעי הברהו , הלאה

 םיסיגמ ונוגוגרפ ויהי אל םא ,  הכרה רוזעת היגוגדפה סגש ,וילאמ ןבומו
 ..ידמ .רתוי םתויגוגדפב םבל

 % ל
 . תטגור | , אתוקניד  .אסריג חכ: , רפסֶה .תיב .תעפשה |, ךונחה תלועפ .

 ... לכא ., םנונעל םנמזב םוחוכנו  םיבוט  םירבד הלא  לכ- --ינכשאה הרומה
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7 

 םינש לש ןכרע בר המ" , עדו אל ומ .: םיטסוטנרה תא םעפה .דוע .אנ .הרכזנ

 יורש הזכ .שיא ,תנקוןתמ ותליכא ןוא ויתונחוט ולטבש ימ ? תובוטו .תואירב
 ילכ ףשענ אוהו , תלקלקתמו תבלוה ותבק ,האלמ ותבקש ןמזב םג תינעחב

 שיא בל :לע הלעי אל ןכ יפ לע ףא---םלועבש םיילחה לכל | ןמוזמו  ןכומ
 ' החמומ רוסופורפ אנ הפנו . םיעגפו םיולח ינימ לכמ םינש  תוקבאב אפרתהל

 תרחכנש היסימוקב םיכינחהו םיגשה תודוא לע וירועש אורקל | רבד ותואל
 +? קוחצל היהי אל םאה --ערילוחה םע םחלהל

 ירכעה הרומה לע .ובהי = תא .ידוהיה \ ךולשו אנ = לא ! רבד לש וללכ

 'גוארל םיכורצ | ונא ןוא םולכ---הדבל .תורבעה .ןושלה תעודי לע אל םגו ודבל
 + טדומלב :.חכרב :ןמיס, .םיאור .םניאש , םתואל .םג

 .םא יב ,םומכחה ורמא  ,'ושפנב בויחתמ ותנשמ  וילע - הפקתש ימ אל
 "=" ,נואדל .םול וכוו םיביוה םירומה ."ובלמ םריפיו כשיש דע ושפנב בויחתמ וניא,
 םווח  ירוהיה רובצה לכו .,םתנשמ םהילע הפקתש םירימלתה 1 ב רי אלש

 ''ןנממ ןחהו אלשו םבלמ םיובדה תא  םיריפמו םיכשויה וב רי אלש , גואףל
 % אלא רקיע שררמה אל, ףוס ףוסו , םהידיב  תמייקתמ םתרוה ןיאש , םתוא םג
 ."השעמה

/ 

/., 

 ל



 קנרפ ןוילימ 1%, לש םוכסב |!

/ 

 <> םלועה <
 ב / 2

 הל ןוילג

 -תרות,ו "םינקז"בשומ,) הטמש וארקש םידסומה ינש יכ ,וז הרבועל
 ןוילימ יצח לש ךס לע הנייבוגל תורטש ועיקפה .דבלב :('תמא
 .ךרעב קנרפ

 םגש ינפמ ,תורטשה לכ .ימוכס ר'ע םיקיודמ םירפסמ ]יא
 חוטב לבא .םתוא םימסרפמ םניא םהילבקמ םג םהילע םימותחה
 בבופה "תורטש,ה רוזחמש ,רמוא םא הנשא אל יכ ,ונא
 .קנרפ ןוילימ יצחו ןוילימל הלוע םילשוריב

 לש תוחפשמ . המכל ןוגה .קסעל רבכ ויה וללה "תורטש,ה

 יאדווב ,םילשוריב הזריב התיה ילמלא , םירסרסו םינפלח ,םיולמ
 ףלא םישמח ךפב תורטש .לש םיקסע םוי לכב .תמסרפמ התיהש

 . ךרעל קנרפ =

 הכומנ | רתויה הנררמב = ."תורטשב, = תוגררמ | הברה
 תא םלשל וב בייחתמ ללוכהש ,רטש ןימ והז .  "רובעש,ה אצמנ
 .ודמעמ לע %בה היהיש כל לבגומה ןמזל םושרהי םוכסה |
 הקולחה םוכסב לינרה רטשה  אוה .הלעמב ונממ הובג הברה |
 הובג לעמ הובגו .,יריחמ תא "ז"כומ לכ, לבקמ ויפ לעש י ,עיגמה |

 תורטשה םג םנמא ויה תורבעה םויב ,לזרב ןאצ יסכנ לש רטש אוה
 ,היחולצ .י"פע רוצל  יוארה ריינכו אמקעב אפסחל ןורחאה 'גוסה ןמ
 ןויכנ  ירחא  םלתשמ = "דובעשה, רמש םג ןרדסכ םינשפ לבא
 ופילחי אלש ,הלאכ שיולמ ינא .עדויו ,וריחמ אולמ הטנוקסירה

 רשע ךשמב | :הלורג הנידמ לש תויצגילבואב םנ וללה תורטש תא
 יתרכזהש ,תודסומ ירבשמ לש םירקמ ינש קר ורק תונורחאה םינשה
 .ןושארה קרפב םתוא

 קסע לע היניע תא תושיה החקפש ,ומרג וללה םירבשמה

 תאצוה ןיעמ הלעמל םירכזנה תורטשב האר םרוקה החפהו ,הז
 הרתי"'תוריהזמ | . המצע הלשממהל קר רתומה רבד " ,ףסכ"ירטש
 .םיחתפה לע םירזוחל | תונתנה תואקתפה תא םג .תושרה .הרפא
 "תורטשה,ו ,דימ הררבתנ החפה לש :ותועמ | יכ | ,וולאמ .ןבומ

 ,םדקכ דיל דימ םורבועו םיכלוה |

 ןמ םיסנרפתמה ,םילשורי יינעש ,ונחנא םיאור ךומאה לכמ

 תיבר ררסה לע םימלשמ הקרצהמ / םינוזנה םידסומהו = הקולחה -
 ריחמ יכ  ,בושחנ םג םאו = , ךרעב

 יכ ,ונל אצי  ,םיזוחא הנומש אוה ינוניב ןובשח י"פע הטנוקסידה

 םירש עו ה אמ תמלשמ ,תינקולחה םילשורי ,תינצבקה םילשורי
 !הנשל תיבר קנרפ ףלא \

 םילשוריב םיאצמנה םידסחה-תולמג ידפומ םה םילוכי המכ דע

 םידיעמ ,םידסומהו םיללוכה יינע תא תלכואה ,תיברה רעב ,רוצעל

 : וללה .םירפסמה 'ונל

 איהו ל"רת תנשב הדפונ "יללכה .ח"מג דסח-ירעש תרבח, (א

 : הירבח רפסמ .. הנש לכב .םירחוב םירבחהש ,דעו יי'ע .תלהנהמ

 .םירבח 540 .אופיא .הל שי ה'פב ,180-- --.ל"וחבו 490---לארשי"ץראב
 םישש םוכסב הסינכה .תעשב תחא םעפ םתמורת םימלשמ םירכחה

 תובדנ םג הל שי .ןבומכ ..הרבחה לש תירקיעה הסנכהה הוז .קנרפ

 ,ררשמ .קנרפ 105,000 ךסל הלוע הלש תמיקה ןרקה , תוירקמ >>
 םיעבראל ךרעב  הלועה הלש  תיבב הנשיה .ריעב אצמנ הרבחה | |

 ,קנרפ ףלא =

 ילב 'רפ  םיתאמ רע םיינעל תוולהל (א :הרבחה תרטמ
 תא | עורפל .מ'ע .םיתב שוכרל תלכיה תא םהל תתל (ב ;תיבר

 .הנש הרשע עברא ךשמְב םבוח <

 ךפל הנורחאה הנשב .הלע | תואוולהה לש רוזחמה .םוכס
 ,988875 םיולה רפסמו ,קנרפ 0

 הניכשבי םיתב הרשע | הרכחה התנב הרבעש הנשב םג
 םיע ברא הרכחה התנב הכ רע ,"רפח-ירעש, ;המש לע תארקנה <

 ו 0 4 / 0 .

 םיבגנ םייתנשה תונוערפה ,'רפ 1400 תיב לב לע התולהו םיתב

 ,יוארב
 רצח םע םילשוריב -הינע .החפשמל -הריד שמשמ :ינוניב .תיב

 יב  ,רכדה ןבומ .רפ/ םיפלא .תשמח ךסל חיפהכל  תולעל ךירצ
 יתית לבא .דאמ תורָצ .תוריד קר .תונבל רשפא 'רפ 1400 ריחמב
 שוכהל םידורמ = םיינע םיעכראל . הרזעש ,וז הבושח הרבחל הל
 ,,םשאר תא חינהל םוקמ םהל

 הדסונ וז הפוק . א"קי תרבח לש האולהה תפוק (ב
 א'קיו .חייכח לש ימוקמה השרומה י"ע .תלהנתמ איהו סירה תנשב
 . קנרפ ףלא תאמל הלוע הלש תמיקה ןרקה ..ימוקמ דעו .ףוריצב
 םינטק .םירחוסו הכאְלמדילעבל 'רפ תואמ עבש דע הולמ הז  הפוק
 .םינש יתש ךשמב עורפק מ'ע

 םינמזל םימולשתב םיתב לע תואקיתופא םג :השוע .וז הפוק
 יכ ןעי  ,כ"כ  הבורמ ;ןתלעות ןיא הז גוסמ תואולהה לבא ,םיכורא
 הנה תובר הולה לע הולחה .תוימשרה .תואקיתפואה לש תואצוהה
 תואולההב | הלודג תלעות הפוקה האיבמ הז תמועל םלוא .דאמ
 ןרק תא איקי הלידגה ולו  ,הכאלמ-ילעבו .םירחופל .תנתונ ' איהש
 ליצהל וז .הפוק = הלוכי התיה וא ',התלכי תרמ .יפל הלש  תמיקה
 םיזוחא ינש  הלבקמ וז הפוק -םנמא ..הרתיה. התוינעמ  םילשורי 'תא
 ,הולה | יבגל ;לורג  רפח איה : וזכ הנטק תיבר א .לבא;הנשל
 תואולהה .5ע .תואצוהה יכ :ירחא ,ספאכו ןואכ :הָנה המצע  הפוקהל
 , 6 םיזוחא - ינשמ .רתויל הל .תולוע. ןתיבגו

 תינהינ : םילשורי :יִכ ,םיאוה  ונא הז לכמ
 ,היינעש \ רועב < ,חנשל ''רפ 805,000. לש :רועישב קר
 ! קנרפ 150,000  םוכסב הנש לכב תיבר םימלשמ הידסומו

 % םירואיבב :ךרוצ שיה

 םידסח-תולמגמ
 היללוב

= 
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 .ןאמניימש רזעילא

 .הואי ָגֶש

 (.ףוס)

 וש

 תנירמל דודנל .רואינש לש ותטלחה רבד תא העמש האל
 ,עדוי ימ : הל תקחשמ הוקתה הליחתה .הבלב הו לע החמשו םיה
 הקוחרה ץראה התואב םשו | ,תולעל הלומ בכוכ רחא אמש
 . הל .תוארהל .ריתע אוה תיאלפהו

 רקיע |. זוז אל .ותערמו רבד אוח . שירחמ היה  רואינשו
 איצמת .ותואו , ךרדה .תאצוהל ךרצנה ,ףסכה םוכס .אוה םירקיעה
 .האל ול

 ופנכתה :,רואינש לש: ותעיסנ  םוי = :;הוקמה  םויה .עינהשכ
 ; ןלוכל . .עגוג , ,האל .תיבל  ענונה לכ - .תונכשה ..לכ | ואבו
 הנובשה ינב .לכו..,םיצפחה רודסבו העיסנל .תונכהב ופתתשה ןלוכ
 ,תחפותמ היה האל  .רשגה - דע .לודנ. .רובכב . רואינש תא וול
 ,וללא --- = : תחמואו  תחוצ :,השאר לע  הידי .יתשב - תפפותמ

 אנ לא + רואינש :,ךתרירפ ילע השק -,ךכ יל .התלעש * .רואינש
 " | הודלי תשלשו .השא :תוחנאל בוזעת

 מ"ע .םיתב ןינב לע ףסכ הולמה = ,"ירויפיטנומ דנופ, םג םנמא שו (*
 סושכ- קסוע ונגיא אוה לבא. ,ןלהל. רבורו ויתודואו ,  םינש ח"ו ךשמב םלשל
 + םיתב ןונב .ךרוצל .חונתנ ןניאש =, תוינמז- תואולה



 רואינש תא ריהזהל = ירמגל האל .החכש שפנה .רוזפ ךותמ

 . תונכשה תחא .הזב הרכזנו ,םיבתכמ .תביתכ גע
 םישלש ךלהמ 'במ הקוחרה ,לזרבה תליסמב רואינש בשישכ

 הנושארה םעפב | ..ויניע .הארמל םמותשמו .להבנ היה ,.תואטסריו
 ירהו .,אילפמו שדח הכ .לכה , לזרבה תליסמב עסונ אוה וייח ימיב

 .ןינע אלמו רז .לכה .  הרדהבו הדובכב .'ק .הלודגה | ריעה

 ילועב שממ ,םיבשו םירבוע לש תונחמ ,תונחמ ,םיכורא .תובוחרה

 ומלה תובוחרה ןואשו ,תכש ידגב םישבולמ לכהו ,םהעשב רבדמ
 םושמ ולש תבש ידגבב שבלתי דימ ,אינסכאהל אובישכ .ירמנל

 םהידיבש םיטושה םע םינולגעה :םתוא . ירובצה ןמ שורפה לא,

 העבש *.רתסא תְליגמבש | םינרתשהאל .יאדוב 4 םה םימוד

 . ןאכל הזו ןאכל וכשומ הז  ,ולימרת ףנכב םיזחוא םינרתשחאהמ
 םיצור אמהסמ ,וגב םירבד אמתסמ +םלוכ .וילע ותש הז המל
 חורבל אוה בשוח , ולימרת תא ,הנטק ריע ןב ,ונממ לוזגל םה

 אבו עסנ ,הלגעב רואינש בשי וחרכ לעב .ושפנ לע טלמהלו

 . ריעבש תוינסכאה .תחאל

 ,םיחרוא לש המלש איפונכ רואינש אצמ אינסכאה .התואב

 ,לוקב םיקחצמו םיפלקב םיקחשמ :,הלטב החישב םיקוסע ויהש
 ,ובל לא בישה ,םי חרואה לע ,תיבה לע ןיע ףיעה רואינש

 תכה התוא ידיל עיגהל אוה םירקיעה לכ רקיע ;לבה .לכהש

 ..עק'לאלצ לש ותצע יפב ,ןינעה ותוא לע הנוממה
 ,דימ -רואינשש רמאו חתפ -- . ינועמש ,םיבוט םישנא --

 םה ןכיה ,יל ודיגהו אנ וליאוה -- . תיבה ןתפמ תא רבעש רחאל

 %תכה ינב
 . תוממותשהב איפונכה ןמ רחא לאש -- + תכ .וזיא --

 ,שחלב ריאינש הנע --- .ןינעה ותוא לע הנוממה תכה ---

 . ודוס שיא םע שחלתמכ ,ויניעב זמרמ

 תינש וננובתה םה ,חס אוה המ. םיניבמ םיעמושה ויה אל

 וקחצו :םינושמה = וירובדבו  וישובלמב  הנושמה םדאה"ןב ותואב

 , ,לודנ .קוחצ

 רואינש 'בישה --- ,הבינגב  לובגה תא רובעל ינא הצור --

 + רבכמ םיעודי םישנאל רבדמכ ,.ב% תולגתהב

 ןמ רחא 'בישה -- ,תכה " התוא ינבמ רחא .אוה ינא --

 ,ןוצל ול רמתש ,הרובחה
 -- + אוה ןכיה ,עבצא ידכ ורועשש ,לחנה ותוא ,לחנהו <

 ילב .רימו ףכית שגנה ,ישעמ שיא לש ןוטב רואינש :'לאשו  רזח

 .ןינעה לא .תורתי  תונכה
 בושח ,בושח ןינעב :וישכע" קוסע ,רואינש .אוהש ,הרכהה

 ,רתויב ותוא הנהמ התיה ,ותיב ינבלו  ופוגל ענונה :ןינעב- , דאמ

 .הבר תוניצר וינפ ועיבה הז םושמו

 תאו הנושמה ותדמע תא ,רואינש תא איפונכה ינב ואר

 חרבל םוקמ ואצמו וקדב  ,ויניעב םיצצונה םוישפטה םינושיאה

 ,םתעד תא

 רורצ תאו רואינש תא ולטנ ,הרובחה ןמ .םינש ודמע דומ

 תחא ןיכפוש:תלעתל ועיגהש דע ,םיבר תובוחר ורבע | ,ויצפה

 ועידוהו ודמע ,וז ןיכפושדתלעה והוריבעהש רחאלו ,ריעה התואבש

 + םהל וכלהו .,םולשב לובגה תא רבע רבבש ,ול
 ךיא .הלודג החמש חמש רואינש היה ןייעה : תליחתב

 השענ רבכ ,םירקיעה לכ .רקיע ,ירקיעה רברה :ותוא לבא ,היהיש

 :םולשב רבע לובגה תא  ,הכלהכ
 ,רבדב םסהמ ליחתה לבא
 תא לאש -- + םירומגה =: םיזנכשאה .םתוא :םה ןכיה ---

 עודמ | ,םיבשהו .םירבועה םתוא םה = םיזנכשא .םאו <  ,.ומצע

 3 בושיח ןמ םדא ינב ראשל םה םימוי

 ְ : . <> םלועה <

 םינפ שי  .הטלחה .ידיל. אול. לוכי .אלו .קפקפ .בר ןמז
 < < 8 הז ימ לבא ,תצק .םישנאה םתוא םה םינושמ ,םנמא . ןאכלו ןאכל
 ימכשא האר אל .םלועמ +םה. םירומג םיזנכשאש ..,ול = ברעי
 ,תועות .ויניע .,והנשמל .בוחרמ  ,בוחרב  ץה  אוה ...ןטבמו .הדולמ

 : הז רחא הוב םיבשהו םירבועה- תא .דימעמ ,םירבע לכל
 םירבועה ,םדאה ינב - םתוא :םיבוט  םישנא  ,השקבב -- 

 +ואל וא םה םירומג םיזנכשא .,םיבשהו
 1 ויה .ן הלילש ךרד--ינשה . ,בויח .ךרה ושארב .ענענ . רחא

 3 = היחו ., םהל .וכלהו וקקר .,ןוהמתב עגר :וב .וציצה ,ודמעש ,הלאכ
 בוחהמ .ירורההסכ בשו- רבוע .,שואיהו קפסה ןיב .ףחרמ רואינש
 תוצענג ,רבע לכל תוטטושמ ויניע .,ברעה דע .רקובה .ןמ ,בוחרל
 ! " ,םיבשו םירבועב ,תוקשקתשמה תובכרמהב ,םיטלשהב תופילח
 , :וחומ תא הרירטמ .תחא הבשחמו  ,ןירדבהמ .ותבש ליעמ ילושו
 0 + ןאל וא םיזנכשא

 7 . אלפל ויניעב רבדה היהש ,דחא רטוש  רואינשב שיגרה
 . \וב רתס רבד + ףרוטמכ ץרו תוצוח בבופ .ןנד שנ-רב הז המל

 . רטושה וולא ארק -- !דומע --

 שקב .רחפמ ותמשנ החרפש טעמכו דאמ להבנ רואינש
 ,ורצע רטושה לבא .קמחתרל

 .רטושה ולאש -- +תאב ןיאמ --
 =: ,רואינש הנע -- !ינא  םידוהיה .ץראמו רואינש ימש --

 + דעוְר ולוכו ול הרזה ,הנידמה .תפשב רבדמו םגמנמ

 תוטטושמ ךיניע הז .המל | ,ערוצמ ידוהי .,התא לנרמ --
 ְ + תועותו

 ליחתה ,םיתשו תהא  וינפ לע רואינשל ול ףילצה רטושה

 וסיכב אצמש רחאלו וידגב יסיכב שפח  ,ןפרסמו וינזא תא םרוצ
 ודו לע ודיב הטבח ךותמ ומוקממ ופחד  ,השוררה הדועתה תא
 ..תילאמשה ולגר לע ולענבו תינמיה

 , ינרטנקהו הבעה ולוקב רטושה םיערה -- ! יאפוטס --
 היהש ,הנכסה הלודג התיה המב רע ,רואינש שינרה זא קר

 לכ םוצמצ ךותמ הז רחאל סנ אוה .הנממ לאגנשו הב יורש
 ,ץר ,ץר בר ןמז  ."למוגה,  תכרב .תושחלמ ויתפשו ,םישוחה
 0 .רמעש רע

 וא האור אוה םיזנכשא םא ,אוה קפוסמ , עסופו עסופ רואינש
 :לעשו רעצ לכ לע יל םיברוא םירטושהש ,ול ירב הז-רבד לבא , ואל

 םלוכו !הפ םה םיבורמ המכ =--ישילשה ,ינשה הנה ,דחאה הנה
 = ,וילא  הנופ ןיא .םיבשו םירבועה הלא לכמו = ,ותוא םימטוש
 .ויביוא  םלוכ ..ותוא םימטוש .םה םג רשפא .םהל אוה רז
 הרמ  ותפקה ,אינפכאב אולכ בשוי רואינש היה םויה ותוא לכ
 םיבורמ םיעוגעגו -- הקוחרה הקירמא ינפמ רחפמ ליחתהו הרוחש
 ול ימ -- םינולאהו הנוכשה לעו  ותשא לעו ותיב לע  והופקת
 | + הרוה הקירמא התואב 15 המו

 :הזה בתכמה תא ותשאל ךרעו רואינש בשי זא

 - התוב .תוכילה .היפוצ .,ליח תשא ,העוגצהו ..הרקיה .יתגוול
 !'יחת האל תרמ 'וכו ןחה רקש ,ןח-תלעיו

 םולשבו בוטה ךמולשב ,ההקיה יתגוז . ,ינא שרופ לכ תישאר
 ,םחוארל ישפנ התלכ ,'ה .יליתש = .ךרב \ עהז .;םירקיה דלי
 ותחרפנש העשמ ורבעש  רפסמ ימי םתוא .יניעב םה םימוד
 םֶה. .םירקי יכ .,םינש לש :תומלש תוטימשכו -תולבויכ .םכמ
 . רתגוז--ךפוגכ ,שממ .,םבבחלמ וז .יניאו .רקי לכמ יניעב ידלי
 ברעה .רע .רקובה ןמ םויה לכ תבשל יִתייה רחוב ,'וכו הרקיה
 דנו ענ .תויהלמ ,ףרה ולב .הפירעה .תא .ענענלו .םהיתושארמל
 < רמול = ךירצ .ןיאו .,םיהלאל  הלורגה :'ק . ריע  ;הירבנ ריעב



 ,וילא  .התלכ = רבכ אמש ,עדוי ימ ..ךשוח

 ,אוהש  ,תרתוסמ האנה ו רשבמ :העורת לק הינפ תא |

 םה תוצוה רפעכו .םיה 5וחכ םש םרפסמ םישנאהש ,הקירמאב
 , אמיכחל ודו . םישרנ

 ,ונייה , ךילא \הנטק  השקב הפוצר | ,הרקיה = יתגוז ,הפ
 הפט "קר ,יליבשב  תונמחר .טעמ דוע  ךזנג תיבב שי אמש
 םויה "לכ '%שפנ דע  םימ שממ "ואב \ ףבפ "יכ \,* הנטק
 ינא תוצע דבוא ",תוצוחב טטושמ" ינא .ברעה "רע "' רקבה "'ןמ
 ,וירוב לע  רברה "יל  רוחתנ אל ןיידע  יכ  ,תוגאד  אלמו
 קקותשמ + ואל וא םיבשהו םירבועה םתוא םה םירומג םיזנכשא
 ינאש ,םהיניב רד .ינאש ,םדאה ינב םהוא םה ימ  ,תעדל ינא
 בשוי ינאש \ ,הנידמה איה המו = ,העיספו העיספ לכ 'לע שגופ
 תושעל ,הרקיה יתגוז אנ יליאוה ןכל  +ריניו םכח " ימ-?הב

 :ישפנ תא יליצתו יוארכ השירדו הריקח
 .רואינש  ,בםורקב ךתוארל הפצמה ,ךלעב ינממ

 אובאש דע ,הרקיה יתנוז | ,ינא  ששוח : יתחבש רקיעי
 ,םכלש הכורבה .הקירמאל = ונייה  ,הלחנה | לאו * החונמה לא
 + לינה ; שפנ תמגע בורמ הרהטב יתמשנ אצת

 האטח אטח .  היניע .ונלז .תועמרו ,בתכמה תא הארק האל
 םוקי. ,החפשמה .שאר - ,הידלי יבאש  ,תמרונה איה , םיהלאל
 ירהל רבעמ הירכנ  ץראל , דונל  ךליו  וידליו .ותיב \ תא .בוזעיו

 דימ . הערה ,הלילח
 ,םלוכ דמעמב םר לוקב ארקנ בתכמהו ,םינכשה לכ  הפסאל .ארקנ
 ותיבל = ,ונקל ,רואינש תא בישהל | דחא .הפב | ומילה סו
 . םינטקה ו ךלולו

 : הוכ בתכמ רואינשל הכרעו האל הבשי רימ .

 םולש ,!יחיש . רואונש .הייומ .גלפומהו = רקיה. .ילעבל םולש
 .הלס  ,ןמא -- בוט לכו

 תא םולחל + ,ישאר" = המ = :/רקיה = ילעב ,ךל .המל
 םתואל = םהל חנה | + ואל וא .. םיזנכשא : : הלמבל . ךשאה
 רבעמ | וליפא .,םלועה .תוחור . עבראל .םהל וכלי . ,םיזנכשאה
 לאו .םהמ, קחהתה - ,םגומהמו ,םהמ . ,,ידוד ..חהב , ךשוח .ירהל
 ךהשא .תא .רוכזו ךלש הקורמא - תא אנזחכש . םלהקב ..אובת
 ןוילכב. םגיה לכ ףאובל םיפצמה :,םינטקדו םילודגה ךידליו
 . האל ךתגוז .ינממ ..םיניע,

 בּועו רמע בתכמה תלבקל ףכיתו ,ןבומב ,.ברפ 'אל רואינש

 . בל. בוטו חמש :והיבל :בשו :.ק רועה תא

 ישעמ | ,רואינש ימי  ירבד  םה הלא .
 ,לודגה םלועהב | רמעמ ול .רצבל רואינש הכז אל .  ויתועסמו
 עקתשנ זאמו = ,תולודגה ויתוקה לע. ללוגה םהפנ , םמז .רשאכ
 ,וייח תואושמ לע  בשוי .אוה רעצו ןובלע .אלמו 'ב ריעב

 העשה התיה .ץיק | םוי רקוב ,הזכ הרקמ עריא םימיל

 ויתורובג = ,ופקת

 .הלוענ התיה ןיידע, רואינש לש ותיב תלדו םירהצב הרשע םיתשה =

 ךכב רואינש | לש וכרד : יכו <. םינכשה ינועב אלפל היה 'רבדה
 : ? םויה תוצח דע ןשי תויהל

 םהרבא 'לש .ותשא :,המיסו" תגזומה 'היפוה תיבה" ךותל .וסנכנ =
 רואינש ,  בכוש אוהשכ ! ,ףואינש "תא ואצמ =. הז המ תעדל ' ,טייחה
 ,תינמיה 'ודיבו "תילאמשה = ולגרב שה  .אוהש = ,רימ 'םהל :עירוה

 ורמע + איהש .לכ- הוזה :וליפא .וילע " השקו *  ,ןכוסמ = הלוח .אוהש
 ,ןהירוב שרפו רומע ,םורתי םימחרב ףולפ טבהו 'דומע ,  תונכשה
 .'חל וכלהש" רע.

 ךואינש ל ,תונחה ןמ האל הבששכ | ,החוראה תעשב
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 .וילע הכתנ םיהלא תמח ,שממ ,ןכוסמ הלוח ,הלוח :,רואינש
 ,השאר :.לע הידיב 'תפפותמ = ,ירטסיה יכבב האל .החתפ

 :"תרמואו .תננוקמ
 ,יל :יוזיו = ,ול יללא --

 ! ידלי יבא ,ישאר .תרטע

 ,אפורה .תא דימ וליהבהו תיבה תא תונכשהו םינכשה ובבס
 םירחאל ריבפה כ"האו הלחמה לא ומצעב הלחתמ ןנובתה אפורה
 קעוצ היה | רואינש ,הנושנש ןפואו התבס , התנוכת תא
 ,אפורב םישרוד םהש רע :ןעוטו דמוע  ,באכמ | תולוק ילוקב
 ,הלוחה יפ תא אנ ולאשי

 אוה 'תואבצ 'ה ךאלמ -- םהק .ריבסמ | היה -- ינו --
 +'יהחולש הליא, וא ,ישא בר רב רמ  ,םיבכוכב הזוח  ,אפורה

 ,הרזע ,יוא ! הטתשנ אוהש ,הדובעה + חס אוה המ ,יוא --
 . האל החפיתה---! איהש-לכ הָרזע

 לע ,אפורה לע .תופילח טיבה אוה .  קועצל לדח רואינשו
 הנהנ , הולש החנ וינפ לע ,רתופמ געל ךוהמ םינכשה .לעו האל
 ,הסנרפ יקסעמ וילאמ רטפתנ וישכעמש ,ןויערה ןמ  דאמ היה
 .רימת ואכדמ היהש  ,בלבש ימינפה ןיידה ותוא ול ךלהו שרפ
 לע ריעיו םוקי .,רואינש ,אוה ., וילעמ לוגנ תוברי םינש לש לבס

 ... וב אנ ונניבתי ,אברדא :םלוע יאב לכ ינפל ומצע

 ,רואינש יל 'רבאש ,היח הנמלא

 ,ובל-תימהל ןוקת ול אצמ ותלחמב |, רואינש טקש זאמ
 אוהשכ םנ ,דימת ,החונמה יקחרמב העות וטבמו וחער הָחנ
 תוקסופ "ויתפש ןיא  ,ררחב עסופ אוהשכ םג ,הטמב בכוש
 : שוחללמ

 ,ינא -הלוח .--
 ! ישאר לע הכתנ םיהלא

 שרע ,הטמב בכוש ,תיבב אולכ .בשוי .אוה הנשה .ישרח לכ
 ..רדחב תודבכב העוצ וא. ,וירבד .יפל ,ויוד

 ,,לודג קזוודב תיבה תא אצוי אוה ,םח ץיק םויב ,םימעפל
 -תספוק .. הזה .םייה דע .םירמועו םיחנומה .,םינולאה יִבג לע .בשוו
 ,רבוע .לכ תאמ .שקבמ :אוהו ., ,הטושפה .ודיב החותפה קבטה
 ..ןמק .רפסמב .תורניס, ול .ןיקתיו .וולע .םחריש

 סינכמ ."םכרובמ,ה- לריא | .,םימעפל ול ענעני ןצילה החמש
 . ול ךלוהו ןשעמ | ,ההניס .םשמ :איצומ < ;אספוקה ךותל : ודי :תא

 יבג- לע .רואינש םע םינמרזמ  החמשו '.םכרובמה: .לדיאשכ
 ,שיאכ ,וכרע .תרכה:ךותמ םהל ריבסמו רואינש רמוע  ,םינולאה
 %::ותחישדרבמ :ללכ. לפונ. וניאש

 ,םיחומא םירבד המב .לבא ;לכה' ,הדובעב םיבייח לכה ==
 טרפבו  :חלוחה :תא:: איצוהל ,ווירביא לכב םלשו אירב םראשכ
 ! ינאש הלוח .,םתא+ םיאור = . ןכיסמ .הלוח

 ..ומוקמ לע ראשנ : רואינשו ,םהל :םיכלוהו םידמוע: םהינש
 םירבוע:וירוהרה | ,תולק  תוקיני ותרגיס קנוי  ,ידיחי  בשוי .אוה
 ךותבו--<:ק' .ריעהב ו ::רכזנ :,ןינעל :ןינעמ העש התואב
 2 ,הרגיפה  .שא:הבכת :ךכ

 םיקהשמה תוקונותה:'לא השקב ףותמ וי'צי תא שרופ רואינש
 לש התב "7 ,הצמורפמ :ץוח = גל .הנענ .םהמ 'רחא ןיא  ,איפונכב
 הואנ הדל התשענו הלדג רבכש .הצמולב'לש התוחא ,תגזומה היסור

 ךותמ : הנושאר תרקרזמ וז הצמורפ---התעשב הצמולבכ בל תבוטו
 לא תכלוהו הרגיסה תא רואונש לש .ודימ תלטונו תשגנ ,איפונכה
 ..חבטמבש  הריכה

 איהשכ .,חדיב: תחולה הרגיפה תא תאשונ איה 'התריזחב = *

 . הרגיסה לופת .אלש .ידכ ' ,הריתי \ תוריהזבו  תונטק :תועיספ תעסופ
 ,הצמורפ יםואתפו < 0 ולא תשגנ :איהו רעצ " דוע | ,הדימ
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 תמח | ,קוניתכ ינא, שלח = ,ןכוסמ הלוח



 9 . 3% םלועה < . : , הל ןוילנ

 הלפנ ,הדימ הרגיסה הטמשנ ,ץראה לע התמוק אלמ החטתשה

 ; התבבו
 הל :ץיצמ : ,ההבכש הרגיפה תא רואינשל  השיגמ איהשכ

 !: הלחש העשמ וכרדכ ,שחלב :ריעמו הינפב הבר תע רואינש
 !תוניבל .ןיידע  תעגה אל ..הארנכ  .הצמורפ ,וא --
 שפנ ןויושב הירחא טיבמ רואינש , ונממ תקחרהמ הצמורפ

 אלב \ ויתועבצא ןיב תלטלטמ הרגיסה  .רימה וב 'אצמנש ,רומג
 לע: דיבכמ .רבר ןיא ., הנמיה ותעד תא חיסה רבכ אוהו  ,ותעורי
 הצור אוה ,"בשוי \ ,רואינש ,אוה .םינילא .םח ץיק | םוי .  בלה
 הבישיה לע :אוה גנעתמ = +וילע | תומוערת שי ימל  ,.בשוי אוהו

 . םיקסורמה .וירוהרה לעו

 ,םח ,רטוש ,ץיק םוי ,הקירמא ,םינולא , רואינש ,אוה --
 ,הירישע רוע .אצמו שפשפ ,לוקה :לש :וז "הירישע, ,הצמולב
 =- עק'לאלצ ,רעיה .רדה ,הלילק חוה ,הצמורפ

 םידחאתמ ,בלה תא םיפטלמ םיקסורמה םירוהרהה הלא לכ
 קרי אוה םערתמ .היזה חור .רואינש לע. םירשמו המלש הינומרהל
 ןיב ול ןותנ ונקז ,ודגנ .בכושה ,ףוצחהו שפטה ,בלכה ותוא לע
 , וינועל .רשי ול .ץיצמ אוהו .וילגר תופכ

 ,וינתמב היה  וחכשכ---אוה  רהרהמ --, תוינומדק = םינשב
 םוקמב אקודו = ןבא תקירזב :ותוא = ןד = ,רואינש ,אוה | היה
 = לפחו ,שלש | ,םיתש ,תחא :,איהש-לכ : הֶארתה ילב , ראוצה

 הז .ךיאו  ,דיה תמרה "וילע השק  ,םיתעה ונתשנ  ,ינאש וישכע
 ..רשפא יא םולכ אלב רוטפ לבא + ןבא שפחיו רומעי

 ! בלכ ,לאשאפ ,לאשאפ ,לאשאפ --
 וףרה ילב שחלמו בלכה לא ושאר תא רואינש ןיכרמ
 ,ורבעב  רכזנ :,וירוהרהל רואינש בש הלק העש רחאל

 הניננ .לוק לע ול רצ לבא  ,רתומ אוה לכה לע ,  ורבע םימיב
 ול ךליו= םוקי זא .בצעה ופקת ,ראמ רצ | ,רובאל ךלהש ולש
 הז המ .ךא =-- הכביו רכב טילי ושאר תא :,הטמב בכשיו ןאכמ
 אוה .םויה ברע אל :ןיידע אלה % תיבה לא האל הבש הז המלו
 ,המורמכ ..התוא האר אל .רבכ  הזש ,וישכע רע ללכ שיגרה אל
 ררבתנ ,ישימחה םוי .אוה ,העוט וניא םא ,םויה ,רתוי וא םויש
 ,'פבש :קושה םויל .ברעב ישילשה םויב דוע העסנ האל : רבדה
 אל ויפ האו ,ללכ שיגרה אל .אוהו  ,הבורקה 'ח ריעהל םשמו
 . הלאש

 הלוחש םושמ יכו =- .הנעטב רואינש אב -- %]כתיה --
 תיאשר השאש \,אצמנ 1 תיבב אוה רז רב  ,ןכופמ הלוח ,אוה
 ןירוטפ טנ .יל ינהת רשפאו ,הלעב תושרב אלש םיה תנידמל תבלל
 / + ינפב יל יקורת אמש וא

 קרמ החוראה תעשב ןחלושה לא השיגה ותשאשכ ,ברעבו

 תצקמב ותער הלבלבתנ רבכש > ,רואינש .בשח * ,"ןישקול, םע
 םויה תבש ברעש ,אצמו  ,תועשהו םימיה רפסמב העומ  ליחתהו
 רבכ םא | ,חכוהל .אוה הצור ,טושפ , ישדקמ-לכ,, ' רמזל * לחהו
 ,שממ ןיירע וב שי וא ירמגל ּולוק לקלקתנ

 , וריב .תוחומ התב .הק'רשו האל
 + הטתשנ יכו ,לוח םויב שדקמ-לכ --
 ,הצרישכל רישק אוה יאשר ,"ואל,ה .תא לבוס וניא .רואינש

 , רישל :וריב החומ איה--הצור ,העפונ .איה--הצור :: התושרב לכה
 ,אוה הלוחש = ,רבדב רכזנש דע ,ולוק :תא  רתוי דוע םירמ אוה
 תא ' רתוי 'הוע  לקלק ,יאדו\  ,וישכע . קתתשמו | ,ןכוסמ הלוח

 .וילע .חינשמ שיא ןיאש אלא ,הנכסב םח יוייח , ופוג תואירב
 הנכל = .רימו  ףכית אפורל אנ-הנארק ,הק'רש  ,האל --

 אנהוארקיו : ואובי = ,ילע וללפתי < ,םידוהו לש םלש | ןינמ . הנצבקו
 : , %% + ירעב םילהת ירומזמ
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 םילהת ירומזמ ארוק ,ומצעב | דמוע אוה = העש .יפל ךא
 חולק , ססוגה תא םיכבמש םשכ ,פלה תא ערוקה ,םר לוקב ןוניב

 הדרובה לבא | ,הבולעה האל יניע ךותמ אבו .ץרופ תועמד לש
 תדבוא | הניא היתועמד 5ש .תחא הפט  וליפא * ,תאוה הבוזעהו
 ,תועמה לש ינש ףמש םע .ענמב אב: חולקה = והוא = ,הלטבל
 ,11 תא וז תובהואו תובורק .תוירב יתש לש :ןהיתועמה . תונזמתמו
 . ,הרשע שש תב המלעל יהתו הלדג רבכש ,התב הק'רשו האל לש
 < ,המא לש השקה הלוע תא קלחכ קלח הימודב תאשונו. תבהוא

 = .ותאנהל הנוכשב לייט םכרוכמה  לדיאשכ = , ברעה = ותואב
 "' םינולאה יםג לע יִריחי בשוי היהש ,רואינשב לקתנ ,החוראה ירחא
 יה ..לעמ יבכוב ןיב העות ומבמו

 ! < רמואו ףפותמ ,רואינש לש ומכש * לע יריב טבח | לרוא
 [ ! ךויח ךוהמ

 ףינתמב ךחכש  ,ינפל | עודיו יולג  ,רואינש  ,ופמ < ,יא .--
 אהו ,הצרתשכל .יבצכ ץר שממ | ,םרא .ינב . ךרדכ : ךלהמ תויהל

 לוכי + יאמ אלא ,יח  ,יח--םר לוקב רש .ךנה הצרתשכל ;היאר

 : , הצור .ךניאו התא
 רבדמ .אוהו ,הפוקז .ותמוקו ,וילגר לע  רואינש רומעו וא

 ! תחצנ הבושת .בישמו ,וכרע תא ריכמה שיאכ ,ץמואב
 % ארובה תחגשהב ןימאמ ךניא ,  לארשי רכוע ,ופט , יא =

 ,קרמוינ דוד .ר*ד 'פורפ

 הָיפוסוליפה .תודוסי
 - לָש

 וכ הדרהו יכיר

> / 

 . תירוטסיה-תיִויפַטִמַה םֶלועָה תפקָשַה
 2 .(ךשמה) :

 < הרילו שמשלו \: תודיסיל שי לבא ...  :זיע--טייס | ,א"מ

 ! םייולתהו שבויהו הבטרההו רוריקהו םומחה ךרד לע סילעפ םיבכוכלו

 :בסנו ןא ריג ןמ) הדובע קר המכח םהל סחינש ילבמ ,םהב
 :לכו הערזההו רועישהו = רויצה לבא  ,(הרכס \לב המכח אהילא
 ,לוכיה םכהל םא יכ סחיתי אל הנוכל המכח וב שי רשא
 .(הראמלא .חלצת יתלא) רמוחה .ןינקתמש ,הלא 0 ימו ,רעשמה
 'רשאכ ;המ כ ח ה םהמ קיחרמשכ ,קיוי אל ,עבט ,ףורקבו םומחב
 .םירזוע םה ךא ,םרבחתהכ דלוה תריצי השאהו שיאהמ קיחרי
 תאמ םדאה תרוצ לבקמה (הדאמלא ןאיעא ןמ אמה) רמוחל
 6 ."םכתהה רייצה

 הצממ וניא  תירבעב "הדובע, ןיבו  'המכח, ןיבש קוליחה
 | "איה הרכס ,תיברעב . הרכס ןיבו  המכח ןיבש קוליחה לכ תא
 "לע העירי םג וא העפשה םוש ילבמ, הינכמ הרובע ,"סמ תרובע,
 ,"םכחו לוכי , םיראתה תא הפ םיעטמ יולה .רבדבש הבשחמה
 ,חיע "יפ ,הלאה םירברה ךשמהב .המכה וב ןיאש עבטהל רוגנב
 < ךיא .הנוכנה ךרדה תא אוצמל ,םדאהל רשפא יאש ,יולה .ראבמ
 תא הצממ ,יולה ןיא ןאכ ,יהלאה ןינעה לובקל רמחה תא ןיכהל
 ,םינוציחה םיאנתה לא עגונב םג איה .תאזה תואלהש ,ותעד קמוע
 = >,רועו דיי ,גיי 'ז . ,רימב הזה ןינעה תא .ראכמו .ךלוה .אוה לבא

 ןאכ .םג תאז .םישיגרמ ונגה הלאה תומוקמה ןמ .תאצויה .הראהבו
 - %.,השמ םרוק םרא ינב ויה הזה - לעוע ו :םירבההב |



 ולגתנ יהלאה .ןינעה .לש :םינוציחה םיאנתה, :יולה לש ותער איה
 תיתמא הלבק- םיטעמ הלונֶס .ישנא ולבק ונממו :,ןושארה םדאל ול

 לע םילבלובמו .םיעטוקמ םירבר קר לבק .ןומההש רועב ,תקיוהמ =
 התיה: ולאה  תולבלובמה היעיריה .תדלותו  ,תַאזה .המודקה .הרופמה
 ןבומה קמוע  םג אוה :הזו .הרז הרובע =--- תנגוהמ הניאש הרובע '

 .חרובעה .שרוש םע ירמה שרוש תורחא לש  ירוטסיהה
 הזה ךרהה :לע לדגיו .םוקי = אל : רכחה | רמא, + א'פ  ,אימ ,
 + .'םדאה .ןמ םתלחתה /רשא . ,םיילכשה .םיסומינה :אלא +

 ,םיהלאה .תאכ .רואיבב םלכ.., : תונברקה לע ,טייצ | ,א'מ

 ,תויעבטה -תויוהה  ומכ - ,לכה -רספיו .ןטק  רבד םהמ .רפחי .אלש |
 הבשהמה םגישת אל  ,םיקד םיסחימ .םירבחהמ םה 'רשא
 תדספנ התיח ,םהה םיפחיב לושכמ  עראי םא .רשא ,םתוקרל

 ןיאו/= ::אוהה יחה ,וא- אוהה חמצה היה אלו. ,איהה היוהה
 ...."תומכחתה אלו .השקה אלו :ארבס לאה .תהובעב |

 ,םירמוא-.םתאש ,הז םכרה ,ןכ : רבחה | רמא, + בי ,ב"מ
 םידבועו :םינפנה וב .םיעטונ ויה אל  .ולא ,םרכה .'ןב :.חילצמש
 .נ--חימ  ,ב"מ .ןייע "... םיבנע השוע היה אל .םהל היוארה הרובעה
 ,םיעודיה  םה םיילכשה :םיקיחהו  םיינהנמה - םישעמה ..,1'%  ,נימ
 יח לא תמואב = לוחל ,םהי לע ,םיפסונה םייהלאה לבא -

 ."םיקלוחמו :.םישריפמ .ולצאמ ואוביש רע  ,םיעורי םניא ,חנגיהניש
 םירישכמה םינוציחה םיאנתה םגש ,יולה  םיעטמ .,אופא ,ןאכ .םג) =

 .(םדאה ןמ.םה םימלענ .יהלאה ןינעה לובקל
 אה ו ב קידצ שפנב בשיתישכ, .., : 159-188 7 ,א"י ,נימ 5 3

 ,ה יט ר פ תוגישמ תועדה ןיאשו ,ותמכח ב םגי הנמר םייחה
 ,םהב האירבה ןוקתמ  תואור םהש המב | ,ה ייל לכ .תוגישמ ,לבא

 עדוי ,ץפחו םכה תנוכ לע  תורומה  ,תואילפחמ ללכש המו
 % .. לוכיו

 הרוכדהו הלמנה תריציב ות'גה ניה:ו ו המ כ חש, "ו" ,םשא
 ;א"מ ןיע) הלגלנלו שמשל ו .ת-ג הנ ה וו ת/מ כ ח מ תרצקמ הנניא <

 היאנעלא רת)  החגשההו .המכחה ינמיס ךא | ,והיס
 םהב עטנ רשאב, הרובדבו הלמנב האלפנו הקד רתוי (המכחלאו \
 םירברה -- .תאלאלאו .הוקלא ןמ היפ עצו אמל . "םילכהו תוחכהמ
 %דבהה) "םתונטק םע (םיתמלשהו . | ,ירבעה םוגרתב םירסח הלאה \

 יראת, ןיבש .לרבהה .אוה "המכחה | ינמיס, ןיבו !המכח, ןיבש

 ..(יארבטה יראה, ןיבו :"ארובה
 .םייחהו .חמצה . ,תריציב .ךל יתימד .רבכו ..-, : "כ ,םש

 חמצה) חמצ .יתלבמ חמצ םצע .היהי הב רשא ,הרוצה יכ .,יתרמאו =
 השעמ ..ךא . ,םיעבטה .ןמ הנניא = ,יח יתלבמ יחו (חמצמ .הנוש

 תמאו . .עבט םומכחה .ותוא * םיארוק  ,ךרבתי םיהלאה האמ יהלא
 םכרע יפכ אוהה .השעמה לובקל םינמדומ םיעבטה וכ ,אוה

 סוס הזו .ןפנ .הזו .רמת .הז הָיָה . ,שבויהו .תוחלהו .רוקהו םוחהמ =
 ונייה ולאו - ,םתוא. רעשל םילוכי .ונא ןיא םהה םיברעהו ,ירא הזו
 לשמ .ךרד .,בלחו םד תושעל םילוכי ונייה .םהוא רעשל םילובי
 ארבל לבונש דע .,םהיגזמ רעשנש (תויהב") תויהלמ ,ערז תבכשו |

 רוקהו.תוחלהו .םוחה ונרעשב ,תונוזמה ןמ םניאש .םירכרמ טחלה
 ,םהישעמו .. םילגלגה  (לש) םיכרעה  עדנ םא ןכש לכ ,שבויהו
 םלועב ּותוארהל .םיצוהש המ  לכב | ,םיזוחה תעד .לע ,םירזועה <

 הלאה .םיכרדהמ רבדב לרהשהש ימ .לכ תפרח וניאר רככו ,הוה
 אורבל םילוכיש .םישנא :שיש המ ינבישת לאו, :,א"ומיכה .ילעבמ

 ,תוינחורה ילעבומ)ו ..:םיתמלשהו , ירבעה םוגרתב םירפח) "יח ילעב | =
 ,ןניתמ .ןישותיהו רקבה .ךשבמ .םירובדה (תושעכ +: ליצ) תושעב
 םרועשמ : ונניא הז .וכ <

 רלוה וגממ | :היהו .,לגשמה ואצמ רשאכ

 ,המדאב =: ערזה תחנהמ *

 * םוקמב :דומעיש המ .תושעל .לכונש וא ,םהב חורה לוחיש * ,םייח

 ,ונינפלש  ןינעה תא .םוואמו .,םואצמש ,תונויסנמ !אוה לבא ,םתמבחו
 .רתוי .הב םראל ןואו

 הל ןוילנ

 ,הב ותחלצהלו | ולובקל  תנמוומ  איהש
 םא יכ ונניא ,ישונאה .הרוצה .םהל .היוארש  ,םיכרעה  רועשו
 והלאה ןינעה .לוחל" היוארה  ,היחה .המואה > ןכו :..ךרבחי .הרצויל
 רועשה ותוא עומשל .ךירצו > ,ורבל םיהלאל- :םא יכ -ונניא הניב

 המכח ןיא :רמאש ומכ: ,ורבד לע םדא  םכחתי לאו ,ונממ ךרעהו

 םיארקהל עגונב טיימ "יס םש :ןיעו %,.,'ה רגנל הצע ןיאו הנובת ןיאו

 ..םש :ןינעה .לכ
 הלאה םישעמהמ השעמ לכ :םע: לח היהו =. : גינ ,םש

 ,.יחלאה .ןינעה (שרקמה תיבב:וא  ןכשמב תרובעה -.ישעמ .רמולכ)
 ארובה תאמ תורעושמ :םלכ :תויעבטה תויווהכ  .הרותה :ישעמ כ
 תויעבטה .תויוהה הארה :רשאכ .םדו רשב תלוכיב  םרועיש ןיאו
 ,העבראה םיעבטה ןמ םגזמהב | תיכרענו = תונזאתמו ל
 היואר איה רשא  ,הרוצה םהב לוחתו ,ונכתיו ומלשי .רבר .טעמבו
 ,ול .היואר .איהש הרוצה .:גזמ לכל היי ,םיחמצו םייחמ  םהל
 ,טעמ הרקמ הריספיש = ,הציכה .הארת אלה . ,הספו. רבה .טעמבו
 ,חורפאה .תרוצ לבקת = אלו ,העונת :וא :רוק וא \ .לודג ..םיחמ
 הרוצה וב לוחתו  .תועובש השלש התוא תלוגנרתה .םומח .הנמילשיו
 5וחיש : דע םישעמה : רעשל :לכוי -רשא = ,הז ימו 4. תומלשה לע

 --ילעב ועתי הז .ימכו +ודבל םיחלאה : םא .יִּכ ,יהלאה -.ןינעה .םהב
 תיעבטה שאה .ורעשיש =. ,ובשח .ם יי.מ כ-ה .,,םינחוההו ,, אוימכז
 ,םימצעה .םהל  ךפהתו  ,וצריש המ :םחל .היהוש. דע . ,םהילקשמב
 םדל .ןוזמה .ךפהי .רשא + ,םייחב .יעבטה = םוחַה .שא .השעת .רשאב
 ועתהו  .-תאזה .שאכ אוצמל .םיחרוטו ..,םירביאה- ראשו .םצעו רשבו
 אצמנ רשאכ ,םרועשכ אל- ,הרקמב .םתוא-ואצמש ,תונויסנ םתוא
 ךשאב םיוגחוהרהו.םחרב :ערז :תככש תחנהמ .היהנ . םדאה
 תונברקב: םהל :היהש המ ל א רש י = י נב .דע.. םה א מ .ועמש
 רקחמהמ איה םגמא הלחתהה יכ .,ובשח ,תויהלאה הוהואה .תוארהמ
 םיבשחמו | םימכוחמ םימכח :ויה = ,םנמא . .,םיאיבנהשו | ,שופחהו
 םיתעב :תונברק ןכ םג םה ורעשיש .,ווקו. .םתשקהב םהה .תואלפה
 םע םתרפס :וילא .האיבהש המ ייפ,  ,םייבכוכ  םיטבמו . .םיִעורו
 ורכזש הממ הז תלוזו .םיבכוכל .םירפס ןישועש .רע  ,תורטקו- םישעמ
 , רופא

 ,םייע בטל םימוד םיירותה םושעמה
 םמורתו .תחלונה האהתש דע .,והוה םבשחתו םתעונת .ערוי .ךנוא
 םיירותה םישעמה םה ןכו ..  .תלוכיה ול .דחיתו םיעינמו םנָיהנמ
 ךלכלתתו ,ןוימרה .לע :,שבפה .טחשה .. םיהלאה .תאמ . םירעושמה
 תכירעו ומד .תקירזו .וחותנו .יתחההו ומעמ תציחהבו ותטשפהו .ומרב
 תייח  ,םיחלא תוצמב היה :אל .ולאו = . ותכרעמו .ושא תדקהו .ומצע
 ,םיהלאה ןמ :םיקיחרמ .םה יכ ,בשוח תייהו הלאה םישעמל געול

 "םימשה -ןמ, שאה הארו :יוארכ .םלשו רשאכש הע .םוברקמ .אל
 תייה אל ,תרחא חור ךמצעב אצמה -זא .,(ירבעה .םוגרתב .רסח)
 תדלות םה יכ ,ערת .,תולודג וא. תויתמא .הומולה וא ,הב לינר
 ראבתנו .,:תעגה :וילאו..תקבד וב .רשא ,לורנה .ךבדהו .תמדקהש המ
 רשפא יאו ,םיהלאה תוצמב אלא םיהלאה לא הברוק ןיא יכ ,הזמ
 ,ארבסכ :אלו יהשקהב אלו :,האובנ ךררמ אלא םיהלא  תוצמ הערל
 ,"הנמאנה .חלבקב אלא .הברוק .םהה םירבדה ןיבו וניניב ןיאו

 1867--808 'ע .,(הריצו רפסל שורפ) .הייב .,רימ
 ףוג קקחנשכ וא .םדֶא הלמב :רבדנשכ .,םילוכי ונייה ולאו,

 בתפרו) .יהלאה רוברה .לע : םילוכי .ונויה - ,ותרוצ  איצמהל- ,םדאה
 םילוכי ונחנא רשאכ ,םי ארוב .וניוהה (רוקמב .וניא ---. יהלאה
 ."ילכשה .רויצה לע .תלוכוה : תצק

 םיראבמה .םירבד הברה הָריצּו .רפְּכ שורפב .םנשי ללכבו

 ,הימבש תימרקההב
 .הרצקב , ןינעה לכ לע .רזיח .יולחו

% 



 ךא :;תויעצמא .תובסב :הארוהה :תינשה המדקההו, /
 ךרד < לע וא \רמוחה  ךרדה :לע תובס .םה לבא : ,תולעופ םניא
 0 הערזהה, ירבאו ,םדאל רמוח .םרהו .ערז תבכשה :יכ ..םילכה
 '.. םיהלאה ץפחב םישמשמ םילכ תוחכהו .תוחורהו ,םהיניב

 לכל ןתונ ךרבתי ארובה יכ :תישילשה המדקההו,
 ,םהבש תנקותמרו .לבקל ול רשפאש ,תורוצבש הבוטה תא רמוח
 ,רבֶרמ. ותגהנהו  ותמכחו ותנינח .ענמי אל .ביטמ .ךרבתי אוהשו
 ותמכחמ .תרצקמ .הניא ,,ןוימדה לע . ,שותיבו שוערפב ותמכח יכו
 הז םינוש :םה . .רמולכ) . םירבהה .ופלחתה .ךא  ,םילנלגה ךודסב
 . םהירמח .תמחמ .(שותי .וא .שוערפ .ינשהו. לגלג רחאהש המב ,הומ
 תעלותל :ןיא. :רשאכ :+ ךאלמ : ונארב ::אל .המל. :רמאל ךל ןיאו
 ,"+םרא ונארב- אל המל :: רמאל

 תוגרדמ תואיצמל יכ ,האדוהה :תיעיברה המרדקההו,
 הלועמ .שיחו הגשהו שגרה ול שיש המ לכו  ,תונותחתו .תונוילע
 ,הנושארה הבמה תגרדממ ותברוק רובעב ,הז ול ןיא רשאמ
 קרפב .ןייע--התארב לקע \ אוה :ידלא) ,  ומצעב לכשה .אוה רשא
 תוחפה יכו (ילכשה םצע אוהש ינפמש :'ב ,בימל  ונירברב אבה
 ,(םיממוד) םיאצומבש הלועמה .ןמ .הגרדמה .הלועמ  רתוי חמצבש
 ,חמצבש הלועמה ןמ הגרדמב | הלועמ .רתוי המהבבש | תוחפהו
 ןכו ,המהבבש הלועמה ןמ הגרדמב הלועמ רתוי םדאבש תוחפהו
 הלועמה ןמ .הגרדמב הלועמ  רתוי םיהלאה תרות ינבבש תוחפה

 תאמ איהש ,הרותה יב  .,םיהלאה ..תֶרות םהל ןיאש , תומואבש
 ןיאש המ .הזו =: . םתנוכתו םיכאלמה גהנמ תושפנה הנקמ םיהלאה
 השעמ לע .הדמתהה  .יּכ : ,הז .לע\ היארהו ::,.דומלב .ותוא םינישמ
 הבורקה :איה .רשא .,האובנה - תגרדמ לא האיבמ- איהה .הרותה
 < םיחלאה לא  תוישונאה תוגררמבש

 ,יולה .תטיש לש יויפסמה הדוסי אוה הז

 :ירוטפהה ומלוע תא הנוב אוה הזה דופיה

 ם.דאמ הלחנתה  יהלאה .:ןינעהל - תלגסמה .היוארה .הנכהה
 ,ונממו = .םה רב א רע וערזבש .רחבומהו בוטה לא ןוש ארה
 ,תוחפשמו םיטבש המכו .המכ הלספש + ,תקירמ הריחב ייפ לע
 שרוק הלוכ התיהש 'הנושארה איה בקעי תחפשמ .בק עי ל רע
 תויהל .התיה היואר היפינסו .היקלח .לכב  ,לוספ .ץמש םוש ילב
 %ע :העיפשמה הלענה הרוצה התואל  ,יהלאה :ןינעהל לובק .ילבל

 תגרדמל :המירהל ידב = תיעבטה .תווהתהה לש  התעונת .ךלהמ
 ילעב .םיטבש ויה בקעי תחפשמב םג לבא .תירוטסהה תווהתהה
 היה ובש ,יולה טבש היה םהבש הלענ רתויה .. תונוש תונכה
 ןינעה .לש .ותעפשה .תררוהל לגוסמ .רתויה תיבה ,ןרהא תיב
 רחבומה :,םיאיבנה :ןורא ה ש מו , תובא יתבבש רחבימה :,יהלאה
 התומה ןבל רשפאש ,הנוילע  רתויה הנררמהל עינהש , םישיאבש
 ,הדילמ .הרוכבה טפשמ | הבלמו | . ריתעבו 'רבעב | הילא עינהל
 לא עיגהל .תרחא ךרד םג"םש  התיה ,יולה טבשל רחוימ היהש
 היחש יאובנה ךונחה  :יהלאה ןינעה. לש: ההובג הגרדמ
 היה הזה .ךונחה ."םיאיבנה תקהל, וא" "םיאיבנה :ינב, .ברקב גוהנ
 ןינעה עפש לובקל /הצוחנה הנכהה תשיכרל הנוכבו תערב ךונח
 ..יהלאה

 לעו

 ססובמ יולה :לש : ותטישב :לארשי :תריחב .ןויער ;ןכ  םנמא
 :רבחה .המא..:הדהוימ /תינולויזיפ הנכה לע אוה
 תואירב :ברו םלכמ םיילח בד אוה ,םירביאב .בלכ .תומואב לארשי
 אלא :,גילפמ  רויצ: קר םניא .הלא יולה ירבד ,(ול ,ב"מ) "םלכמ
 גומ לעב אוה ,שממ ומ ,לארשי\ לש \ ומר , םעמשמכ :םירבר
 5ארשי :ןכ לעו .. תומואה ראש םה לש ונוממ ךז :רתויו  קד .רתוי
 ילע .יולג ידיל יחלאה ןינעה תא איבהל  לגוסמ  רתויה םעה אוה =

 1 5 3 םלועה <

 <  םע .לארשו .:הלאה .תומלועה :ינש .ןיב .השחח אילוח .םונכמ .אוה |
 ושהקמ .תיב והדובעו

 ,ישונאה .ןימה לש \םדה  ץורמ לש וזכרמ אוה .לארשי . תומדא

 הנק םה. םינמזה .ןמ .ןמזב םכותב :ןותנ לארשיש םיאנתה ןכ .לעו
 הירוטפיהה | ץורמ. לש  קיודמו ןמאנ. רתויהו :שגרתמ התווה  הדמה
 יהלאה .ןינעה לש | ותומרש הדמב = , תוכובסה = ויתויטנ לכב
 תכלוה .לארשי לש ותומד םג ההמב הב | ,םלועב תטעמתמ
 ףךלוה ,הלענה וידעמ לצנתמו ךלוה לארשי הדמכ הב ,הטעמתמו
 , לודגה יזכרמה ודיקפתב בכעתמו

 *לארשי םע לש = הדחוימה = ותנכהב  תחא :הלוגס . אוה "וז
 תולוגפ םג ןנשי לבא .עזנה תלוגם : יהלאה ןינעה .לובקל
 ! תיעזגה ותנכה- : ץ ר א ה יאיה .תחאה : תוכתוחו תובושח תורחא
 "  ;הרחוימה ץראב אלא .הריקפת -תא .אלמל-הלוכי הניא לארשי לש
 העיכת איה וז ."םיכחמ הריוא, רשא ץראב ,לארשי ץראב
  תישארב :ינפלמ זאמ היה ןמוזמו ןכומ יניס רה .תימיח
 = > ןרואבש דע = ,יחלאה ןינעה לש הלענ .רתויה :ויולג :םוקמ .תויהל

 ויה אל - לארשי .ינבש = ,הלענה  רהוה :ותואב השמ ינפ רוע :ןרק
 -רהמ ץוח = לכא =: ,וילא תשגל םיארי ויהו וינפב :טיכהל :'םילוכי
 אוה .:לגופמ : ומילקא  רשא = ,םלועב  םוקמ .ךל  ןיא הז. :םלוע
 ןמאנ ןפואב יהלאה ןינעהל הרישכמה .הנכהה תא רומשלו .רילוהל
 א, ";ץראה . ,האיבנה ץרא ,לארשי ץרא לש המילקאכ ךכ לכ
 0 תירחא רע .הנשה .תישארמ 'רימת הב ךיהלא 'ה :יניע
 + היתודא לע וא  לארשי  ץראב אלא : ואבנתנ אל םיאיבנה ' לכ
 ' ריעה  ,םלשורי יריעה, איה ץראבש רחבומו לגוסמ רתויה .םוקמה
 .םולבו | יובח | ,שרקמה | תיבב | ,הזכרמב רשא | ,השודקה
 ,םליעב = עוערומ | רתויהו  שגרתמ = רתויה >" םוקמה ! היה
 איה תלצאנ תירבעה  ןושלה .ןושלה ןכו ,שדקה לכיה
 הז םע דחי .לבא ;יתדלות איה .,םעה | לש | תימואלה  וחורמ
 לש ינחורה היפאו ןויערה תא איה תרצוי ןושלה , ותבס םג איה
 חוה . תריציב  תופתתשמ תונושלה ראש םג םנמא . המואה
 =  /םג לבא .  תילכשה ןתוחתפתה .םור ידיל .ןתוא תואיבמו ןהיתומוא
 =. ןימעה .לובקל התמוא .תא רישכהלו ןיכהל .חכה הב .ןיא ןהמ .תחא
 % חכה הב שוש . הריחיה | איה תירבעה  ןושלה  ,האובגה ,יהלאה
 תרברמ .הניכשהש :ילכ = תויחל .התמוא .'ןב \ תא ::רישכהל. ,הוה
 "  .ולויזיפהח  היתולוגפי ,תאוה -ןושלה לש היתולוגס .וכותמ
 < ,תוארהל - לדתשמו הרוקה יבועב : סנכנו .ךלוה -יולה .ןאכ) תר יג
 םיכרעו  םיסחיל םיזמר סה תירבעה ןושלה לש :קורקדה = יקוחש
 תועיבתהל ןה תומיאתמ ,!םהב יולת .יהלאה ןינעהש םילענ
 , ןהב יולת יהלאה .ןינעה עפשש  ,תוינו לויזייפה

 " השעמה, תא ףיסוהל ךירצ הלאה  םייללכה  םיאנתה לעו
 ' ותלאשב ותונפב םירזוכה .ךלמ לש ותבשחמ תלחת היהש ,'הצרנה
 ! יפל  ,יוארה .השעמה | , תונושה .תותדהו .תוטישה ' חכ .יאב לא

 : רמוחה .ינימב ,היוארה .תעב | ,יוארה םוקמב | ,היוארה " הרותה

 םישנאה ידי לע ,תוכיאהו תומכה יקר םישנרתמ םיסחיב ,םייוארה

 הלאה םיאנתה לכ . תויוארה : תוכרבהו תולפתה םע רשקבו םייוארה
 םיצור תמאב .םא ,םהמ .רחא לע וליפא רתול רשפא-יאו םה םיצוחנ
 תיעבטה תווהתהה תא םירהלו יהלאה ןינעה עפש תא דירוהל ינחנא

 .ךשמהה ותואל רמולכ ,תירוטסיה תווהתה לש המרה הגהדמה ידיל
 -הורוטפיה .:םשב אורקל  םיליגה .ונחנאש .תיעבטה / תווהתהה לש
 הפס .לש ורטשמ .לע ירבהב 'ב .קהפ .ףופב  ותניצש .תומוקמב ןיע)
 = לע . חתפתנש .ןוטלפא .לש  ונויערב .ןאכ .שמתשמ .יולה . .(רזוכה
 ,ינוהדנסכלאה . הידירי = ,וטסירא) = וירחא - ןאבש...םיפוסולופה ודי
 םלועה, ןיבו "לודנה .םלועה, .ןיבש .סחיה .רבה :לע. (דועו  םוניטולפ
 "+ (הירידי .תאמ  ,הארנכ .,עפשומ) דחוימ ןפואב ,םדאה  ,"ןטקה

 םלועה לש הנמאנ תומד אוה ה



 ךוחמ לארשו  .הזמ ןטקה .םלועה .לש הנמאנ  תומדו המ לודנה
 יוצרה סחיב הול הז .םתוא  איבמו הלאה תומלועה :ינש :ןיב אוה
 יע->,היב 540---948;  'ע< ,'ג | ,רימ- ;ו"ב = ,ב"מ = ןיע) .ןווכמהו
 ,(רועו 876-578

 (.אבי ףוס) <>

 .היקְרופמ םיִבָתְכִמ
0 

 הבוצעמה העידיה תא םסרפמ  "תאקיקאח | ןמגרות, יקרוטה  ןותעה =
 קבאב .רחוס | ,היחי תיכב | תירוהי = הנותח וגגח ,ןמיתב ,  ןאביס רפכב + תאזה

 * וגרהנ םיאורקהמ שיא םירשעו הנומשו הפושה קבא ץצופתה םואתפ .הפוש .

 ןוטלשה יכ :;םוחנ םייח 'ר ללוכה ברהל העידוה .הלשמממה --
 הרטשמה וכו ,הר'גס חצרב םימשאה רחא תא רהסה תיכב בישוה הירבטב
 + םיחצורה רתי ירחא תשפחמ

 הידבכנו יקונולסב לארשי תדע ינבה תאמ המותח האחמ לכק ישארה ברה --

 םויח 'ר ברה . רואמ בקעי יבר .ג'הרה .יפלכ וקסורפ בתכש ץורחה ירמאמ דגנ
 רמכו הז ןינעב וקסורפ לש  ותגהנהמ החונ ותעד .ןיא אוה םגש

 .הלא וירמאמ לרחיש ונממ שרד

 הררועתנ "הוקתה, תריש ליבשבו םולשורי הברח .אצמקדרבו-אצמקא --
 תגיגח תעשב יב ,יתעדוה םדוקה יבתכמב ,החפ-רדוח רברפה תדע 'ברקב המוהמ

 תרושב | תרומזתה תאמ ישארה ברה לכקתנ התפהודיח תדעל רשא רפסה-תוב \
 ןינתכ תועמד ךפש "ופמייטה,ו ,ןוחצנ:תעורת עירהל רהמ "רורוא,ה . *הוקתה,

 שמשה ןיעל סהינפ םינויצה ופיצחה יכ ,החפי ררוחב ידוהיה רפומה ןברוח, ל :
 הרעס ליטה הוה רבה ,"הוקתה, תרישב ,ינמותוע רמולכ , יקרומ בר ינפ לבקל
 הנהו ירכע ריש רישל הוצש "לבנ,ה אוה ימ ,ושרדיו ורקחיו הרעה ידעו :ןיב

 שאר יכ ,התוארב , םירוהט םינוי םה הירכח רשא , תרמזתה :רברה עדזג
 ןכ וכ ,"הוקת,ח תרושב = ,ידוהי רושב וינפ לבקל תשולחה אב םודוהיה ינבר
 הלילחו סח האצי אל תבוטאוציניאה 'וב , אצוו . התער יפל ודובכל האוו האנ
 "ופמויט,ה : םולשה ררוש בוש ןכבו . המצע תרומזתה תאמ םא יכ , דעוה תאמ |
 ?וורוא ,ה םגו החפ-רריח \ תדע ךותמ "ורוחיה רסומה, 4 דמשנ | אל וכ חמש
 רבדל  םיררועמה ויהי ,ברה רובכל "הוקתה,, תידוהיה תרישה תא ורש יכ ,חמש

 +ויהוש :ימ =

2% 

 , תנע םוחנ <
 א

 ינפל חנגמ "םנאילא,ה לש פ"היב להנמ יכ ,םיעירומ אבוצ םראמ -- = +
 בתכמ םגו המרגלט םש  לאלשי תדע החלש ןבלו ,לארשו ישדק תא וידימלת |
 ע"על .ותומשממ הוה להנמה תא ריסהל ,השקבב זירפבש יזכרמה דעוה לא

 יל / ,ןירפמ הבושת םוש הלכקתנ אל
 תוביבסב החפ-ןסח םהוקה  םיה:רטפינימ תאמ התנק א'קי תרבח -- ;

 לכ איה הרישע וז הזוהא ,םנוד ףלא םיששו האמ תב .הלודג הזוחא אטשוק
 ,תולולס תולפמ םג םיתב םג הב שי = ,הנקמו  תורעיו תוניעמ ,ירפ יצע ינימ =

 התנקנ הזוחאה  .היכרפכמ תוידוה' תוחפשמ האמ הב  בישוהל | םירמוא
 + ןוזפילופ רמ א"קוה רבח םש לע

 ?הינאפמאק, םשב אקנה ,רועה ,שרגמב יכ ,םיננואתמ יקונולס יגותע =-
 םיתאמו ףלאמ רתוי תואצמג םלובבש .ןל םיבורקה םירחא  םורברפ . רועבו

 לא םיפחותמ םמצע תובאה .דחא ידוהי רפס תיב ףא ןיא , תוידוהי תוחפשמ =
 י"פעא | ,םינושה םווכנה רפסה יתפב םיקפתסמ םה ;  שפני|ויושב רכדה <

 ,ינטותועה חורה לא :םגו תודהיה לא דגנתמ  ךונח .םהב םיכנחתמ םהידימלתש
 שרגמבו ,חפי  םשור התשע = תיאקינולסה .תונותעה דצמ תאזה  תוררועתהה
 םוכס ופסאו = הרוגאל תובאהט םיכר ורבחתנ ,הרעה ירישע בשומ סוקמ .ןריעה

 ,ינמותועחידוהי .םיוב .דיסי : ךרוצל ןוגה = =

 רימח = סחיתמ היהש = , "ווליוק, משו יקרוט ןוהע אצוי ריטזאב --
 .תא הוה ןותעה הנש םאתמ ןתע לכב .סחבשב שרווו ו ושגרב ו

 אוהו ,דחא  ידותו > , תווטוירטפירסוחב  םודוהיה תא םישאמ  ליחתהו ומעט
 טה  םירוהיה  יכ = , חיכוהו הזה ןותעהל הנע .,רימזאב :םינויצה .תרוגא .אישג
 םודוהיה לע .לפנתהו יקרוטה ןותעה ותוא אצי זא . םינמאנ רתויה םיטוירטפה
 םוקרוטהל אוה הכעותש ,יפוריאה עבוכה .ללגב -ווחיבו .םופוריאה םהידגב ללגב
 , םירוהטה

 תדע ישאר תא םישאהל יקרוטה ןותעה האר המ אוה אלפ תמאבו
 רימזא תדע ישאר ולדתשה רבכ אל הז דוע אלה , תויטוירטפ רסוחב רימוא
 ,המש תא ףילחהל "יבכמה, תרוגא תא חירכהל סנאילאה להנמ תעצה י"פט
 המלעה, םשה | לצלצמ רתוי םתעד יפל + וירבחו יבכמה הדוהולו הל המ יכ
 הרוהיכ .הרוכג יוז התיה אל םאה ,''/ג ץ10760 07108080*0., "פנילרואמ
 םוקמ ,תפרצ ץרא | ,הרקיה הצרא רעב המחלמב הלפנ אל םאהו "יבכמ,ה
 גיצהל "יבכמה , תדוגא התצרשכו .18886[81 / 187801106 \טמ1ז0ת0]86רה בשומ
 "יבכמ,ל שו יכ ,הרטשמה שארל הרעה ידבכנ ועירוה "הילתעי, ןויזחה תא

 רקח אלא ,םינישלמל ןימאה אל הרטשמה שאר לכא . תויאשח .תויטילופ תורטמ

 םיגהונ ךכ , שפחל םיהסאנה תא .אוצוה | ףכיחו ."יבכמ,ה .תונקת ירחא .שררו
 . רימזאבש הלודגה הרעב

 השידקה . "הקופוא,ה = ., וניניתע תא = ןייהע קיסעמ ינויצה  סרגנוקה=--
 תבוטל | ותבדנו לודגה רוזוהל .פרגנוקה חלשש המרגלטל םירמאמ ונש
 תובהלתהה תא | "הקופיאה, - הראת םיפי םירבדב , לו:טטסב הפרשה:יעוגנ
 ושיערהש היקרוט  דוככל םיפכה תואיחמ : םויפו סרגנוקה םלואב זא הררשש
 יכ ,תודיעמ לודגח ריזוח לש הבושחה ותמרגלט תארקה ירחא םלואה תא
 תותמא תא ריכהמ רחאת אל תינמותועה הלשממהש , תמאב םיחכונ םונויצה
 לא בר ןומאב היקרוטב להקה תער סחיתת יכ םה םיחוטב יכו , םהיתופיאש
 לש סבל םותו םחור רשוי תֶא ללַהל שי ןפוא לכב .םהלש המרגורפה רשוי
 + תוינויצה לע .תינמותועה | תונותעב תוברה תויולפנתהה ירחא דוחיב םינויצה
 .ץראה תבוטלו םתבוטל ונבלחיו וררבתו םינינעהש 'ד/ ןתי

 םיבורא םיבתכמ .םּוי לכב "הקופיא,,ה הסופדמ םירכזנה םירמאמה דבלמ
 לש םהימואנ תא םג המסרפו ,יקינולסמ יטיררא בומ-םש והילא ,ינויצה ריצה תאמ
 דירטה < ,,0וזיתה] : 66 - 8810ת116* , ןותעה םג השע ןכ . יודרונו ןוספלוו
 *רינובא,ה ,ותומלשב טעמב יודרונ .לש ומואנ תא קר ע"על המסרפ "הרביל הנוב
 תשדקומ התיה ."רלופופ הטסיבירה,ו ,  סרגנוקהמ םיבתכמו תומרגלט םסרפ
 היכרוע י"ע םיבותכ הב .ומסרפתנ םיפי םירמאמ :. סרגנוקה ינינעל הלכ טעמב
 ץרא תושירדל איה  תמאתמ יב .םתרכה תאו  תונויצב \ םתנומא תא .ועיבהש
 תאמ תומרגלט ומסרפ "קינולס יד .םירגורפ,הו  "לאיסראפמיא,ה ..םינמותועה
 םירמאמ םגו טרופמ ח"וד כ"חא תתל וחיטבהו תינמותועה תיפרגלטה תונכופה
 ?דארריב הל יד זוכ,ה ,  יאטשוקה "יפארגיליט,ה םג .סרגנוקה ד'ע םיכורא
 רצק ח"וד םהיארוקל ונתנ םירימזאה "ורינוגירפ,הו "הטסיליבונ,,ח , ילפונירדנאה
 םהימואנ דבלמ םסרפ ,160₪6 '[נמ" + ביכח ןורחא ןורחאו + סרגנוקה ד"ע

 לאלי'ג , עוהיה רפוסה ידיב  םיבותכ םידחא םירמאמ םג .ןוספלוו .יודרונ לש
 םתלעותו םינויצה לש םהיתופיאש תותמא תא הלשממל חיכומה ,יב ירונ
 .וו הלאשב ןיינעתהל הלשמטה תא ןימזמו ץראל

 ,תינמותועה תונותעב תוגויצהו סרגנוקה קרפ ןיירע םלשנ אל ןבומכ
 רשפאו הער התיה אל הלחתהה--ךא | הב וכפהיו הב וכפהי הברה רוע
 ש !דאמ הפוט התיה יכ רמאל

 .יחרזמ לאלצב

7 2% 

 !ירבעה להקה .לא

 םרנל האירקב ירבעה להקה לא םינופ ונא םעפה דוע
 ונא םעפה דוע .לארשי ץרא בושיל םירופכה םיי ברע הורעקל

 תואצוהל ןויכנו ןוערנ םוש :ילב : ,תואצוי תורעקה  תובדנש ,םיריכזמ
 בוע ליבשב י"אב תוע קרק תינקל קיר :,תוידרצ
 .םיירבע המדא

 ,הבושחה .הרטמל ותבח תא .ונל הארה רבכ ירכעה :להקה
 םירז ירימ ו הלואָנְל 0 תוסנכה תא ונשרקה הלש |
 , םידוהי המדא 6 וע ה



 1 : < םלועה <

 . הנשל הנשמ  תוברתמו = תוכלוה תורעקה תובדנ תוסנכה
 ,כ"ור 8086.81 ךס םירע 41%-ב ףסאנ ז'סרה תנשכש רוע:

 , ביור 18587,54 ךס םירע ל4ל7"ב א"ערת תנשב ףסאנ

 רוסיל - תושורדה - תונכהה תדובעב ונקסע :הנורחאה  הנשב
 לופט ירחא . תולודגה תובשומה תחא תברקב םילעופל השדח הוח
 המדא: תוקלח :יתש אצמל .י"אב  ונחכדיאב  ידיב \ הלע  הבורמ
 הוח דוסיל  תשגל :לכונ .בורקבש ,םיוקמ | ונאו ,ךכל תולגוסמה
 .השדח

 ,היגלת הו עו צ ק מ-בהיט תידחיב/ע -לכ "םילר א
 י.ר ב ע הז לחיק הש | םדיע צימ אח תיומיב ב | ב מ ב

 הנ הרט מל ונתוש רל רפי ]
 לש הכרע לרוג תא ןיבי ירבעה להקהש ,הקוח ונתוקת |

 ,וניתובא ץרא .הלואגב בל ץפחב ףתתשו רחאו דחא לכו ונתרובע
 ןובשחל תפרטצמ הטורפו המורפ לכ יכ ,םיבדנמה אנ ועדי

 בושיל ב"הויעב .ברנמה לכ .,טיעממכ הברמב. ,רישעכ ינעכו ,.לודג
 הבושיבו  םירז .ידימ ונצרא . תלואנב לעופב ףתהשמ לארשי.ץרא
 תיחתלו .ונצרא ןינבל רוסיה ינבא םהש ,םידוהי המדא ידבוע י'ע
 .ונמע

 .ןיקשיסוא .מ רעוה שאר
 , ברפלמיה יבצ ר''ד רינומה
 ,שברב ,ש רגוגה

- 
 .תֶבְרָעִמַה לֶא .םיִבָתְכִמ

1 
 ! דבכנ ךרוע
 : וללה םירברל בושחה ךנותעב םוקמ תתל השקבב
 םירופכה םוי .ברעמ לארשי-ץרא בושיל תורעקה תובדנ לש ןובשחה רפס

 םינקסעה ונירבח לכל חלשנ וז הנשב תורעקה רודסל רמוחה םע רחיו רואל אצי
 . תורעקה ןינעב םילדתשמה לכלו

 תורעקמ םולכ םשמ לכקתנ אל התע דעש ,תוריע המכ רוע ןנשיש ינפמ
 רע ורדס אל םשש ,תומוקמה םתואב העְרְל וגירבחל הוב םינופ ונא  ,כ"הווע
 ונל .עיהוהל אנ וליאוי . וז הרובע םהילע ןלכקיש ,השקבב תורעקה תא הב
 . תורעקה רורסל שוררה רמחה תא פהל חלשנו םהיתוסירדא תא דימ

 ןויצ תכרבבו רומג רובכב
 המרא-ידבוע לארשי"ינב תכימתל הרבחה דעו
 , אסודא--(לארשי-ץראו אירוסב הכאלמ ילעבו

₪ 
 ! דבכנ ןודא

 :םואבה  םירבדה תא רבכנה ךנותע לש בורקה ןוילגב םסרפל וליאוה
 םישקבתמ  "לארשי  ץראב = םירומה תדוגא,, ןכרמ לא  םהל רבדש הלא לב
 + ןעמה | י"פע  תונפל

 ת-ז- 1080[ 1ווזו6 ]8118, 8168 (ז80.
 רובכב
 וכרמה שאר

 ,:'אירול: ,י ה

 זי
 ! ךוועה ינודא

 י"א  יגורתא םיאצמנ ילצא יכ תוערומ ופפדנ "חלשהב | "'הריפצה,,ב
 רגנ החומ ינא ..ינממ תושר תליטנ .ילבו יִתְעיִרי ילב .הספדנ וז העדומ .הרוכמל
 תריכמל .תוכייש םוש | יל ןיא יכ ,עידומו םיעידומה דצמ הז יסוטנדיא  השעמ
 0 .י"א .יגורתא

 רומג .דוכבב : גרבדלוג-.ב
 - |  תתלו .םורוהי םילעופ הזה עקרקה לע דימעהלו לארשי"ץראב .עקרק .תוזוחא 2 + א"ערת לולא 'ח ,אנליוו

 .תּונְויִצַּב

 תימ ש רה ה ע רוה ה תא ונלכק "יחרזזה, לש תישארה הכשלה תאמ
 : "םלועה,ב המסרפל השקבב תאזה

 תיחרזמה :איצריופה לש: תיללכ .הריעו ןילרבב התיה לולא ז"י 'א :םויב
 יחרזמה סחי תלאש רותפל סויה רדס . תיחרזמה הכשלה י"ע הארקנ רשא

 טרופקנארפב איה המוקמ רשא תיחרזמה הכשלה .ירישעה סרגגוקה תואצותל
 יתש איצנרפנוקה ינפל האיבה רננווטכופ ר"ד רמ דמוע הגהנרה שארבו
 :המהו תוקיורמ תועצה

 .תיהרזמה איצררפה לש הירופ:יא הדוכעו למע תונש הברה ירה+ (א

 ןב רשא ירישעה סרגנוקה. ירחא :דוחיבו = , תוללכה  תינויצה תורדחפהה ךותב
 רתויב יחרזמה תש שוח 4, הניתשלפב תיתוברתה הרובעה תא זכר'ו ררסל טלחה

 איצררפה אצומ ןכלו ,
 תוללכה תינויצה תורדתסהה םע אדה אתוצב דוכעל רוע רשפא ילב" תיחרזמה

 , תורדתסהה ךותמ הדרפה תא העודימו
 העורומ .תיחרזמח איצרדפה (ב

 2 + תדחוימ תורדתסה הל תדסומו תיאלזכה

 יחרזמה יקבח לכ תובל הפיקהש תאוה הנושחהו הלודגה הלאשה י"ע
 ירגנוא , רנאלפסור , ונכשא ומכ , תונוש תוצראמ םיריצב הכורמ הדיעוה ההיה
 . ץייוושו ןעיגלעב = , דנאללאה = , ןעיצולאג

 תודהיה חור דגנ תאזה תירוטלוקה  הדוכעה אהת אלש

 ! המרגורפהל הנמאנ ראשת איה יכ

 | ףיד רמ חגהנהה שאר שיגרהו םיעטהש תללוכו המלש ךאצרה ירהא
 םובהלנ .םיחוכו ררועתה | , הלעמל תורומאה | תועצהה | .בויח תא .רגנווטכיופ
 ! יב ,דחא הפב ומיבסה ם.וכ ,תתא העד ללכל ואג םלוכ טעמכו .םורעוסו

 . :ץראב .תיתוברתה הדובעה לא תושדקומה ירישעה םרננוקה לש תופיאשה
 ו"כב ן דחו םתא רוכעל אוה ענמנה ,ןמ יכ דע  ,תונושמ הכ ה ה לארשי
 רעוה לש תועצהה וחרנ , כגשנהו םמורמה-לאיריאה לא הלורגה הכהאה ינפמ
 2 . הרשע .םיתש רגג .םינשו םורשע לש בורה י"ע יטרופקנרפה

 תוירחאה יכ ,,החיכוה תינויצה תוררתפהה ךותב ראשהל בורה תמכסה
 תופיאשהו ,ראמל איה הלודג לארשי:ץראב תיתוברתה תדובע תוחתפתה רעב
 ,ןחס עגמהל רשפא:יאו תאזה הפוקתה תודלוה המה הוומלוקה לא -- הלאה
 + ןנומיל .תואיש מכ ןוגהו .ןוכנ רדפ י"ע רדפהל הלאה תופיאשה | תושוררו
 םואתהלו תוגתשהל ביוחמ רומאה .רדסה םליא | םהב םייח ןנחנא רשא הלא
 .רשאו , ונהולג ימי ךשמב ונבלחו ונטד ונביקה הילע רשא ונתד הרטמ לא
 תא. ןקתל תלרתשמו ,השפנו הכבל לכב תיחרזמה איצררפה הניגמ הולע
 + רוטלוקה תלאשב סרגנוקה תטלחהמ ינשה ףיעסה

 " ףופיה תא הנש אל יחרזמה יכ , טילחהל .בורהל איכה תאזה החכיהה
 , "תאש רתיב .ןגהלו .תיללכה .תינויצה .תורדחפהה ךותב תויהל  ,אוהו | , ירקעה
 ךוחב יחרזמה ךאשו םא וא קרו | , לארשי ץדאב תדה תרימש לע וע רתיבו
 רוד םיקהלו לארשי .ץראב תורהיה חור תא .רצבל  לכות תינווצה \ תוררתפהה
 עימשת תיללכה הריעוהו ,וחודהיו ותרית = , וצראו ומע תולוגסל ףאושה שדח
 ! הרתי .איגרניאב ןטכמ תדוקנ לע ןגי יחרזמה וכ .: רמאל

 תואצוה עודוהל תיחרזמה הכשלהמ רפמנ תאזד הטלחהה ירחא
 . , םצמוצמה  לעופהידעוהל .ץנרפנוקה

 לש הגהנההו יחרזמה הנחמכ .םושדח םויח ' חפוה תאזה הטלחהה י"ע
 ,אנוטלא"גרובמהל  הקתעוה = טרופקנרפב הב \ דע :התיהש = תיחרומה הכשלה
 . רעללֶאמ .ר"וע רמו ריוד ד"זע רמ = ,קנרפ ריד רמ הרחבנ הכשלה יגיהנמלו

 ינש רוע ץוחנל אצמת םא ,ףיסוהל תושרה היהת השרהה הגהנההל
 / . םיגיהנמ

 ,,אגומלא  ,קנרפ ר"ד  רמ .הגהנהה שאר  םש לע םיחלשנ םיבחכמ
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 תלעמל םפדנש ; ןויצדיבבוח דעו לש וזורכל :בל  ומש יאדו  םיארוקה
 ,תונורחאה םינשב חיכוה םירופכה םוי .ברע.לש .תורעקה תסנכה רודס . חז רמונב
 "יוארכ  ררסל  .םבל תא :זנתג :ןויצ-יבבוח = , תלוכיה תא רצווה .אוה. ןוצרה יכ
 תונקל ןויצ-יבכוח רעל .תלוכוה הנתינ ךכ ךותמו ,תורעקה תסנכה תא םהירעב

 < םירבד ושעג ,ךרעה יפל ,םירעצמ םומוכסב , לארשי-ץראב .הוקתו תירחא םהל
 תא םודבועח ,םירחא .םידסומל םג אמגוד שמשל םילוכיה ,בושח רע םהל שיש

/ 



 .םישרח

5 

 < םלועה <

 רכש שיש , תורעקה יורסמ תוארב  יכ ,םיוקמ ונא ירהו .י"אב בושיה תדובע
 תא לידגהל ירכ ,תאזה הדובעה רודס תא ביטיהל דוע ופיסוי ,הבוטה םתלועפל

 לש הז עוצקמב וידעצ תא ביחרהל תלוכיה תא ול תתלו דעוה לש  ויתוסנכה
 ,ורבזי יארו םירעה לכבש ןויצריבבוח . לארשי-ץראב םירוהי םילעופל .תווח רוסי
 םוי ברע לש תורעקה תובדנ ירה םויה רעו הסידואב רעוה רסונש העשמ יב
 וליפאו רחא ךרוצל דע ו ה ל ש ו פס כ ב שמתשהל ןיאו ולש ןלוכ 'ןה םירופכה
 + םירחא םיינויצ םירסומ תבוטל

: 

 .לֶאְרַשָידץֶרָאְּב
 האצרה הלבקתנ היקרוטב םורההרבצחמו המראה:תרובעל םוירטסינומב ---

 הגיתשלפבו הירוסב ויעסמל התע רבועה , טנמטרפודה רוטקריד תאמ תטהופמ
 האצוהב .הלאה ץראה:ילבח לש  םייעבטה:תורצואה תא | רוקחל תנמ לע
 לע הלועמ החגשה תחנשמ הלשממה ןיא יכ , רכונה רוטקרירה ןנואתמ ולש
 :וללה םירגדב םייסמ אוהו | ,תורעיה לש רשועה תעפש
 ופי תוביכס תא שרחה ימלשוריה החפה תרכחב יתרת . הלאה םימוב, %

 םיאשנתמו םיכלוהה , לוח:ירה םוערתשמ ץראה לש הכות ךות לא דע םיה ףוחמ
 + היריפ :מדא לש ראמ לורג הטש תופכל םפוסו הנשל חנשמ

 תתל ךירצ לכ םדוקו ,הערה ינפ תא םדקל םיוארה םיעצמאב זוחאל ץ חנ ;
 לוחה:תומרע תא ןרצבי םידוהיה .הניתש'פב תולודג תויסיצנוק  םידוחיל |

, 
 התע תואצמנה , םהלש תוינולוקב רברה תא ושעש ומכ ,תוצכה תא ושיבוי
 הצוו םא וז ותעצה תא לכקל הכירצ הלשממה .הלועמ החרפה לש בצמב

 . "הניתשלפ לש התחלצהְב איה =
 תוריפסב לבקתנ טנמ טרפידה רוטקריד לש ותאצרה יכ | ,סיעירומ 0

 .רבדב .ןודל תדחוימ הצעומ ארקת בורקבו הבורמ ןוצרב הלשממה
 הרועוה ופיב תירבעה היסנמיגה תיבב התוה טסוגוא ז"ט--ו"ט ימ'ב =- ,

 האמל בורק הריעוב ופתתשה | . לארשי ץראב םורומה תוודתסה לש תותנשה
 ,תורייב , הירבט ,  םולשורו = ,ופיבש רפסההיתב לכ ירומ  םהבו שיא םישמחו

 סיהיב הרומ ,םירצמ לש הירדנסבלאב ירוכצה ם"היב .ש רוטקרודה * ,הפוח "
 הנשל תורותפהה לש ח"הורה ארקנ .םירחאו (אבוצ-םרא) ופולאב  ח"יכת לש
 ,האבה הנשב הדובעהל עגונב תובושח תוטלחה ולכקתנו הרבעש
 םינורחאה םומיב הנמתנ קשמדב ירובצה ס"היכב רוטקריד תרשמל -- %

 , לופוניטוטסנוקב ס"יב להנמ הכ דע היהש , חילמלא םהרבא ירבעה  רפוסה
 +|ג םג ףכית הלהקה חתפת יכ ,  יאנהב תאוח הרשמה תא לכק חילמלא רמ
 . תירבעה ןושלה וב היהת הארוהה-תפש יבו , הזה רפסההתוב רו לע םירלי |

 תא ןילא | תולשל םוברמ םודרפסה םידוהיהו| חתפנ רבכ  םורליה:ןג
 <, םהודלו |

 הקולחה ןובשח לע הכ דע ויחש ,ןורב חב םידוהיה ירועצ ןוב --
 םירמוא םה , םיפכ-תעיגיו הרובעב קוסעל תצרמנ הפיאש הנורחאה תעב תשגרומ
 קשמלו םיכנע-יעטמל רוחיבו = המראההתרובעל חינולוק רועה תוביבסב | ךסיל
 | , בלחה

 םש הדסי הפיחב "למרכ, יטשיטנאה יברעה ןותעה לש ווטעב ---
 םיטרופספה תקידכב הקפעש = ,תדחוימ  היפימוק ןמז הזיא ינפל היצרטסינימדאה
 השלשמ רתוי ץראב והשי אלו קוח ורכעי לבל החיגשתו  רכנה:יהוהי לש

 ימוקמה יברעה ןוחעה דאמ םיפירח  םירמאמ תרושב = אצי הז דגנכ =
 . תרכזגה :היסימוקה הלטבתנ התעו ,  "ריסנ-לא, ינשה

 תועורו םישרורה םישנאה רפסמ דאמ בר םינורחאה תועובשה ךשמב --
 תועיריה תא .איצמהל הרובע  תואלמ | ןיעדומה-תוכשל = . לארשו ץרא .רברב = =

 .םילאושה ןומהל תושורחה
 רפסמ ראמ לורג היה הוה ץיקה ךשמב יכ , םועידומ לארשי ץראמ --

 ואבש , םיהוכגה רפסה-יתב ידימלת םיריעצה ברקמ רוחיבו , םירכעה םירוסה = 0

 -וקחו םיועה לכ תא .ורקב טסוגואו ונוי שרזח .ךשמב = . הנותשלפ תא .רויסל

 יטרפ לכב הכורמ הרמב וניינעתה רשא , םיריעצ םיריס תורשע י"אבש תוינול
 ,'תורבו רמחב םידוהיה ייח = =

 ,הֶיָמּורְּב

 רברב "םלועה,, :ףרוע. לש וניד ררבתהל .רמע לולאב ויכב
 החרנ .ןידה-תיב תטלחה ייפע םלואו .ומרחהש וישמ 'הו:'ד םירמונה
 =- ,.רחא ןמזל .ןירה .רורב

 שאר | רחאל רע הזה : רמונה לש ותאיצי התחדנ וז הבסמ
 . פיכהוו .רחא אצָי אבה רמונה . הנשה

 .בניק:ירוהי ן'יב תותוותיבנצמ
 .א .:פ םירטסינימה דוס אישנ יוחב .רבעה עובשב התשענש ,חושקנתהה

 םושמ לודג דחפ בויק ידוהי לע .התושה ,זתתימל המרגשו ןיפילוטם

 םוקמ הזב ואצמ  םיקינזווסהו ,ידוהי אוה  ןיפילוטסב הרומה עשופהש
 רחמה םויב , לארשי ינב תדע להק לכ לע ריחיה תאטח תא לוטהלו רדגתהל

 :תבצמ לצא הלפח תכירע רחאל םיקינזויוסה ופפאתה תושקנתהה-השעמ רחאל

 הזויופה דחא , םירוהיב תוערפ - עורפל םעה תא ותופהו יקצונלימח לש ןורכזה
 ובועיש רחאל דע םורגופה:השעמ תא וחדי יכ ,  םיפסאנה ינפל עיצה םיקינ
 השלש תאו םיפסאנה תא הרופו האב היצילופה . בויק תא םיאשנה םיחרואה
 + רטאמב המש םיתיסמה ישארמ

 םהבש תלכיה+ילעבו , לודג דחפ בויקב  םידוהיה לע: ליפה הזה רבדה
 + רועה .ןט םיאצוי וליחתה

 אלממה , בוצבוקוק יכ , העירי םיובווקה םינותעב המסרפתנ םויה ותואב
 ידיקפ לא : תצרמנ הרוקפ איצוה , םירטסינימה-אושנ לש ומוקמ תא העש יפל
 . םודוהיב תוערפ תושעל ןויסנ \לכ הוחא םוש ילב אכדל היצרטסינימדאה
 .םידחפנה םודוהיה תובל תא טעמ העיגרה תאזה הע)ריה

 *וסה .ופיסוה ךכ השקו ךולה | ןיפילוטס לש ותלחמ הכלהש לככ לבא

 הז .רבד ,םודוהיה לע ןומהה תמח תא תולעהל םהיפב םג םהינותעב םג םיקינזי\
 רדפה תרימשל םייוארה םועצמאב זוחאל תימוקמה תושרה תא ץורמה
 םיבורמה םיעבורב רמעמ קיזחהל םיקזוק לש םוקלופ השלש ואבוה , החונמהו
 ךלפה רש לש םירפוסההתכשל לא אבל וארקנ הז סע ,םידוהו לש ןופולכואב
 םורגופל .ןטק ןויסנ לכ דעב .יכ ,םהב | ורתהו | םיקינזויוסה . יגוהנממ  םידחא
 ,.האמ השק .שנוע ושנעי

 םהב ונדש ,.תורחא תופסא בויקבש תויסנכה-יתבב ויה תבשה םויבו
 + ןיפילוטס לע תושקנתהה ילגרל  םודוהיה וב םיאצמנש , השקה בצמה תודוא

 ץיברוה הדעה בר , לארשי להקמ בורגוב תא ומווחי יכ , ושרד םידחא
 + וז העצהב ךמת

 ---תומרגלט יתש תילארשיה . הלהקה םשכ וחלש בווק ינברמ השלש
 ,עשופה ל זובהושגר תעבהב ןיפילוטט לש ותשאל הינשהו רוטגרבוג" לרונוגהל תחאה

 .םודוהיח לע לפנתהל תודחא םימעפ  םיקינוויופה  וסנ  תכשה םויב

 םע ץיבוקשירופ לש ודוסימ "ךאלמה לאכומ, תדוגא ירבח דחו ןרבחתה
 בוחר לא  היפוס ש"עש הסונכה-תיבמ הכלה תחאה הרובחה . םיקינזויוסה
 ' הלאה תורובחה יתש . ילורופה . עבורה ןמ םשל הכלה הינשהו קיטאצשירק
 תיצולופח ירטוש לבא . םורגופב ליחתהלו = תחא .הדוגא תושעל דחו ודעונ
 םתוא .וסינהו .סהינפב ךרדה תא ומסחו השעמה םוקמל אבל ורהמ םיקזוקהו
 ,רבע לבל

 ומולש רעב בויקב םידוהיל רשא תויפנכה:יתב .לכב .וללפתה וז תכשב
 + ןיפילוטס לש

 ,תומל הטוג ןיפולוטס יכ ,ריעב העומשה הטשפתהשכ , ינשה תווב
 רוטנרבוג:לריניגה י"ע םינכרה וחלש זא , רתויב םידוהיה  ןיב הדרחה הרבג
 םידוהיה םיכרמ יכ , רמאנ וז המרגלטב . תוממורה לא תענכנ המרגלט בופורט
 תצרה:השעמ = יכו ,עצפנה .רוימרפה לש ומולש רעב םוקמה ינפל הלפתב

 + ראמ םבל תא שיערה
 תונושארה .תועידוה םש ולבקתנש רחאל .ה סי דוא ל םג רבע החפהו

 רחויב לדג | דחפהו . ךאמ אכודמ םודוהיה חוה השענ תושקנתהה רע .בויקמ
 .תושעג .תויטסיכרנומה תוירדתסהב יכ ,ריעב וטשפתתש תועומשה ינפמ
 ןותעב | ומפרפתנש  ,התפההיורמאמ ינפמו = םידוהיה לע  לפנתהל- = תונבה
 0 ל < *"שטיר .קפור, רוחשה



 /- ןיולנ

 ,םייאסירואה םינותעה ירפוס תא עידוה .בו'צמלוט יאסירואה רועה-רש לבא
 תימוקמה :היצרטסינימדאה המידקה רבכש :ןעי .,םידוהיה רחפל דוסו לב ןוא כ
 .רדסה תרימשל םיצוחנה םיעצמאה לכב זוחאל

 תוביתנה-תיבב .בויק ידוהיל ףירחפ-ליל היה ןיפילוטס תמ ובש הלילהו
 .ריעה תא םיבזועה םידוהיה ןומהמ קחההו ץחלה ובה רוטיקח-תוינא לצאו
 .תורכק-הדשל וכפהנ ומכ ,םדאמ ונקורתה םירוהי םהיבשויש  ,תובוחרה

 הדיתע יכ ,הב רמאנש , העדוה .םסרפ  בופירט רוטנרבוג-לרינוגהו

 תערפהל ןויפג לכ םהב .אבדל .םיצרמג רתויה םיעצמאב זוחאל היצרטסינימדאה
 . םידוהיה תא טעמ העיגרה תאזה העדוהה .רדסה

 השקב ףרגלטה י"ע לבק יקסנוקלוו ךיסנה הכלממה-תמוד  אישנ :ןגס
 םידוהיב ועגי .אלש  ,םיקינוויופה לע עיפשהל לרתשי יכ  ,יבויקה ברה תאמ
 . הערל

 . ויהי .אל םימורגופ יב = , םינותעה-ירפוס םע .החישב רמא ץיבקשירופ

 : בויקמ ופרגלט םינותעה .דחאל
 יוטס תמ ובש םויה תרחמל בויק ידוהי ןיב השענש המ ראתל השק,

 קר םיאוה םדאמ תוממושה תובוחרב  :הקילדה .ךותמכ םיטלמנ לכה ,ןיפיל
 סיגסחמו םיתב |. םודליו םישנ  דוחיב ,  םירבוע םידוהי לש תומלש תוחפשמ
 המ לכ תאו תורוחפהו םיצפחה לכ תא םכותמ ואיצוה יכ | ,ונקורתה םימלש
 "תוככרמ לש לופכ רפסמב םיאצוי לורבה"תולפמ תועסמ ,ליצהל היה רשפאש

 6 לכ ,בויק ידוהי ריעה האלמתנ יב ,ועידה בושפטידובמ
 . תוחפשמ תואמ אובז

 תיללכה .הפסאב יִכ  ,בויקב  העומשה הטשפתה | ברעב יעיברה םויבו
 .הערל' םידוהיב עוגפ יתלבל הטלחה הלבקתנ םיקינזויוסהל םויה ותואב התיהש
 ולבק םיקינזויוסה יגיחנמ יכ רמאש ימ היה ,םינפ המכל ריעב שרדנ הוה רבדה
 +הובגמ הדוקפ הוב

 םינקסעה יגוחב יכ ,,ףרגלטה .י"ע = ועידוה  ןילרבמ
 יכ , וילע ךומסל שיש | ,ןמאנ = רוקממ גרוברטפמ .העורי
 .םידוהיב תוערפ עורפל ןפ:א םושב חינה יתלבל תצרמנ הטלחה הטלחנ

 ינבל בוצבוקוק התע רוימירפה םוקמ אלממ רטא יכ ,  ורפס םירחא

 ווחאלו .תויטוירטפה . תויצטספיגמהל  ץק - םישל העשה העיגה רבב יב  ,ותיול
 יןיוסה תא הלאה .םירבדה  וסיעכה 'העומשה | יפל  ,םולש | לש הקוטילופב
 ..דאמ םיקינ

 םתוא לכ םיורש בויקל תובורקה םירעה רתיו בויק ידוהי ויה הכב
 םפדנש תיסמ רמאמו העוטש לכ ינפמ םויה לכ  ודרחו רחפו המיאב םימיה
 םוברב העידי 'בופירט יבויקה רוטנרבוג-לריניגה םסרפ הנהו ..םירוחשה םינותעב
 אֶל .רוימורפה לש .ושפגב תושקנתההש ,רפיקה ותוכלמ :דוה לש : ונוצר והז יב
 , םתתונמל םירוהיה בל .בשיו -- ,החוגמהו רדפה .תרפהל םורגת

 םשארב "הימרוו  .בונ,,הו ,הכלממה רָיעב לארשיל םיררוצה םינותעהו
 םירוחשה לכו םיימואלה םיררגנ םהירחאו ,םידוהיב םתפשא ינב לכ תא םיקירמ
 . .םהינומל

 יגוחנמ .ופסאג - ןופילוטס תומ  ד'ע העידיה גרוברטפב הלכקתנשכ ףכית
 .וישכע לש יטילופה טגומומה לא םסוחי דע וגרו הפסאל םיימואלה

 רחא |, םידוהיל האנש חורב םלוכו םיבר םימואנ ןאשנ הפסא התואב
 לכמ  םידוהיה תא וקיחרי יכ ,השקבב רסיקה לא  תונפל ,עיצה םיימואלה
 . תיכלממו \ תירובצ .הרשמ

 הברה יכ .ותא וקומינו ומעטו  ,בורנוקינ ימואלה אצי וז העצה רגנכ
 םודחא .רבדב תוממורה תא חירטהל ןיאו ומצע רוכצה י''ע תושעהל ךירצ הזה
 היאר איבהו תאזה העצהה תא םישנהל רבדה השק המכ דע וחיכוה

 ."היסר , ימשרה ןותעה לש ישארה רוועה ,דנלרוגמ

 וכ ןםירצונ לש .תומשב .ארקהל םידוהיה לע ורסאי יכ  ,עיצה :יקסווינזיס
 םידוהיה לש :הריחבה:תויכזב וקדבי יכ ,םחיתוחפשמל םידוהיה שאר תא ואשי
 .םיטילקרפה רמעמ ךותמ םתוא ואיצויו גרוכרטפב

 , סבסהב \ .םופסאנה תאמ = ולבקתנ ויתועצה
 .רבדב תויצולוזיר .ךורעל

 הלבקתג םש .םידוהיה
 תונוילעה | תוריפסב

 םוימואלה-תרוגאל = רפמנו

 ןהכה לש םיגורחאה וימואנ .ןיצירצ ב םורגופ רח 5
 . ןיצירצ ריעה יבשות םירוהיה לע םורגופ רחפ וליפה | רורואיליא םמרופמה
 רש לא ,  םינפהירטסינימ לא תשקבב ףיגלטה י"ע ונפ ריעה יחרזא ידבכנ
 םיעצמאב וזחאי .יכ , בוטרסב םיטפשמה:תכשל- לש .רורוקורפהלו יגוטרסה ךלפה
 , בוגזור , בוטרס ךלפמ הכלממה-תמוד רכח םג . החונמה לע רומשל םווארה
 ךטסיימצולופהו םשור ושע הלאה תוילדתשתה , רטסיימצולופה ינפל רבדב לרתשה

 .ךרוצל :קשנח חכב ואכורי זא ,ריעב תוערפ הנצורפת םא יכ ., תוערומ י"ע םטרפ

 רמשמ"יליח םובבוס 0 .,םיבכורחו < ,םילגרח צולופה ירמוש ל לנוירזג הז

 ורימעה ,ודופ-יתמו .רודואולוא אצמנ דבש , רזנמה די לע , םוסוס לע םיבכור
 < םירטושו  לוח-ידודג

 ו -
 ,רש תא ותרמשממ ופרח הלאה םימכ .יקפניצ שוי ןינע ל

 םע תוכייש ול שוש ,רבדב לשכנש ללגב | , קושימ = , בויקב תשלובה-תקלחמ
 . יקסניצשוי רענה חצר

 לש ורבח רענה םא , הבוקאיריבי'צ השאה תיב לוממ , יבוקרויה בוחרב
 המחאה ןמ קיבולומסו הקלאראפ תשלובה ינכוס ואיצוה , תצרנה יקסניצשוו
 קושימ תשלובה תקולחמ רש , םיעצרמ ינשו רוע ילבח , םודגב ידירש סע רורצ
 ידכ , המדאב ןנמטנש | , יקסניצשוי ירגב תא אצמ יכ  ,רורוקורפה תא עידוה
 ינפל המדאב םיצפחה ונפצנ ,קושימ ירבך יפל ,םיחצווה תוכקע תא תוסכל
 ְ . םיחרי השמח

 :תבש"ו | לילגה ד"יב לש םירורוקורפה ןומטמה םוקמ לא ואב  ףכית
 םיחמומ וקדבש הקידגה י'ע . רטסיימצילופהו הקניניפ ןירה רקוח ,  םוטפשמה
 ,,ררכתנ יקסניצשוי .ירוה לצא התשענש הרוקחהו ואצמנש םוצפחה תא רברל
 רועה:לבח תאו םידגבה תא יכו םינורחאה םימיב ושטלנ םידחה םועצרמה יכ
 ,וימימ חצרנה שבל אל

 .השורדו .הרוקח  רורוקורפה השע  ,רבדב ןררועתנש תוקפסה ינפמ
 '-ונימדאה לצא רשח ררועל ירכ ,עשפ:ישעמ הברה קושימ השע יכ | ,ררבתנו
 וכ ,ררכתנ .םיהצורה יוחא שופחה רבה תא להנמה | ,יקסביסרק לע היצרטס
 ואצמ לומתאו המדאב םידגבה תא קושימ לש וינכופ ונמט םימי השמח יגפל
 \ . םואתפ םתוא

 וישעמב .ןורל .תרחוימ הפסאל ןסנכנ ריב ירקוחו .םירורוקורפה ,רוטנרבוגה
 םונפה רטסוגימ .רבח ינפל רוטנרבוגה הצרהש ,האצרהה  דוסי לע .קושימ לש
 + ןירל ורפמלו ותרמשממ קושימ תא רוטפל ןורחאה הוצ בולרוק

 | םידוחיה .לש הבישיה תויכז תא תקרובה היסימוה .םי שוריג
 . < םובשויה םידוהיה 1607מ .תתכאלמ תא התלכ קוט פאוויד אלווב
 םירוהיה ןמ םיהחחא לש םכצמ | ,שוריגל .םיזוחא 35 םירמוע קוטסאווידאלווב
 ,דאמ ארונ אוה סושרוגמה

 ק ספ מ ן א ריעל אב הלאה םימוב
 ,ירובופה יוחפמה קנבה תקלחמ

 להנמ תרשמל הנמתנש , ריקנט ידוהיה ק
 ךלפבש 7 קסניאק ריעה רולו :אוה הזה ידוהיה

 קסע הכ רעו ,םולוח-אפור 4 רותב הטיסריבינואב ודומל קוח רמגו  קסמוט
 קסמואב רחא הלול ןולל קיפסח אל רוע לכא . תרכזנה ותרלומ ריעב ותונמואב
 ריעל ףכית בושל רהמו וכ .,תימוקמה היצרטסינימדאה  וילע הרזג תגהו
 ףולו .אוה ריקנט יכ ףא .קסמואב .הבישיה:תוכז םידוהיל ןיא יכ ןעי , ותדלומ
 םותאמ לש קחהמ קר קסמואמ הקוחר קפניאק ותרלומו אפורו היריבוס
 םולודגה םיקנבה דחא להנמ רותב הנמנש , רברל בל םיש ילבמ םגו תואטפריוז
 מ שרוג ףניתו ,קגבה ןתפמ לע ולגר ףכ גיצהל םג ןל התלע אל ,ריעבש
 + ריעה

 ! כ"וכאע םתס םידיהיל , ךכ ההובג הלכשה ילעב םידוהיל םאו

 = כ
 .ץֶרֶאָל-ץּוחְּב

 הלאש ?!ןודנולב ישארח ברה לש ומוקמ תא אלמיומ
 ומוקמ תא אלמל ןוגה בר םהל םישקכמה ,ןודגול ידוהי תא החע תקסעמ וז
 שארב רימעהל ךירצ וז העשמ דוחיב יכ  ,םורמוא שי ,רלרא ר'ר, חונמה לש
 סורטוא .םירעונכ םירוהיכ ,לכה יגפ לע רבכנו ראמ ןיוצמ שיא הילגנא ידוהי
 'לבא  .ןוגה ישאר בר  ירחא שקבל הרול רופמלו תדחוימ הוסימוק ךמיל
 .הלק העש ןלופא ותוחרל ןיאו העשה תא .קחוד| רבדה יכ , םוטולחמ שי

 אלש , לומתא לשו םויה לש | םיטנרגומאה רמולכ ,  ידוהיה  ןומהה
 " רוע ופוסוי אל .יכ ,םישרור ,רלדא .תונמה ברה לא הרתו הבח םלועמ וטנ

 תדמועו התעדב תישפח היהת הלהקו הלחק לכש אלא ,"ישאר, ברב רוחבל
 ' אל וז הלאש תרתפנ הילגנאב לבא  ,םיימיגפה םויתדה הייחב תימצע הרומע
 :ברח יב = ,איה .ותערו | ,רלושטור ררולה ייע אלא ,ולובו םידוהיה  ןומה י"ע
 ₪ "חכו תב משל ךירצ וה : וללה םיאנתה ינש .ורחא אלמל ךירצ ל



 ןגהל וילע הז םעו * ,ירצונה  רובצה יניעב םגו תזכלמה .רצחב םלוכ םידוהיה

 , + תוינוציחה היתורוצב היפקודותרואה לע

 הלאה םימיב וטפשנ ראגידיטב ,הילגנאב םיערופה טפשמ

 תבישיל ושנענ םבור ,םידוהיב תוערפיישעמ ושעש ,םישנאה ןמ תצקמ ןיד:תובב

 ףא . םהישגו םימחפ:ירוכ םה םישנענה בור .ם ישדח ינש 0 םירופאה> :תיב

 תוערפל םותוסמה ישאר .ב"הסמ ילעופ תתיבשב ףתתשה אל םישנענה ןמ דחא

 + בורקב טפשהל םידמוע\

 -תלהק .הפיר א לב םירוהו לש תורב קה:הרש לולח

 םימיב הרקש הרקמה י"ע ראט הרעפנ :ןוי .תנידמב רשא הסיראלב םודוהיה

 אל הז תמש ,רחא ירוהי תפוג .תורבקה-הדשב תללוגתמ האצמנ יכ ,םינורחאה

 השירדו הריקח התשע היצילופה .ףוגה ןמ התורכ החיה | תינמיה ריה רבב

 הוה עשפה השעמב .ורשחנש = ,םינוי םורכא ינש רפאמב המש ףוסבלו רבדב

 יכ ,םינויה . םּורְכאה ברקב השרתשנש ,הלפת הנומאמ ןוועה השענ יב ,ררבתנ

 תנומא םהיגיב .הטשפתנ ןכ .הסנרפל לגוסמ םיתמ םישנא רשבמ חוקל בלח

 ןאצב תצרפתמה הפגמ לכ רעב .תרצוע תמ דא לש תינמיה ודי יכ ,אושה |

 + רקבבו

 תאזה הנשה ךשמב .םלפסיא תד תולבקמ תוידוהי תורענ

 ןויזחה תבס .םלפיא תנומא תא יקיגולסב חויד הי תוייעג םיתשו םישלש ולבק

 ךונח .ןהיתובא תיבב תורענה תולבקמש ידוהי-יתלבר ךונחה איה הזה ביצעמה

 תא תעד אלל תולדגתמ ןה  ןהירוענמ ,ראמ יוקל אוה  יקינולסב לארשי תונב

 ,בל ץפח ךותמ ןתד תא תוהיממ ןה ךכיפלו ,ותנומא דופי תאו ןמע +

 םיחרואה .תרוגא .ונכש אב תוריחבה ינפל םידוהיה ,
 דימוכס ובדגי יכ ,הבהלנ האירקב .הירבח לא התנפ השמ תד :ינב םיזנכשאה ,

 ךרוצל ופסא םיימשוטנאה יכ ,.המאנ וז האירקב * . "הריחבה .דנופ;, תבוטל ףסב =
 הבימת םולכקמ םהו ראמ םימוצע םימוככ אב%  תובורקה תוריחבה  תואצוה <

 עוצקמב רבה .ןיירע השענ אל םידוהיה רצמש רועב , םיאלקחה תפוק תאמ הלודג
 , תיתנלפמ-יתלב איה תרכזנה הדוגאה + הז

 .ויהיש הגלפט וזיאמ םילתסנהו | םויולגה םיימשיטנאה םיטדירנקה דגנ היתוחב
 תורשה ינבל ורבי םינולעו םיפרטנוק  ןומה .תאצוהל .ףכית תשגל :ךירצ |

 -תיבבו ץראב םיימשיטגאה לש יתמאה םריקפת תא םירהובה לש תובחרה
 הירבח תא תורזמ הדוגאהז . םילודג  ףסכ םימוכס  םישורד הז לכלו ., םורחבגה
 לשרתהל  ןיאו הרשמה הלודג .יכ ,  םהיתובדנב וצמקי אל .יכ  ,םיצרמג .םירבדב
 + ולוכ ילארשיה ללכהל .הבורמ תלעותל תויהל .לולעה .ךבדב

8 

 הגורחאה הבישיב .ה קי ר מ;אדירוהי לש םהיתויכו ליבשב
 טי'זוצאסאמ תגידמ חב-אב טטופיזה אשנ  ןוטננושווב םירחבנה-תיב | לש

 -תנמא תא  הקירמא-תלשממ לטבת יב ,תצרמנ השירד וכ עיבהש ,.ףירח םואנ 8
 הסינכה תא ריתהל הצור היסור תלשממ ןיאש םושמ , היסור םע הטש רהסמה
 לוטב דעב ןתעד תא ווח תאזה תעה רע :הקיומא יחרזא םידוהיל הצראל
 . תיאקרמאה תירבה-תוצראמ הרשע שמח רחפמה :תירב תנמא

3 . 
 .תויתורפס תועידָי

 ! תכרעמב ולבקתנש םישדח םירפס

 לארשידץראבש תומוקמה לכ תמישר .ץ ראה ,ריפפ ,א 2

 וימושרו ויתורוקו םוקמ לכ ךרע ,םישדההו םיקיתעה םהיתומשל 1

 .'ר 1,50 ריחמה ,אייערתה ,ופי ."תלהוק, תאצוה .הקיתעה תורפסב 2%

 ו ה : 16

 \ .לכב  םחלהל הגוכנ איה לבא

 הל ןוי ג

 לל ה .אפא 91ן9> ,'הישות, 'צוה ,הלודג הקיתוילביב
 .א"ח ,הרישו הבשחמ .ינש ךרכ ,םירחבנ םיבתכ ,ןי ל םי יצ
 .םירחבנ םידיש ,ארי פש .א .ק . 6 94|98- -/בור 1 ריחמה
 בקעי .תאמ  יתורפסה וכרעו  ויתודלות דע .רמאמו ותנומת םע
 ."בור 1 .ריחמה . ןאמכיפ

 ,ןושאר רפס .םילאירתכ :ינש ךרכ ,םכילע םולש יבהכ
 םהיגהנמו םהיכרד ,םינטקה הישיא ייח  ,הקבילאירתכ ריעה ירופס
 ,םהיתוטטקו .םהיתובירו .םתולש .ייח ,םרחפמו םחרא ,ץוחבו תיבב
 םרפוסו ליפיזוי בר םכר ,םנובצעו םתחמש ,םלבאו םגח ימי
 'צוה .,םהל .רשא לכו .םהינבו .םהישנ ,םהיתב  ,םיקלמש לאומש
 ; לבור 1  ריחמה .יושרוו ,"רחשה,

 גאלרעפ .ש א םול ש ןופ "דרע, .'קעטאילביב דניירפ,
 ,אשראוו ,"סערגארפ,

 66883 דיגמנה יקרו 6 הינע 68. 16-
 ב0 אס -טדיגס ה 0-88. [גזצוה , 11(. 5 --
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 .םונאיוחד .,א .ךרועה

 קס האסקי 2. [. .[קע 88086.

 ךרבמ ינא יתחפשמ ינבו ידידיו. וער .,םינויצה ירבח לכ תא
 םיסיטרכה ריחמ תא . העושיו הלואג תנשב ,הרשואמו הבוט הנשב
 , תמיקה ןרקה תבוטל יתבדנ

 .אנלו ,גרבדלוג לי

 ינבו יבורק ,יער ,תונויצה תרובע הא םידבועה ,ירבח לכל
 ותברנ םיפיטרכה ריחמ תא ,השרחה הנשל הלואגו םולש הכרב יתחפשמ
 , תמיקה ןרקח תבוטל

 ,אנליוו ,גרבדלונ .ב

 דע "םלועה,, לע ומתח רשא ,םימתוחה לכ
 .תא שדחל הזב םישקבתמ ,רבוטקואב ןושארה
 ידכ ,םדקהב וז הנש ןורחאה עברל םתמיתח
 םהל  םירמונה .חולשמב  הקפפה .אבת .אלש
 . רבוטקוא תלחתמ

 ."םלועה,, תנהנה

 | ו

 א ה % 2 5
, / 

 0 כ הר כ קאתפאה, 'עמסזקא(נא ו



 ל

 תישימח הנש

 , ==. .ביערת .,ירשת ב''י ,הנליו ==

 "75 םח חמוד 21-ת0 06הע86ק08) 1911 ₪ 5 זו אג, | 4-66ם 200006 19117

 תישמה "םלועהו השש

 ו 0 תוערומ ריחמ : . ריתמה

 1 : 0 הרוש לכ . םלועה. לע המיתחה מ ₪ 5 הנשל | היסורב

 רלוד 3 + הקירימאב ןורחאה עבר

 ,ליש 1 , - הילגנאב רבוטקואמ

 קנרפ 3 , *ארשי ץראב

 :היב הופנה , |. יק 5% לבור 1 רוומב הנשה ףוס דע
 | קראמ 1 . הינמרגב

 לע-- :םיתעברא  תקלוחמ
 7 /פוק 60 .ןושארה דומעה
 0% 'ק 40 םירּומעה ראש לעו
 : 'ק 30 הסירראחיו:ש רעב

= 

 ןארק 13 הירגנוא:הירטסואב
 - 6 האמוה ,,80ההא"

 0 ו יקלח לכ. וללכתשנו ובחהתנ וז הנשב | קנרפ 13  תוצראה ראשבו
 - 106086010 1180]ג 0 : = הנש יצחל הז ו

 ( םיאולמו תופסוה וילע ופסותנו ןועובשה \. .חנש עברלו .

 םוימואלה תושירדהו םינינקה לע ןיגמ ,הלואגהו היחתה ןויער לש ּואטבמ ילכ -- "םלועה,
 + וניררושמו וגירפוס .יבוט לכל .עובק רודמ שמשמו  ויתובשומ תוצרא לכב ירבעה םעה לש

 .'פוק 12  ןוילג ריחמ

 ;"םלועה,ב םיאבה םידימתה םיקרפה

 : , + םינותעב (ח ![| םידמועה םינינעה לע תורצק תוריקפ] הפצמה לע (א

 ל : , הלוגה ' תו י \ : . [קרפה לע
 ג הלוגה ' תוצרא לכמ םיבתכמ ₪ :| .ןמוה .תולאשב .םירמאמ (ג

 / .ערמ ירמאמ (ג .היקרוטמו לארשי . ץראמ םיכ חכמ .(י |
 מ תונויצב , ל"וחב ,  היפורב] תויעובש תופקשה (אי / .תונויצה ינינע רייע םירמאמ (ד

 ו + [ו"אבו | .[םינומיליפו תומרד ,םירוש ,םירופס] הקיטסירמלב (ה

 . תויפרגוילביב תומישר (בי / . תורפס ינינעב תוריקסו תרקב יירמאמ (ו

 + תונמאבו = תורפסב (גי )|| השענה לכ לע תוויקפ] םימוחתה ךותמ (ו

 . תויתורפס | תועידי (רי |( .[חיתורייעו לארשו ירעב

 - והירגנוא * .היצילגב .הינמרגב ,הילגנאב , היקרותב .לארשי ץראב םיעובק םיטנדנופסורוק שי 'םלועה,ל
 .דועו הקירימאב + הניטנגראב ,הינימורב

 00: \(. 18, :הסירדאה פ"ע ןילרבב "טלעוו יד, תכרעמ | י"ע "םלר ע ה, לע םותחל רשפא ל"וחב

 הלאה םימתוחה לכו  ,םהיתוצראל "םלועה,, ינכוס ידי לעז 8801ג10]4186 81ז. 8. 0086/00 016 ל

 עבר לכ תישארמ תלפקתמ המיתחה . תוקיודמה םהיתופירדא תא  הנליוב תכרעמהל כ"ג עודוהל םישקבתמ
 : םישרח השלשמ תוחפ אל ןמזלו

 . . 2 :הפירדאה

 , ּ - ו ה" תפ 008/16 וס 01."

 : : : רע וומס 150( ג800]58) : 5 , -
+ 7 - 



 ול ןוילנ

 םניא םועבצה | : תאזה העשה איה תושמשה-ןיב תעש ןיעמ .הפצמה לע לצו
 ןיאו -- ולאב ולא םיעולבו םיפורט םיללצהו תורואה ,םימלוב :3 ְ'

 היהי המ. ,רומג- רורב .ררבוהש םרטב רוע תמ ןיפילוטס ,ןיחבהל קס |

 םוסכרפמ .וליאכ תובבלה םנמא .ולש תימואלה הקיטילופה לרוג / אר ב |
 =-=- תינוציקה הטישהש ,המוד לבא ,גז הקיטילופ תארקל החמש יסוברפ

 לע הלבקתנ אל =- "חמאלה, םינועט ויהי עבממהו רטשה םנש / רוחב בוצבוקוק לש ומשב .םיארוק וליחתהו ןופילוטס תמשכ
 הכחמ .האיבבו ,בורקב .חתפהל  הֶהיתע =מודה ..הלשכנו \תערה | וכשמ םוי םויו ןש םירוחשהו םיימואלה  וקרה  ,ומוקמ" \אלממ
 ירהה שעג, חליבשבש = ,תוירוקהו - תובטסמוה תלאש הנושאר = א'ח בוצבוקוקש תורתהלו "הנכס,ה לע עירתהל םילודגה םינומעפב

 ה םהותובחס ךותב הלגרל  םיטבלתמ םיארבוטקואהו ,ותעשב = ,הטיוו לש ותירב שיאו ודימלת ,םירוהיהו םיאדיקה .לש םטרידנק
 ןיפילוטס קקחש קוחל ומיכסי .אלש ,ועבשנו וצפק הלחתמ : םמצע דגנתמ יכ ,רבוטקואב רשע:העבש םוי תא היסור לע "םימה, רשא

 ךאיח םיעדוי םניאש אלא ,וסייפתנו ורוח כיחאו ,ומצע תעד לע = ןויכמ םלואו = .'וכו 'וכו ןיפילוטס לש תימואלה  הקיטילופל אוה
 םישמשממ השדחה המודל תוריחבה ימי .םתעובשל רתיה אוצמל | ,הלשממה שארל הנמתנ בוצבוקוקו םעפה וחילצה אל תוארתההש
 ,רחובה םעה בל לע קופדלו .בושל היהי ךירצו טעמ  דוע .םיאבו הררשב הכרבתנש ,יאימערוו = .וואנ,הו ,לכה ותא ומילשה * דומ
 הרמ םעה שפנו רימאי רקויה = ,הפי לוביה הלע א5 הנשה אקודו ,שיאה תא תחבשמ הליחתהש , הנושארה ,ןבומכ ,התיה ,השימנ

 ,ויחולש תא תומועו םינפ רבסב לבקי יכ .,שושחל | שיו וילע = ,בוקישנמו ,ןכל םדוק תועש ד'כ התמח תא וילע הכפש רשא

 הנה ,הכובמה הברמלו .ירבטה לכיהה  ןמ וילא ובושי רשא | קדה ושוחש ,ומרמו  רבכ דמוע | .ןותע  ותואל םטוח שמשמה

 םאתפ הלע ןוכיתה םיה תודג לעמ | ,החונמה הערפוה הפוריאב לש הדיתעה הקיטילופה ןמ הלועו עקובה ,הירה ןמ הנהנ
 + הלוכ הפוריא תא שאה תופלי אל םא ,עדוי .ימו ,הפרש-קבא חור . שדחה רוימרפה

 םישמתשמ םהשמ רֶתוי ,חירהל ידכ ,םמטחב םישמתשמה ,םיגיהנמו = :וניא יארו .קוחרמ חירהל  םיבוקישנמה לש רחוימה םנורשכ 0
 המ ,וזכ העשב תעדל םה םילוכי םאה -- ,בושחל ידכ ,םחמב | ,המודמכ ,לבא .הז שוחב םנימ ינב וחבתשנ -- .קפסב לטומ 7

 הקיטילופה טפשמ היהי :המו , ליאמשהל וא ןימיהל םא :,םהמ .שרדי . .ירוהרהמ אלא םהירבדב ןיאו  ,םולכ םיעדוי םניא .םה םג םעפהש

 + שרחה רוימרפה לש הדיתעה | הלפאבכ וישכע םיששגמ תונושה תוגלפמה יגיהנמ לכ .דבלב בלה
 ונא  המב ,רמאלו שחנל טעמכ רשפָא:יא | ,השק םנמאו ,ליאמשהל וא ןימיהל םא ,םהמ תשר וד העשה המ ,םיעדוי םניאו
 תומוקמה תא םיספיתה ןמ שיא שיא ,הפוריאבש גהונב ,םימייק תירב םג ותרכ יכ ,םירמוא שיו ,בושלבו ביקצונ התע 'יונתחתנ,, בויקבו

 הפילחהל ןיאש ,העובק תומר ול שי הנירמה/ תגהנהב םינושארה  הגלפכ ,תחא ה גלפכל םיימואלהו םיארבוטקואר ויהי = התעמו ,חלמ \
 ןהב תועטל ןיא בורה ייפעו תומסרופמ :ותטישו ויתוער ,תרחאב = "תונתחתה, לש ןווכמה תילכת .לוכיבכ "םילנויצוטיטסנוק:םיימואל,
 ,וכרה .היהה המ  ,הרומג ז חטבב טעמכ ערפמל עובקל תלוכי .שיו  ךהוצ היהש ,ןמז רחאל ררבתי םא ,ךשפנ-הממ : הילאמ  הנבומ וז
 :ךורב ,הב ןיא,ש ,ץראב לבא .ההלשממל תולעל .ותעש עינהשכ = םאו ,םיימואלה .דצל םיארבוטקואה ונימיה ירה = ,ןימיהל העשה

 ומצע אוה ,םדאל םה תורהומ וללה םירברה לכ. ,"טנמלרפ ,םשה | "וליאמשה, ירה  ,ליאמשהל אקורד העשה ךרוצ היהש ,ררבחי

 אלא דוע אלו . ןכש לכ אל---םירחאו ,ומצעב םיקרפל תועטל לוכי . .. םיארבוטקואה .רצל םיימיאלה

 ָ ש-
 םפחיב יונש אב אל הפקש ה ה יונש םע ךא ,אוה ערה תרלות דקפמה .יקסבומיסקמ ,ב .ש =

 דוד תא תיסמל הוהי תא םשש ,םחיה ותוא . הריפפה לא ונמע ינב לש

 "תונערופ, הנוכה תא ,םיאמורה תלשממ ימיב ,ןמז רחאל םינכהש סחיה , לארשיב . ן ומי 5 יפ
 -- םלועל האב הריפס ,התע ןכ ואכ : לטב אל אוהה םחיה -- ,"סנק, הלמב

 ."לארשי לש םהיאנוש, שאר לע תוללוחתמ תושק תוריזג ל %

 תא קיתמהל הלדתשהו ,הידוקפ שפג תא העדי תולגנאה הלשממהו יו

 םידקפמ התנמ םודוהיה עבורב .הלשממ לש התלביב שיש המ לככ "הרוג,ה 5

 וגומה תפש םיעדויו םמע ךותב םייחה םירוהי ירחא הרזח ףא , אקוד םידוהי (+ הילגנאב םעה-דקפממ םומשר)

 יחילש דעו, .בומ המ -- םמע ב ל תא םג םיעדויה םישנא הל ונמדונ םאו
 תינוגרזל םגחת ,הלשממל הילגנאבש ל ארשי .תסנב ןיב ץילמה . אוהש  ,"תולהקה
 ןתילגנאב הלשמטה הברעש תולאשה ספ ט תא הרורב תינמרגלו הרורב יתלב
 ותבב , ךכל .דעוימה םויב  ,םיבשוי ןיהוש ,  םיבדנתמ  םירפופ ןומה ןיבה םג
 הרזחו העידוה תונותעה .ונממ שרדי רשא תא שקבמ לכל םיבתובו תויסנב
 המ הראבו ,אובל דיתעה "ןידה , םוי, לע ןבל םדוק תועובש המכ העידוהו
 םידמלמ םירומה ויה ןהבש ,הריפס תובשלל וכפהנ םייממעה רפסה יתב , וביט
 .ןהיקודקרו ןהיטרפ לכל .הריפסה .תוכלה תא תוקוגיתל

 | תאז לכבו -- תאז לב

 הנמ ךל :רמאל םהב דוד תא תפיו לארשיב תורחל הוהי ףא ףסויו,
 ..."הדוהיו לארשי .תא

 ן םעה תריפס התואב וניתובא ושנעגש םוימ ורבע הגש םיפלא תשלשב
 תמיא ךא ,םלועבש תוינערופ ינימ לב לא לגתסהל ונקפפה םהה :תורודה ךשמב = ;

 התנתשנ דקפמבש הנכסה ביט לע םתפקשה . ונטע ינכל השדחכ הנרוע דקפמה
 ןמיס וגימיבו :,םימש-ודיב הערל םרוג רקפמה היה .םדק ימיב : רתוי וא .תוחפ
 ,דקפמה לש ועבט םצעב חנומ ערה היה םהה םימוב ;םדא-יריב הערל אוה
 התעו  ,הרלות ערהו בא רקפמה היה וא ; ערה רשבמ אלא וגיא הוה ןמזבו

 לגו -

 , םעה-רקפמ תואצות תא המ ןמו ינפל המסרפ תילגנאה הלשממה (* לש
 שמח לש סנק תלטה רע הכרו החונ חרבסה |מל  ,םירישכמה- לכב ןיוזמ םהימשרמ תולגל היגוממ = ידי תא הריתה הז םעו ,הבעש ףרוחה ףופב ךרעגש

 לכו תוינעל ןק -- יקלחב .התלעש הנובשה לא יל יתכלהו יתאצי ,תוארטיל | הוב ואיבהש המו ,ןיא .הגידמה יבשוי .םירוהיל סחיב םידחוימ םירפסמ ,להקב

 לע וחשמ םלוכב סבור וארק יאדוב -- "ה  ידומל  ךינב לכו, .הילא הולנה = ינב םהבש םינמיפה  .אמלעב הרעשהב אלא  רוכי ל ןיא םילארשוה םינותעה

 לע םימעפ 'ג יתרזח .םהל רז "רקפמ, םשה :חיהי אל תוחפה לכל ,דקפמה רבד = ןיא ת ד ב .תובושתהו  תולאשה רדסב םירכח- -עזגהו תדד --- םיניוצמ לארשי

 + ןושארה תיבה לא יתשגנו -- ולח קוספה טרפה לש .וינינע בלה לא םירוסמה םירבדש ינפמ , רקיע לכ .תקרוב הלשממה
 !םעה דקפמ  ,יתרבג יב -- םתוימואלב וקרב עז גה םוקמב .פהב עוגנל יאשר-- הילגנאב--ללכה ןיאו םה =

 : . - . < + בושו .ךל ; םויה אל --, רלונש ירוהי ,ךכיפלו | ת ד ח ו י מ ה נ י ד מ - השוריפ תוימואלו ,םורוקפה לש
 הל .ןיא, : אושל א ;היתר .לבוס וניאו .ץיוחנ קסעהש הל דיגמ ינא | פה םינוש םימואל ינש נב - לפשטויתווב רלונש ויהאו  בושמיררבב



 הל ןוי לג

 ,הלשממה שאר ,טינרבק םדא הנמתנש ןויכמ  ,הפוריאבש גהונבש

 הוימרפה קש .המרגוהפהו ,ול ףופכ ,ומש לע ארקנ .טניבקה לכ ירה
 ןיאש ,ץראב לבא .ולוכ טניבקה לש .המרגורפה .חרכהב איה איה
 "ןכוסמ,ש ,הלחת םיהוחשהו .םיימואלה  ינעט  ,הב גהונ הז .גהנמ
 ינינעל . -רטסינימ- ותויהבש .םושמ- ,רוימרפ :.רותב - בוצבוקוק.-אוה
 ,הפוריאב להקה תערלו הזריבה .בצמל בל.םישל .אוה חרכומ .םיפסכה
 .הנידמב "תימואלה הקיטילופ,ה- תא :טילשהל :לכוי אל .ךכ: ךותמו
 םוימואלה = ורזח ,ךוימהפ = בוצבוקוק . הנמתנ . רבכשכ . :,וישבעו
 רטסינימ  .שרחה רוימרפה אנ :ראשי : תרחא = ןועטל...םירוחשהו
 רטסינימ .לש "קות,ה תא. ומצעל רחבי .אלש ירכ .,םיפסבה ינינעל
 ,תימואלה הקיטילופה ינינעב ידיחיה טילשה היהי אלו םינפה ינינעל
 םיטבחתמ | ןיידע ,םיִנפ  ינינעל  רטסינימ היהי .ימ = ,וז הלאשבו
 וז ..תורתופה :תועודי = םשמ = תואב .םוי = םויו =  ,נרוברטפב
 ,וז תא

 ךלהמה .לש .הדיתעה הקיטיקופה .טפשמ | אופיא היהי .המ
 --?אל וא תימינפה הקיטילופב .שרח ךלהמ ללכב .אובי .םא ? שדחה
 ענונב .הריתעה  הקיטילופה < טפשמ .היהי המו = .עדוי שיא ןיא
 תונשב יכ .,ריבזמ "'דניירפ,ה .,עדוי שיא ןיא --- 3 םהינינעו םידוחיל
 1906 תנשבו םידוהיה .תולאשב הברה בוצבוקוק .קסע תומוהמה
 תתל ילבמ) .םידוהיל .תולודג  תוחנה תושעל םירטסינימה דוסל עיצה
 ןוגכ ,(המורה תטלחה וע .אובת .אלש ןמז .לכ תויכו"יווש \ םהל
 ריעמ הפי לבא  ..המודכו בויטנגיא לש "העש יפל, תוגקתה לוטב
 תנשמ יכ ,'םי .ינמ  םימ ולזא, התע רעו זאמ יכ ,ומצע יידניי רפ,ה
 ,םינש . שמחמ רתוי .הברה .לש ךלהמ רוחאל ונרבע .התע .דעו 86
 התיהש החישב .יכ .,םיאנותעה דחא .עידוה םידחא םיחרי ינפ ל רועו
 םידוהיה .םיננואתמ םנחלש ,ותחיש שיא ול רמא בוצבוקוק םע ול
 לע הל ןיא ,בורקב םלרוג .בטוי יכ  ,םתוקתו היפורב םבצמ לע
 + ךומסתש המ

 חצרנשכ ,וז .הרכזהב .םינוכתמ ונא הרתי תוימיספל אל םלואו
 ,בוצבוקוק םתוא עיגרה , בויק ידוהי תא הפקת הלודג המיאו .ןיפילוטס

 ג ם נח ב םונתינ .תונוילגה : קסעה שוח תא הב ררועל הסנמ ינא ."הזב .ךרוצ

 "הלשממ,, םשה =. הרירב .ןיא -- ? הוב חי ו ר ת המ + ליעוה אלל הז םג ךא

 םינפב םג ןורוחה תא רובגהל וז הלמב םסק .! אושל אלו - - יתפש לע  אשנ

 ?םלוע לש ונובר, רגנכ תויופר תונעט יוחא . תימומדאה לע  םודושח םנואש

 הל .שיה -- .'וכו תונוילגב .הקלח תא תלבקמו הרזגה ינפב ינידדתלעב .תעגבנ

 םורג םה < הנשכ | קר * ; תערוי איה .ןיא .םהיתומש תא !ן בו מ כ -- ? םינבש

 ינש ןיב .השאר  םינכהל הצור .איה ןיא ? תאזה הרצלו הל המ : רועו .התא

 + ודריו--הקזחב--רמ קופדי= . םה סג .םרבש לע  ודמעיו םינבשה אובו ..םירה

 תלעבל חינמ ינא ,שערה המלשב תוארל תונבשה תודרוי םינב לע םא

 ,.םיבומסה םותבה ירג תא ררועל יל ךלוהו - ןינעה תא. ןהל ריבסתש תיבה

 היתונבש לא .תֶרבדמ איה ."יל יתינק הבוט הרימלת יב , אצומ יא  יבושב

 ויו!]הילא רבדמה = אוה הופ אלה --- ןחידשח לכ תא תלטבטו .הרומג .אבמפ-תבכ

 ,תורתי תויתד לב ,תוגועו ןרחפ לע םישנה תורבוג ,רובצב תואצמנ ןהש ,וישבע

 , ןינעב אלשו .ןינעב == תולאוש ןה  תונועשמ :רתויו ,תולאשנ . ןהש המ לע

 תעדוי הניא םבקע"י הנח -- .תורעבנ ןהיתובושתו - תופהוטמ .ןהיתולאש לבא

 1 עדוי ימ--יתחפשמה וא יטרפה ,הלעב םש אוה סבקע'ו .התחפשמ םש תא

 אוה וימי בור .:"לאימולש, ול תארוק .אוה ; םבקע'י רטסימ, .ול םיארוק .םירז

 תלכקמ .איה םיבתכמ | .."ךב, אלא . הלילח ,.בוטה ונוצרב אל == לטב ךלוה

 ןמ בש הלעבש העשב  ,ברעב :אובל "'ןמלטנ'ג ,ה .ליאוי .ילוא .."םירופל תחא,

 אורק ןניאש םוברעב | ;בושל רחאמ הלעב ןוא .חטב ול ריגו .אוה -- .בוחרה

 ןוובש הדוגאב .אוה .רבח .,ןכ ..,ב בש אוה- ..תירדהה-הרזעה-תדוגא לש הפסאל

 הצור אוה רשא תא- ןמלטנ'גה אצמו םירבחה-סיטרכ בג לעע  רשפא ,ךאמו

 ,ּ + תעהל
 הרגה ] -- תינלופ ל םג אורקל יארכ םא ,הלאש תורועמ תרחא

 ,איה המ: המע המעטו ,יאדב א ל ש הכלה תקכופ תיבה תלעב ,גגה תילעב
 איה -- תח א ש 8 לכה-ןסב ?הייח הטְו  ,וולה הנבש אלו .הדיחי הנבו

 < העולם  <

 רוימרפל .םיפחימ םינותעה ,המייקתנ ,תוערפ ויהי אל יּכ  ,ותחטבהו
 ישאר לש םהיפמ רבכ הז הומכ = העמשנ אלש :,הזרפ םנ .שרחה
 ! .תימואלה תיבהלתהל .ץק םישל העשה העינה, + רמאל ,ןוטלשה
 ,וז הזרפ השחכיה אל התע רעו . ,"םולש .תאבהב  לחהל . ךורצ
 . השתכה ושררו  ורזחו .ושרר היתורבחו  "אימערו)  .וואנ,הש .י"פעא
 רשפא:יא רטסינימש ,םירוחשהו םיימואלה ירבדב םג שי שממ תצק
 הלוקל בל םישי אלו הפוריאב להקה תער תא ירמגל לטביש ול
 "תוימיספל .םוקמ  םינתונ םניא  וללה םירבדה לכ ,הזריבה קש
 ירוהרהמ אלא ןניאש ,תובוט תודיתע םג שוחנ אנ לא לבא . הרחי
 0 + . .רנתלחית בזכת רחמ .םויש רשפאו רשפא : בלה

 , .(ףיתכו%ף

 הוהב התע איה ןותנ .יכ ,םראל אוה הפי ןמים רבעה תחכש
 םירצה םילועשמה תחבש / . וב וקופס תא אצומ אוהו  רישעו הפי
 .וינפל הנוכנ חכושה לש וכרה וישכע יכ ,החיכומ לודגה ימי לש

 ? וינע ימי תא חוכשל רהממ וניאש .רושע םכימימ םתיאר .םולכ
 םיאב םירחאשכ ,םיסעוכו םיבלענ םירישע .בורש אלא .דוע .אלו
 .סחרכזלעב םינע ימי תא םהל םיריכומו

 ואצמי הז ןיעמ סעכ לשו ו" ןיעמ החכש לש אמגור
 םינויצ השמחו םירשע לש "תעדהדיולג,ב ,ןלהל .הז רמונב םיארוקה
 םמשב םג םא יכ ,רבלב םמשב קר אל הארנכ םירבדמה ,םוונמרג
 המ .לע "תעדההיולג, ילעב םיסעוכ לודנ .םעכ , םהירבַח תצק לש
 ואבש ןויכ---ןשיה .ללכה .י'פעו .,תונושאר םהל רוכזהש - ,דלפנמולב
 ' : םונעוטו .לכב .םירפוכ .םהו ,תועט .ללכל .םג ואב םעב ללבל
 :תרכה :ךותמ הינמרג ינויצ לש :םתונויצ העבנ .אל םלועמ 1 ם"רהל,
 הרכה ךותמ דימת :העבנ איה אלא ,םיצחלנה םידוהיה לש .םתרצ
 וז החכש .י"וכו .ישפנ ,ימינפ ךרוצ ךותמ ,ונשפנ תרצ לש .הקומע
 . םיינמרגה םיינויצה םג ואצמ ףוס-ףוסש ,הנימ עמש :איה הפי יאדו

 וילא עסת בורקבו , הקירמאב .הלעב -- .איה הנ מ ל א ש אלא ,  דבלב תאו
 הלעבו פנ השעי ךא םא , םויה וליפא ? יתמיא .ירמגל ןודנול תא . בוזעתו
 וז תונרפקו ,"תחא,ה שפנה לע םג ריפקמ ינא ....ךרדה תואצוהל הל חלשי
 ?הו ידעלב .ןברוחל יופצ םלועה ? המל ךכ לכ : הינועב ןח תאצומ הנביא

 םישנו םירבג . תוימוה  תויפונכ אלמתנו רצה .בוחרה ררועתנ  םיתניב
 .וחור יפל הרעשה רעשמ שיא שיא ,םבוחרב לפנש רבדב םיניידמו םיחכותמ
 ,.ארמימה לע םירזוח םימימתהו . . .! "םיטח תועמ,, : םירמוא םהכש םינצילח
 ןכא,, .שאר-רבוב ילעב לש \ םיששב םילטב םינצילה לבא . בל םתב--םכרדכו

 " םא ונירחא םיקדוב : שאר תחאה העינמ -- ונילע החיגשמו היפוצ ןיע שי
 המ ףדונ התעד יפל ; התרעשה תא תלטבמ התהבחו ."ונחנא םינכ םישנא

 ומשרו םינמלטנ'ג ינש התיבב ורקב הרבעש הנשב םג . תוינונראו .םיפמ חור
 תששוח איה ןיא ךא ,םיסמה תא דיבכהל םידיתעש הל הארג .לכל רשאכ לכה

 םינומש ,הלגמ .רחא ...ולש תיבהש ימ הזול גארי ;הנכש אלא הניאש ינפמ ,ךכל

 תסנכה תיבב עמש הזכ זורכ ןקחדה תא טיעמהל הנוכב םיבשותה רפסמ תא
 יב .ערויה | ,ורבח לש ותעד-תוח ירי לע המווה ותודע ךא .הרבעש תבשב

 'השורפה תוגיצרה ךותמ .."םידוהיה תא ןגראל,, ליבשב אלא וניא חרוטה לב

 , הלמ .הלפנ ןיגמו  ןווכ המל ךא ,,המ רב ד ל הוב ןווכ יכ ,הארנ וינפ לע

 ,תוטילחמ .וא  ,םיטילחמ שיו .םה  אנמחרד ישבכ -- ונולמ .ךותל וז הרז

 םהל ולכ : לטב יכלוהו :םינקיר "םויוג , לש האצמה אלא וגיא ןינעה לכ יב

 אל תברסמ רחא וא הו ךמס לעו ."תוריינ, םהל ודבו ורמע ,םיעושעשה לב

 ' 'תוגאר הל שי ; ןב ץפח הל ןיאו וב ךרוצ הל .ןיא : הנוילג תא  לבקל תחא

 דע עדוי . ימו--רתויו םישדח השש הו לטב ףלוה הלעב :וול תומדוק ,תורחא

 ואובי ,הבררא ; הינפ לע סנקה תמיא ןיא ? תוארטיל שמח לש נק .דוע יתמ

 <  אצמו אל ,המצעב התוא ורכמו םא םג/ !"תורצ,, ?וב ואצמי המ -- התיב לא

 ןיחוח וגב -לש .הנידמ ןודנול,ו  ,הזה ןמוב םידבע ןיא .הורכמי -- הרודל ,םהל
0 : , 



 צב החיה :םיריהה- יידוי ר-קו ו קוקי בננה קומו הקמה המה הה שה

 ול ןוילג : םלועה < , : 4

 "תערה>יולג, ילעב םירהממ  ,בחרמב םהילגר רומעב ,וישכע הדיחיה .םכררל  םהל התיה איהו ,תונויצה לש הנוכנה ךררה תא
 הבשחמו רוהרה תעשב לבא .ךכ:לכ בורקה רבעה תא חוכשל .תולקלקע תוחראבו םירצ םילועשמב הָיָעהה .ימיש רע ,תמאב
 רשא ,םישנא םברקב ןיא םאה :םשפנ תא םמצע םה אנ ולאשי רבעה תחכש ,החכש אלא וז ןיא ויכבו .ירמגל  םבלמ .וחכשנ

 --חמוקמב הדננוא לש התפמ תא--דחא ענרל קר ול -- ודימעה ילעב םה .םיריתע שפנה-ןובשח יעגרבו ,הפיה הוהה ךותמ בורקה |
 :ןוסא .ותוא לכו + לארשי.ץרא תפמ לש =- התפרקב םג ל וא "טלפש ,םישקה םירבדה לע םמ צ ע ל ןידה תא ןתיל "תעדהדיולג,
 הלודגה ותכמ ץחממ רשאו תונויצה לע ותעשב אבש ,הדנגוא  ,תונושאר ריכזהו אבש ,םרבח יפלכ ,תועטו םעב תעשב םטע"

 ותוא לכ == ,םויה דע םג המלש \ האופר תונויצח | האפרנ אל | רשא ,םואנה ןכות רסמנ .ובש ,"םלועה, לע םיכמוס םיחומה
 תא םעפה אנ עובנ -- אל םא ,ונילע אב המ לשב  ןוסאה השק .סרגנוקה רחאל םייסורה םיריצה תפסאב דלפנמולב רמ אשנ
 וחכש םנמאה +"תונמחרה-שגר, לשב אל םא -- שרופמ םירבדה | ,רעשל שי ,אל וא רומגג קוידב םואנה ןכות רסמנ םא ,הינהל
 ונתורדתפח הרערש הלודגה הריערה תא האחמה ילעב רבכ ךרא דלפנמולב רמ לש ימואנ ירהש ,ןאכ רסח רומגה קוידהש
 פלגב קר תומהו םייחה | ןיב הרפרפש םירופרפה תאו היתחת .תורוש הרשע:עבש אלא םפות אוה ןיא "םלועה,בו- ,העשה .יצחכ
 :תונויצ , םושמ הב שי .םנמאש ,תונויצה התוא הרבג רחא עגרלש לש ידוסי ה ונויער ירה ,רומג קויד ןאכ ןיא .ולופא םא לבא
 + , . רבדה :היה לומתא אלהו ?וחכש םנמאה + "תוגמהר:לש קרצו -- ,וללה תוטעמה תורושה ךיתמ םג יוארכ טלוב םאונה

 ריכזמו אבה לכש דע ,ךכ:לכ יחכש ,יחכש תמאב םא םלואו ,םיינמרגה םג הז ללכבו ,םייברעמה םינויצה קר אל ,דלפנמולב רמ =
 רשא ,םירבד ובלמ הָדובכ ,בילעמכ םהיניעב הארנ , תונושאר םהל :תרצ לש דחא רופי לע הלוכ  תונויצה תא םינפל ודימעה
 וניעט ורחי =, ונלוכל .,םהל הז אוה הפי ןמיפ --- םלועמ ויה אל | םינפ דלפנמולב רמ  ירבדב האחמה ילעב םילגמ םנחל)  םידוהיה
 ךרדה 'תא ונאצמ ודחיו וניעה  ודחי | תבאה לע ונרמע ודחיו  םא יכ ,רברמ אוה  "תונמחר:לש:תונויצ, לע אל : הכלהפ אלש
 םאה -- .אוצמל ור המ רשא ,הלאכ ונברקב ויה םאו .  הנוכנה םע תודחאה תרכהמ תינויגה השירד ריתב, תעבונה תונויצ לע
 היה םאו + ונאצמ רשא ךררב דחי .וישכעמ ךלנ א" .ךכ ליבשב = ימואל רוסי הל שיש  תונויצ לע--רמולכ  ,"םיצחלנה * םידוהיה
 הארהו הניכנה ךרהה תא האר רשא -- םידיחי וא--,דחא ונברקב = םידימעמ ויה םויחרומה םינויצה ןמ םיבר םיבר םנש אלא ,(אירב
 יכ ,םימת בבלב הדונ אל המל = ,וניעת ונחנאש העשב דוע הילע | ,םינויצ .םתפ קר אלו .רבלב הזה דוסיה לע תונויצה תא זא
 + תוארל ביטיה רשא אוה העת ,לצרה  רידח  ,ונתוררתסה רצוי םגש אלא ,םיטושפ םילייח
 שואה לע ונבל פףעוי לא לבא .ונא םג חכשנ -- וחכש םא ,לצרה קר אלו . הז רצ לועשמב האלפנה ותדובע ימי" תישארב
 ,רישעה "רצמ הז אוה םעמ-רסוח  ףוסיףוס : תוחכשנ ריכזהל אבה  :םוחתל ץוחמ וילע ורבע ויתונש רחבמ בור רשא ',רומגה יברעמה
 , ;,וינע .ימי תא ול םיריכומש העשב בלענה = ,ונימי-ירברב ךכדלכ םיוצמה "םירקמה, ןמ דחא קרו ,וינינעו ומע
 0 ,םולבניליל םג םא יכ ,ונלובגל וריוזחה , היצנרפב תומשיטנאה תיחת
 ּותומצע לכש ,ונמוחת ךותמ .דחא ענהל וליפא אצי אל םלועמש
 . 0 נבט ךותמ תונויצה תא ספת אוה םג - תודהיה יכרצ הגופס התיה '

 וליחתה וז הטלחה לע =- '! הנכסב תדמוע תיברעמה תודהיה, ,שפנה תרצ תרכה, ךותמ הספתשמ רתוי הברה םידוהיה:תרצ תרכה
 הרוצ אלא ןאכ ןיא תמאב םלואו .םינורחאה םימיב םירזוח בוש .יישפנ ,ימינפ ךרוצ .ךיתמ

 הלעב םש םלוא והלעב .םש תא רורב אטבל  תערוי הניא תינומלא ...!!תוער 4 תרחא הפקשה ללב רזתב בוחרל ;ןה םידוחי לש תועד הלא .לכ םלוא
 !הולגנא דולי רמולכ ,ילגנא אוהו--המל | םדאה ינב תא םינומ יכה ,תאז המ, : הרורבו העובק הפקשהו ,ןינעה לע
 תוילגנאה לוקכ .- - חטובו רוש ,סג ,םר לוקו ןהל שרוד שיא יכ ,המאל רשבל = --םדסיפפ, :ותמועל .הנוע .ורבחו .הטלחהב רחאה עירומ -- "ןודנולמ ונשרגל םיניע .תרופאו רעש .תרופא הרלי הצר הנה .םה .חלוג ינב אל םב םיבשויה = םירמוא ןכ | .םוחתל ץוחמ ךשא םירעה תחאמ ,היפור תולגמ .טעומ .ןמז .ינפל א ,סהיבשוי בל אלממ רחפה ןיאש ,םיתב םידוהיה בוחרב .םג שי ןכא האבש ימ איהו ,  תחאה יפמ םידחפ לוק ץרופ -- "7 תי גש םשרגל .לובשב
 ?י% שרוד הז ימ :הנוע-- ןומהה תונכמ ,"ךלנ--ושרגי ?דוע דיספהל שי המ ! ושרגי--ושרגי ! ושרגי

 הז .ןיאש ינפמ ,ויפמ םילמ .איצוהל השק .רחפ עדוי וניא דרכיר רמ םג :ררושמה ירבד .םולוע םהילאמ ךא ;הריש ירבדו--זלה בוחרה
 ,ויבא םע רחוב רבוע -- אוה ?קפוע .אוה הטב .הבסה תא םיראבמ דפוג לכמ .'הכלנ המש חורה היהי רשא לא ףדונה לוהוכלאה חירו וינפ לע ערתשמה םודאה םטוחהו ,וו העשב ול עמשג = הכלח ,לד םע ,ךלת הנא ,הנפת .הנא,

 כ ו - : תורזגלו = תילצונל .המ יכ :ת ידו חי -- תיגלפל ,הל תחא הגבש קר 0 4 : . ?ובותבש ךןויגהה- תאו ךחוגמה ירוחַאמש ביצעמה תא האור אוה .ןיא .םנטואה 2 6 קוחצמ קפאתהל הלוכי הניא--כוחרה ינכ חור לע הבוטל עיפשת התואוצמ :יבר + (אבו ףוס) = ,יתרמא רשא -- יתול תב .תירצונ תחאו תידוהי תחא--תחא ? ! לסחו--םנהש המ והו ;"םירורא םילותק ,--ךל קה הל שי  ןרמולכ ;םינכש ןיא תינולפל .אללכמ עמשמ ךכו שוריפב עמשג עד  ;םה םילותק ? ריגחל  לכוו הז ימ- .?רפס תיבב םה םידמולה .םירז- -םירענ = הככ : םלועל האב השרח שוריג : תרזג :: בוחרה ינב לכל רורב רבדה . לנש .תלדגמ ותשא : 44 ?םהל  עכוגה לכו םחיתומש ירחא  שרדיו  רקחי המלו = == == == ? םורוסיב רמולמ םע תב ,הבכ ירערת הז .עודמ תאו ןתוועב שא מהלו "רוס,ל המ ןרשה םשב ךא  ,דקפמה .לילב םיחרוא המכ םינל ןולגעה טרב רמ = המירהו הדחפ לע לקנב הרבג איה םג ןה ,תודחא תופרחמ ץוח ץראה תפשב לש  דיחוח .וררחב .בטומ--הדוכעה תא .ומצע לע לבקל "ריפה ליאו םא | ץדת אל הלמ רשא  ,ךומב הרוה ,תינלופה "'תסבוכ,ה םג ןה -- ? םייטרפח = ,ןוולגה תא אלמי אל םא םשאה היהי וב אלו- -!ךל עד .,'םירורא רפס יתב/, = ןהינינעב ברעתהל ןיהי הז ימו--ןהיתש םג ןה "תורפות,, ?ןה םג הנדחפתה .ךל ויה אל .וימוב--בותבל דמל אל אוה לבא ןךכל יושע ןוילג "אלט ל ,ילמנא הנדגתו -- ךרבקל ךומסה רבקב תורגה ;תשובל-ךיתויחא יתש  ,הדילמ"תוילגנאה רמולכ ,םדא .ךירצש אוה ערויו ,'רורא סוסנצ , שוש ,עמש עומש "?ערוי ךנואה = ךיתורבח יתש תא ילאש ? וינפמ רתסנ רבד ןיא רשא ,ילגנאה רטושה ,ילגנאה = ןולנעה טרב .רמ,,  אוה טרב רמ | .רחפ ילב ינפ לבקמ טרב רמ םג רטושה .יניעט ךתסנרפו תא המלענ יב  ,ימדת םנמאה ,הרותמ הרבחהו תוסוא 1 בופ .לזמ,: -חורמה תיב לא ותא רוסל | הלשממה : ירחפת לא ,התופה ? הלשממה םעטמ הרוסא ."התסנרפ, יב ,לע 'יאולט;ה .לואוו  ילוא אוצמ תעל---יארקאב אלא תותשל וכרד ןיא ,..הרוראה = :תלרה לע ןגהל רומעתו .חכב הלהבנ הז עורמ ? םיכרחה דעבמ הציצהב האפק " ,תומולהמל איה  היואר --- םוודתריכש .הרוראה ותשא ?ותיחמ אצומ אוה ןיאמ | רשא ,תרוחה הרענה איה התמ וא היחה ,ודש + הוה  ןמזב .ויתונבו לארשי "הכאלממ םילטב םה .העש .יפל .איהש הרוכע לכב --ב ?קסוע אוה המב ויבאו = ינב ויחי ורבל חורה לע אל יכ )רש בה םא יכ ,חורה אל אל



- 

 ול ןוילנ

 ,השרחה הנכסה ::תודוהל ךירצו :, ירמגל אוה שרח ן כו תה הנשי <"
 הנכסה ןמ רתוי הלודגו השק ,היברעמה תודהיל .וישכע םיאבנמש
 ,םינש .וא דחא :רוד ימי ינפל ותוא ונרוגי רשא ,השרחה

 תחופה ברעמב לארשי תסנכ לש החורל םיששוח ונייה זא
 ןוילכה :תנכס  יהוזש י"פעאו , הטעמתמו- תכלוהה התומרל ,דרויו
 ילוא וז הדירי, + םירמואו = םימחנתמ :ונייה  םוקמ-לכמ ,ץורחה
 תורהיה לע השדח חור  הרעָהו םוי" אובי רשפא ;העשל אלא הניא
 םימוחנתה ויה אושדלשדםימוחנת אל סנמאו ."היחתו בושתו תיברעמה
 םיצצונ  תיברעמה תודהיה ךותמו .,השרחה חורה הרעוה :וללה
 םיללפתמ  ,חרזמה ידוהי ,ונא םגש ,םישדח םיננער  תוחכ םילועו
 ,םישבי .םירפסמ םיניוזמה ,םישנא םיאב וישכעש אלא , םתומכשל
 ירמחהו. טושפה  ןבומב  ןוילכ תנכפש ,םיחיכומו ,םשיחכהל ןיאש
 לארשי תסנכ ,איה + תיברעמה  תודהיל. תברוא הזה גשומה לש
 =-רמולכ ,תטעמתמו תתחופ ,התומדו החור קר אל ,ברעמבש המצע
 ..רקפמל דקפממ ךלוהו תחופ הישנא רפסמ

 םיקסועה :לכל .תימדנ :ונתמוא לש התויחצנ התיה התע דע
 ,םלועה .תומוא  ירקוח ןיבו לארשי ירקוח ןיב ,םידוהיה תלאשב
 תוצראה 'לכב : היארו תודע םושל הכירצ הניאש ,תידוסי החנהכ
 הרמב = םידוהיה = םיברו םירפ ךליאו הערפ תומימ .םינמוה לכבו
 הנהו  .הזמ  לודנ המואה תויחצנל רוסי ךל ןיא אליממו ,הבורמ
 רבהליט : ,ןיפור ,ןמרסוו--,םישבי  םירפסמ םיניוזמה ,םישנאה ואב
 בצמ .והמ = ,רורבב :ןיידע םיערוי ונא- ןיא םאש ,וחיכוהו --- דועו
 ;המואה: לש  םיישארה היזכרמ = ינש ,הקירמאבו היסורב םירבדה
 --,בלב השרתשנש תועט אלא וז ןיא ברעמה תוצראל :עגונב : ירה
 םידוהיה לש :היברהו " הירפה .תדמ  תכלוהו .תתחופ וללה תוצראב
 תובס ,ילגרל םג םש הקספ םידוהיה לש" םתובבְתְקו קספה ילב
 . תורחא

 םהיתוריקח  תונקפמ לע :רומעל | םוקמה  ,ןבומכ ,ןאב אל
 םירמאמכ ."םלועהב, ןהילע .רבודי .בורקב---,םירומאה םירקוחה לש
 םיכיישה םירחא  םירפסמ לע רועהל ונחנא םיצור לבא --- םידחוימ
 םיחוקל םירפסמה) ..ןורחאה הרמונב ''גנוטייצ 'רוי,ה המסרפש ,הול
 ,(1905 תנשל .הניוו ריעה לש יתנשה רפס .ךותמ

 8841 -1904  הנשב |: תורלו ודימעה הניוו ידוהי
585 -- 3155 

6 -04 

7 -3056 

8 2 

: 

 הניוו  ידוהי לצא תחפנ םינש עברא ךשמב ,רמולכ

 ! 16% לש ךרעב תודילה
 : היה םינשה .ןתואב הניוו ידוהי ברקב תוהימה רפסמ

 1908--1904 תנשב

5 2 

, 1906--1908 

190%--1978 

1908--9118 

 600 ךרע) םידמושמה | תא םג  םיתמה לע ףיסונ םאו
 ,(עוריכ ,הנשל .הנשמ ךלוהו ףי פו מ םידמושמה רפסמו ,הנשבי
 הכותמ אל אב הניווב .תידוהיה הדעה | לש הלּודנש ,הארנ ירה

 ,םילורגה = םיכרכה 'רתי  לככ  ,הניווש םושמ---הל הצוחמ : םא יכ
 ,םינוש .תומוקממ הילא םילועה * ,םידוהי יפלא .הכות לא תטלוק
 אלמלאש ,דוע השיחכמ שיא ןיאש ,הרבוע יהוז , היצילגמ דוחיבו

 ,הברעמבש תונטקה םירעה ןמ םגו הפוריא חרוממ האיציה ףמש
 ,תויברעמה .תולודגה תולהקל שדח ישונא .רמוח קספה ילב איבמה
 | ,םאל טאל תוברחנו תולדלרתמ וללה םג ויה וא .יִב

 רפסמ

" 

 5 < םלועה <

 . .תולודגה = תויברעמה  תולהקהש ,ןתונ .ןירה = אופיא - היהו
 רסומ .דוסי שמשמה ,הזה שדחה יִשונאה רמוחל הבחב | ופחיתי
 .ךכ רבדה ןיא השעמל לבא ,ןלודגל ןמאנ רוקמ םנו ןמויקל
 םיאגתמה ,םייברעמה :םירּוהיִה לש םרפסמ | ידמ .רתוי אוה לודג
 םֶחַתל .ידכ ,םריל אבה הרקמ לכב םישמתשמו "םתויברעמ, סוחיב
 תלאשלו  וללה "םיסחוימה,ל םהל המ .חרומה ידוהי ןיבו םניב
 םינכומ %ללכב תורהיה לש המויקו תוידוהיה תולהקה לש ןמויק
 אלש דבלבו ,םמצע | לע וליפא הילכ תרזג לבקל םה םינמוזמו
 ...'םתויברעמ, תרהט םגפת

 םימוב. וניאר וז "הרהט, לע .הלועמ הרימש לש .אמגוד
 לע האנק יניעב דימת תטבמה ,ןרייאב תנידמ ..ןכנימב ..םינורחאה
 תולגה תורזגב .םג  וישכע תאנקהמ הליחתה ,התוחא .היסורפ
 ,םידוהי--הנהו = .םירזה םידוהיה לע .היסורפב םירזוגש .,תושקה

 המש אטח>תארי לש הוסמו | ..ןכניממ םג םילוג = ,היצילנ ירולי

 םישועה ,וללה םינלופה םידוהיה : הינפ לע תינכנימה היצילופה

 ,םירחוימ תונתכ ינימב  הריחס
 הסירפהו .תוירבה תא םימרמ
 לוק ,הכרהכ ,המירה  ,תילוטקה

 < םהו -הנומאב םנתמו םאשמ ןיא
 ןרייאבב .לורג .החכש ,תילקירלקה

 תא םימטסלמ םידוהיהש ,תועוז

 ,'וכו  'וכו םיבולעה םינמרגהל :הער םימרוג ,תוירבה . לכה --

 וספתנ הילעש ,הרוחס התואש | ,חיכוה רורבה םנמא | ,גוהנכ

 ,ןילרבב םינמרג םא יכ- ,הואיצמה םה אל = ,םיאצילגה םידוהיה

 "ושע "םימימת,ה םינמהרנהש ,תורחא  םירעבו ץינמָחב ,גיצפיילב

 ,וישבע .יכ  ,םדיב החומ שיא ןיאו וז הרוחסב .בר :רשוע םישועו
 םינמרנ אקוד םיאב = ,ןכניממ תולגל םָיִאצילגה  םידוהיה 'דומעב
 ןיב .םולכ הז רורבב ןיא לבא . םהירחפמ .תא םתאמ :תונקל םירשכ
 םיאצילג םגו םה םידוהי -- .ירהש ,םידוהיה .ושרוגי  ךכ: ןיבו ךכ
 ...םה

 תינכנימה הדעה ישארש | ,בושחל ועטת לאו

 , םיפדרנה םהיחא לע ןגהל ץרפב ודמע העפשהה ילעב םינרייאבה

 ,רגרו רידה תונברב | ,עודיב  ,שמשמ הפוג .ןכנימב !םולשו סח
 לש .ומוקמ תא עובקל לצרה רמאשכ ,"הנכסה, תעשבש ,זירו םרא
 . .םינושארה ןמ היהו = "ומע תרזע,ל שח ,ןכנימב ןושארה :םרגנוקה
 ויפמ .הטלמתנ רבכ אל הזש ,םדא ,םינויצה ןמ היסהרפב לרבחל
 ,אל .ותו יייכנא ירבע, :: איה הרצק ולש המרגורפה .יכ ,הפי הזרפ
 םידוהיה תבוטל הנטקה ועבצא תא וליפא ףקונ והוניאר אל וישכעו
 הזוא ול בשוי גגרובשנגרבו , םמוקממ םואתפ ורקעי אל יכ .,םיללמואה

 ונותעבו ,ייינאפסמד אתקרע,ל ששוחה ,"יסכודותרוא, בר ,ריאמ ריד
 וננובאדל,. : רמאל םילונה לע ןירה = תא .קירצמ  אוה "עטיהביול,

 < םיטיממה ,הלאכ םישנא ןרייאבבש םיאציל גה ןיב םיאצמנ
 וחירכה םהש ,הדבועה איה דאמ דע הביצעמו  ,הפרח ונילע
 םישנאה ,שוריגה יעצמאב םהילא עגונב .שמתשהל הלשממה תא
 י"פע) <: . ;"ושנענ  ןירב = ,םמע דובכ לע  םיסח- םניאש  ,וללה
 ,(818- רמונ "הרופצה

 םימורהו ריאמ ר"רה ירי הרקמ י"פ ע ונירבד ואובי רשפא
 אורקל : םינהונ - וללה .יםירמושה, ןיא 'יאדו לינרה ךרדב -- ,ול
 ףומשל | םירמוא םתא הככ םא ! םהל .רמאנ ךכיפל -- ,תירבע
 בורק אל םא ,עדוי .ימ" ,אבחלו ןאכמ םג .םכתויברעמ תרהט לע
 םיבחרה םירוחשה םכיליעמשב ,םכיתומב לע .ודמעת יכ ,םויה .אוה
 << ,םכישארל תושובח תוהובגה םכיתועבגמ ,םכיתודמ לע םכל :םיררוי
 = ואפק םיללצ \ ;םוקיר םילפפס --- םכינפלו םכיפב הצלמנה  השררה
 , .,ןיא .םדאו .תוממושה תונפב

\ 

 5 יב

 < - םידוהיהו



 ,יקסניצשל .בקעי

 ,תויִלָּכְלַּכ תופקשה

1 

 םנימ לע ונרבד (88---34 'מונ "םלועה,) םדוקה  ונקרפב
 םנ םלואו . םיאטילהו םינלופה לשו ונלש םיטנרגימאה לש םלינז"
 :ימאה ןיב לדבה שי יכ ,דיעמ םיטנרגימאה לש יתחפשמה בצמה
 לדבה שיש םשכ ,ללכב הקירמאל היצרגימאה ןיבו ונלש  היצרנ
 םירחאה םימעה .ינב לש  היצרגימאה ןיבו ונלש היצרגימאה ןיב

 5ש יתחפשמה בצמב ןויעהש אלא רוע אלו ., םיבשוי ונא םברקבש 5

 לש  תורחוימ תורחא תונוכת םג .ונל הלגי םינושה  םיטנרגימאה
 . ןהילא בל םישל יוארש  ,היצרגימאה
 --- ככ

 כ
 ו
 הלעמו .הנש 45 ינב [רנש 14 דע 14 ינכ

84| 8 | 5 || 8 | 8 
 פ | +2 5 |ןכ תו] 2 2
 ם | ₪ ם ]מ ם| מ 3

 85,2|19,5| 2 | | םידוהי | =
 94,8[84| 1.8 [ 0, 8 םינלופ

 8,8| 99,4] 9.8 | ל 9 םיאמיל
 86,8[8,0 | 5 5 | 07 [44,0 | 55,3 | ללכב הקירמאל האיצי

 +0 םירוהי 4 7 | 6
 45,5 |51,5] 8,8 ] 200 |[ 0 םינלופ
 59,8]48,6] 4.1 [ 18 7 םיאטול[
 59.6[40:5 | 6,9 | 9.4 | 89,9 | 57,7 |ללכב הקירמאל האיצי

 םיריעצה .םירכזה ןמש ,תישאר + תאזה אלבטה ונרמלת המ
 (9|61,9) .רתוי הברה םיונפ הקרימאל םיחלוש ונא (4%-- 14: ינב)
 ,(55,899) ללכב הקירמאל היצרגימאה ןמו 59,89( ן9) םינלופה .ןמ
 תונב .תויונפ תובקנל סחיב ,ךפיהל .(9,?6) םיאטילה ןמ תוחפ לבא
 תאו ,(56,4) הרושב ןורחאה םוקמה תא םיספות ונא .ליגה .ותוא

 רזוח הז ןויזחו .(?0,ל) םיאטילה הפ םג םיספות ןושארה םוקמה .
 ,(רתויו 45 ינב) ינשה ליגה לש תובקנו םירכזל עגונב .םג הנשנו
 ונלש תואצויה ברקב תויוצמ תונקו תויונפש ,הזל בק םישל יוארו
 ,(0,0) .דחא .טנצורפל וליפא תועינמ . ןנואו דאמ .תטעומ הרמב
 רע---םיאטילה .לצא ,8,8 דע | םינלופה לצא תועיגמ ןהש העשב
 .(6,9) ל%6 דע טעמב--תיללכה היצרגימאבו 4

 דע - םירפסמהש וילאמ - ןבומ ,םיונפה לע  יומאנש הממ
 ליגה ינב לש םיאושנהל עגונב . תרחא הנומת ונל ולגי םיאושנה

 ,ןורחאה םוקמה תא "םיאטילה םיספות (הנש 44--14) ןושארה <
 םוקמה הא--תיללכה האיציה = ,ישילשה םוקמה * תא --םירוהיה

 3%- םלועה <

\ 

 לינה לש םיאושנל עגונבו , ןושארה םוקמה .תא---םינלופהו .ינשה
 םוקמה | תא ..םידוהיה = םיספות | (הלעמו | 46 = נב) = ינשה
 ןויב .םינבו השא .לעב,.ידוהיש  ,חיכומ הז .רבד , הרושב ןורחאה
 ,דודנל .ובלב זועה ..תאו :תלכיה הא אצומ וניא בוש .םימיב אבש

 רפכב .םהינבו םהישנ- תא םה םיבזוע .; יאטילהו ינלופה :ןכ אל
 הקוחה ץראל .החונמ .בלב  םיאצוו םמצע .םהו המדאה תא רובעל
 .םייחב .רחא לרוג שקבל

 ,ןושארה םוקמה .תא םיספות ונא הנח: ,תואושנל עגונש המו
 םוקמה תא .-- .םונלופה ,.ינשה-.םיקמה. תא -- תיללכה היצרגימאה
 ,הז = ןויזח = אב . ןכיהמ ...ןורחאה- םוקמה תא---םיאטילהנ .ישילשה
 +ןושארה םוקמה תא .היצרגימאה .תרושב תוספוה .ונלש .תואושנהש
 תקפסמ .הניא = תוחפשמ ..תוחפשמ .םידוהיה - תאיצי --העוריה הבסה
 םיכירצ ויה וז הבס ייפעש םושמ ,הוה ןויזחה תא הדי .לע ראבל
 ןיא .תמאבו .,הרושב ןושארה םוקמה תא .סופהל .ונלש םיאושנה םג
 ; תרחא הבס שיש אלא תאז ןיא- ,וניאר.רבכש ומכ ,ךכ רברח
 תינלופה .השאכ - הישעמב .,הארגכ ,תישפח .הניא תידוהיה .השאה
 העשב קר .הקוחר ץראל .  דורנל המצעל .השדמ איהו-  ,.תואטילהו
 הרעשה ,תכמוס איה .וילעו תעסונ איה וילאש ,לעב םש הל שיש

 תא .פפות ונלש תויונפה .רפפמש ,הרבועה .התואב . םג- תעייתסמ וז
 ..תיצרגימאה .תרושב .ןורחאה .םוקמה

 םינמלאה . ,תושורגהו .םישור;ה - רפסמש הזל -בל .םישל יואר
 לודג דוחיב .,.הרושב ןושארה .םוקמה .תא םיספות :ונלש : תונמלאהו
 היצרגימאבש . העשב = ,19%%6 דע  עיגמה -,םירכוה  רפסמ :אוה
 םינלופת לצֶאו - 5% דע .קר .עינמ ולא לש .םרפסמ תיללכה
 . הזה טנצורפה תיצחמל .וליפא :עיגמ: וניא םיאטילהו

 םהיקסע = יפל .. םיטנרגימאה תא - קלחל = הסננ = וישכע
 לכ לע דומעל ןאכ םוקמה ונל רצש ךוחמש אלא ,םהיתוסנרפו
 םיוצמ םירוהיהש ., תויספורפה .ןתואב קפתסנ וז הקולח לש היטרפ
 תוכאלמה:ילעב . ,עוריכ ,םילטונ ונלצאש םושמו ,.הנוגה הדמב ןקצא
 :ילעבמ ינתקולח תא .םג ליחתנ ךכיפל  ,היצרניטאה .שארב םוקמ

 ,תוכאלמה
 --1909/10 תנשב .אקירמא-ןופצל .תוכאלמ-ילעב ואב ללכב
 ---םינלופ = ; 88, 89===|2% ,88ל- -םידוהי ויה 'םהמ ,שיא 0
 עלעב רפסמש ירה ,0,85--1,171- -םיאטיל = ;4 39-51

 ,תוכאלמה ילעב לכ לש עבר דע טעמכ עיגה םידוהיה \ תוכאלמה
 התוא לש ללכב | םידוהוה | םיטנרנימאה | רפסמש | תעב
 ,םיטנרגימאה לכל סחיב :8:6 ןמ .ךתוי תצק אלא היה" אל הנש
 םחיב 4 | ןמ .רהוו תצק- .קר.היה םינלופה תוכאלמה:ילעב רפסמ
 ללכב .םינלופה .םיטנרגומאה רפסמשי העשב ,תוכאלמה-ילעב לכל
 תוכאלמה-ילעב .רפסמ .םיטנרגימאה לכל סחיב 19% .ןמ-רתויל הלע
 תוכאלמה-ילעב = לכל .םחיב 5|!2 דע - וליפא עיגה אל םיאטילה
 , ₪6 ןמ רתויל דע עיגה. ללכב .היצרגימאה תרושב םסחיש העשב

 ןהבש תורחא תוכאלמ טורפג הלאה םייללכה םירפסמה ירחא
 : תודחא תואמל םירוהיה .רפסמ עיגמ

 םיאָטול םינלופ םידוהי יללכה רפסמה | -
 5 50% | 11 םיטיח
 101 066 15 117 תורפותו תוטיח
 1%0 ו 58 18,88% - ץע:ישרחו םירגנ
 58 %8 158 56 םירלדנפ
 ג 110 18 0 םיגגזו םיעבצ
 1 14 9 09 םופוא
 4 00 4 כ םיבצק
 : כ 4 ?,684 - םירגפמו .םיחפנ

 םינולוע 10. 48% 4%



 7 <> םלועה < ול ןוילני

 5 9 401 00 םיעבוב:ישוע

 8 10 9 208 םינקבט

 -- 9 25 5 םירפס:יכרוב

 םה םידוהיה תוכאלמ הברהל | עגונבש ,םיאור ונא ןכבו
 דע עיגמ םידוהיה .רפסמ תוכאלמה ןמ תודחאל עגונבו בורה
 101 ויה םיעבוכ ישוע ק"תמ .ןכ הנה ,האמל םיזוחא םינומש
 - -םידוהי 48% ווה םינולגע גימקתמ ;80% ןמ ר תו י רמולכ ,םידוהי
 ₪88 ויה םירפס יברוכ ה"כתמ ;האמל םיזוחא םינומש 5 בורק
 תוטיח ;6? /;--םידוהיה םיטיחה רפסכ .55%6 ןמ רתוי---םידוהי
 םיספות ןורחאה םוקמה תא .9%%|; --- םירלדנס ;40'% --- תורפותו
 ,109% ןמ רתוי תצק קר אוה םרפסמש ,םירגפמהו םיחפנה

 + םיאטילהו םינלופה | תוכאלמה:ילעב לש .םטפשמ | והמו
 ללכ םיוצמ םניאש טעמכ םינולגעו  םירפס:יכרוכ ,םיעבוב-ישוע
 םידוהיה  ןיא ..,הארנכ ... םיאמילהו = םונלופה םיטנרגימאה .ברקב
 דצמ תורחתהב המצע היסורב םילקתנ םג הלאה .תוכאלמה-ילעב
 רצמ .הנכוסמ :תורחתהב < םה  םילקתנש אלא םירצונה םיבשותה
 תוכאלמה-ילעב :לש :וילגר תא תוקחורה תונוכמהו הלודגה הישעתה
 ןמ .רתוי הקירמאל םינלופה ואיצוה םירגסמו .םיחפנ .םוקמ לכב
 ,םירגסמו םיחפנ האמל בורק םשל וחלש םיאטילה םג ,םידוהיה
 .הל ומדק עבוש . לש. .םינש - יתש םנו עבוש תנש התיה זאו
 םיחפנהש ,םירמואה ירבדב שממ | ןיאש | ,זוחיכומ | וז הרבוע
 םירישכמ תנכהב תואקירבפה םע םתורחתהב דמעמ קיזחהל םילוכי
 ,ונל .הרהזא :ןיעמ ןאכ -שו" הנה  הזמ ץוח ,  המדאה:תרובעל
 . תאש רהיב םירצונה ,םיבשותה רצמ. תוריתהה .לדגת הז עוצקמבש
 םג העודי הדמבו--םינלופה םיספות םירגנהו .םירלרנסה ןיב .םגו
 םירחתמ הלא .תובאלמבש .י"פעא :רמולכ , ןוגה םוקמ---םיאטילה
 םג םיחרכומ םוקמ-לכמ = ,עוריכ ,םיחילצמו  םידוהיב  םינלופה
 ,הקירמאל דודנלו םתדלומ ץרא תא ביזעל םינלופ םירגנו םירלדנפ

 הסנרפו הדובע- תוקיפסמ .ןניא .הקירבפהו הנוכמהש ,הנימ .עמש
 ,םירצונה לשמ וליפאו : וללה - תוכאלמה-ילעבמ עודי .קלחל קר אלא

 הדובע םוקמ רעב השקה המחלמה יכ קפס לכ אופיא ןיאו
 ימ רי ,שארמ .םיעדוי ונא = -רבכו .דוע קזחתו 'לדגת הקירבפהב
 לע םנ הלאה םירברה ורמאנ העודי הרמב ...הנוילעה לע היהת
 , תוטייחה

 םירומ .הברה הקירמאל ואצי תוישפחה תויספורפה ילעבמ
 : םינלופה ןמ ;שיא .110--(רמז:ילכ) םינגנמו שיא 191---םידמלמו
 : םיאטילה ןמ ; םיעברא םינננמו שיא םירשעמ | רתוי אל  םירומ
 םידוהיה ןיבמ ויה םיטושפ םילעופ --- ., דחא הרומו העבש םינגנמ

 ןמ .ףלא רשע:השמחמ רהוי--םינלופה ןמ ,שיא םיפלא- תשלשמ רתוו
 םיששמ רתוי םינלופה ןמ :המדא:ידבוע ,םיפלאל . בורק -- םיאטילה

 --םידוהיה ןמו ףלא רשע:םינשל .בוחק--םיאטילה ןמ ,םיפלא הששו
17. 

 :ימאה ןיב םא . תצק בל םישל יואר םינורחאה .םירפסמל
 ,םירכא יפלא תורשע םינמנ הרזו הקוחר ץראל םיאצויה םיטנרג

 יהוז ירה ,עקרקה לע .םהיתובאו  םה :ורטע הברה תורוד ךשמבש

 תרובעמ ,רפכה ןמ רכאה תריקע לש סצורפה ותואש ,הרומג תורע

 ןמ וא רחסמה ,הכאלמה .ןמ סנרפתהל ריעה לא ותאיציו ,המדאה

 תובס הברה הל .שיי הו םצוהפש ----,הקירבפב .הדובעה

 הפי ןחכ ןיא תובוט תיבנע םושו ,תוילאיצוסו תוירוטסה , תוחירכמ
 ,םהיפלא  תורשעב םירכאה םיאצוי םיה תונירמל םאו = , וקיספהל
 ,הזמ אצוי ,ןכש לכ אל םתרלומ ץראב .םהירפכל/ תובורקה םירעהל
 תא 'םיבזועה = ,אטילבו  ןילופב  םירכאה .דצמ השקה תורחתההש
 םיתרשמ  ,םילעופ  ,תוכאלמ-ילעב םישעגו  ריעה לא םיאבו רפכה
 הריתע איה = ,ךפיהל : ,אלא קספהל | הריתע הניא ,'וכו םינונח

 ,רבהל  ןמיפ = ; םירעה יבשוי םידוהיל הבורמ הער םורגלו לודנל
 םינשב זוקספ  אלש .יד אל ריביסל םיפורה םירכאה תאיציש
 תצקמב החברתנ רועש אלא. ,הבורמה עבושה תונש ,תונורחאה
 תונשבש  ,ףיפוהל ךרוצ ןיאו .ןוילימ יעבר תשלשל הנש:הנש העיגהו
 טעמכ ושענו עבושה  תונשמ רתוי הברה היסורב תויוצמה :, תרוצב
 הנייהת .היתואצותו .םינומ .תרשע וז .תורחתה לדגת ,יעבט  ןויזחל
 + דאמ תובושח

 שי הקירמ אל | ואציש המראה:ידבוע לש םרפסמב ונדמעבו
 רבר:לע ונלצא םירבדמשכ ,תחא הרעה דוע | ריעהל ונבבל םע
 רמוחה תא חקנ ןכיהמ ,םילאושו ףכית םינקפסה םיאב היצוינולוק
 ןבומכ + תאזה  הדחוימהו השקה הרובעל לגוסמהו ץוחנה ישונאה
 יכ ,שחכל ןיא  ירהש ,וז תינקפפ הלאשב המאה ןמ הברה שי
 ונא  םג לבא ,רפכ ןב אלו אוה ךרכ ןב ירוהיה \ טנרגימאה
 םידוהיה המדאה-ידבוע  יפלאב רבכ ונשמתשהה :לאשל םילוכי
 קרוי-וינב  עקתשהלו : היפור תא .הנש הנש בוזעל  םיחרכומה
 םירוטזינולוקה ורחב אל םאה + םיסנכמל םירותפכ תר פתמ סנרפתהלו
 ,"םירמז:ילכ,ו  םידמלמב = ;םירלדנפו = םיטיחב = אקוד = ונלש
 רשא ,ונלש םירכאהש העשב ,המרא:ידבועל םתוא תישעל ורמאו
 :חיר תא ףילחהל וחרכוה , תוקיחר תוצראל תוינאה םתוא ואשנ
 רתוי איה הבושח תאזה הלאשה + קרוי:וינבש העזה:יתב חירב הרשה
 ולבל רשפאייא לבא .רי רחאלכ רתפהל הנתינ אלו ידמ
 הקירמאל \ םיאצויה .,םידוהי המדא"ירבוע לש ןוגהה  רפסמה לע

 םדא םיאלמה | תוטינה ינכוש לע םיפסונ יאדו .םבורו תינופצה
 רמוח ונל רפח יכ ,םינאודו םידמוע ונא המצע העש .התואבו ,בר

 . יעקרק בושיל ןוגה ישונא

 ןיב (8580  םידוהיה םיטנרגימאה ןיב ויה םינונחו םירחוס
 לכ ןיאו .הנומש קר---םיאטילה ןיבו הנומשו םיעבש קר---םינלופה
 ןיידע אוה רעצמ םילחוסהו םינונחה רפסמ ירהש ,רבדב אלפ
 הארגה  יפלש | אלא דוע אלו , ללכב םיאטילהו םינלופה ברקב
 ,םתורחתהב הכרב םיאטילהו םינלופה םירחוסהו םינונחה .םיאור
 תאצל | םיקוקז  םניאו ,םידוהיה םהיתוסגרפ ינבב םירחתמ םהש
 םידוהיה ןיבמ ויה העובק הסנרפ םהל ןיאש םישנא-- .בושח רפסמב
 םיטנרגימאה לכל  םחיב 45 |, ןמ רתוי רמולכ ,שיא 88,440
 םחיב 26%|,-5 בורק -- שיא ₪0,486-- םינליפה ןיבמ ;םידוהיה
 רתוי--שיא 4,195- -םיאטילה ןיבמ  ;םינלופה םיטנרגימאה לכל
 הסגרפ םהל ןיאש םידוהיה לש הזה לודגה רפסמה .8'|) ןמ
 םישנה לש הבורמה ,רפסמה ,תחאה : תובס יתש ול שי העובק
 ,הארנכ ,שי .םנמא .תינשו ;ונלש היצרגימאה .תרושבש ףטהו
 ונלש  םיטנרגימאה ןיב
 העובק הדובע םושל םיחמומו םיאיקב םניאש םישנא םירחאה
 ,,ההפשש ,השדח ץראל םאובב .הלאכ םישנא ,העודי הכאלמו
 םנמז תא קר אל רוכמל םה םיחרכומ .םהל םירז היָיח יאנתו היסומנ
 הלאכש םישנאלו .ךומנ רתויה ריחמב םתמשנ תא םג םא יכ ,םפוגו
 . "העזוודיתב, ילעב .םיללפתמ

 ,חבשל היואר הניא וניטנרנימא לש תירוטלוקה .םתגרדמ

 הגרדמל ּונילע יכ  ,רומאלו רימת תואגתהל םיליגר ונאש . ייפעא
 םידוהיה םיטנרנימאה לכמ םלש שילש טעמכ  .ההובג  תירומליק
 לינה ינבמ םידוהיה םיטנרגימאה רפטמ . בותכו אורק םיעדוי םניא
 סחיב 89 | ןמ רחוי:שיא 12,963 רע עיגה בותכו אורק וערי אלש ינשה
 = | תוצראה>ימע ויה םיזנכשאה לצא . הז .לינמ םידוהיה םיטנרנימאה לכל
 תוחפ - - םיניפה לצאו םילגנאה לצא ; ₪י| , ןמ רתוי תצק הלאכ
 םינלופה לש תוצראה.ימע רפסמש  ,ונתמהנ אופיא אנ יהת .1%% ןמ
 רפסמ .עיגה .םינלופה לצא :. ונלשמ .רתוי  דוע אוה לודג םיאמילהו

 < םיטנרגימאה ברקב רשאמ רתוי הברה

 < רועה

 ל
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 :50 ₪ .דע--םיאטילה לצאו
 ובצממ :עורג .ןכ םג .םירוהיה םיטנרגימאה לש יומחה בצמה

 םיטנרגימאה לש אל לבא  .ללכב = םיטנרגימאה לש  עצוממה

 ושרה תאזה הנשבש = ,רוכול :ךירצ םלואו .  םיאטילהו = םינלופה

 :יא, קרצב ול םיארוק .םיטנרגימאהש ,יאה .ותוא לעש םיחיגשמה

 השמחו םירשע ול ויהי יכ ,טנרגימא לכ תאמ ףקות לכב ,"תועמרה

 םיעיגמ םימהשכ ףסכ גישהל ץורח ידוהיכ .ימו = .םינמוזמב .רלוד
 םירכה תא םירכומ וא העשל םילאוגו םיבורק .תאמ םיול + שפנ רע
 אצמנה םוכסה .ןיא הז םעטמ . "םירשעתמ,ו  .םינורחאה תותסכהו

 ובצמ 5ע ריעהל לוכי הקירמאל ואוב תעשב טנרגימאה ידיב

 1909--10 תנשב ותא איבה ידוהי טנרגימא לכ . לעופב ירמחה-

 טנרגימא לכ = ; םירלוד 18 ןמ רתוי תצק עצוממה  ןובשחה = י"פע
 לכ ןםירלוד 17--ינלופ | טנרגימא לכ | ,םירלוד -46  -יזנכשא
 ,םירלוד 1? ןכ םנ יאטול טנרנימא

 ,תומוקמה | תודא - לע .תורחא  תועידי איבהל ונילע .דועו
 ,איה ךרעה תבר תאזה הלאשה .,םתבשל םירחוב םיטנרגימאהש
 תערש ,היצרגימאה רודס ןינע יולת הנורתפבו .,ונוריעה רבכש ומכ

 הזל ..שידקנ | בורקב .ןורחאה .ןמזב וב .תלפטמ ירבעה להקה |
 תועטש | .,רמאל .ונא םיכירצ םעפה םג לבא :,הדחוימ הפקשה
 היצרגימאה תא איבהל תלוכי .םוש ןיא יכ = ,םירמואה ידוב = איה

 םהירבד לע .היארל .. םיאיבמ  .םהו = אוהש ,לכ .עובק .ררס
 רפסמ .תחפנ אלש יד. אל הנורחאה  הנשב  םגש  ,הרבועה .התוא
 רועש | אְלא ,קרוי-ונ . ךלפב | ועקתשנש : םידוהיה = םיטנרנימאה
 הָהובע יהווש : ,הדוי .תער<רב לכ ,(* האמל דחא זוחאב .הברהנ =

 ךלפמ ונלש האיציה םרז תא דוחיבו האיציה םרז תא תומהל השק =
 רתוי הכותב = הוכר ,קרוידונ ריעה ,הירעמ תחאש = ;קרוודונ <

 לטבל רשפאהיא וז הלהקל שיש ךשומה חכה תא ., םידוהי ןויליממ =
 ודגנ דימעהל רשפאו רשפא לא , םייתוכאלמ | רודס  ינומ .ו"ע
 ,ןבומכ ,הכירצ ,וזכ הדובעו ,םירחא םיכשומ תוחכ
 עברא וא שלש לש ךשמב אלו ,בר ןמזלו הבורמ היגרנאל
 השענה לע החוקפ ןיעב טיבמה לכ .התושעל  רשפא םינש
 הרכחה השועש המ לע קר אלו ,ונלש  היצרגימאה עוצקמב

 םשוחש ךותמ םמצע םיטנרגימאה םישועש המ לע אלא  ,תיבויקה
 שאר לע תפחרמה הנבסה קמוע תא םהל הלנמ אירבה ועבטה \
 תושעל הברה רשפאש הרוי  ,קרוי"ונל םיאבה .םישדחה םישנאה
 םייחה ןמ דומלל וניתורבח וצר קר ול  ,היצרגימאה רודס ןינעב
 .םהילע "רבנתהל, אלו

 ! םיכלפב ועקתשנ םירוהי םיטנרגימא = = <

 יחול = <

 81,971 -- -- קרוי-ונ

 ?,508 --  הינבליסנפ
 8,380 -- | םונאיליא
 4,694 --  םטשוצסמ

 ,האלה ןכו %60,8 -- | יסרזדיונ

 םישש מ רתוי  םיראשנ קרוידונ .ךלפבש איפיא ונא םואור =
 קרוי"ונ .ךלפב .וראשנ ללכב !םידוהיה םוטנרגימאה לכ .לש 'צורפ

 םיטנרגימאה ןמ ,םיטנרגימאה לש 'צורפ העבשו םי רש ע קר =
 רשע-השמחל .בורק--םיאטילה ןמו 81 ₪ קר ןאכ וראשנ םינלופה
 םידוהיה םיטנרגימאה ןמ ועקתשנ ונינמש םיכלפה תשמחב ,'צורפ
 לב לש .צורפ הששו םינומשמ רתוי רמולכ ,שיא ל
 הלאה םיכלפב .ועקתשנ םיטנרגימאה רתימ  ,םידוהיה םיטנרגימאה

 2 ..ןמסורג לש ה 30 "מוג ."טעווסואר, וע 0
 : י

 -ימאה לש וז םתוטנש .ףיסוהל ךירצו ,'צורפ הש שו םי ש ש קר
 םירעב ---ןוכנ רתוי ,םידחא םיכלפב קר זכרתהל .םידוהיה םיטנרג
 אלא ,תקזמ היטנ הניא ללב ךררב  ,םידחא .םיכלפ לש תורחא
 והזו . ץעורל ונל ךפהת אלש ידכ ,יוארכ הב  שמתשהל ץוחנש

 . היצרגימאה רודס דוס

 ,ןאמכיפ בקעי

 .הָיְּבִרְְּב תוברע יב
 ,הָמַּכ ה ּובָהַצ םיִרָה תובְטְע הפ
 וםיִמרְּכַּב רָבָּ רֶעוּב .ריִצָּב םֶדאְו

 ,הָמחה רוא כה לַע דוע ךּוסנ ךא

 , םיִמָיַה דוע םיִוָר טקש ץיק ןִחְו

 .םיִרָהְּב רָבְּכ תולוקה וטעָמ םִאְו
 ,םיעְבְצַה םוי לֶא םויִמ םיכעודו
 ,םיִרָדָעָה םיִצופְג דוע םיִחְטוּב ּךַא

 .םיִעָ .דוע ןנער הָשימְכח בו

 הָביִהְצמּו ,קרָי םֶריִתַה הָרָש םנ
 והרדוּב דוע הָינושמש םיִנגב

 הָעְבָנַה לַע בֶרֶע  תַטְלַעַבּ
 , הָדָעַה הָרודְמַה ליִנ קתַמ הּכ

 םיִעְורָה קר .הָבְרַעַּב דוע שיא ןיִא

 .םיִבַצנ הפ םיִגנָאשְו םיפּוזשה
 םיִעַו תוחור .,ךרֶאְו םויה םַח ףא

 . םיברע דע רקבה ןמ םיִּכר חכ

 םיִמָרְכַה ןיִּב עַתֶא תוחּורָה םִע הפ
 ,םיקד ריִצָּב תוחירו לצו רוא ףומש

 .םיִמְנ יפעש .םמאל ימי םירבוע הפ

 ..,םיקחרָמּב םיִפחְרְמ םיִרָיְהְּב םיִלָפַצ קר

 ,..םשְגַה ןואש הלוע רקפה אמ

 ,םֶשָנַה ןואָש .הָלוע רקבה ּאְמ

 ,יִנועָמ גַג לע ינוטונמ קַפּדְתַמ
 . לָפֶאו ףלוה יג .וריִשל ץק ןיִאְו
 דָבָכְו .בָע ץֶבָר רַעיַה בג לע
 רָהָהְו ,םיִנִע עמ קַחשה

 ,ושאר יִסְכְר ודב א ל רָאָה םִהְתְּב
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 ץֶּבַצְבִמ ךר ולַצ תַשְרָה דעְבּ
 .ילָפֶאָה םָיַה בָלְּב לדג ןיִנַתְּכ

 תּוריִחְמְב ול דָרַוי םֶלוע לע רָבְכּו

 .הָורָו םח ,ןויס ליל ,רוחשה ליל םג

 רָּתַפְסִמּו ךלוה יפִנכ אבַחְמְבּ

 ,םיִנצְִר ,דעור ,ירירע בְס לכ
 . םיִרָהָה לע טלוב דֶדּוב עַבָג לכ

 ,םיִלְבְש שאר ץֶרֶאְל דע ּופְפּכ , הֶאְר
 םיִפופצ ,םיִדְרָח ּודָמַע בָשַעָה ינקו
 , םכָרִד יִדְָּב הֶז .דָי לע הֶו
 ןוחְטְבּו דַחפ ּוהְרָי םֶתְמְכּ
 ..יהָבּוזעַה ץֶרֶאָה לע הלל םַע

 אָצִמְי רָשֶא .יִל רָז ליל לילה
 ,רותסמ ול ךְּב ףדרנ לב רומל לכ

 ,ּךַפַנַכ תַחַפ יתוא .םג אָנ ינחק
 .הָריִּתְסַה אנ ,חַדִנְו רג ,יִתּוא םּ

 ו, םא קיחבכ ּךְלַצְב ,בוטו ךר ליל
 ,רופצ לכ םִע חטב בפָשֶא רקב דע

 ושאר דָרָח .איצומ אָשְד הנק לָּכ םֶע

 .םותיו ךר דַעורְו הז הָעָשְב
 ,רָרָח .לועְבִג קר .ינַא םנ .יִנְרָמָש
 ;ַחוה לָכָל רֶקפָהְו דָדוב 'חַרֶפ הנק

 ,ויַתונויזח דבּכִמ חש ישאר ףא

 ...ץֶרָאְָת לע קפְרֶתִי ףר ןָצְנְכ
111 

 , םכילעדםולש

 ,ורָבְחְל .םֶדֶא ןיּ
 (.םיתחופו םיבלוהש םיסופט)

 םישגרתמו םייחה | ,םינושה םיסופטה ןיב :  רבחמה רמא
 םיפוצרפו = תוירב .ינימ .אצומ התא | ,םידוהיה-בוחרב | ,ונבוחרב
 םיתחופש ,ונמלועמ קלתפהל םתעש העיגהש ,הלוגסהיריחי  ,םידדוב
 ן ורורל האנה םרוג  ,לארשימ ה י ח שפנ רייצמה לכ , םיכלוהו
 םויק וליאכ -- = ,תוקלתסמה תוירבה הלאל  ןויצ דימעמה לכו
 ךינפל תורמוע וללה תוירבה | ..ברחנו ךלוהש םלוע = ,אלמ םלוע
 ...'ןורחא רוד עדי .ןעמל ,רפסב ונבתכ ,ונרייצ, :ןנוקת תועבותו
 ,ארוקה ידידי = ,ךינפל בירקהל יתעדרב שי הלאה םיסופטה | ןמו
 ראשה תאו , רתלאל ,הזב ךל ןַתונ ינא םתצקמ .המלש הרובח

 ,ךכל תרשכומ :העשה אהתשכ ,אבהל ,חינמ .ינא
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 .הָּבַטַה ףְלּוויַחנ

 אוהש יפכמ םיתעבש לודג םירופכה-םוי ברע היה ילמלא

 תולכל חבטה ףלוולחנל העשה הקיפסה אל זֶא םג זֶאדיכ ,דימת
 .הלודגה .החנמה תלפת רע והכאלמ תא

 חבטה ףלוודחנ :הבורמ .הכאלמהו רצק םויה וישכע םלוא

 .הליחמו החילס שקבל ,ריעה ישנא לכ .ינפ תא םויה .רפכל ךירצ
 לכמו ותונחב רשכ רשכ םינוקה הלא לכמ | ,וינכשו וינוק לכ תאמ
 ךומס .העובק םתונחש  ,הלאמ  ,תחא הנוכשב ותא םירדה הלא
 =תיבב ומוקמל ךומס עובק םמוקמש ,הלאמו ,רשבה"קושב ותונחל
 ,םיחבטה לש שררמה

 עגפ אלו חבטה ףלוודחנ וב לקתנ אלש ,ריעב םדא ךל ןיא
 דחנ אוה ביואו רצ שיאש םושמ אלו .הנשה .תומי ךשמב הערל וב
 ער ובל-רציש םושמ == ומצע לע 'דיעמ אוה ךכ--אלא * ;הז .ףלוו
 , ולוכ םלועה 'לכ םע חננתהלו בירל "ואישמ ערה ורציו  ,וירוענמ

 בוש ,רשכ .רשב תונקל קישב רשא ותונחל תסנכנש ןויכ
 אלש ,ךל הטבומ ,םולכ אלב ונמיה רטפהל ןירוח-]ב  התאדיא

 לוע אל לע םיננוצ לש ןותיק ךילע קירי םא:דע וינפ לעמ ךחלשי
 . ךפכב

 : ולצא תיבדתלעב הסנכנ
 %יח רשב ךל שיה ,ףלוודַחנ בר --

 ףנוצר םא ,הלבנ רשב + יח רשב יל ןינמ +יח רשב --
 + . ,בורל .ילצא \ יאצמת ,ךכב

 :וא

 ,הפי קלח יל ןתיל ךנוצרב .אהי ,ףלוודחנ בר --
 ;,שממ קלחה ותוא ךל ןתא יכ ,חוטבו ךומס ךבל אהי --

 + .:ךל \האנ-אוהו ול האנ תאש
 !וא

 ,רז .החורפ הלבנ יל תתנ המל  ,ףלוודחנ בר --
 ? ךממ

 תחא החורס הלבנ יכ ,ךימימ תיאר יכו + החורפ הלבנ --
 ...+התרבה ןולקב דבכתת

 תבטה ףלוודתנ היה ולאב אצויכו ולא םיפודגו  תופרחב
 זתולעבב םאו ..ריעבש םיתבה"תולעבב = ,ויתונוקב  דימת . עגופ
 ,תחרשמ הרענ , ןכש-לכ-אל ןהלש . תותרשמה תורענב ,ךכ םיתבה
 , הדלוה"םוי תא תללקמ .איה ירה ,זילטאל ךליל התעש העיגמשב
 וא ': הָקְְת אל חבטה ףלוודחנ לש ותונחב יכ ,שארמ איה תעדוו
 וא ,הטמל הלעמלמ המוחש הלגע לש ןושלב הינפ לע ףילצי יב

 הנשרגי יכ וא ,החיב רשא םירצנה-לפ תא השארל הל שובחי יכ

 ! הבר :הפרחב וינפ לעמ
 םיחבט הברה .! רחא םוקמל םולשל יכל  ,יתנוי ,ךל יכל --

 .ידעלב םג ומלועב אוה-ךורבדשודקהל ול 'שי

 אוה חבטה ףלוו"חנ | ,איה תמא | ,םולכ ךכב ןיא .םלואו
 . וינוק .והובועי אל ןכדיפ-לע"ףאו  ,עגושמו ןסעכ ,ער ורוסש' ידוהי
 ףלוו-תנש .יפל  ,רחא םוקמב : רשכ רשב םהל .שקבל / וכלי אלו
 ,םיעדוי לכה .םלוכמ רשיהו בוטה . םיחבטבש בוטה אוה חבטה
 :וירבד לכו , קדצ-ינבא וינבאו .םה קרצהינזאמ ףלוודחנ לש וינזאמ .יכ
 יטוחשמ ךינפל חנומה 'רשבה יכ :,ךל רמאש ;ףלוודחנ . קדצו תמא
 . וירבדב קפקפת לא -- ,אוה לומתא"םוי

 ובכל לגע לגר ףכ וא דבכה לע תרתויה תא ,לוחטה' תא םויב

 , הריתי הלעמ תאז .דבלמו ..הלילב . וירחא רהרהת לא -- , הבשה
 תותרשמה :תורענה םע אינונק תושעל וכרה .ןיאש ,ףלוו"חנל ול שי
 תולכנתמ הותרשמה תורענה  ךכיפלו ,םיחבטה  ויהבחל די .תהלו
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 ּ ו 34 םלועה <
 = שא . < - , שדי נשמה ב מנכ ובוצנ ג אוצב שנ- ל- יקננש =אנ>שמא אנ( < בל =

 עורקל רימת םינמוזמו  םינכומ םיחבטה וירבחו ול ערהל םוי לכב
 ,םכרר לע ףלווזחנ רמוע תיחשמה ןטשכו ער .עגפכ = ,.גרכ .ותוא
 השקהש ןויכ .אוה ףרועדהשק | ידוהי .םהל אוה םנורגב םצעכ
 רושכ .; ,ומוקממ | וזיזהל .רשפא-יא בוש- -ופרע. תא .תחא םעפ
 .הטוחשה | םדוק הז

 ,והארמ םאר תופעיתכ .,רוש .הארמכ ףלוו-חנ לש יהארמ ףאו
 . םידי .יתש לעבו םימורא םינפ לעב . : ,םיפתכ לעב = ,המוק לעב
 םד ויניע .תואלמתמ = רימ --- רשבה לע .ומוררק תא .םירהו .רמע
 רושה וא-הטוחשה  הרפה וליאכ . ,המוד ; ןהב :תספות החיצרה שאו
 תא קרמל .םתומ ירחא :םניד .רמגנו םהייחב ואטח .אטה .חובטה
 . + . ומוררקו .ףלוודחנ ירי לע .רבקה-טובח  תוצמ םייקלו  םנוע

 וינפמ .םיאריתמו .ריעה ישנא וילע .םירמוא---'ןיוזמ םיטסל,
 ..קיזהל .הכררש ,תפרומ :היח .ינפמכ

 ןכיררמו תוירבל .ףלוו:חנ רצימ הנשה .תומי לכב םא .םלואו
 ימי ,םיארונה : םימיה םיעיגמש דע .אלא"הז .ןיא .ירה = ,החונמ
 ןיא .בוש ,הבושתה .ימי  ,םיארונה םימיה ועיגהש -ןויכו  ,..הבושתה
 . רחא שיאל .היהו ףלוו:חנ ךפהנ ,חבטה - ףלוודהנ | הֶא  ריכהל

 ינפמ .רחפמו .אטחהאריו .םימשדארי  ,אוה וינץ  ,אוה  ריסח וישכע
 םע טטוקתהלו .בירל לדח = .תומה-ךאלמ ינפמ .דהפמכ ער .םולח

 לטבמו םיתבה-תולעב םע וגהנמב בוטו  ךר השענ .םיחכטה ּוירבח
 ףלוודחנ  ותוא הז ןיא ,אל . תותרשמה תורענה 'ןוצר ינפמ ונוצר
 אלש ההע .בוצחי בוצח רשבה | הא ולופא . הנשה תומי ראשבש

 ,תחנו ,הבושב אלא = ,דימת וכררכ = ,החיצר"תמחו | סעכ .ךוהמ
 <.רחא 'שיאל .היהו חבטה ףלוודחנ ךפהנ . הנינחו םימחרב

 ותבאלמ תא רומנל זררומ .והירה .,םירופכה"םוי .ברע עיגמשכו
 ,רהשה תולע םע  .ןושאר ןיגמב .ללפתה רבכ .תירחש .,רקוב .דועב
 לב5  ,תיבל .תיבמ .ךלוהו .בוט-םוי ידנב .וישכע .שבול .אוה .ירהו
 שקבל .,םהינפ תא רפכל = ,ויערוימו וירכמ לכל | ,וינבשו וונוק
 : ויתונוע לכ לע הליחמו החילפ םתאמ |

 םכדובכב יתעגפו- םכדגנכ םירבה יתחטה אמש ! בוטים -- =
 המיתחב םכתא ךרבלו םכינפ תא תוצרל אב ינירה ,םיתפשהיוטבב
 . הבומ<

 : םירמואו ול םינוע \

 , לארשי .לכלו ונלו ךל חלפי אוה"ךורב-שוהקה - ,םתא םג --
 תרכ ,שבד-תגועב : ותָוא .םידבכמו  .תבשל והוא .םישקבמ

 ,םויה =

8: 

 ,גָיִדַה לֶאיִרְוע

 הירב :םדא .האר;אל :ןיירע ץראו םימש םיהלא תושע םוימ
 ,גיידה לאירזעכ תינזגרו .תמעזנ

 -תובנש : ,תומעזנ םיניעו. םימעזנ = םינפ .לעב םעזנ ידוהי
 קָּבִרֶה .וליאכ ויוחל לע ונקזו רקודו השק ומפשו תותובע ויניע
 ןיבו המחה תומיב ןיב .ןיכומ 0 דגב שובל אוהו ,םרא ידיב
 םייח :םיגד חיו, ,וקיחמ .ול .תורשונ : ויתויציצו ,םימשגה תומיב

 לש  ונקויה"תומה יהוז---תבש"םוחת ידכ קוחרמל ונמיה .ףרונ
 , גיירה .לאירזע .

 החיגשמו = ותוא. האור .הירב :םוש ןיא  עובשה תומי לכב

 ;קושב .הלגתמ :אוה = בוטדםוי ::ברעבו  תבש ברעב קרו . ומווקב =
 הלגעה לע . םיגד 'חנועט :.הלוכ = ,החובג הלגע : 5יבומ אוהשב
 חינשהל .הובישוהש ,םידוקנ. םינפ תלעב :הרוחש הלותב .הססונתמ

 ,תגיידה .הטיימ ., לאירזע - לש ותשאו ,:םיניע .עבשב םיגדה לע

 ,הלגעה ריל ןאכ תרמוע .איה 0 יףיש ןיב ו תידוהי השא
 ו 0 \ב

 0 ל

 לאירזעו . םיניע עבשב .םינרה לע | החינשמו .הדיב סלפ .תוחוא
 עבשב םיגדה לע חיגשמו ומוקממ וז וניא :אוה ףא ומצע גיירה
 . םיניע

 דובכל--לארשי ישנ---- םיסכרפמ --- םייח---םיגד---םוגד --
 ! תבשה

 םֶה לוקב זירכמו  ותלגע: דול = גוידה ל רמוע .ךכ
 לעמ | ןיע .ערוג. .וניאו ..קושה .לכ: ינפ-לע .לסלוסמו האנ ןוגינבו

 ןהירי  תוחלוש ,םירבעה לכמ הלגעה -לע | תואבוצה  .םישנה
 ,םהיריגא 'ךותל  תוציצמ - ,םהישארב תוששממ. ,םיגרב תושפשפמו
 אל הזה רבדהו -- םנמב :לע: וא :םהיניע לע החרצ עבצאב תופקונ
 תא שרגמ והירהו ,ו5 איה . הבעות .,גיידה .לאירזעל  אוה ןוצרל
 : הפיזנב ןהב .רעיגו הלגעה לעמ םישנה

 ! שפשפל ןכל :בר ! תוחורה ' לכל --

 רזוח = ,תוריהמבו .יאשחב םירמאנה + ,הלאה  םירברה ירחא
 האנ | ןוגינבו .םה = לוקב-:בוש- :ןירכמו-;-ותרובעל | גיידה = לאירזע
 : קושה לכ ינפ-לע לסלופמו

 דובכל---לארשי - ישנ --- םיפכרפמ--םייח---םיגד--םיגַד
 ! תבשה

 הדושח ,תתרשמ םאו איה תיבדתלעב םא ,תירוהי השא לכ
 ןיא : רמולכ ..היפוצ  ןיעל = איה 'הקוקוש | ,גיירה לאירוע יניעב
 ןיד לבא ןהבנגב הדי חלשתש ,לארשיהתבב .,הלילח ,דשוח אוה
 םא וליפאו ,השא םתס :ומעטל :ךליה. . גיירה .לאירזע . ינאש םיגר
 רחא גד םילעהל הלולע ,איה תינקדצ םא וליפאו ,איה הרישע
 ,אוה--רמוא :,'םינד, :םיאור ןיאב  :הילכב :ומישלו המוהמ .תעשב
 המפו .,.. "וב רומעל הלובי .תיב:תלעב לכ .אלש :,ןויסנ תקזחב 'םה
 ,הלגעה לע תואבוצה ,םישנה .תחא .: ךוהטדאל .ההקמ .הרקי םימעפ
 תפוטו הילע דמוע גיידה . לאירזעו ,ריב תספתנו הריבעב תלשכנ
 לכהו ,הלומהו ןואש םוקי זא ,  תוצוח לכ שארב הינפ לע גדב הל
 תא םיבזוע םיקוסעו : םידורט : םידוהי \ . ןופאה םוקמ לא םירהממ
 םידמוע ,לוע לע = םירהועתמו :'םישגרתמו = םיסנכתמ ,םתכאלמ

 עבתת יכ ,וז .שפנ:תבולעל הצע. םיאישמו .הכומה השאה ןימיל
 םלואו . םיהלאה דע \ והאיבתו - והכשמת :יכ וא ןירל הבילעמ תא
 עקתשמ ךכיפל .,באכה ןמ רתוי הלודג ,ראמ הפרחה הלודגש ינפמ
 .היה אלכ היהו ןינעה

 וביטב .תוריכמו גוידה. לאירזע תא .תועדוי ריעה ישנמ תובר
 םה שרוק ,רכומ אוה רשא \.,םינהה יכ | ,ןה | תועדוי .רבכמ
 וליאכ ,גיידה לאירוע לש = וינרב = עגונה לכ  .העיגנב םירוסאו
 . וניעדתבכב עגונ

 תובוט םינבא לש תחא ארטיל רעב םויה ץופחת המכ --
 ,ריעבש םיתבה-תולעבמ םישנה תהא ותוא תלאוש -- + תוילגרמו
 , הלגעה לע הנטקח העבצאב הזמרבו קוחרמ הלס םע הרמעב

 לאירזע הל הנוק --.! תוכוט םינבא .אלו--,רכומ ינא םינד --
 , תומעזנה ויניע לש דחא : טבמב  וליפא התוא הכזמ וניאו גיידה
 --םיגד --םינד -- :לפלופמו .האנ ןוגינבו םר לוקב 'םייסמ והירהו
 ..!לארשי  ישנ--םיסכרפמ --- םייח

 ןשפנ הקשח .ןתמהב םישנח וילע  תורמוא---"לוונמ יוהי,
 ןריב רבדה ןיא לבא ,רובעלו וילעמ תוטשל ,ונממ קיחרהל ראמ

 יכ דע ,גוידה לאירזע .רבלמ ,םירחא םיגייד ריעב ןיא : ותושעל
 ,לוח הְתבש תא ,הלילח ,תושעל לארשימ השא לכל תפקשנ .הנבט
 התימ תומל הל 'חונ לארשימ השא יכ ,םיעדוי לכהו ,םיגר אלב
 ,לוח התבש תא | ,הלילח ,תושעלמ הימולע ימי םצעב הפוטח
 התימה רחא ול ןיא :,הפוטח התימ תמש םדא: .יכ .םיגד 'אלב
 ,התשעש ,לארשימ השאו ; רבלב םנהיג"ירוסיו רבקה-טובח אלא
 ==םויה תדכ ,הרועפל * םיגר .הניכה אלו לוח התבש תא .,הלילח
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 הל יובאו הזה \ םלועב הלעבמ הל יוא !הל יובאו הל יוא

 ,..[ אבה םלועב

 תמפשהל ףכית םישנה תווררומ .םירופכה:םוי ברע עינמשבו
 . ןהב ןחור רוע לכ" קושה לא * ןהילס םע .תורהממו רקובה
 ,םינדה  תיצמ תא  הנצמחתו דעומה תא הנרחאת אמש ,הריזג
 רחש םע  םיבשהל םירופכה"םוי ברעב גיידה . לאירוע לש וכרד
 ןיידע םידוהיה ראשש העשבו . רקובה דע  ותכאלמ תא תולכלו
 םיניתממו םיפופצ םירמוע , תושרדמ-יתבלו תויסנב"יתבל םיסנכתמ
 שדקתה רבכ .גיידה לאירוע העש התוא ,םיאבגה ירימ שבר:תונועל
 ןיכומהדדנב תא לאירוע ריסה | , בוט-םוי רובכל שבלתהו רהטָהו

 תותבשל ול תשמשמה ,הקיהבמו הבע המופק שבלו וילעמ
 . קוחרמל הנמיה ףדונ םייח םינד חיר ןכ-יפ-לע"ףאו ,םיכוט םימוו

 םימירקמה םיזירזה :ןמ היהי יכ = ,גיירה \ לאירזע לע \הקזח
 םדא לכל ןושאר ,ויקסע. תא  רומגי םדא לכל ןושאר :הזה םויב
 -תיבל אובו םדא לכל ןושאר = ,ולש תקספמה הדועסה תא לכאי
 תועש עבראו םירשע לתוכה לא רומעיו ותילטב ףטעתי ,שררמה

 , דחא עגר וליפא חונל .בשי אלו | ,ומוקממ  זוזי אלו  ,תופוצר
 עמשו אל שיא -  היהת שחלב הלפת גיידה .לאירזע לש ותלפתו

 --הנפוטשת םירתסמב הבורמ עפשב רירוי רשא ויתועמדו ..ולוק תא
 . ויתועמד' תא הארי אל שיא

 ,העש יפל ,םוקמל םדא ןיבש םירבד פה הלא לכ םלואו
 ןיבש םינינעה תא רומגל גיידה לאירוע בייח * ,לודג םויה רועב
 סנכנ ,ויתונוקו וינוק יחתפ לע ריזחמ .אוה ירהו = . וריבחל .םדא
 לכ לע  הליחמו החילפ םתאמ שקבמו .םהינפ .הא .רפכמ -,,םהיתבל
 : ויתונוע

 םכרובכב יתענפו םכדגנכ םירבר יתחטה אמש ! בוטדםוי --
 המיתחב םכתא ךרבלו םכינפ תא תוצרל אב ינירה ,םיתפש"יומבב
 + הבוט

 : םירמואו ול םינוע

 , לארשי : לכלו ונלו ךל חלסי אוהד ךורב-שודקה :םתא םג --
 תרכ ,שבר"תגועב :ותוא םידבכמו  הבשל :ותוא .םישקבמ

 ,םויה

2 

 ָטַלְמַה אָטֶנוג

 , למיז .בר לארשיב ומש
 ,ותיירב עבטט אוה ער םהאש
 ,ותעשב

 ןיטינומו חבשל םסרופמ רמלמ אוה למיז בר ,איה המא
 אלפנ שרוק-ןושל לעבו אוה ךינת לעב יכ ,ריעה לכב ול ואצי
 ,וידימלת תא הכמ :אוה רשא ,תוכמה םנש אלא ,והומכ .ןיאמ
 ,.ןהוככ .ןיאמ ןה תואלפנ תוכמ יכ ,ריעה לכב ןחל ואצי ןימינומ
 לע ותרבעב הכמ ,הלמה ילב וידימלת תא רסימ הז למיז בר
 ! שפנה תא" 'גרוהו 'רקדק ץחומו יחל רמוס ,לאמש לעו ןימו
 ותואל  החמומ : והומכ ןיא -- תוקלמה ןינעב  לודג וחכ .דוחיב
 לע .ךנחש ,םינומש :ןב = ןקז אוה רמלמה למיז .בהש יפלו !רבד
 ריעב ןיא :ךכיפל. ,הברה : םידימלת  רימעהו .םידחא תורוד ויכרב
 יכ  ,םותבה"ילעב 555: אנדחדגנ .ראפתהל לכוי: רשא ,רחא מעמכ
 ,:.אטנונ .למיז :ירי-לע: ופוגב ,הקל אלו .וימימ העוצר םעט םעמ אל
 == וינפב אלש .וחבש תא  רפסל  ונהנא .םיבייח .--- אמנו למי
 + ינשה  ינפ"לע .רחאה תא .רכבמ ניאו .תוקוניחב דובב גהונ .ונוא
 ןב: םאו אוה .םירישע ןב סא ,חרפ "אל  :םאו .קוניתה חרס םא

 ,ךעירוהל + אטנונ ול .וארק 2
 אטנונכ ,חצורה .ותואכ ,ירזכאו ער

 .. ;"תרצונ ךכל יכ ,לפפסה לע .הלעו ךל, :ותד תחא -- םיינע
 למיז יניעב .אוה  קוחשב == וידימלתב * תוקלמ ןיד םייקל

 ריעצ ןיידע  אטנוג למיזשכ  ,ןנוקתכ יםינש ויהשכ ,רבעשל  ,אטנוג
 רקוע היה :  וידימלת ךונהב םחר עדי אל \ ,םימולעדחכ וחכו היה
 ירלי תא השועו םירבא קרפמו עורז רבשמ ,רעש שלותו ןזוא
 ןיסח ידוהי +ותומכש אטנוג ךיניעב לק יכו = .םימומדילעבל לארשי
 ןשעמ  וניא .תומצע לעבו המוק לעב .ןשבה ךלמ גוע .ןולאכ
 שמתשמ וניאו שיייי -התוש :וניא ,קבטדתקבא חירמ וניאו תוסוריפפ
 ,הררענ אל ןהמ תחא ,ויפב ול תומייק = וינש לכו ,,םיפפשמב
 .ףסכה ןיעכ ןהל  הארמו ,תורופס ויתורעשש ,שולק ןקז .ונקזו
 = ויתותסלו ..ףלקה ןיעכ ול הארמו  ,קיהבמו קומצ וינפ רועו
 ,ול םיקומע םיטמק --- וחצמו  .ןהמ תוטלוב תולודג .תומצע יתש
 + איבלכ ול לוקו  ,םידינ תוגרושמ  וידיו .םיטמק יבגדלע .םיטמק
 םיארונה םינפה לע העיפומ קוחצ"תב םדא ןיע התאר אל  םלועמ
 םיבוט םירבד ,וינבו ותשא וליפאו ,ןזוא העמש אל םלועמ ,הלאה
 לש .תוקונית תובלב = תוהקב ררועמ .רכר ךל .ןיא -.,ו פמ םיכרו
 רומלל אטנוג למיז לא ךחלשא חבה,  :םויאה ירבדכ ןבר תיב
 : 3! ורדחב הרוח

 , .ריעב ורכז הזו ומש הז = = יחצורה .אטנוג,
 .ננודכ ךר .השענ הז אטנוג זאש " ,הנשב שי .רחא םוי קרו

 םיקומצה םינפה . םיכלוהו םירזפתמ וחצמ יבנ:לע םיקומעה םיטמקה
 םיתפשה \ לעו .,םיקימסמו תצק םיבהלתמ ףלקה  ןיעכ \םיקיהבמהו
 וז ןיעב ,המונעו ל קוחצדתב .הריאמו תילגתמ  רימת . תומעזנה
 ,.אוה םירופכה:םוי ברע םויה ותוא ,  תוכבל שקבמה קונית לש

 רעש ,ץצונו  שהח :ולוכ  ,ץחרמה:תיבמ אטנוג = למיז .רזח
 תודרופמו תוקורס תורדובה ונקז .תורעשו בוטדסוי דובכל זוזג ושאר
 :,םירזגל העורקה הבשה:הטופק שובל אוהו ,ןאכ תחאו ןאכ תחא
 "שובח .הבחר החצמ םע ןיסולפ לש עבוכו = ,ולש .סלטאה.תטופק
 ררגמ ,וילגרב ויתואליפנא תא ררגמ ,ריעב ךלהמ והירהו ,ושארל

 ,םינפל וידימלת ויהש , םיתבה:ילעב לכ לא ,תיבל תיבמ ךלהמו
 : ויתונוע לכ לע הליחמו החילס םתאמ שקבמו םהינפ תא רפכמו

 םכרובכב יתעגפו םכרגנכ םירבד יתחטה אמש ! בומדםוי = -
 םכתא | ךרבלו > םכינפ "תא .תוצרל "אב ינירה  ,םיתפשדיומבב
 , הבוט .המיתחב

 ! םירמואו ול םינוע
 לכלו ונלו ךל | חלסי אוה-ךורבהשודקה | .םתא םג =-

 , לארשי
 ,שבד-תנועב = ותוא : םידבכמו : תבשל | ותוא = םישקבמ

 . םויה תרכ
 (.או:ו .רוע)

 ,ןוסלגרב רוד

 לפה ו

 .ןושאר קלח

 .סנְרּוּב לולו

 ו.
 ויה .וידרצ .ינשש . הזה .ךודישה ךשמנ . תופוצר םינש עברא

 ,איהש . ,ךכ | ידיל .רבדה עיגה  ףוסדלכדףוסו  ,תחא הָרְיַע ירג
 תֶא .ול הריזחה . ,ץיוורוה  הילדג בר לש .ותריחיהותב = ,יל'הרימ
 טנדוטסה .םע ברעו ברע לכב .תלייטמ בוש - הליחתהו :םיאנתה
 פ ו / ,סיקפיל .הגחה



 / ..רבדה .עריא. ץוק לש :ותליחתב
 הלעש תעמש ,רחרחשו המוק-ןטק , ץראההםע ידוהו -- וובא

 גוהנל ליחתה וייח .ימיל .םישמחה תנשבו .וינפ  ובכרתנ הלודגל
 -תיבב לוח. לש  בירעמו החנמ רובצב ללפתהלו . :מצעב .תוריסח
 ןותמ .רישע .רבכ זא היה .--- ותיב .ירוחאמש :,ןשיה .שררמה
 ןמדזמ .אוהשכ .,ןהל חונו  תוירבה .ןמ. לורב .,ןקתשו . ויתוכילהב
 -דבוכ ךותמ םש ךלהתהל :,וררחב .ררובתהל .היה ליגר א .ןהמע
 שלש יכרצב .רהרהמ ,הברה םיסוריפפ ןשעמ .אוהשכ - ,שאר
 תחיש לע תובשחמ בשוהו ..,הריכהב ול ורסמנש .,תוזוחאה
 ןיא אמש :ונבל וריזחהש ,םיאנתה רבדבו ונתוחמ רבדב תוירבה

 \ % ודובכ יפל וז
 תלחמ ינפמש ,רשב-תלעבו  תינתסרכ .תידוהי --- .ומאל

 -- פפוג לש ותמישנכ ,הדבכו הדורצ התמישג התשענ  המתסאה
 ץראל ץוחמ הבששכ | ,ןמז ' רחאל קר .םיאנתה .תרפה רבד- ערונ
 םיאלמו םיפוזש ושענ ,.ולפנ הינפ .ההלחמל הפורה םש אוצמ .ילבמ
 החנאתה ,הנב לש ותסורא תא יאשחב זא הללק אוהו .,תובצע
 ףרה ילב הככח תינמיה .הרישכ \ ,הנוח-תבשחמ .ךוהמ .םיקרפל
 : שואי:יעונענ . ענענתה השארו החא תיטמואיר לגר

 +השא הנב .אשישכל ,םייחב ןיידע היהת םא ,עדוי ימ --
 ךומפה .,רדחבו רבדה היה .תושמשה .ןיב תעש ב---תחא. םעפ

 התאר --- הריעבש םירחוסה .ידבכנמ .םידחא זא ובשי ..באה-רהחל
 טנדוטפה םע -התיבל .ךומס .תרבוע איהשכ  ,יל'הרימ תא .ןולחב
 ךותל . לוקב תחרוצ : הליחתהו .תבלענ לש זגור .הזגרתה :, רגחה
 : : ץוחה

 איה המלו -- ןצבק קזחומ :,וזלה לש היבא ,אוְה ירה --
 ?הז . ענושמ ,בלככ .תצצורתמו ןיידע .תבבותשמ

 זא היהש ,עבשו םירשעה ןב ,הפיהו הובנה רוחבה ,אוהו
 הפיזנב ,ומאב ,הב רענו וזכ תוסג .אושנ לובי אל ,רמעמ ותואב
 : תיבבש םירוה ינפב

 ,,,!וז לש הינפב אנ ולכתסה !שש ! שש --
 ויבא תא ובקב רבכמ ,ןותמו ןקהש ,ןלבס ועבטב היה אוה

 ,הולשה התוא אקוד תררוש אהת ותיבבש ,הואתמו ויפומינ ליבשב

 קר .החונ התיה אל ותער .הביבסבש "םיצירפ,ה יתבב תררושה
 םע יל'הרימ תא םוי לכב האורו הריעב ןאכ רג אוהש ,הזמ
 ו5 רכח ךכיפלו .םתיבל ךומס םירבוע םהשכ | ,רגחה טנדוטסה
 תא עבקו ,ךומסה רפכבש ,תיבונציבה הזוחאה תא ויבא. תרזעב
 רצחב רמעש  ,הפיהו ןטקה תיבה ותואב ,הזוחאה תוביבסב ותריד
 - -יִבַיד ::םיבשו םירבועל ומרמו דמוע .רפכה ןחכ לש ותובל ךומס
 יי םה "םיצירפ,--ירָיד !םה "םיצירפ,

\ 

 םידמוע ויהו (*"ץינפ, םירכאה ל וארק ,ולשה רפכב ,ןאב *
 רשבה תלעב ומא םע תוריעצה ויתויחא יתשו ,שאר יולגב וינפל
 ינפ תא = . תיבההפאמ .הנתמ ול תואיבמו ורקבל וילא תואב ויה
 טנרוטס :יפמ ורמלש ינפמ ,הרותי .הבחב הפ לבקמ היה ויתויחא
 תא ול הריזחהש ,וזב הריעב תושגפנ ויה ןיידע םויה דעש ינפמו

 : ןלאושו ןהידי תא ץחול היה .אוה .םיאנתה
 , + ןכישעמ המ + ןכמולש המ --
 יםיצירפ,הש = ,שממ דובכה .ותוא קלחל  ןוכתמ היה ומאלו

 הינפל דמוע היה הרוקב ןמז לכ ..םהיתומאל םיקלוח הביבסב רשא
 - הילא רברו .*ןתא, אלו "תא, אל הל רומאל לוכי אל ,וילגר לע
 :רתפנ ףוגב

 , םונודא ןב (*
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 . % שי

 ול ןוילג

 %הטמה לע תצק חונת אמש + הח אמא התשת אמש --
 אלש םיאנתה .לעו השקה התלחמ לע תלבוק הליחתהשכ קר

 היה ,ותפורא התיהש ימ תא אחרוא בגא .תללקמ התיהו .ומייקתנ
 תיבב הב רעוג היהש םשכ ,סומינבו הפיזנב ןאכ םג הב רעונ
 :ויבא

 ! וז לש הינפב אנ ולכתסה ו! שש ! שש --
 רברה היהשכ קרו תוקוחר םיתעל עסונ היה ויבא תיבל

 ,סומנו רובכ ומצעב גהונ היה םש , ויבא. רחטמל וא ורחפמל .ץוחנ
 .רתאב רחוב היה | ,ןסכאההל .אבש | ,רבוכמו רז .חרואכ
 ירטנפב וזחוא ,ןחלשה לע ודימעמ ,ודגנכ .קחוצ ,תיבה תוקוניתמ
 ;ולאושו ןטקה

 !זחופ %8 ,התא ןטק זחופ --
 ריחשה ,ןטקה וררחב .ויבא םע הלבמ היה ןמזה בור תא

 רהרהמ ,םינוש  םירחסמ .רבד לע ומע חס  ,םיסוריפפה ןשעמ
 --לרימ לש השלשו ולש םיפלא השש --- ,אינורנה רברב הברה
 הברה קתוש ,אקבירפשקבש ףרגה. יריב ןיידע תשלשומ .התיהש
 ןיבמ הסוריפפה תא איצוי  ,והקיתש תא ויבא עירפי אמש ,אריו
 : לאשיו ,ןהמ ףדונ ןיטוקינ לש חירש ,ויתפש

 יתייח הצור ,ןכ ,ןכ .  ,לואשל .ותעדב היה המ .. ,סֶה --
 ףרגה לצא םיחנומה ,םיפלאה תשש רבדב ךהעד המ :ךלאשל
 1 אקבירפשקמ

 לבש ,הז זיזפ הרות:ןבו  ןסחי -- ונתוחמ \ היהש ימ ירה
 ,ורחפמב ךבוסמ היה רבכ -- םילודנ ויקסעו ןטק ושוכר היה וימי
 ונפלש שרגמה לא םוי םוי םיסנכתמ ויה .וריעבש ויִתובוח . ילעב
 תונובשח תא רדסב םיאיבמו  וינפב אלש וב םיחיסמ | ,תויונחה
 ; םיזרפומה וירחסמ

 ,םיפלא .העברא םיחנומ .אקבירפשקבש ורעיבש ,אצמנ -
 ...חמקה תניחטבו תואמ הרשע הנומש---אקב'ורו'זבש ןימשמושב
 ...? תיבונריטה הנחטב ןחטש חמקב יבצה ןרק לע חינה המכ

 ,םיפלאה תשלש- תא איצומ ונוא המ .םושמ ,ןיבהל היה השק
 ימע ןוכתישו אבא .קותשיש ,הצור .היה .ךכופלו , ףרגה די, תחתש
 : תחא הבשחמל

 ... ותדיחי לש  ביטב הפי .ריכמ ןולהש ,יאהו --
 ! ךורשו .ןמ ןיידע שאיתה אל ולהש

 ,יארו

 ---רברה היה תושמשה ןיב העשב  ,ןושאר םויב -- תחא םעּפ
 ויבא .תורונמב ןיידע ולעה אל שאו ,תיבב הלודג הקיתש הררש
 ודי לע זא בשוי אוהו ,ולש רחסמ יקסעב העש התוא דורט היה
 ןשעמו הנהו הנה לייטמ אוהש העשב וב לכתסמ ,ןטקה ורדחב
 לויטה ןמ יבש םאתפ . ןיגוריסל ומע חסו הבשחמ ךותמ הברה
 תיבבש הקיתשה . ךומסה רדחה לא וסנכנו תורגובה ויתויחא יתש
 לוק . ךימפה רדחה ןמ וינזא5 עיגה יכ דע ,ךכ לכ הלודג .התיה
 ,הֶקְלאשו ,הינתמ לעמ הקרפ הריכבה תוחאהש .טסרוקה שורשר
 : םיתפש"תוזלב הריעצַה תא םש תלאוש איהש

 לש התפצוח העיגמ ןכיה רע | ,רבכ | תא : הניבמה --
 + לָרינ

 : הלאשו  הרזחו עגר הקתש

 ! + קוחרמ היתיארשכ  ,הל יתארקש- ,ירמאת אמש --

 ושנפנשכ | ,ןהיניב התע הז לפנ ערואמ :הזיאש ,היה רורב
 ,הקזחב קפור | .ליחתה ובל ..הריעה : הצקבש / לייטה שרגמ :לע
 תוהפח .תודחא/ םילמ יבא :יפלכ םגמג .אוה :,ולבלבתנ .ויתובשחמ
 ררפנשכ | ,ןכ יפ לע ףאו , םגמגל .רזחו םדאתה ,קתתשנ  ,םעט
 5ע .םולכ ותוחא יפ תא לאש אלו'קפאתה  ,תיבה ישנאמ ךכזרחא



 ול ןוילג

 ךותב םש הדמע = ,הצוחה וירחא :הֶאצי וז ותוחא . ערואמה רבד
 תנילל בשו והלגע לע הלוע -אוהשכ .,ותוא התארו תיבה ינב ראש
 הזז העיותרמ הליחתה המותרה ותלגעש ןמזב ..ותזוחא לא .הליל
 שאר  תעונתב םולש הל זמרו. ותוחא תמועל קחצ ., תיבה ינפלמ
 לא הברק ותסורא התיהש וז יכ ,ןימאהל היה רשפא , אדירג
 : התוא הלאשו לויטה שרגמ לע םש ותוחא

 % ךלש ליוולוו לש .ומולש המ .--
 ותוחא .יפ תא הרקח אלא ,ללכ ומולשב הלאש אלש רשפאו

 : תערל
 ליוולוו תא. .,הריעב | ותוא םישנופ = ןוא .המ | ינפמ --

 % הלש
 ירה ..+סומנב.  חינשהל יל'הרימ לש .הכרד יכו ,ןכ םנמא

 האצי רגחה .טנדוטסה םע .השעמ היה רבכ םיטעומ םימי  ינפל
 לע ףא . ,םשל .הסנכנו קושה עצמאבש הלודגה תונחה לא תכלל
 אצמנ  .אוהש ,העריו. תונחה ינפל תדמוע ותלגע תא התארש יפ
 שקב | .ותער. וילע .הלבלבתנ דימ ,תסנכנ התוא הארשכ .םינפב
 ראשנ ןכ .יפ .לע ףאו ,םש ההוא בוזעלו תונחהמ ףכית רטפהל
 :ןוצר ילב ינונחהל הוצו ומוקמב רמוע

 ,ןושארה  םויל ינובשח תא , אופיא ,וניכי  ,ןכבו --
 ! ןושארה םויל---תוחפה

 ינפב ותוא לואשלו וילא .תשנל הינפ .הזיעה ,יל'הרימ ,איהו
 : תרשמהו ינונחה

 ,םינורחאה םימיב לְָנש א,ןטקח ןקוהש ,אוה רובס יכו --
 + ול .האנ

 ותשא םע חסו תלדה דיל רגחה טנדוטסה רמע העש התוא

 וניאש ,תוארהל הצר וליאכ ,ךכ לכ םר לוקב תונחה לעב לש
 היהש ימ םע תטפטפמו ותוא הבזע יל'הרימש ,הזל ללכ ששוח
 . הסורא

 לש = ולוק | וינואל | עינה --- ? תקָומ םיצרפדחורש ,ןִנִמ --
 , נשה תונחה הצקב רמע הזש יפ לע ףא ,םיקפיל

 םירבד הל בישהש ,השע הפי יכ ,רבס אוה

 : םיצקועו

 ןח אצומ וניא ןק -- הזו .,ויניעב .ןח אצומ ןקז --- הז --
 ...!רויניעב

 ןוצר עבש היה. רוחיבו | ,וז הבושתמ תצק הררקתנ ותער
 :תינש ינונחה תא לאשו הנממ ושאר תא הנפה רימש

 םויל ןכומ היהי ןובשחהש | ,תווקל ,אופיא | ,ינא' לוכו --
 %אבה ןושארה

 םראש ,וז הלאש הליפכב ומצע לע עימשה םינפ לכ לע
 םילטבה | הירבדלו .היתולאשל ללכ יונפ ובל ןיאו .אוה .דורט
 ,הלש רגחה טנדוטסה םע םוי םוי תטפטפמ איהש ,היטופטפלו

 האמ .שגרנ היה  ,ותזוחא לא ותלגעב .בששכ  ,םוי .ותואב
 היה העשה התוא לכו ותעיסנב שינרה .אל אוה . תונוימדב עוקשו

 : םיעונעג .םיאלמו .ךכדלכ םיקותמ דיתע ירוהרה רהרהמ

 תורוש .תורוש | טעמכ ולשב .רבכ הרשה | תואובת הנה
 ,םילג הב הכמ :היוצמ :חור .וליפאש ,וז המק ויתורש לע תדמוע

 :שמש תחת תולשבתמו>  ןהישאר תא םש תוניכרמ תואלמ .םילבשו

 לכל

 םישובכ

 ,הזמ

 . תרעוב :ץיק
 ! תאוה. הנשה היחת עבוש .הנש --
 ..אבה | ףרוחה ול :אהי  הולש לש ףרוחו חיורי בר ףסכ

 המראה הא הסכי שובכו ןבל נלששכ : ,םירצקה תבט  ימיב

 ,ותזוחאב .רשא- תואלמה . תורוגממל = ביבסמ רכרכת :גלש .תפוסו

 5 4 , < םלועה <
 -ץ- משמה. םט ,בנמב בממד הרב, נב גב דה לבב ד 5 הק סגול

 ,לוהנ ןוראוצ םע רעש תרדאו | הצהונמו הפי ףרוח:תלגע .ול הנקי
 : : האובמב .האריו הריעל עסי

 הארמ ,רָכמ הזיאל .סיקפיל טנדוטפה םע .תכלוה .יל'הרימ
 תכפוה איה וז תילכתלו  ,והלגעבו וב השיגרמ הניא וליאכ ..םינפ
 +תובצע ךותמ םיקפיל יפלכ .תודחא .םילמ  תקרוזו השאר תא

 (,אובי רוע)

 ל . טסנרָא | .ב

 .לָּפְרְעְה ךותמ
 (..םינורחאה םימוה ימשהמ)

 ""התיה ,יפרר, .לרבה-תליכמ תלגעב ייעסנ םיטעומ םימי ינפל

 ויתסה תוארמ ,םינוגהו תוארמה תופילח . םילוטלט האלמו הכורא
 :ילגלג ןואש ,הלנעה ןולח ינפ-לע הצורמב םיפעה ,םימוגעה
 ךשמב הנש>ידודנ ,הליסמה-יספ לע תוריהמב םקשקשמה ,לזרבה
 םישומכ ,םיבחר תודש ללחב תרסנמה ,הנובמה תקירש .תוליל המכ
 הנחת .לכב תורזומו תושדח םינפ לש ןתאיציו ןתסינכ  ,םיקבאו
 ,םהישנ םע םיאבו םידרטנה: ,םיזיזפ םידוהי לש םתוליהב ,הנחתו
 דחפ -- ולא לש םהיניעב םינונחתהו רחפה ,םפטו םהילטלטמ
 םמכש םיניכרמה ,תוכמב םיליגרה : ,םינועמו םיפדרנ לש םינונחתו

 : ףיעה יחמב .ורבלתה הלא לכ -- ,ףורגא לכ תחת הוקת:תדרחב

 "רשא ,הדבכו ההכ .לפרע:תרשחל ,הממושו תרדוק תחא הנומתל

 םגו רבעה םנ .ךיתעה תא אלו רבעה תא אל הכותמ תוארל ןיא
 בלב םהל ראשנ אלו תחא:תבב וחמנו ושמשטנ םהינש---ריתעה
 יתבשחמ תא תוררועמה ,תונושה - תולאשה ..תומד לכו הרוצ לכ
 " םוימ :יחור תא | תוריכעמו יבל תא תוזיגרמה ,תונורחאה םינשב

 ומלענו .ודרי ,הקומע םוהת ךותל ועקש ןה ףא --- יתער לע ירמע

 ,אכדמו דבכ ,הנושמ ןוהמת הזיא ,הכשחה | ךותב ועלבנו
 קיתשהו ואשמ = רבוכ לכב ותוא שבב ,.יבל לע ץבר
 : +וב םימינה .לכ תא

 :,שולקהו בוהצה ןקזה לעב ,לוהבה ידוהיה הארמ םנמאה
 הלגעה לא .לפרעה ךותמ וצרפתהש ,םידחפנה וידליו והשא הארמו
 ---,םינטק םיכפו תוגלזמו תופכ אלמ לס םעו םהיתותסכו םהירכ םע
 \ +יבל ךותל הזה הבכה ןוהמתה תא ואיבהש םה

 ןיב .וירליו ותשא תא בישוהש ןויכ  ,לוהבה ידוהיה ותוא
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 . םיכפו  תוגלזמו תופכ אלמה ,ולפל םג םהיניב םוקמ אצמו םידוהי
 : : םימוחנת לבק דימ ,,םינטק

 :רחפ . ..היהי אל םולכ--ירבד תא יארת האר .הנה --
 המ. יכו ....םולשב ומוקמ לע אובי לכה .., הז .אוה אוש
 ...(?ונחנא םימשא

 :7 | ףחרמה :,לבָאה ויתפה הז-- ילע הרבע ויתסה חור רשפא וא

 .תורהנה .ימ לע . ,םיממורה םירעיה לע  ,םירוצקה תודשה | ינפ.לע
 םירכאה:רלי לע ,קמעב םירזופמה םישומכה םילעה -לע ,םיטטרמה

 תוהמתה ויניעב הולמו ןטקה :ותיב :רול ררובו ריחי רמועה ,ףחיה

 .,. ?ויתונולח תואמ םע רבועו .סמו קרושה ,הנושמה קנעה תא
 - .תופמ לאו חלהו ההכה ריואה לא יתטבהו ןולחה דיל יתבשי

 ן 1 -ןיאו רבע ןיא = . תיכוכזה יבג:לע .תוחלקמו תודרויה- ,תוקדה םשגה
 1 ] \ ב 'שי .הוקת :ןיאו שואי .ןיא :.םינורתפ ןיאו תולאש ןיא .ריתע

 ,הדבכו .הלורג .תחא .ןבא
2 / 

 < לכ לע הסמעמל .החנוה  תאזה :ןבאהו



 ו , ₪ םלועה -- 4

 תא ררועל ץמאתת רשא לככ > ,ויתונויזחו וייואמו בלה  תושגר

 תא ורות רשא לככו .םולכ ךריב הלעי אל -- ועזעזלו  ךבל
 באכה תא ליצהלו ךבל יטוכרפ לא בישקהל םררועתו ךישוח
 תחנומה = ,ןכאה הדבכ < ,םולכ ליצה אלו עמשת אל -- םכותמ
 . היתחת םלאנו םדנ לכהו ,יאדמ רתוי ,הסמעמל

 תוחלקמו = תיפטפטמ = ,ויתסה תופט ,תוקדה םשגה תופט
 ןמו םיקוחרחה םירעיה ןמ הלוע ההכ לפרע ,תיכוכזה יבג"לע

 -ץע .הפושחה המדאה | לעמ 'ףחתרמו אשנתמ ;םיננוצה תורהנה +
 -ולנלג .  הממושה ותודידב לע לבאתמו הרשב דמוע ררוב הָנבַל

 תוחכ ורנח וליאכ ,הליסמה-יספ ינפ-לע םיקשקשמה ,לורבה = <
 רתיבו ןואש רתיב םיקשקשמו הצוהמב םילגלגתמ םה ירהו ,םישרח 6

 םנואשב םה םיחיבשמ . , . ! אטדַאטדַאטדארט ! אטדַאטדאטדארמ :זע = |
 םידחפנה וידליל קלחמו .בשויה ,לוהבה ידוהיה לוק תא ינוטונומה |

 ,ודגנכ םיבשויה ,םידוהיה וירבחל בגא-ךרד רפסמו 'ומחלדתפ תא
 טעמהטעמ הרבע הזה לוהבה ידוהיה לש ותוליהב .ןופאה רבד הא(

 דימת | עדויה .,םיסנב רמולמ שיא הארמכ התע וחארמ  .הבכשו
 ,ןיידע = תודעור = וידי קרו .הנכסה עיגתש םרט העשה תא מל
 ....םינטקה םיכפהו תוגלזמהו תופכה ךותב ,לסב ושפשפב

 הזחמ---הזה ןטקה הזחמהש רשפא יכו ! רבדה אלפנ ,אלפנ
 ויתופכ םע  ,וידליו ותשא םע דחפה םוקממ סנה ,לוהבה ירוהיה
 ישפנל דוע ישפה ינניא יכ רע ,ךכדלב יחור תא"אכד-ויתונלזמו

 שואיה תורירמו  הוקתה תומיענ ינממ ולטינ יב רע :,יתונויערלו >>
 ינמ דחא הזחמ ,הז .אוה ךרע-תוחפו ןטק הוחמ קר אלה % רחאב

 ףיע .יכ תאז ןיא .... ויחי רועו ונל .ויה .רבכש ,םיפלא יפלא 'ףלא =
 -לע לורבההינפוא קושקשמו הנָשירודנמו םיכרד לומלטמ דאמ ינא =

 ! אטדַאטהַאטהַארט | :קסופ:יתלב = ינוטונומ קושקש ,הליסמה ינפ
 . 1 אטדאטהאטדארט

 ,ההכה לפרעה רעב | רודחל ץמאתמו יניע תא ינא םצוע
 תא יל ריאתש ,רהוז-תרוקנ וזיאל עיגהלו ,ףיעה .יחמ תא אלממה

 רבכש ,ץיקח ימי תא ינוימרב תויחהל ינא .ץמאתמ .,יברק .הכשחה ==
 הנטקה הנידמה תא | ,םיקומעהו םילוחכה םימשה | הא ,ורבע
 תורג לע הטקושהו הפיה ריעה תא ,יתבוע התע הז רשא ,הולשהו

 תא ורבדו ושנרתהו םידוהי יפלא וצבקנ םש רשא  ,ןיוהרה =
 םלואו ...םיזע םיעונענבו הלודנ האנקב םהישעמ תא ושעו םהירבח <
 אצויו רקדומ ,לפרעה ךותב דבואו שָמָשטְמה ,הזה הזחמה םוקמב =

 ךשומ | אוהו .שולקהו  בוהצה ןקוה לעב ,לוהבה ידוהיה ידגנל
 תוגלומו  תופכ אלמה ולס תאו םידחפנה ןידליו ותשא תא וירחא <
 : דעור לוקב םורזמו .םתוא ףחודו ףחדנ ,םינטק םיכפו

 י,.הז אוה אוש-רחפ ,..היהי אל םולכ--וארת האר הנה -- ּ
 .4ונחנא םימשא המ ינו

 .םיאצויו. םירקדזמ םידוהי המכו המכ אלא ,רחא ידוהי אלו
 רבכש ,םידהפנ םישבכ לש לודג רדע --םיאצוי םה םינומה:םינומה =

 םיסנ .םהו ,דחפה ינפמ קר םיאריו הנכסה ינפמ אוריל ולרח
 , ךרד"ידבואו םיפרוטמו םילוהב םלוכ םהו ,דחפה ינפמ םשפנ לע =

 םהל ןיאו .תיב םהל ןיאו ,ונפי וילא רשא , בורקו לאוג םהל .ןיאו =
 רשא ,םהל ןיא הנטק ץרא:תרבכו ,רתסהל ואובי וב רשא ,שדקמ

\ 
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 ,. םידחפה-תגועמ ,הבולעה .םשפנ תא בישהל ואובי  הילא <

 .. .הרשב םירחפנ .םישבכ ררע
% 4 .+ 

* 

 ףילצמ ,ףחוס .רטמל  השענו רבגתה ףטפטמה קדה םשנה
 לדגו  ךלה .:אוה .ףא לפרעה ..זוע .לכב .תיבוכזה ונפ-לע ףטושו | =

 טעמ דוע ...םירעיהו תורשה תא ןיעה .ןמ םילעה יכ דע ,הבעתנו |
 % ו \

 ה

 ,ןולחה = לא .שגנ .,הרובחה לעמ דרפנ דחא ןקז ירוהי .םוי הנפו
 ירשא, :החנמ | תלפת .ללפההל רמעו תיכוכזב וידי תא ףשפש

 ינפלש ,שולקהו בוהצה ןקזה לעב ,לוהבה ידוהיה "...ךתיב יבשוי
 תוגלומהו תופכה לס תאו וירליו ותשא שפנ .תא ליצה תורחא תועש

 ,ומוקממ םק | ,ןוסאה תודאדלע ורופס תא קיספה ,הנכסה ךותמ
 ינאו, :ומצעל רמא זאו | ,קפקפמו לאושכ ןקזה ינפב עגר לכתסה

 וא... הלפתב אוה ףא ליחתהו ...'וישכע .תוחילסה ימי יכ , יתחכש

 והער וניעב שיא םיציצמ ,הז רחא .הזב .םיבופמה ראש וממורתה
 םלוכ ורמע םואתפו ,רבדב םיססהמו םישויבתמכ ,לק קוחצב
 היה הארמה .החנמ תלפת ללפתהל היתובטצאו הלנעה ילספס ןיב

 הפחמו טלקמ רשא ,םירדונ תדע הארמ : דחאכ ביאכמו אילפמ
 .,. ןכשמלו טלקמל םהל הלנעה התיחו- -םהל ןיא

 ואצמו ץראה םעמ םידחא הלגעה לא וסנכנ הבורקה הנחתב

 עגר .ודמעו וללה ובכעתנ ,הלפתב םידמוע םהשכ ,םידוהיה תא

 םראדינבכ  ,םירועפ םהיתויפו םהידיב = םהיתורורצ ,ןוהמה .ךותמ
 םהב וחיגשה אל םיללפתמה . םהלש הניאש תושרל .םואתפ וסנכנש

 ןיע ףיעה ,תצק שגרנ לוהבה ידוהיה קרו . שחלב .ללפתהל ופיסוהו
 תא ךפה רֶימו ,םינטק .םיכפו תונלזמו תופכ אלמה | ,ולס לע
 םהילא ץיצהו שולקהו .בוהצה :ונקז תא ףקו ,םירכנה לא ושאר
 !רמואכ ,םינונחתו הלפתב ופרע ירחאמ

 +. ;+ ונחנא םימשא המ :יכו --
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 .קרמוינ דוד ר"ר 'פורפ

 היפוסוליפה תודוסי

 .(ךשמה)

 . תיִרוטְסיִהיתיִזיִפַטַמַה םֶלּועָה תַפקשַה
 יכ ,דחא ךשמהל םידחאתמ הירוטסיההו עבטה ןכ הנה

 ,הירוטסיה םשב םיארוק ונהנא םללכ תא רשא ,םדאה ישעמ לכ

 העפשההו .ייהלאה ןינעה לש ותעפשה תבסב אלא םדאה םאשע אל

 רתויהו .הקזח רתויה התיה :התלועפו ההבנ  םורל העיגה  תאזה

 היהו הירוטסיהה תמב לע .עיפוה לארשיש העשב | לכ ןיעל היולנ \
 תוחתפתהו לארשי לש הלודג  רתויה ותעש ,תאזה העשהו .יונל
 תירוטסיהה העונתה לכ .תרטמ התיהש םשכ ,ירוטסיהה וחכ
 . הירחאלש תירוטסיהה העונתב הפיחדה רוקמל התיה ךכ .,הינפלש
 :םיהה םיאנתה לש םתובישחו םכרע תא תעדל ונחנא .םיצור םא
 תחקל ונילע ,םינמזה ןמ ןמז חזיאב םכותב ןותנ םלועהש םיירוט

 , רבד טופשנ היפ לע" קר" רשא ,הרמה תמאל תאזה העשה תא
 לש  ובצמב :ןיעל ונילע הזה ןמזב :םג :ןכ - תוינומדק  םינשבכו
 סחוה תא אוצמל ידכ ,םהֶב ןוחנ אוהש םיאנתהבו םלועב לארשי
 םעה קספ אל. ,לארשיל  הקוצמו הרצ ימי = ,ונימיב .םג יכ הזה
 םיאנתהמ המכ ,םנמא .,הירוטסיהה :זכרמ ,תומואה בל תויהלמ .הזה
 5ארשימ המה םירדענ .יהלאה ןינעה לש אלטה | ויולגל םוצוחנה
 ,םתומלשב :םניא .הטילפל .ול וראשנש .םיאנתה םתוא םגו  ,ונימיבש
 יתמאה .אשונה .אוה ודבל. אוה לארשי  התע ןכ זאכ\ ,תאז .לכב
 < >תלדה .חמוא, אוה .הזח .ןמזבש . לארשי  ,םלועב  יהלאה ןינעה לש



 5 ןיולנ |

 ;הרוצלא היוקלא הראמלא הפיעצלא המאלא) ייהרוצה תקוחה ,.רמוחה

 וז יכ ,הירוטסיהה .זכרמ אוה .לארשי התע ןכ זאב  ,(ריס ,בימ

 תא אשנל :תורוטסיהה העונתה לכ לש הנורחאה התרטמ איה

 םלוע ייאב לכ תא תולעהלו ישונאה ןימה לכ

 ינב םיהלאל שיש המ םע, :לארשי לש ותנכה תגררמל

 הנתשמ אוהו ,ץראב לופי רשא ,ערזה ריגרג תמכחכ ,המכחו רוס

 ,לבזה לאו םימה לאו ץראה לא ,(ןיע-תיארמל-) הארנב ,ףלחתמו

 .וילא טיבמל המודיש המ יפכ ,שחומ םשור םוש ול ראשי אלו

 הגררמ םקיתעתו העבט לא םימהו ץראה הנשת רשא א י ה .הנהו

 החרתו המצע תומה לא םבישתו תודופיה .קירתש = ,הגרדמ רחא

 היהיו בלה ךכרזי (רשא דע רשאו ,הז תלוזו הילעו היתופלק

 השוע ןושארה ערזה תרוצו ,[אוהה| יהלאה ןינעה וב לוחל יואר

 :השמ תרות ןכו | ,ונממ וערז היה רשא .ירפכ ירפ אוהה ץעה

 הארנב אוה םאו ,ונינע תתמאב הילא הנתשי וירחא אב רשא לכ

 ,הכוחמה חישמל המדקהו העצה םה תומואה הלאו  .התוא החוד

 ץעה כושיו ,1ל ודוי רשאכ ,וירפ םלכ יבושיו  ,ירפה אוה .רשא

 ,(ניכ ד"מ) "ותוא םיזבמ ויה רשא ,שרושה :וריקויו וראפי או ,רחא

(3: 

 .םיִרָאְּתִה תרות

 תרות ךותמ ולש היפופולפה רוסיל אב יולהש ,וניאר הנה

 וכרד : לע  םיניעל ול היה הזה = דוסיהשו  ,וטסירא | לש הנכהה

 העשה האב רבכ וישכעו , םיקדה םייזיפטמה םיירומפהה ויתונקסמל

 רשפא ךיא :הלאשה לא ,יולה לש ירקעה ורקחמ לא רוזחל

 ונורתפל ונעגה אל ןיידע + םדו רשבל סחי ול שי םיהלאש ,רברה

 ונילעש  ,ךרדה הנהו  ,ותוא .ונכה רבכ .לבא  ,הוה .רקחמה לש

 םחיה תלאש לא ונתוא הכילומ ,הזה ןורתפה תארקל הב תבלל

 םיינחורה םימצעה תעברא תא ךשמ יולה ,ל ו רי ב גו יולה ןיבש

 םלוע ,עבט ה  םלוע --' לוהיבנ \תטישב | ןוילעה .םלועה לש

 ךותל -- תטלחומה הרוצה םלועו לכשה םלוע ,שפנה

 יולה ירה הזל אופא ענונב , וטסירא תטישבש יעבטה רמוחה לובג

 םוקמב םג םלוא | ,לוריבגמ ןמאנ | רתוי  (ינוטסירא) יאשמ | אוה

 ,הז לש ותטיש דוסיב | יולה אוה יולת לוריבג לע .קליח אוהש

 לע והטיש תא הנוב אוה  ,לוריבג לש ותבישי לגדל הנוח יולה

 םע אוה העד םימת הזב .חכב ותואיצמב יחצנה | ילויהה תרות

 ןיב רחוימה פחיה לבא . הבישיה התוא לש םיפוסוליפה ראש לכ

 םיפוסולפה ןיב :הז אוה | ,וילא םינווכמ ונחנאש  ,לוריבגו יולה

 לש םלועה רויצ ל םימיכסמ םניאש ,לוריבג .תבושימ םידוהיה

 לוריבגל םיכסמש ,ידיחיה  אוה ארזע ןבא השמ תמאבו) .הדפימ

 ,(ונרמאש ,םיינחורה תימלועה תעברא תואיצמ רבד לע ותרותב םג

 הרוצח גש ומ רבד לע ותרות תא לבקמה יריחיה :אוה יולה

 ףתושמה דופיה לע יולה דמוע * הולאמ רמחה תלצאה .תלאשב

 ילארשי כ ,ללכה ןמ אצוי םוש ילב םידוהיה םיפוסולפה לכל

 הולאמ רמוחה תלצה תרות תא יולה םג החור וינפל הידע ם ו

 הולאמ .רמוחה תלצאה : םיראתה ןינע לע תיללכה ותפקשה ךותמ

 ,הולאב םצעה תוטישפ לש תיחרכהה העיבתה תא תרתוס

 תווהתה לש ערואמ הויא חרכהב החינמ .הולאמ רמוחה תלצאה

 עיהפאואליהפ = ןעשיריי  רער .עטבישעג ירפסב ןיע)  הולא םצעב ,
 ,168 ,184 ,142 ,81 לכ ,ל6 ,48 'ע ,'א ךרב = "וכו

 565 88, ל ,55% ,ךליאו 505 ,405 ,450 ,809 985 ,8
 .(רוחיב) ,ךליאו 596 ,  ךליאו 886 , ךליאו 574 508,   ,(רוחיב)

 וליפאו ,תאזה הרותה תא .החודה ] ו ש א ר ה  וניא .יוקהש ירה |

 15 < םלועה < ו , ,

 רה  ןנגפ רשאכ ,יםיניבה ימיבש לארשי .תורפסב ןושארה = אל
 רעד עטכישעג :ורפסב היולג תוריהזב | ,וז ותער תא ןמפוק
 תדחוימ הפקשה ןאכ שי לבא .180 'ע ,'וכו ערהעלנעטובירטטא
 רואה,ש יולה - לש ותפקשה איהו ,הזב יולה לש וחוכו ןפואב

 רוסי עפש תא וב ןמסל לוריבג לש ואטבמ אוה הז יכ) ,"יהלאה
 וניאו רכעתמ וניאו הנחשמ וניאו טעמתמ וניא (יהלאה רוקממ הרוצה
 ,'ה 'רקה 'כ ,ופוסב ריי .ה"מ ,ופוסב ה"כ ,רימ ןיע) ומצעב הבעתמ
 אטבמהל .עגונב ,565- -568 'ע רכזנה ירפסו 855--884 'ע א"ב
 ,'ז ,'ג .,רימ ,ל8---לפ 'ע בימ ,ריק ,אימ ןיע "הרוצ, תחת "רוא,
 ינפמ ,ןוילעה םלועב הגררה םוש חינמ .וניא יולה | (רועו ויט ,יט
 הרתי .הדמב .הבישיה התוא תודוסי לש תונקסמה ףוסל ררוי איהש
 תוגרהמ לש :תואיצמ וחינהב לוריבג :ןוכנ רתוי .ןא ,ובר לוריבגמ
 םנונגסו  םנושלב אוה יולת םיינחורה  םימצעה  םלועב  תוגרהמ
 .רויצ תא חקל םהמ רשא ,םישרחה םינוטלפאה לש | רחוימה

 ונויערּבש תונויגהה הנקפמה אלא וז ןיאו יתוינוציחב ולש םלועה
 םלועכ .הנרדה לכ שיחכהל יולה .תא האיבהש ,ומצע לוריבג לש

 5לוכ רבכ ,לוריבג תטישב ךותה דומעה ,הזה .ןויערה | .ןוילעה

 הוה ןורתפהו .,ירווכה רפס לש ירקעה רקחמה ןורתפ תא וברקב
 ,לוריבג לש 'םייחת .רוקמ, רפסהיךותמ אוה חוקל
 ,ומצעב הנתשמ וניא יהלאה רואה :וגונגםב םג ונכתב םג
 תועבטה הרוצה .םינבומה לכו םינפה .לכב  םלועל אוה רחא

 לכשה  ,חלענ רתויה .התוא תא המצעב איה .תחא הלפש רתויה
 לכ ,יהלאה ןינעה תא םג איה תחאש אלא דוע אלו ,ישונאה

 המה םיבכוסמ ירמחה םלועבש םיאצמנה תורוצ ןיבש  םילדבהו

 :אוה .םג יולה .חינמ .לוריבגכ .יכ .. רמוחה .תנכהבש .לדבהה ידי לע
 פש םינושה ויקלחל קבודמה "יללכה רדעהה,.לש ויפאב םודק לדבה
 .ןומדקה | ילויהה

 ,96? 'ע  ,נ"כ | ,ר"מ  ןיע הרוצה דופי תורחאל  עגונב)
 טוח  ,הזה ןויערה לש ישארה םוקמה .'גה .קרפה ףוסב יתאבהש
 הלעתהו, :95--94 'ע ,ו"כ. ,בימ אוה ,ולכ רפסה לכ לש ינשה
 ךמאלא העזנתיו) ."רספה | וא יונש .ותוא נישהמ  יהלאה ןינעה
 1 ,(לאלתכא וא .לאלכ הכררי ןא ןע .יהאלאלא

 רובעב רחא ..םצעהו תודמה וברו, 887-836 'ע ,'נ  ,דימ
 ,תוצוצינה תופלחתהכ ,לבקמה 6 ןוכמה:לחמ) ןועמה  תופלחתה
 ילויהה לש םינושה ויקלחב תולדבתהה ןויער םגש ,"רחא שמשהו
 תאז ' ראבמו  ךלוה .יולהו ,םש חוכוה | ותואב  חנומ רופי אוה
 רודסה יכ ,ונתוא .עירוה,..,, ,8ל1 --<ל0 יע ,היכ- ,דימ : שורפב
 תונושו .תופלחתמ תואצמנה םאו = ,ךרבתי רחאה .רדפמהמ רחא
 םהמו .ןוילע .םהמ  ,םינוש םהש ,םהירמחמ םתופלחתה = ,וזמ וז
 ןתונו .תורוצה ןנוח .תמחמ לבא , ךז .םהמו רוכע  םהמו ,ןותחת
 תחא החגשהו תחא םהב םלכ המכחה הנה : ,רודפהו  תונוכתה
 . םילגלגה  רורסבו .םדאבו לודגה .םלועב דחא רהס לע | תכלוה
 ךרבחי .ותורחא לע םינמאנ םידע םהש ,םהילע רמאש אוהו

 ,164--165 'ע יי ,גימ הזב 'וע ,"ומש
 ן878--874 'ע  םש

 ןאכ םגש :קוד ...",  םהילויה .תופלחתהב םא יכ | ,ונניא \ םהיניב
 ; -'ע רוע ןויעו ,וללכב :הרוצה דופי = לע לח ."יהלאה ןינעה, םשה

 + ג"ק--ב"ק  ,א'מו 99 -8

 םישענה ונוצרו םיתלאה ץפח אוה םנמא, ,, :ופוסב 'ב ,ה"מ

 , "ילויהה יקלח לכב
 ןבומב ילויהה .יקלח ל כ'ב הפ םיעממ | יולהש ,אּוה יולג

 ,ןומדקה .ילויהה לש םינושה ויקלחב - המודקה הנכהה תולדבתהה

 לש  ץפחה  תרותל .ומר = הלאה םירבר ב ואצמ םירחאו .קנומ שיר

0% 

| 

 | 8 ףולחהו ,דחא יהלאה ןינעהו



 םימרוגה דחא אוה וב םינד ונחנאש

 ,רנתאצרהב םג .ורדפ תא לבקל .ונל
 הצבושמ יולה .לש תיפוסולפה הריקחה .לכש ,הדבועה לא םיאתמ '

 ,ןותחתה םלועה לא ךרעב |

 4% םלועה < 16

/ 

 ול ןוי לג

 םוקמ .ןאכ ןיא \ יולה .לש* ותטישבש = ,וניאר .רבכ לבא ,לוריבג
 םיאטבמה לכשו = ,ןוילעה  םלועב הזה \ ןיממ- היצקיפינוסרפ םושל
 תטלחומה .ותודחא תא םיעטהלו אטבל אלא םינווכמ םניא הלאה
 ,שורפב יולה רמוא ו בימבש אלא דוע אלו ., הרוצה רוסו לש
 וא וב שמתשמהשו ,דחוימ ןבומ םוש ול: ןיא ."ץפח, םשהש
 ארק, :ארובה לא אלא ןווכמ וניא  ,ול המודה. .רחא םש הזיאב
 ןיע 'רואב .רתילו . "הצרה רשאכ וא רבד וא ץפח ו התא ותוא
 .[36-- 1 'ע רכזנה ירפסב

 הנה תויונב רבכ זוה קרפה שארב ונמרקהש ולאה תורעהה
 ןה הז םע דחיב לבא ,יולה לש םיראתה תרות לע .העורי .הדמב
 ,ולאה תורעהה תא םידקהל ,ונייה םיחרכומו םילוכי  ..הל החיתפ

 .םיראתב יולה :%ש ותרות דופי םה ןהב םילולכה  תונויערהש ינפמ
 רקחמ תרגסמב ירזוכה , רפסב המה םיצבושמ הלאה  תינויערה

 ןיא ינשה דצמ לבא ,חוכוה לש ודוסי םה העודי הדמכו ,םיראתה

 ךותמ אלא םירוב לע הלאה תונויערה תא גישהל םילוכי ונחנא

 םיאנתה | תדלות יהוז .םיראתה תרות לש האלמ  האצרה
 םיראתה תא תוצרהק ונאובב םהב םינותנ ונחנאש םייגולודותימה

 תונויערה .םהב ןותנ היה ומצעב אוהש םתואמ םינושה יולה לש
 המה םירזופמ םיראתה תרות תא םהילע דפימ יולהש םיישארה
 המצע םיראתה "תרותב וירבה רקעש רועב ,רפסה לכ .ינפ לע
 רשפאש דע ,ךכ לכ יתטיש ןפואב ירזוכה ורפסב המה 'םיעצומ

 הו רבד ., יתוהמ יונש םוש ילבמ

 רמאמה תלחתב םגש :,וניאר רבכו , םיראתה רקחמ תרגפמב איה
 ןנגפמ .אוה םש רשא ,ירקעה חיכוהל המדקהה איהש ,ןושארה
 יתטיש | ןפואב | ויתונויער = תא יולה עיצמ = ,ישארה ורקחמ .תא
 %ש םיראתה תרות תא תוצרהל ונל היהי רשפא .ןכבו . קיפסמ
 : ורפסב הל ןתנ :ומצעב אוהש רדסה ותואב טעמכ :יולח

 ונבומב = סחיה .רקחממ | וניע "תא  םילעמ יולהש | ,וניאר
 הרוצה | דוסי = תניחבב | הולא תא .ונחנא םינישמ םא ,יזיפטמה
 ירה ,חכבש .ותואיצמב וב יולה וניאש יחצנה ילויהה תא דבעמה
 קובד הולא גשומב אוָה קובר ותלוול םחיה גשומ
 ישוקה ' םע "קבאתמ ןיירע 'לוריבגש רועב ,ררפה ול ןיאש
 טלמהל \ וחכ  לכב ץמאתמ :ןיידע אוהש רועב ,הז .הולא .גשומבש
 הולא לש ותוהמ םצעש  ,ןויערהב תוכורכה תושקה תונקסמה ןמ
 ןיא רמח ןיא םא  :יכ) ותלוז= אצמנ .הזיאב אוה הנתומו יולה

 ןימה ןמ םיכוכתהו םיריהרההל ללכ םל םש וניא יולה -- 6 הרוצ =
 תא החוד. יולהש ,רברל רחא םעמ | דוע ונל שי הזבו .. הזה

 לוריבג .םא , הולא .תלוז .ימצע ינפב דמוע אצמנ תניחבב "ןוצרה.

 הארנ אה  םימעפלש ,ןוצרה רדגב םיפיעפה ינש לע הפופ

 ןינעה םנ ,יהולא םצע תא דחאכ םימעפלו  ומצע | ינפב אצמנפ

 טלמהל ותוצמאתה .רברבש

 אצמנ | הזיאו הּולא | ןיב ךפוהמ סחי שיש תודוהל  חרכהה ןמ

 רמוע .אצמנ .תניחבב ןוצרה תא גישהל לוריבגל ול .המרג ,ותלוז \

 , תרכומה \ םחיה :אשונ : היהי ,ןוצרה  ,אוהש  ידכ:',ומצע  ינפב
 ילעב םינוילעה תומלועה  םגש ,לוריבג לש | ותער  ינשה דצמו

 יקלחש רמולכ >,דואמ .אוה קרו ךז .םרמח יכ םאו) המה .רמוח
 ילויחה .יקלחבש | םיקדו  םיכז רתויה ,םה םב וסנכנש ילויהה

 לש היצקופינוסרפה .לוטב ידיל ותוא האיבה ,(הלעמל ןיע  ,יחצנה
 לע .לורובג לש .ותרותב שמתשמ וניא אוה , יולה .ןכ אל , ןוצרה
 תא ארוק .לוריבג)  םיינחור םימצע לש | םינוילעה 0 רבה

 ,םה רמח יקבודמ :יכ םא ,"םיינחור,  םינוילעה :תומלועה . ימצע
 רמולכ .."ךרעב םיינחור, אוה .ותנוכש * ,וירבה תא .שרפמ .אוהו

 / ל: 7 6
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 הלאכ תומלוע  תואיצמב , שיחכמ .אוה

 ([;\ בל

 םלוע ,ירוטסהה ומלוע תא הנוב אוח  ןורפחה תא םילשהל ידכו
 יולה ירוטסהה ומלוע תא | תונבל .ותולדתשהב .רפומה
 הולא .ןיבש יזיפטמה חיה גשומב ישוק םוש אצומ וניאש קר אל
 ןיבש יזיפטמה  סחיהב שמתשמ | אוה ,ךפהל אלא ,ותלוז אצמנו
 והי לע רותפל ידכ ,החנה תניחבב וחלוז-אצמנו הולא

 אצמנו הולא יב ירסומה םחיבש ישוקה הא
 דגנתה יולחש ,םרמאב םירקוחה ועט םנמא םא יכ .ותלוו
 ,הזב קפפ ןיא אלח ,ללכב : היפוסוליפה וא  יזיפטמה  ןויעהל
 ,המצעל איהשכ הקיזיפטמה הניא יולה תיפוסוליפ לש התרטמש
 ןתנ הז תמאבו , הקיזיפממה דוסי לע ירפומה םלועה ןינב אלא
 הולאה גשומ ותואב .םידוהיה  םיפוסוליפה לכ לע םג רמאהל
 ריאמה ,לודג .רוא יולה האר ,ךכ לכ וב השקתנ לוריבגש ,ומצע
 --, תוארל | ונחנא םיביטמ םא יכ , ולש ישארה רקחמה לכ תא
 קפס םוש" םיחינמ םניא ולש םיראתה תרות תאצרהב יולה ירבדו
 ירסומה סחיה תלאש לש הנורתפ אוה הז--,אוה ןכש ,רבדב
 ירפומה פחיה תא בישהל | ךירצ :.יולה תטישב
 תיעבטה הרוצה אוה יהלאה ןינעה .יויפסמה סחיהל
 איה הלצאנ איבנה חורב הלגתמה הלענה הרוצה ,הנוילע ה

 לרבחהו ,הלפש רתויה תיעבטה הרוצהכ ומצע הרוצה דוסי ותואמ
 ןיאש ירה .רמתה יקלחב הנכהה לדבה אלא וניא םהיניבש
 תניחבב הולא תא גישמש מ ,רחוימ ירפומ רקחמ ןאכ
 אצמנו -הולא ןיבש יזיפטממה  סחיב הדומו הרוצה ןתונ .. דוסיה
 תניחבב הוה סחיה תא אוה עבותש אלא דוע אלו ,ותלוז
 תוישוקה לכמ אוה טלמג .רבכ ,הןלא לש ירקעה ראתה
 האובנ וא ,.הניכש  יולנש ,  ומיעטהב רבדבש
 רמוחב הנוילע רתויה הרוצה תעבטה אלא וניא
 יזיפטמה סחיה לש וידקפתמ רחא איה האובגה ;ך בל לנופמה

 קא וב םנרפל רבדה לקנש המכ דע ,הזה ןורתפה םלואו
 :.האיבנה תלאש תא וב  רותפלו ישארה .ונבומב .ירסומה .רקחמה
 אוה. ךירצ אלה --םדו רשב תא סחיב אובל .ה"בקהל רשפא ךיא

 ןורתפל וב שמתשהל םיאב ,ונאש העשב | ,םירואבו  םישורפל

 םיישעמהיםיפחיה םתוא לכ לש םתורשפא רבד לע הלאשה
 םהש ,םדאו םיהלא ןיבו םלועהו .םיהלא ןיב םינושהו םוברה
 ,המקנו םימחרל לולע  םיהלא . תורהיה. תרות לש יתוהמ קלח
 הולא ; המחו ףא ןורחב אוה םעפו ,םימהר אלמו בוט .אוה םעפ
 גיהנמה הולא | ; ער ישועמ ערפנו בוט ישועל בוט רכש םלשמה
 םינטקה םייגקסעה םינינעה םתוא לכל ומצע תא םינכמו םלועה תא
 ויתוואת לכ לע חיגשמה הולא ; םוי םוי םדאה ייחבש םיתוחפהו

 םתצורמב םיעורגה ויתושנר .תא הנומו רפוסו םדאה 'לש ןיצפהו
 יאדוב הזכ הולא גשומ -- הברתהו | ךולה .רסחו .ךולה  תידימתח

 ! וטסירא לש .הקיזיפטמה רוסי .לע רמועה ףופוליפל השק ןינע אוה

 לכ תא בישהל רשפא ָךִי א ,רמאל ,ךכ לב  לקנ הכהה ןיא
 ריכזהל ונמדקה ונחנא . יזיפטמה חיה לא הלאה םיימוטאה םיפחיה

 ,ןויערה תא ונחתפב ישארה ירסומה רקחמה ןורתפ תא ןאב
 ריעהל ,איה  הזב ונתנוכ . יזיפממה םחיהל אוה בשומ האובנה םחיש
 ונווכ תא תוארהלו הזה חוכוה לכ לש יללכ ,רתויה .ןויערה .לע

 יולה טרפה לא ללכה ןמ וז ךררב ךלה אל יולה לבא | ,יללכה
 : תאזה ךרדב

 ןורתפ תא יולה ןיכמ רפסה לש ןושארה רמאמבש ,וניאר
 אוה אב ןכו ,ימינפה וניערג תא הלגמ אוהש המ ידי לע הלאשה

 יכ ,יאובנה/פחיה תלאשל .,רקחמה לש .יללכה ונונגס ידול

 ונחנא = םילוכו  ונרכזהש  םייטרפה םיסחיה לכ תא םג  ףוס ףוס
 םלואו = .,ונינפלש המב הארנ רשאכ ,יאובנה סחיה לא בישהל

 = אוה ל ונרכזהש תוקפפהה ירחא הזה .רקחמה לא ורזחב
 2 ו 0 ו / 1
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 ,ללכה לא םכותמעאובל ידכ .,הלחת םייטרפה םיסחיה חוכוב .סנכנ
 רתוי םירומחה  םיישממה םיסחיה רבד לע חוכוב .אוה ליחתמ ןכו

 ןורתפב ךתוחה ןויעיה תא  םינכמ אוה ךכ רחאו ,יאובנה סחיה

 םעט תא | ונחנא םיעדוי רבבש ירחאו ,(ו'כ ,.ב"מ) רקחמה

 רבכש: רחאו ,םינשל ולש .םיראתה תרות תא .קלחמ יולהש ,רבהה
 יולה  רשא . .,תויטרפה תולאשה לכ תא. םימדוקה םיקרפב ונראב
 ונק = רשפא .,ריאב .יד .םיראתה . לע וחוכו ךשמה תא ןהב .קיספמ
 ,.םיימ) .יללבה .הנבומב םיראתה..תרות .תאצהה תא .םילשהל וישכע
 רירפה: יולה 'םנמא -םא  :יכ , רחא ךשמהב (זיט=-א :-, דיימ? זז --+ב

 םיקובד  'תמאב | אלה ,-  תוידדצ  ,תורחא : תולאש חוכוב 'םהיניב
 +םה רחא ךשמהו הזב הז הטה םיזוחאו

 (.אובי ףוכ)
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 ,תַעְדייּולְג
 ,םיסורח | םיריצה תפסא לש ןובשחו  ןיד = םפדנ .א"ל ןוילג "םלועה,ב

 :הלאה םירבדה ורמאנ הו ח'ודבו = , סרגנוקה .ירחא התיהש
 תפסאל םירבר .רוסמל .אב ,ינמרגה זכרמה = ריכזמ , דלפנמולב - טרוק,

 הינמרגמ םיריצה חכ:יאבש םתיאר םא , הינמרגמ םיריצה םשב םיפורה םיריצה
 בושחל , ילוא , םתייח םילוכי , היציזופואה ילעבמ םעפה ויה תירירתה הדעוב

 ינא אב הז רגנכ , היהשכ לכה הינמרגב | ראשנ תמאבו , הרקמבש רבד והזש
 תונויצב הבוטל לודג יונש אב תונורתאה םינשה ךשמכש ,םָכל עידוהל

 :ילוסה (* חרכהמ תינייגה השירד קר תונויצה הפ התיה הלחתמ . תינמרגה
 . שפנה ייחב הל ויה אל םוקומע .רתוו םישרשו , םיצחלנה םידוהיה סע תוירד
 תושיררה--תונויצה לש הדנגפורפב הגוהנה הטישה .םג התיח קו םעטמ
 , שיח רוד .םק תונויצב .םירבדה  ןנתשנ וישבע .םיצחלנה םיחאהל רוזעל

 רתוו תעיתסמ = הנניא = תוגו'צה . הֶותושיררו היחתה חור תא וברקל גפסש
 איה םעההדחא לש ותטוש . קומע ישפנ- ךרוצ ונל איה אלא , םירוהיה תרצב

 הלורג העונת תרפנ ,תונויצה לש ירואתה סופבהו היצטיגאהב .תררושה התע
 , םבילא םיפרקתמו , אופא ,  םיכלוה ונא .  תירכעה  תורפפהו ןושלה רומלל

 .."ונתרטמ לא עיגנ דחיו םכתורב דובענ םכמע דחוש , םיחוטב ווהו
 הרוכומ--ךכל ותכ תא הפי ימ ערנש  ילבמ---עיכה וז הפקשה

 .יללכ ךרע הל שו דכלב הֶז םעטמ קר .הינמרגב םינויצה תרוגא לש

 ףכית םתוא היגהל הרשיה תוישפאה התיהש ילבמ  ,ורמאנ הלאה םורברה
 ,וזכ הביבסב .ןרכאנ | םירכרה ה:ה ,הזל ףסונו ,סתותמא לע םרימעהלו
 ,רגרעצל , הב תררושה ,ןוכנה בצמה תעורודיא תא תוברהל םה םוחרכומש
 הנוזעג) ונתניתב תגודמ ןאכ התהפוה תוויזפ ךותמ ,רבכ הז יכה ואלב םג
 ,םינשב תורשע ךשמב התשענש ,הנמאנ תינויצ  הדו:ע לע .תינויצה (גנוג
 יכ ,טילחמ דלפנמולב ןודאה ,ירמגל תוירחא-שגר רסוח לש רשח חתמנ
 םירבדה תא םעפה אנ עיבנ--התע רע התיה הלוכ תינמרגה תינווצר
 , רתוי םיקומע םיישפנ םישרש חל ויהש ילכמ , תונמחר לש תינויצ --שרופמ

 הטלחה . רתוי האנו הקד ינהעונת לש המילבוופה תנבה התשענ התע קרו

 ,תימואלה-תירבעה הפקשהה יכ , רבדה לא בל םשוי םא ,ראמ איה ההימתמ וז
 רוכזמש. ,הפקשהה התוא  יכ --- , חריתטה  תופורטנלופה = הטישל = תדגנתמה
 לע אקורד הללכתשנו הנכוה = ,הילע ןגחל ומצ; ל  הבוח .חאור ולאכ- הגלפמה
 תא םג ןח . שפנ-טאש ךותמ םהילעמ וישכע קחרתמ אוהש ,סהה םישנאה ידי
 איה תשמשמ יכ , ןואגב .רמאי הילעש ,תירכעה הפשה תבוטל הלומעתה

 םינמרגה םינויצה םתוא .קר רקיעב ושודקה ,השרחה הפיקתל קהבומ ןמיפ
 ותגלפמה ריכומ לש .ותעפותל תוכחל ללכ ונברציה אל תמאב .סמצע םינשיה
 סא . תונויצה לש המלוע ורתפמ, לש  םינפלו ינפל סנכהלו שדקתהל ידכב

 ,תישפנה תונויצה תגשהב ןאכ םיקפוע םא , םעפה רבורי הניחבה לש הָכְרַעַּב
 הֶביִרָצ ףתיֶה אלו השהח הפוקת האב אל , םונמרגה  םינויצה ,רנליבשב יהוה
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 ישגר, ךוחמ .אל םונויצל | ונויה  ,םינמרגה םינויצה , ונחנא . אובל םג

 , ימינפ ךרוצ ךותמ , ונשפנ תרצ לש הקומע חרכה ךיתמ םא יכ ,"תונמחרה
 לע לכה תא רימעמה ,ונל ב'בפמש םלועה לכ םע המחלמ ךותמ ,ישפנ
 תתע זוש , ריכומה ןוראה עומשל אנ ליאוי הז לכ תא . תימרפה תלעותה

 ךכ יריל איבי אלו ריתעב ותונתונע לדגת ןעמל ,הגלפמה ךות לא סנכנ
 .ותמלוה הניאש ,טפוש תרשמב תעדה:תוחיחז ךיתמ ומצע תא תוכול

 םישק םורברכ שמתשהל ונחנא םיחרכומ יכ לע , דאמ ןנא םירעטצמ
 ' ולכוי םהיפ לע יכ | ,ונחנא םווקמ םלוא ,םולש:תמקהו סויפ תעשב הלאב
 י"פע רשאמ רתוו קרצ טפשמ םוינמרגה סינווצה לע איצוהל םייסורה ונירבח
 חלוָדג רתוי הבוט םג איכנ ,ונחנא םינימאמ ,ךכ ךותמו ,רלפנמולב 'ה ירבר

 + ונתגלפמ .לש המולשל

 ברה ; ןולרב ,םריב .א .ר"ד ;ןולרב , םווב ,מ ;  ןילרב ,הטראב .ל
 ;-ןהטיוב = ,יקסנושזבוד ר"ד | ן גרוכמה ,רוד  ר"ד ; לעוק ,ןהכ  לימא ר"ד
 'ר"'ד .ןנרוכמה ,רנישרלוה ר'ד ;  ץטינוילג , רקח  רני'זניא | ; ןלק ,  ךירדלוג
 ; ןילרב ,ילק  ר'ד ; ןזופ ,וקיפרק| ; גרובמה , סומלק ר"ד ; ןוופ  ,ס'הימרי
 + ןילרב ,. יול םלהליו  ר"ד ברה .; הטיהסגינק ,ןטחל ר"וע ; ןוופ ,רשנלוק ר"וע
 ןמרח ץיבונרט , להאטש ר"ר ;  ןילרב , ץנרקנזור ר"ד = ; םייהנמ ,סזומ ר"ד
 ר"ר ., יקפרובטיו ר"ד , לוו ר"ד | ךבסדנו ,רוטקיו ר"ד רטונ ; ןילרב , קורטש

 + ןילרב , יטסיצולז ר"ד , ןרובצ

 2 .תַכְרְעמַה לא בָּתְכִמ
 לש" תורדתסה דופיל םיפכה חנוה לזכב ירישעה  סרננוקה ימיב

 ,רבכמ שגרומ תיה וזכ תורדתפהב | ךרוצ , םהיתוצראל םונויצה םיטנרוטסה
 / ,הארבל םינוש תונויפנ ושענו ץפחה עבוה תחא םעפ אלו

 ; ךרעב  ,אוה רעצמ ךא , תוטיפרבינואב .םידמולה וניריעצ המה .םיבר
 םוריחי ןיב רשק ןיא םמצע םינויצה םיטנרוטסה ןוב .םגו , םהבש םונויצה רפסמ
 םייחה .ןמ .םיערקנו = הרז המיבסב םרומל ימי ךשמכ םיהוש םיבר . תודוגאו
 סתלכיב ןיאש שי , תירוחי  הביבסב םיאצמנה , הלא םגו , ירמגל םיירבעה
 ,םוכלוה ךכו . אוהש ימ רצמ רזע וא הנכה רסח םושמ וז חכיבס לע עופשהל

 | * ונתרובעל הבורמ תלעות איבהל םילוכי ויהש , תוחכ דובאל ונלצא

 םוטנרוטס לש תורוגא רככ הז םנמא תומייקתמ ברעמה תוצראב

 ןה ץייוושו הילגנא ,הידנלוה ,  הינמרג , הירטסואב , תונוש תורוצב םוינויצ

 ריכה יגויצה להקחו רכנו ךלוה םירכעה םייחב ןכרע ; יוצר ןפואב תוחתפתמ

 ! םתדתאמ זחא הרטמש ,הלאה םיריעצה תוחכב ונחעונתל הנופצה הכרבה תא

 הברה עיָבקִמ התרבחל תחא הדוגא ןיב רשקה:רסוח ךא . הפשהו ץראה ,םעה תיחח
 , .ןתרובע * רעב
 ,שארמ עובק פיסכתו תחא המרגורפ יפל ורבעו ןדחאהה ול ,  איבהל תולוכי

 תא .רסינו ,הפורוא חרזממ םיינויצה םיטנרוטפה ונחנא ,ונדחאתה ךכיפלו

 + תיללכה תינויצה  תוררתסהל םויביטררפ תודוסו לע סנכותש < ,וגתוררתסה

 , ,תוצראה לכבש םיינויצה םיטנדוטסה לכ תא ףוקהל הרותע וז ונתורדתסה

 : 1 ונינפל הבר הרובעו
 תוצמאתה תשרורו תבחרתמו תכלוה , תימוי:םויה , תינויצה הרובעה

 לכל וז הדוכעב יביטקא קלח תחקל םיריעצה ונילע לטומ בוחהו ,וניתוחכ לכ

 + היתועצקמ
 : תביוחמ = ,ונותולועפ לכ שארב םוקמ תספוזה , לֶארשו ץראב ונתרובע

 < תלאלו הב םויחה יאנתו העכט , ץראה תא תערל ,  םיטנדוטסה ,ונְתוא רוחוב

 ..שארמ תולאיציפס הנכה השורד י"אב עקתשהל םיצורה

 תשרוד ,וגתרוכע:ירקעמ תחא תעכ ןכ סג הנהש , תירוטלוקה הרובעה

 תעירו תא ץופהל | ; םתיתועיריב ורועיו ואובי םוליכשמה ונירכחש , חרכהב

 גוהב םגו ,םיימואלה | וניכוע רתיו  ונלש : הירותסיהה .תעירי = , ונחפש

 ' תופט ,הדובעל בחרנ רכ  ונינפל שי םוינויצ יתלבה םיירבעה םיטנרוטסה

 ! א רנלוכ \ לע איה הבוח ירח .קוחרמ ןיורע םידמועה ולא .ןיב תימואלה הכהה

 ונתוהדתסהו , הקזח תנרדתפהו תורכמתה , ררס .תשרוד וז הדובע :תינכת =

 2 + התואלמל 'הרטְמל ּףל הָמָש
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 < ןיהש ,תלעותה תא תואיבמ ןניאו תורדוסמ וניא ןהיתולועפ



 הרשע .שמחמ | שיא םינשו םושמח הב ופתתשהש , לזכב ונתפסאב
 איה .זכרמה תבוח .ןרכב ינמז .וכרמ רחבנו תוררתסהה הרפינ ,  תוטוסרבינוא
 ושעוש ,תוררתפתה ירקע תא עכקתש ,היצנרפנוקל אורקלו המרגורפ ןיכהל

 + תירכח לכל הבוח
 תופחיתהב ,ןבומכ , היולת ונתדובע תחלצה ךא , ותדוכעל שננ זכרמה 2

 + ןל םתרזעו זכרמל םירבחה :
 ףתתשהל ,תונבומ תוכס ינפמ , לוכו אל םיטנדוטסה לש לורג יכה קלחה

 אובל , ונמע רחאתהל השקכב םיניפ ונא הלאכ םירוחיו תוצובק לאו ,ונתפסאב
 ונתורדתפהל .תוצובק רפול לדתשהלו םתבתכ ונל עידוהל ,ידימת רשקב ונחא

 , ןניאש םוקמב
 היחתה תכרבב

 + היפוסוליפל ,דנק ,בולדריוופ לאפר
 . םיטפשמה תרותל .דנק ,םיו בר ג יבצדםהרבא
 + האיפרה תרותל ,רנק ,תרפפ ןוי 'צ-ןב

 + א"ערתה לולא ו"כ ןרב
 ! זכרמה תנתכ

24 080110 0 870101010 .1 

 .תּונויִצַּב

 תכרעמ ,םצמוצמה ינויצה לעופה רעוה לש  הפירראה
 (ירשת יט) חייהמל רבומקואב 'אמ יגאלרעפ רעשידוי,הו ייטלעוו ,ה

 :אוה ךליאו =< =
 עסחומ 0. 15, 8802818010 30. .

 ,עודיכ ,הראשנ. תימואלה :ןרקה לש תישארה .הכשלה --
 : איה ךליאו ןאכמ הלש הסירדאהו ,םדקמכ ןלקב

 11הוןו\ןלטזסאט 008 10 0180]וסמ הג 10088 2. 11. 008 10
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 ! הלאה םורבדח תא המסרפ ןלקב תימואלה ןרקה לש תישארה הכשלה

 + ךרעה תובר תושדח תודובע הברהב תימואלה ןרקה תא בייח ירושעה פרגנוקה,
 םינכומו .ם צור ונא ךכ ,תו:תלתה ךותמ וז הבוח ונילע ליטה סרגניקהש םשב

 , תיסואלה ןרקה יריקומ לכל ריכזהל ונילע םליאו . שפנו בל לכב התושעל <
 ל ירכו ,רככ םימי קה םירסומהל ולוכ שורד הוהב ןוקל הל שיש ןוהה יב
 ץוחנ , סרגנקה תטלחה םהילע האכש , םושעמה תא תושעל גל חוהי
 הדמב הגלדגת תימואלה ןרקה לש חיתוסנכהש אופיא
 525.000 לש ןוגה םוכסל ל"הקה תופנכה ועיגה 1910 תנשב .הבושח

 איצמהל .תינויצה תוררתסהה לש החכוח יהווש ,םיבשוח ןנא ירהו ,קרמ |
 יכ ,הזה םוכסה תא קר אל ל'הקהל --- לבןיה סרגנוק תנש איה -- הנשה
 רוחיב , םוקמ לכב ל"הקה תבוטל הדוכע השורר ךכופל ,ונממ לורג םוכס םא
 ושעו םינויצהש ,קפס לכ ןיא . "תודעומה ימיב וישכע הצורח הרובע השורר
 תלואג -- תחא הרטמ קר הל שי תימואלה ןרקה ןה .החמשב וז םחבוח תא
 השודקו הלורנ הרוכע ונל שי יכו , לארשי*ץראב ירכעה בושה תלדגהו ץראה
 + וזמ

 26102,73 ל"הקה תבוטל ופסאנ םינורחאה תועובשה ינש ךשמב --
 תומישֶרה לש ןורחאה מונד . קרמ 802.57 תיביטרפואיקה הפוקה תבוטל .קרמ
 ,4074 אוה בהזה רפסב

 דוככל םוערזתדועס | ןלקב םיִנוַצה  תרוגא הכרע רכמטפסב דוב
 פ'הוה תכשלל ןילרבל התעמ םירבוע םתצקש , תמרוקה פ'הוה תכשלפ  םיריקפה
 ףמ תתפ םימואנה .ררט תא .ירמגל תכשלה תרומעמ ורטפנ .םתצקו שדחה
 0 ןופפ ל " רֶמ 5% וירחא ,הָכשלֶה רקס לָכַל הדוחב רי
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 ול ןוילג

 הרוכעה אשמב ותא ואשנ רשא ,םידיקוה לכל ותדות תא עיבה וב רשא

 תרבעה ימול |לקל הנוווט הכשלה תרבעה ימי תא ליבקה םאונה ..םינש ךשמב
 רפסמ לדג הז ןמז ךשמכש ,הדבועה לע הארהו ןולרבל ןלקמ הכשלה
 םידיקפ הל שי תינויצה תורדתפההש אלא דוע אלו , תיזכרמה הכשלב םיריקפה
 תוירדתסהה לש תוגהנהב םגו ןירנולבו אטשוקב ,לארשו"ץראב םיעובק
 ריעו רשא ,ןוגה רפסמל ויהו םלוכ שאר תא אשנ םאְו .תונושה ןה'תוצראל
 תונויצה תורדתסהה לש הונינעו  םיימינפה היתוחכ = לודג לע הרומג תודע
 אוה רקיעהש , םירמואו תוררתסהה לש הכרע תא וישכע םוליקמ שי , תיללכה

 ףוגה אוה תוררתפהה .  הרופיב איה תיעטומ וז הפקשה , תונויעבש חורה קר
 קוחתו אירכת , ףיגה קזחיו אורביש הרמבו ,התמשנ איה .חורהו  תונויצה לש
 וישכע םירבועה ,סהה םיריקפה תא ןיספלוו רמ ךרב .ףוסבלו = .המשנה םג
 התציחמב הנומאב דובעל אבהלו ןאכמ םג ופיסוי יכ ,ןילרבב הכשלח תדובעל

 ,םאונח , אוה רשא ,הגהנהה תבשלב הנומאב ודכעש םשכ ,השרחה הגהנחה לש

 .השארב דמע

 הלק-אלש י"פעא יב  ,רמאו  ןייפוה .'רמ -רבד הכשלה ידיקפ םשב
 רבע ז"כב , ןוספלוו רמ לש ותציחמב הרובעה התיה המיענ-אל םג .םיקרפלו
 השקו הלודג יכ ,ותעדב הבו החמשב ותרובע תא םידיקפה ןמ דחא לב
 ;ומצע לע רימת ליטמ היה אישנהש ,הרובעה איה אוה והרובעמ

 ןירפלה | ם"ירדה  וערה  הנוטלא-גרוכמה ילקוש לש הלודג הפסאב
 דחא הפ הלבק הפסאה . ירישעה סרגגוקה תואצות לע יודנל רמו רגישדלוהו
 השדחה הגהנהה תא תכרכמ הנְוטלא-גרוכמהב םונויצה  תדוגא, : וז היצולוזר
 רשא , הבומל .בל ץפחב איה תמכסמ הו םע דחי . התרזע תא הל החיטבמו
 ."הנמאנהו הירופה ותדובע דעב ןוספלוו רמל .םרגנוקה ריבה

-.'% 
 .לֶאְרְשדץר

 ! הלאה םירברה תא ונל כתוכ ןויצ*יבבוחל +:םירואה דעוה
 תואנה תוינאהש , שושחל שי ,אטשיקב ןישכע ררושה ,ערולוחה ילגרל

 השק ךכיפל . רגסה תיגועט הגייהת םירצמו לארשי:ץרא  יפוחל אטשיק ףרד
 הסידואל ואובו שא םיעסינה , לארשי:ץראל הפירואמ הינא:יפיטרכ לכקל התע
 ועסיש וא םירחא םימי ךשמב הסידואב הינאל תוכחל םיחרבומ ןיתיש רשפא
 היהו רשפאדוא ךכ ךיתמו , תרחא הינאל ורבעו םשו אטשוק דע קר הפידואמ
 הנתשישכ --- , י"אל רשי הינא:יסיטרכ םינוקהל איצממ צ"וח דעוש ,החנההב םהל
 .רנדה תא עיווהל רהמנ --- הכוטל 'בצמה

 םירכרה תא ןנל העידומ מ"הוה די לעש לארשייץרא ינינעל היסימוקה
 ןינבל עקרק תוזוחא (ו*א) .קריקב תורכמנ םהיפ לעש , םיאנתה/ ועבקנ : הלאה
 + (תוליו) אשד תונועמ

 תרשכהל הרכתה הנוכנ תימואלה ןרקה תגהנה לש התמכסה י'פע
 םונש עשתו םיעשת לש ןמזל השוריב תרבועה הריכחב התע-תעל תתל .בושיה
 תבוטה העוצרה יהוז --- ,םיה ףוחל תכלוהו תכשמנה עקרקה תעוצר תא קר
 השמחו םירשע ינב אשר"תונועמ ם י ש ל ש ןינב ידכ חב שישו רתויב הפיהו
 , ךויאל רטמ םיעבראו בתורל םירטמ

 ,םיעבורמ | רטמ 1000 תב אוהש = ,:וזכ עקרק תזוחא לכ רעב (1

 לכ רעב :('פוק .2/'46)- תחא הקרמ הריבחל .ףכית םלשל :הכוחה בייח ,.ךרעב
 רעב .הריכח:פמ (לבוה 9.80) תוקרמ םירשע הנש הנש הזמ .ץוחו עבוהמ רטמ

 + הֶזיִחֶאה לכ

 + לרוג י"פע .תוווחאה הנקלחת םישהת השש רעב (2

 םאו . הרירל תוכ םינש שמת ךשמב וחזוחאב תונכל בויח. רכוח לכ (9
 התושרל הווחאה תא בישהל בושוה תרשכהל הרבחה תיאשר -- הנבי אל
 ,הנשל 8|49 תפסותב הריכח תעשב םוכסה תא רכוחהל ריזחהלו

 ונבנש םינינבה לב םע הזנחאה לכ תרבוע םונש 99 רובע ירחא (4

 ךיחממ |, תמלשמ הנווחאה וזש אלא , תימואלה ןרקח לש התושרל הב
 ן ס גיגבה
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 דצמ ..רפוההה .ןוכ .תריבחה  .רטש השעג. הלאה םיאנקה = רוסי לע (5
 רצמ בושה תרשכהל הרכחה ןיבו רחא

 תא ., םימורול .ךינח-תיב הנש םישלש כ הז , עודיכ , םייקתמ םילשוריב
 :ץראב םימותי  ךונחל תיטרופקנופה  הדוגא ,ה- הקופסמ הזה .ךונחה-תיב-יכרצ

 , הכאלמ וזיא  םתוא .םידמלמ ,ךכל יוארה  לוגל  םועיגכ םיבינחה כ . *לארשי
 םבורו ו"אב תוכאלמהיילעב רפסמ אוה בר הז ירעלבמ סגש םושמ םלואו
 ךונהה-תיב תא = ריבעהל הרומאה הדוגאה הטילחה  ךכיפל ,קחוךב םוסנרפתמ
 ףותב  םוכינחה תא .דיתעב לדגלו הוקת:חתפל הכומסה ה'גפל םילשורימ הלש
 . המדא:ירבוע

 -פומ דוסי ד"ע ראמ הפיו הכוט הנשחמ כשוה בויקמ ןופרניבר רמ

 הזה ןינעה תא בבחל ודיב הלע רמכי , םילשוריב לארשי:ץרא תריקחל ירבע

 , פמהרבא םירופיפורפה לש דחוימ דעו .רטונ וז תולכהל . ןוהו עדמ ישנא לע

 ,ירויפוסנומ :רי%"ק 'הו יקכננוופ 'ש ר"דה | , יול , לייהטכונ ,  רנילרב -.,רבב
 עוצקמב  סונייטצמה : , םירועצ .םירכע םידמולמ  ידינ .קוזהדל ךירצ הזר דעוה

 םלתשהלו | עידי ןמז לארשי:ץראב רודל ו" כווש :ירכ =, לארשי:ץרא = תרוקח
 לע ןוסרניבר ךמ .עבק רככו = , תויערמה םהיתודובע לע חיגשהלו םעדמב

 תוידנפיטסה . "אב ה"אכ תויעדמ תועיסנל תוידנפיטס יתש אוה וניכשה
 יתחאב | תיעדמ הלעמל ולעש = , ם רועצ 'םור ע: .םיהמולמ-:ינשל ןתנהל תוריתע
 רוחיכו לארשו .תמכח עוצקמב .החלצהכ \ םיקסוע םהו .חוופוריאה  תוטיסרכינואה
 ,יןל טרברה רמ  הכז .רבכ .תחאה  הירנפיטסב .י"א תריקח לש .עוצקמב
 ךשמל תנש הגש "תכלל .םיכסה = וול = המ ! ,גרירכמקב  הטיפרכיניאה רומלח
 , תויפרגופיטהו תויגולואיכראה ויתוריקחכ םש קיפעלו םילשוריל םודחא םיחרי

% 
 .הָיָמּורְּב

 תאלמב ,ודובכל םיכרוע גרברלוג ליי רמ לש וירוקומו וירבח

 .ם"מהוחל 'הב .םיער-תדועפ ,,תימואלה- ותרובעל .הנש םישלש

 ידוב תתלע .תוממורההובד יוחא םא ,םימורגופל היצטיג א

 םיתסל םולכ \הז לכב השענ אל | .תוערפמ םידוהיה תא לוצהל .בויקב תושרה

 םניא סויה דעו ןופיליטס תחיצר םוימש = , םיריחשה | םירוטטיגאה | תויפ תא

 ,"גירד, יבונישוקה ןוהעה .  םימורגופל  ןומהה תא םהוניתעב ררועמ םיקסופ

 רזויטה ינפב הפי רהוי סירה ןיא יכ ,ויארוקל ראבמ | , ןאבישורק י"ע  דסונש

 יעצמא אוה -- ןותעה ןתוא זירכמ---םורגופ, סישענה | םימורגיפמ

 היצטיגאה העיגה הפידוא ב ,"היצולובירה לש היתוירזכא דגנכ דאמ ןוכג

 תונוילגמ רחא תא םירחהל ץיחנל בו'צמלוט ריעה ביצנ אנמש רע , ךכ .ידול

 שקב הז םע ., םורוהיב תו:הל תשרופמ האירק וב הכפדנש , "שמיר הקסור,ה

 לש םחור תא עיגרי יכ = , וינפל כציתה רשא ,הלהקה בר תאמ | בו'צמלוט

 . תוערפל תנכה לכ אכדו יכ  ,םהל עידוהלו ראמ  םילהבנה הסורוא ירוהו

 יללכה:יסורה .דעוה, .םשב .תווטמלקורפ ולג שארב ם'ציפמ כ לסרב ו רטקיב

 היקסרורוגי'זונ, = ןותעה = , לודג  רחפכ םויורש = ריעה | ורוהיו , "םקנדהשעמל

 תיכהלנ תיאירק םיפדמו ך"וה ,בוטפאווח .ךרפה רש תחגשהב אצויה ,"זאנ ,גריט

 תוחיצרה דגנ הקודב רתוי הלוגס ןוא יכ- ,ירמאכ  ,םודוהיב גרה .תושעל

 + סימורגופמ :תוינויצולובירה

 ,רמואה , "הימרוו .בזנ,ה ףמוע םהינימל ןללה .םירוטטיגאה לכ שארבו

 סוקמ ול .אצַמ הזה .ןותעה .,. "םודוהיה לע .לזרבהולבכ םישל, העשה העיגה יב

 לכ : הילע החוב , תירפגו שא םוו .םוי .םודוהיה לע רוטממו רמוע איהו רדג-הל

 , אוה הנורחאה הנקסמהו , לואשהתואטח לכב םתוא םישאטו אוש"תולולע ינימ

 =ומדאה לע -םג "הימי ,םונה,, = ךפוש וקמח תאו + ףלמח ילב .םפהרל ךורצ כ

 הגאדב , םויגופ ינפמ םירוהיה לע הרמש השא לע בויקב הנוילעה .היצרטסינ

 ,ררמ השעמ ןיעכ "היִמְרְוְו ,בו,ה האור "םירי'זה תרומש,ל תלשמטה הגארש

 : + רָאְמ .לודָג שגועל סייואר .ןב .םיבויחהש

 י םירוהיב

 , 0 א
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 השקו ,.עירפמ  ןיאב םיברב םימסרפהמו םיכלוה :וללה- התסהה"ורמאמו
 +... תובושק םונזא םשו הפ ףוסיףוס פהל ןאצמי אל םא ., שארמ טילחהל

 הקש קוקה ה הורתה ה

 , ןיפילוטסב הריש , בורגוב .יכ ,ררבחנ ,ו יט פוש ינ פל בורגו ב
 ,"רזוע, רותב תשלובה תקלחמב דכע םינש המכ ךשמב . ידוהי ןב ידוהי איה
 ?םיטרכ תא ,הבורמ ןומאב תשלובה ישאר וולא ופחיתה  ,יתדוגעב ןויטצהש ינפמו

 ,הקבאולוק , תיבויקה תשלובה תקלחמ דיקפ תאמ לבק ןורטאיתה לא הסינכה

 >ולוביר:םיטסילאיצוסה = לש .הגלפמה דעו =- \,ותרטשממ התע רפוהש , ומצע
 השעש המ השע בורגיב יכ ,<[1םז08ת1ו(6> ןוהעב התע עירוה זירפב םורנויצ

 .הלש תויודחפהה ןמ תחא םשב אל םגו הגלפמה לש התוחילשב 'אל
 טקש וןטפשמ רוריב תע לכב היה ,אבצ לש ר"יבל רסמגש , בורגוב

 וינפל םינוידה ועיצהש ,תולאשה לכ לע תוקיודמו תורורב תובושת ןתנו וחורב

 עדו אל .ןורטאיתה לא ותכלב יכ , ןודגה רפס ,"הימרוו .בוג,ה עירומש ומכ

 קספ אבצה ד"יב , שפנ ותוכהל ורי תא םירי הלעמיירשמ ימב ומעעב ןיידע
 -הלרנגה י"ע ףכית רשאתנ ןידה:קפפ | , הילת י"ע התומל בורגוב לש ןניד תא

 תעשב ,ולעפל אצוה רקוב .תונפל .רבמטפסב ב"יבו ,יבויקה  רוטנרבוג
 ותומ ינפל יכ ,םירפסמ ,יבויקח ברה םג דמעמ ותואב אצמנ ןידה-קספ םווק
 .ישאר ,הז וצפחמ וב "זה כ"חא לבא | ,ברהל רבד הזיא רמאל בורגוב ץפח

 תא תואול םהל השרת יכ ,היצרטפינימדאה תא ושקב תוונמיה  תויררתסהה
 < .יםיקינזויוסה ןמ שיא םישלשו ,םהל ןתנ שקובמה ןוישרח , בורגוב לש ותילת
 בורגוב אצוהשכו ,הז ןוישרב ושמתשה ,הקניווס "הימרוו .בונ,ה רזוע םשארבו
 רחאל  ,בורגוב .תרובק תעשב פג .תולחתמו תוקורשב וינפ תא ןמדק הילתל
 םתכלבו ,םיפודגו .תופרח ינימ לכ וילע ריטמהמ םיקונזויוסה וקספ אל  ,וחולתה

 . "החלצהל הלוגס, רותכ הילתה:לבחמ הנטק הכיתח רחא לכ םתא וחקל
| 

 לינזויופה . השרח הרוצ םינורחאה םימיב שבל יקפני צש וי ןינע
 הוה ידוהיהו . חצרה ןוע תא וב תולתל ירוהי שיא ףוס ףוס ואצמו ושקב םוק
 םיאולכ ויהש , םישנאה רתיו חצרנה רענה יבורק , יבויקה לילגה ר"יבל רסמנ

 .ושפחל התע ואצוה , הצרהרהשעמב | םידושח רותוב .םירוסאה-תיבב הכ רע

 דא , פולויב .לודנמ ירוהיה .רסאנ םתחתו ,סתמשא  תוחיכומה = תויאר רסוחמ

 רותב .ד"יבב .וטפשמ .ררכתי בורקבו > , ביצווז לש . ןנבלמב  םיכומגה םיזוקפה

 שרחב :.וללה תורבועה דופי לע ןירל  רסמנ  סילייב .  יקסניצשוי רענה חצור

 "לש ןבלמב הרובעה הקספנ ,חצרהיהשעמ הלגנש העשב ,הרכעש הנשל ץרמ |

 וב בשו אל והדעלבו סולייב לש ותחגשה תחת אצמנ  ןבלמה=תוב , :יצויז

 אוה יכ ,ןאצמו חצרנה דליה לש ותביק תא וקרב םיאפורה הנהו , שיא

 תיששה העשב היה הזו ,ותחורא תא ולכא ירחאל תועש שלש רובעכ חצונ

 ןבלמה-רונת  תברקב קחשמ ותוא ואר  רקוכב תיעישתה העשל בורק . רקוכב

 שרחב תמש , בוקאיריבו'צ ראוהה:דיקפ :לש = ונב ,.וליג-ןב תרבחב ביצייז לש

 הילע ואצמנ יקסניצשוי לש ותנתכ תקירב תעשב . הירטניזידה תלחמב טסוגבא

 הלולג י"ע רענה חצרנ יכ  הנקפמ ידיל םיאפורה ואב רועו . שבו רמח תובקע

 חתיב תבקקב אצמנ םנמאו ,תולגעל םינפוא ישוע וב םישמתשמש , לזרבה

 ,"תוקיודמ,ה  תויארה הנה ולא . םינפוא השעמ:תיב רענה םש קחשש ןבלמה

 :ניצשוי תחיצר ןועב ןידל פילייב, לדנמ תא  ורפמב רורוקורפה ךמתסנ ןהילעש

 לש התושרב ןיא ,סולווב לש ותמשא תא תוחיכומה ,תורחא תויאר םוש ,יקמ

 ו < הרוטרוקורפה

 הפרענ םיטפשמה | ינינעל רטסינימה תרוקפ י"פע יב = , ונעדוה רבכ

 םהיתומשל הסידוא תוביצנב םורוהיה םינידה:וכרוע לב לש המישר  הסידואב

 בו'צמלוט .הוצ וז המושר חכב וכ  ,םינוחעה = םיעורומ  וישכע = , םיקוודמה

 + םירצונ לש .תומש .םמצעל- וארקש  ,םידוהי .ד"וע  םיעברא .ןירל רופמל

 " חתורועת .םידוחו םיפרוצל חתל  ילבל ךלפה :תגחנה .התוצ ב לסונירטקיב

 תוריתמה = תוינמואה ןיב תינמנ וז תונמוא ןיא: הירבד .יפלש ינפמ = , תונמוא

 + תונמוא המש ןיא .ךביפלו ,םוחתל ץוחמ הבישיח תא םידוחול

 .ןז הנשב לפקל רועה .תוריקפ | התוצ  בלסונירטקי התואב ---

 םירצונה םודליה לכ ולבוקיש רחאל קר  םידוהו םורימלת םיינוריעה פ"התבל

 םידליה רפסמש םושמו ,  םוונפ תומיקמ דוע וראשיו .ם"התבל סנכהל  םיצורה

 קר  םידוהיח םירליה .ליבשב וראשנ ,אוה  לודג .ס"התכל םילכקהמה | םירצונה

 % ..ן םיטעמ .םינגפ תֶומוקמ



 הלאה םיכיב הובא הבקפומ ב  לאושו-ת"הקל
 םיירובצח םינקפעה יבוטמ רחא תומב חלודג הדבא
 .ובכרה .א ,וו עבשומה ד"הוע

 =פומה תולארשיה הלחקב ןקסע-להנמ  תובר םינש ךשמב היה .חונמה |
 ר"ע תוקיודמ | תועירי תצפהל הרוגאב ץורח רבועו שאר | בשווו תיאבק
 הוברמ, .תרבח לש .ומוקמה  ףינפהב = תו שעל חונמה לוחגה = רוחוב . םידוהיה
 לש ינרוגרטפה .רעוה חכ:אב רותב החונטה רבע הנש םישלשמ רתוי .."הלכשה

 רפפהדיתב .ידימלת .םידוהיה יריעצ לרוג .ובל לא עגנ רוחיב ,.תרכזנה הרבחה

 קסע .אוה ,םתבוטל הכומתהירוקמ .רופול ונמזמו והככ הברה דחש אוהו הבקסומב
 -וולבובו  רפסה:יתב .ינינעב ., בשימה-םוחתב א סעה-תלכשה תולאשב הברה

 + תואקית
 ,רבלב הכקפומ ידוהי קר אל הדותנ ךימת ורכוי ןמש תאו

 תונכה לא ונפש | ,םוחתהפירעמ הברהב ,םירוהיה םהוא לכ םג םא יב

 האבש תונמדוה לכב שמתשה אוהו ,םימורגופו תופרש ירקמ לכב ההועל
 ! ורפעל םולש .[המע ביטוהל ידכ וריל

 .ץֶרָאְל-ץוחְּב
 צד רד

 .יבכרה .א ,וו

 טילחה סליאוא לולגב םירעה ןוטלש .היל כג אב םי רו חי ה יה מ
 םוכסב םקזנ תא לבחה ותואב תוערפה :יעוגנ םידוהיל בישהל הנורחאה ותבישוב

 תאמ םג םיקוזינה םידוהיה ולבקו הזכ םוכס יכ = ,םיוקמ .קנרפ 880,000 לש
 . תילגנאה הלשממה

 תא בר להק דמעמב ירויפיטנומ .סיפנרפ ריס הינה . הלאה םימיב --
 וחרומה ןונגסב תונבהל ריתע תיבה .ןודנולב ידוהי ןורטאית ןינבל הנפה ןבא
 ןושלב תוגויוח .וכרעו תזה | ןורטאיתה תמב לע  .שיא ףלאל םוקמ וב יהיו
 . תרבודמה תידוהי

 טטופידה תמ הלאה םימיב .ימשיטנא גיהנמ לש ותתימ
 הדבא ותומב .גרבננוז ןופ ןמרביל - .ינמרגה גאטסכיירה לש םסרופמה ימשיטנאה
 םיטטופידה .תעשתל :.םירחכנה-תיכב  ןורחאה  הגוהנמ .תיזנכשאה תומשיטנאהל
 םימעפל םילוע םהמ  .תרבינ תובישח םוש ןיא טנמלרפב וראשנש םימשיטנאה

 םישוע .םניא םהירבד לבא ,ןמטלוו באר : םינש קר םימאוגהדתמב .לע .תוקוחה "
 אלא םיפרטצמ םניאו םירימתה םינקתשה ןמ םה םירתונה .תעבש .רחוימ םשור
 . ןונטל קה

 רבְב .יקרויונה ףוחב םידוהיה םיטנרגימאה תורצ
 -תיב לא .סינכה רצלוו י"והיה טטופדה יב  ,םימרוקה= תונוילגה רחאב ונערוה =

 הריקח תושעל | תצרמג. השירד עיכמ אוה ובש ,היצולוזר .יאקירמאה  םירחבנה
 םידרונהש  תונולתה לכ .וקרצ המכ רע ,ררבל ידכב  דנאלייא-סיליאב השירדו
 + סמאוליוו ףוחה יריקפ שאר לע םיננולתמ םירוהיה

 ,לגנ רחסמה רטסינימ ונמזוה ,וז היצולוזירב הנדש ,היסימוקה תבישי לא
 , בתבטב תאזה היפימוקה לא הנפ סמאיליוו , סמאיליווו ףוק ישארה * רפימוקה
 הידרצ לכמ וז הלאש ררבתתש ,דאמ הצור ומצע אוה יכ  ,עירומ אוה ובש
 שיחכמ .אוה יונג .םושל היואר ולש היצרטסינימדאה ןיא יכ ,לכה וחכויש ירבב
 םיררונה לא םיסחיתמ סה יכ ,רמאל ויריקפ תא םימישאמה ירבד תא ףקות לכב
 גהנתהל- -סמאיליוו .בתוכ ךכ --ומצעל דוקפ הזיא השרה ילמלא  .הרתי תוירובאב
 תבישיב לבא .ותרמשממ ףכית ףדהנ היה ןא יכ | ,םיטנרגימאה םע תוסגב
 לעו ףוחה-ידיקפ לש םישקה םהישעמ לע הרמ םיננואתמה ובר היסימוקה
 תרחוימ תובהלתהב .הפינכה .קוח לא םיסינכמ וללה םיריקפהש תורתיה תורמוחה
 ןמרזגש- -ןהכה רמא--תועשה  םיעברא ןתוא .סוב יינדוס ןהכה םמאולווו דגנכ ןעמ
 הלחש דע ותואירב לע הערל ךכ לכ ועיפשה  ,דנלייא-םיליאב תוהשל ול
 תויזנכשאה  תודוגאהו תוירדתסהה :חכ יאב .ותטמ לעמ ררי אל בר ןמזו ,רעצ בורמ
 ,וחיכוה - תרמשממ ..סמאיליוו תא  ופדהו וב : ףקות לכב .לרתשהל וטילחה רשא
 יפועס תא ראכמ אוה ךכיפלו .היצרגימאה שפוחל רומג אנוש אוה םמאיליווש
 | + וחור .לע הלועה לככ .הסינכה-קוח

 ןורחאה .וללה .תונז תה לכ לע ונע םמאיליווו = לגג רחסטה רטסינימ
 ירבחמ .םידחא םג סמאיליוו לע וניגה .רכזנה ובתכמ רכד לע ןינע :בורב רוח

 ה
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 ושרד ולש הקיט ילופהל - הרומגה םתמכסה תא ועיבהש רבלמ רשא ,היסימוקה
 יהסינכה יקוח לע  תושרח תורמוח  דוע ופיסוי יב

 יכ ןעו לבא ,האבה הבישיה דע הלאשה ןוותפ תא התחר היסימוקה
 הבושול רוע סנכהל היסימוקה לכות אל  ,ותרובע תא טנמלרפה קיספי םיתניב
 .םירחא םיחרי רובע ירחא םא יתלב

== 

 םשל ררהנ תיב ונוכשח לע לטכו ץירומ 'ה  הנב (הינמור) יפאיב
 רשא תיכב חיתפל ול השרת יכ , השקבב הלשממה לא הנפו םידוהיל היפנמג
 תא רקבל םירוטקפסניאה רחא תא החלש הלשממה | ,רומאה ם'היב תא הנב
 הנוגהה ותברנ לע לטכו 'ה תא ראמ חבשו תיבה תא רקב רוטקפסניאה , תיכה
 היפנמג יפאוב בורקב תתפת ןכ הנה ,  ךונחה עוצקמב הלשממהל ורזע לעו
 - -םלוכ ויחי םירוטחש אלא םירוהי ידלו קר הב ורמלשו םירוהי יריב הרסונש
 , םירצונ

 םינפרח ןמ םורחא םוטעומ  םימי ינפל ופסאנ וקורמב רשא שקורמב
 ריעל ץוחמ לא לויט םיפסאנה וכוע הפסאה רמג רחאל ,  תדה ינינעב ןורל
 .שקורמב רשא הדעה ינבמ םינר םג וולנ ,םינברה ,הפס אה ירבח לאו

 המחלמבו םירוומ .סאתפ היל ע ולפנתה רועה ןמ לימ ךלהמ הרישה קחרתהב
 + םינכרה רהא גרחנ םיריומהו םידוהיח ןיב הצרפ רשא

 תוירבעה תובשומה לכ יריצ סריא-סיגיאוכב  ופסאי תודעומה | רחאל
 : קרפה לע תורמועה ולא תולאשב  ןודח הפסאה = , הפסאל הניטנגראב רשא
 יוכרמ קנב רופי ,הניטנגהאב זווירכעה תובשומה לכל תיללכ  תוררתסה דופי
 + רועו .תובשומב ם"החב תלאש רורס , תובשומל

 ,גרבדלונ 45 ,' 'איצומה
 יו3תהד6ב5 /. תת. 70850557[.

 ,םונאיורד ,א ךרועה
 סההאדסק5 4. [. 0/8808.

 .לכגומ ןונרמ) םידוחיה .תובשיתה רצוא
 דח6 16ושו6ה 0!00הו8| ךיטפ% |ו!ו%60 000.

 , 1911 תנש רבפבונל יששב ,עובשב ינשה םויג יפ ,םיעידומ ינא הוב | העדוה
 , 8 רמונ םיסקזה בוחר ,ףרודסמליוו-ןילרבב היהת ,תירישעה העשב

 הטלחהה תא ועיצי תאוה הפסאב . קנכ-לאינולוקה לש תדחוימ ' תיללכ הפסא
 ארקת ןא ,הפסאה לש בורה ירי לע תאוה הטלחהה לבקתת םא .הטמל האבה

 , הטלחהה תא רשאל .היהי הילעש ,תדחוימ תיללכ הפסא תינש
 : הזה יונשה תא וסינכי תונקתה רפסב יב !הטלחהה

 :הלאה םירפדה ואובי 1368 ףיעסה ףוסב

 ולבקתנ אלש  ,הותעב .ויהיש הלא ןכ ומכו רבכ ויהש הלא  ,םידנדיבירה לב,
 ,םירוטקרירה .תטלחה י'פע  ,םילובי םתורא לע ומסרפש םוימל םינש שמח ךשמב
 ירחא םינש שלש רובעב לעופל אצת תאזה הטלהההש ,קנבה תפוקל םרחהל

 ".תונקתה לש 192 ףיעסל םאתהב ,הערוהה םיסרפ
 ₪00( קנכה תכשלב לבקתהל הפסאל תואשרהה תובירצ קנבה תונקתל םאתהב
 רבמבונב ישילשה | סוימ רחואי אל 110086, 111300. 200000, ₪. 6.

 .1911 תנש לש
 שמתשהל  םיצורה ,תוו.מה ילעב לכ ירה םירוטקרירה תטלחהלו תנקתל םאתהב
 י"פע) קנבה  תבשלל תוינמה לש היצקיפיטרפה תא איצמהל םיבווחמ  ,םתוכוב
 תא כ'חא לבקל :ידכ .,1911- רבמבונב גה םוימ רחואי אל (הלעמלש תבתכה

 .הפסאב .תופתשההו .הסינכה תוכז תא םהל תונתונה .תודוע. ה

 םוורוטקרירהה םשב

 ,ןאמיינ ג .:ריבומה
 א 118008 \( ה1ןו00 1.0

 קמ טדיסאש וזסאז6ק5 הוה התהסד 0 תזה 10 תו
 יגטאסמ 1'ס60]מ זסיצעס מו 160680765 0300680806-

 וא סהממ6וו זה 00500 0
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 תה 11 , 90-ע0 0008286020 1911 * רב - 1 טק ([,א א, | 19-63ב 0200008 1.

 תועדומ ריחמ ריהפה
 [([2 היערומ ריחמ ה = .םסועה. לע .המיתחה .תלבקתמ : 9

 טימפ הרוש לכ דעב ||לבור ₪ הנשל = :היסורב

 'ק 40 םידומעה ראש לעו

 יי לע - :םיתעברא  תקלוחמ ןורחאה עברל רלוד 3 ,  הקירימאב

 'ק 30 הסירראה יו:ש דעב
 קנרפ 8 ,לארשי ץראב ה רבוטקואמ ליש 110 הילגנאב

 .תכרעמה .תפירדא 5 6 , " קראמ1] ,   הינמרגב
 ו ,ק ₪5 לבור 1  ריחמב חנשה ףוס רע ב

 ה יקלח לכ וללכתשנו ובחרהנ וז הנשב | ||קגרפ18  תוצראה ראשבו ע6תםאמוה ,,180ה897" /
 1160806010ב .118018ג הנש :יצחל הז ןיבשחכו

 ל םיאולמו תופסוה וילע .ופסותנו ןועובשה ב
 ה ה ) ו

 2 : םיימואלה תושיררהו םינינקה לע ןיגמ ,הלואגהו היחתה ןויער לש ואטבמ  ילכ --- "םלועה,

 ; 'ןגיררושמו וגירפוס יבומ לכל עובק רודמ שמשמו ויתובשומ תוצרא לבב ירבעה םעה לש

 !פוק 60 ןושארה דומעה

 2 " :'פוק 19 ןוילג .ריחמ

 :'םלועה,ב םיאבה םידימתה םיקרפה

 . םינותעב (ח ||: .םידמועה םינינעה לע תורצק תוריקפ] הפצמה לע (א
 ו ו םיבתכמ (ט :ןמזח .תולאשב םירמאמ ( : 0% + [קרפה לג

 :היקרוטמו לארשי .ץראמ םיכ חכמ (+ ,ערמ .ירמאמ (ג

 תונויצב , ל"וחב  ,היסורב] תויעובש תופקשה (אי + תונויצה ינינע דייע םירמאמ (1

 : . .[ייאפז / .[םינוטיליפו תומרד ,םיריש ,םירופס] הקיטסירטלב (ה

 2 ,.תויפרגוילביב = תומישר (בי | = , תורפס * ינינעב תוריקסו תרקב ירמאמ (ו

 . תונמאבו = תורפסב (גי || השעגה לכ לע  תוריקס] .םימוחתה = .ךותמ (1 /

 + תויתורפס | תועידי (רי \|\ ..[ויתורייעו לארשי ורעב

/ 

/ 
/ / \ 

/ 

 2 והירגנוא י ,היצילגב ,הינמרגב ,הילגנאב , היקרותב ,לארשי ץראב םיעובק םיטנדנופסורוק שי "םלועה ל

 ל .דועו = הקירימאב ו הניטנגראב  ,.הינימורב
 ו

 0111 10. 16, . 1 הסירהאה פ"ע ןילרבב "טלעוו יד, תכרעמ י"'ע "מלר ע ה, לע  םותחל רשפא ל"וחב .

 הלאה םימתוחה לכו  ,םהיתוצראל "טלועה,, ינכוס ירי לעו 8801818010 81 8. - 0000010 6

 עבה לכ תישארמ תלבקתמ המיתתה . תוקיודמה םהיתוסילהא תא  הנליוב תברעמהל  ב''ג .עידוהל םישקבתמ

 . םישדח השלשמ תוחפ אל ןמזלו

 : ו :הפירדאה

 תאו 1 01" מזה 0 הת ס /15. 560100 11 | וז

 : \/ווםס (|1טפפ|גמ6). | 0 ב
 5 ל %



 .הָפְצִמַה לע

 < .ףיכו'ף .ת/ר\מא

 םיחילצמ .םה ןיא + הכובמ תררוש .היסורבש םינמיח ברקב
 וינפ ןאל תערל ירכ ,רבד ,שרחה רוימרפה ,בוצבוקוק :יפמ ליצהל
 רע =, תימינפה  הקימילופה ינינעב ול רוביש  ךררה וזיאו תודעומ
 םג םא ,עדוי ימו ,תועובש השלשכ רוע ורבעי המורה :תחיתפ םוו
 :ירחבנ ינפל ןמסל ול יוארל שדחה רוימרפה אצמי המורה חתפהב

 תולעב ףכית םנמא ,ולש המרגורפה ןמ םיקרפ ישאר םעה
 חירש ,רצק רמאמ תיזויציפואה "היסור,ב םפדנ ,הלשממל בוצבוקוק
 חינהל הלכי אל המצע היצרלקד התוא לבא ,ונממ ףדנ ה תיצרפקל
 לש .ןתונגב הרב וז היצבלהה םנמא | ,םינמיה לש םהער תא
 5ש .דחוימה הכרע תא "השיגדה | ,תונושארה = תומודה : יתש
 תומודה יתש לש ןתונג ךותמ לבא ,"תיסורה :תוילאירפמיא,ה
 ,תישילשה המורה לש החהבש ידיל היצרלקרה האב תונושארה
 רוע אלו ,הלש בורה הנלפמ םה םינוציקה םינמיה אל .ףוםד ףומש
 ש  םתובישחו םכ רעב תרכמ הלשממה יכ ,ללכב םעטוהש אלא
 הברמלו .םהב םיטילשה םה םעה ירחבנש ,"םיקקוחמה .תורסומה,
 םחור .ןיאש = ,םידחא  םישעמ םיתניב ושענ םינמיה לש הכובמה
 ,תיזויציפואה "היפורה, התוא . םהכ החונ תויהל הלוכי םינמיה לש <
 ,םירכנה לע = תירפגו שא הריטממ התיה טעימ :ןמז ינפל רועש "

 "ראפ,ל = םייואר ויה .הירמאממ םיכרו ,"םיימינפה | .היפור .ירָרוצ,.
 ,המודכו "הניצשמז, | ,"הימנז .קסור,ה לש םהידומע תא וליפא
 ן;תחנב -הירבר תא תרבדמ הליחתהו תסמונמ  םואתפ התשענ
 הטעמתנ  "רוהטה = יסורה, .דנלרוג לש  תחתורה = ."ותויטוירפפע <

 הרבה הלפנ .ולבק אלו הדיעול ןוישְר ושקב םינמיה ..הלודג הרמב
 ,םיכרדה-רטסינימ ,בולחור לש ורמעמ ףפורתנש ,תקסופ  הניאש

 יםיאלה,ל קיפסה רבכש ,"ימואלה :בולקה, לש ךותה ידומעמ דחא =
 :שי,ה תעד יפל ,אובל דָיִתְע ומוקמ לעו ,ולש הירטסינימה לכ תֶא

 .יקסבומיסקמ .,ב .,ש"

 .ןוטיליפ

 כ

 (,הילגנאב םעה-דקפממ םימשר)

 (.ףוס)

 םנמא ,רחפמ וניאש ,רחא ידוהי םג יתאצמ ףוס לכ ףוס : םוקמה ורב
 ; ירמגל ותואיצמ תא הנושארב ומילעה הז ינפמו ,רוחפל אוה בי יח ןידה יפל

 , םיעברא ןב אוה ."ןתשא, תאו ותוא ,  םלוע רואל והאיציה סנקה דחפ ךא =
 ינא םתוארל , תוילגנאבש תולגנא איהו ,ינלופ ידוהי .אוה ; םירשע תב :איהו <

 ,רמות  ,המות .ילגנא רמות -- הפוצחו הפוקז ,הנויאג היפהפי ילא ררתו ,ךורצ
 תוברש העשב ,תידרצ הלאשל .תעה וז אל -- ? הפוקה ךתמוק ףפב הז המ <

 םג לכקא אל תונוכנ תובושת ךא ."םעטמ, לש ,תוירקיעה. תולאשה ילע =
 הילננא ןיתב :העירבמו הרצק ,תחא הכושת םהל שי,לכה לע ; הלא 'לַע
 .אוה

 המ השועו הפוח אוה | הלצבו , הילגנאב .חרזאתהל קיפפה רבכ ה לה
 ,ותיב + ףרה ילב חגוגו .לעתשמה הו ,רטוטרמסה ימע-ןב יחא ןכ אל .השועש
 ויפב .םיארקנ ךכ --- "ותרוחס,ל .ןפחמ .םג שמשמ , יריחוה = ורדה --- ונייה
 ילעב חיה זא .הלאמ םיבוט ,םירחא םימי ויה םינפל : אוה 'דרוי, ,םיטוטרמסה

 בורק הז .ןיניעב האור ירוהיה ירח -=- וושבעו | עורוה .?קושכ,--קועב רמעמ
 ..םיעברא ןב קר .הנה + אב .רעג ונדועב : ; הילגנא 7 תגודמב רג אוהש הש םישלשל

 רטפש | ,בויאשימינ  ,תויברעמ-תוימורדה  ב"הסמ .להנמ  ,"םירמוא
 ליבשב = ןיקלאג | קינזויופה תא . .ותרמשממ < םיטעומ. םימי .ינפל
 ןומהה תא תיסהל יידכ הליחתכל הכרענש ,היצרטסגומרב ףתתשהש
 שמש רשא ,יקסבונא'זירק .םינפההינינעל  רטסינימה ןגס ..םידיהיב
 םינשב .םידוהיה לע < ורזגנש ., תושקה = תורזנה לכל ןמאנ .רוקמ
 םרטב = רוע "םידוהיה ילגר לע םילבכ, םש רשא אוה ,תונורחאה

 הלעתנ אלש יד אל ,הז יךרוצ, לע "הימרוו ,בונ,ה- .הזירכהש

 תררל .אוה דיתע יכ ,םירמוא .שיש אלא  ,םינפה-רטסינימ תרשמל
 ,תיעיברה המודל תוריחב ברע ,וישכעו ,ירמגל תיטילופה המבה ןמ
 אוה לודג יקבש ,וז | ותוכז .וליפא יקטבונא'זירקל ול הרמע אל
 האבו תרזוח הליחתה םינורחאה סב .הנודל תוריחבה ינינעב
 ; ירנלניפה רוטנרבוג-לרנגה לש וירוטפ דע םג העומש םינותעב
 הקיטילופב  םיעוזעז = לע םידיעמ ולאכ םירחא םינמיפ המכ .דועו
 . ןימי רצל א לש תימינפה

 םה םיצורו ,ןושיל םינמיה תא חינמ הזה בצמה ןיא ,ןבומכ
 ,ותטיש תא ררביו ויפ תא-הצפי 'יכ ,שדחה רוימרפה תא .חירכהל
 בוצבוקוק  ינפל אובל וטילחהו תויגמיה תויררתסהה ישאר ורעונ
 הקיטילופה | ןהילעש = ,תוירקעה תולאשה שלש רייע  רפס:תלגמב
 תלאשו | םינלופה תלאש ,םידוהיה תלאש |: תדמוע .תימואלה
 לש וז הרובע םהיניב וקלח םירוחשה ילודנמ השלשו .םיניפה
 ,םירוהיה .ד"ע .קרפה תא בתכ ץיבקשירופ -- האצרהה : תבירע
 היהש ימו  "טעוופ,ה ךרוע ,בונוזאבו םינלופה ד"ע---יקסבולפימאז
 .םיניפה דע --"הטיזאג .ניפ,ה לש הכרוע

 הלשממה לע הבוח רומלב חתופ םידוהיה תלאש ר"ע קרפה
 ואטח ץיבקשירופ לש ותער יפל ,םידוהיל "רפה הטונ, איהש לע
 הבח לש | םינפ םיארמ םלוכ טעמכ ,םירטסינימה לכ .טעמכ .הזב

 ולש רלוקריצה י"ע ןיפילוטס םשאו אטח םלוכמ רתויו ,םידוהיל
 תולגהל .היצרטפינימדאה לע רפואה ,1907 תנשל .יאמב בכ ןמ
 אלש םוחתל ץוחמ | ובשיתהש ,םידוהיה .םתוא םוחתה ךוה לא
 הרתוה -- ץיבקשירופ לבוק -- הזה רלוקריצה םסרפתנש םוימ .ןידכ

 תורחא תוגאד רסחה ! אל -- ? חרזאתנ רבכה ...ןג--ןיע תיארמל יב ףא אוק
 ןהמישגל השקו חל ריואה --ןודנול .תונופמסה ו אוה רקיעה ? אוה
 וא הסנרפ -- תוחפה לבל הסנרפה היוצמ התיה ול ,םומשגה תומיב דוחיב
 . תואירב

 , תואירב וא הסנרפ

 אוה דיחי-ןב אל יב ,תואגתהל המב הול ול ןיא הסנרפה רבדב םנמא
 תחתופ יתרשמ םלוא ,"ורצבמ .אוה םדא לש ותיב , -- .הז בוחרב םוקמה ונפל
 תושפנה רפפמ בר המו םה םינטק המו--בוחרה "ירצבמ, לש םורעשה תא יל
 החפשמהשכ . החפשמל ךומגו רצ ררח .החפשמל ךומגו רצ רח > , םכותכ תואולכה
 יתש תופתתשמ קחדה תעשבו : םינש וא דחא רייד המצעל איה תפרצמ | , הנטק
 רדחב ל תשלשו תינומלא , היתונב יתשו תינולפ .רחא ררחב תוחפשמ
 רשא רלדנפה לבא ; הקירמאב .ןהילעב--וללה .הקירטאל ודדנ םילעבה . רחא
 וניא -- וירחאלו וינפל םיברל ודבא רשאכ --םימעפ דקפמה תוגוילג ,ול ודבא
 תרמוע הז רדחב ;יולב לענ  ןקתמו םינבאר לא בשוי אוה - הנה , הקירמאב
 םהינב תשמח םיבופמ ,ןהילעו תולאוגמה תוטמה .ןיב ,ררחב ובו ; תלשכמו ותשא
 אצוי "םיחור םיוחתשמו .םיפופצ םידמְוע , לש סנה .םתחורא םיעלובו םהיתונבו
 םוידמלקמ תשמשמה ,איהה הרואמה תא יתואר ירחא אלפנה רדגמ 5
 ;ןכ -- ?םה הכאלמ ילעב ,םיושעמ הלעמל ןלוב ,תושפנ עבשל הליל-טלקמו
 ,ודי םצעב םליבשב וותאלמ רשא ,ישילשה ,שרחה ןוילגב  שוריפב בותב  ךכ
 תשחול השדחה יתעדוימ ךא .תוטייחב .םיקפוע תונבה שלש םג ,םונבה ינש םג
 -- -- = ןלוב תונבה : דוס ינזאב

 : , ! ןכ יפ לע ףאו -- ןלו ב

 הילא רשא ,תתוורמהו  היקנה הרידב .ינשוב .יבל תא האלממ תשוב
 .,+ האנה יתיול-תכב ינשוב |; ישפנו יפוג תואירבב ינשוב ; יתרובע ירחא .בושא
 תיבה .לעמ .רס .ינא תשובב ן ןהבמ :קוחר ,םלועב אצמנה האנה לככב ינשוב

 .ונפמ ישובת לא .ןובקרדתלוכא .הרענה .טלפמ וארא ל ךומפה לאה אוהה =



 לקהל םירטסינימה רתיל אמגורו תוא שמשש יפל ,ירמגל העוצרה
 קוסעלמ םידוהיה :ידיב .םיבכעמ ןיא זאמו .,ולש עוצקמב שיא שיא
 לא סנכהלמ םהוא .םיעירפמ ןיא :,הישעתו רחסמב הנידמה םינפב
 תותלר תא וליפאו תוטילקרפה לא .חתפ םהל םיחתופ ,רפטדיתב
 םיעצמאב םישמתשמ | ןיא = ,םהינפב םילעונ ןיא . הירוטברסנוקה
 ,הערה איה  וזמ הלודגו ,,םידוהי הושבכש תונותעה  דגנ םיווארה
 ריאמ אוה יכ ,ומצע .בוצבוקוק רמולכ ,םיפסכה-רטסינימ השעש
 , םהל םיחותפ הכלממה תורצואו םידוהי לש םדוסימ םיקנבל םינפ
 תלאשב םיבושח רתויה םיפיעפה יכ ,יקרפ תא ץיבקשירופ .םייסמו
 תוכז .תלילש םה ,ךיחא ילב בל .םהילא םישל ךירצש ,םירוהיה
 ,.אבצה הנחממ םלדבהו םידוהיה תאמ המודה לא הריחבה

 רבד לע םה םהיקרפ תא בונוזאבו יקסבולפימאז ובתכ ,ןבומכו
 תשלש, לש םתנקסמו ,הזכ 7 ןונגסב כג .םיניפהו םינלופה +

 -- איה שרחה רוימרפה לש ותדועת יכ ,איה הלא "תכל יבימימ
 םיביואה םה םיניפהו םינלופה  ,םירוהיה יכ = ,עידוהלו \ עדיל
 ,םתולכ רע םהב פחלהל ךירצו תיפורה הכלממה לש םינכופמה
 הלאה םינכוסמה םיביואה .תשלש תא היסור חצנתש רחאל קרו >

 . םולשב ומוקמ לע  אובי .לכהו ץראל החורה היהת רומג :ןוחצנ
 היריה םג .םירוחשל הקחשמ העשה ןיא התע תעל םלואו

 :ו ל ושיגהש ,רפסה-תלגמ .החילצה אל ,םעפה ורי רשא ,הלודגה
 ועידוה הלחתמ .,תופי םינפ רבסב ,הארנכ ,הלבקהנ אל , בוצבוק
 -תלגמ .רובחב ופתתשה םיימואלה תנלפמ ישאר םנ יכ ,םינותעה
 אלו וקתש הגלפמה יגיהנמו ועידוה םינותעה -- ,תאזה רפסה
 ומצעבו ודובכב יקסנפורק ררועתנ םיאתפ הנהו .העידיה תא ושיחכה
 םיימואלה .תעד לע הלע אל םלועמש ,רמאל השחבה םסרפו
 תערו םתער לע רפסה -תלגמ ירבחמ ושעש = ,הז רבדב .ףתתשהל
 אצומ וניא ,יקסנפורק ,אוהש אלא דוע אלו ,רבלב םהירבח
 .אמלעב תוטש לש השעמ ןיעמ אלא הרומאה רפסה-תלגמ רובחב
 םעפה האצמ אל | רפסה-תלנמש ,אוה קהבומ ןמיס הז .הערדוולג
 ירה ,םי בלב הינא לע האב הנכסשכ :הבהאב הלבקתנ אלו ןח

 תשוב ךל אל ;ךנוכקרב ךואצ מו םהוזמה ךררח לא ואבש ,"המלע,,הו "ריס,ה
 . ונל םא יב ,םינפה

 תשובב םהמ יתאציו םינפ תשובב םהילא יתסנכנש ,םיתבה םתוא לומ
 ותואבש וירבח לכמ הנוש תיבה ןיא ץוחבמ .יטרפ ,ירבע רפס-תיב דמוע ,םינפ
 ...?תויעבטלו הז בוחר ינבל המ ,"תיעבטה הטיש,,ה וב תררוש םינפב ךא ; בוחר
 ,ךרושמה תמשאה תא שיחכמ וליאכו ךינואב הלוע תוקוניתה לוק הנח סה
 הגאדה אובת תולעפתה לש טק עגר ירחא לבא .שבו ריצחל םעה תא המדמה
 תושרל ואציו ולדגישכל ןנפי ןאלו הלא תוקונית לש םפוס אהי המ : ךרורטתו
 ? בוחרל רבעמש םיתבה לא  םאה--םמצע

 ותואיצמ ןיא ,וב רשא לכ תאו בוחרה תא תעדויה ,השדחה \ יתעדוימל -
 ינב לע הטפשמ תא הנשמ העידיה התיה םאה .ללכ העודי הו רפס-תוב לש
 ? הבוטל הבוחר

 הרלונ הז בוחכב .היקרועב לזוג  ,ילגנא  ,"לוחכ, םד השדחה יתעדוימ
 רכז וב היה אלש ןמזב -- םיבוטה ,םינושארה םימיה ןמ ותוא איה תרכוזו =
 רצח םג ,תוברל הלעבו איה םה התיב ינב ! ה ל י לח -- ?םינכש ,"וללה .םירג,ל <

 , םה םיערויה : תרתי תובישחב םהל םיכלהתמה * ,תולוגנרתו  םילוגנרת האלמ

 םיאגתמה ? תאוה הנובשה לכב םנימ ינבמ םיריחיה םה יב ,וללה .ףנכההולעב
 םתרכג םהילע הלצא ילוא וא ? רדסו ןויקנ רמוא ולוב רשא ,םנועמב םה
 הומת .םירבעה ידלימ  ,רחא דלי התא .תלדגמ איה ; הל ןיא םינב .,,? הנואגמ
 התערו הירבד עמשמלו .-הילגנא תב ןואג--הנואג הארמל דוחיב  ,ןכ-- ?רבדה
 הרצ לכ לע היפמ הצע םישקבמה הינכש ,"םעב םירעוב,ה ,הבוחר ינב לע
 ! הרש ,ההש, .ןבומב = ,חורב --- הנויאגה תילגנאה . "הרויגתנ, ןכא .אובת אלש
 םח בלמ תארוקה -- "!הרש תא  ובכע ,אנ הובכע | הרש  ,תכלוה - תא ןאל
 ועגרה, .הרש תא הבכעש םג איהו , הנויאגה תילגנאה התיה םימחר אלמו

 ...הרש  ,התיבה ירופ .,תצקמב םויה תשגרתה .הרש ,ךתחונמל יבוש ןהרש ,אג |
 2 הלסטה לע .ישארה -בוחרב הלפנ לומתא = ; םולפונ-תלוחו

5% 

 ב 2 3 ים לפועה <

 .,,התוא  בוזעל- = םירהמטה :, םינושארה | םה = םירבבעה
 רמוש .איהו .וסיסכת תא הנש אל ןיידע שדחה  רוימרפהו

 רוימרפה לא אב | יקסנפורקש  ,םיעידומ - םינותעהי  ,ויפל .םופחמ
 עידוהו ריכזמה וילא אציו תימואלד הטישה ינינע דיע .ומע חחישל
 ורפופ םנמא ..תוחישל התע היונפ רוימרפה לש ותעש ןיא יב ,ול
 | םידוהיל ענונב בוצבוקוק יפב הלא םימיב םש יאזירפה "ןט,ה לש
 ' 4 רתויב םישק םניאש םירבר הנידמבש רכנה = ינב = רתיל םגו
 ןיאש |, רמאל םירכדה תא | שיחכהל הרהמ 'היסור,ה לבא
 בייחתהל לוכי .אוה .ןיאו םיאנותעל תוחיש עבוק שדחה רוימרפה
 לכש |. ,"היכיר,ר .הפוסומו ..ול  םיסחימש םירבד לש םהוירחאב
 7  אבחלו ןאכמ הלשממה לש הקיטילופהל תודיתע םושחו  םישחנמה
 תגהנהל םיכרד היסורב ןמסמה אוה רוימרפה אל יכ  ,םיחכוש
 ,ותוכלמ רוה לש ותלשממ איה היסורב הלשממה יכ  ,הנידמה

 = "אל םהב .םג ןיא .הנהו ,הלאה םירבדה תא םינמיה םיארוקו
 : ,י."'אק .יאקרכ, םתכובמו --- ,ואל אלו ה

 . ב 0 ו

 % < 5 תאצוי .איה קרפל קרפמ :  הנקוה הפוריא לש הכרר ךכ
 + ןוחחאה הלענ ךורש דע תוירבה יניעל תלטרעתמו

 לעמ ךופה תא הנקוה הריסה הנה .םעפה םג העשה העינה

 = תורוקנ- תא .הקרפ ,השאר לעמ םיצלה-תפכ תא הבילשה ,הינפ

 תוצלחמה תא הטשפ ,בהזכ הליעמ לע תוצצונתמה ,תשוחנה
 = =-,הפוג תא םיריתסמו םיכרוכה ,םיטירחהו תוחפטמהו תופטעמהו
 2  ,רשא ,רבקכ חותפ הפ .הימורעמ יפי םצע לכב ונינפל איה ירהו

 תורזמ .םיניע ,ףרטל ףאושה  ,תויח:ץירפ תועתלמ ,העבש ערי אל

 א דע השאר תורעשמ ,הלוכו ,שחנ:תמרע לש קוחצ:תב ,שפנ"תוה

 ו ,רקש ,רקש ,רקש :רמוא ,הילגר תועבצא יקרפ
 " 8 םילמה .תא ףרצ רשא ,ןושארה .אוה יודרנ ספמש ,המורמכ

 לוונה .ילחנ לע .הלודג הקובא םג הָלָּתִש אוהו ,"הפוריאו רשוי,
 לש הרשי, .ךותמ ,הז רוקמ .ךוהמ םיפטושו םיצרופה ,תונגהו

 קושל

 *;הל ב% םימש ךמע - ינב .ןיאש לע ינתהמת .,הילע חיגשמ ןיאו תטטושמ
 ! איה הפרח * ..:םה .תלוכי .ילעב אלה

 *תורש.ה ןה תובר .היתאצמ אלו --- דקפמה תונוילכב הרש תא יתשקב
 ' עצקומה רומעה .אוה .קלח ללכב .תחא ףא ןהב ןיא חור-תלוח ךא ,םש
 ?תונקפמה ןה המ .םומ תלעב תחא קר תאצמנ תושפנ ףלא ןיבו ,םיטומל
 כצמ המ ?הלאה | תוקיורמה תועידיה ךמכ לע הריפסה ימכח ןהל ועיגיש
 ?יתויחאו יחא .ןיב כותכו אורק יערוי לש םרפסמ המ וא ?הז .ינוע-ןקב תואירבה

 ? םותחל ךלעב עדווה --
 / . | הל--ול--ח ==

 + ? תאו -

 :..תוקלחה לע .ךל הרות --
 3 לש םתורעב ךא . ,.י"םעב םירעוב, :השדחה יתערוימ  ,הארנכ ,הקרצ

 < 2 ןרבדל םולגר שיו ;רפסב העיריה לע יִניעב םה םידושח .תפיוזמב יל תיארנ םיבר

 1 םותחל תא תעדויה --

 ו
 0 ? תידוהו --

 " ?ללבב תידוחו םג יכה לבא ;ןה --

 = יהפשה הבוט .המבו--ללכה ןמ םוקמ לכב םיאצוי םידוהיה : המע ןירהו
 5 ? הב םיובדמה ןמ

 ? םותחל עדוי וגיאו- -"דמלמ, = ךלעב --

 ,העש .התואב היה דורט --
 , ,תא אנ ימתח ? תאו --

 :תדעוה דיכ  תמתוח איה תונוש תואלהמאב תוטמתשה .ירחא <
 יה :םגו ןבותב 0% איה םג [ : התגבש רבה ירו ות תראבתמ

 החבמר

 מתח אל



 תואמ הז םיתוש | ;םידוהיה | ,ונחנא .  רבדה אלפנ אלו ."הפורוא
 תואמ לש םהימר .הפוריא ונל הכסמ רשא ,םוכה תא םינשב תואמ =

 הפוריא  תומרשל ןמורו .לבז  תורוד-ירוד הז םישמשמ = וניללח יפלא

 לע .הנמאנ .תודע םידיעמו המדאה ןמ  םיקעוצ ,םי דעו  חרוממ
 ..."הפוריא לש הרשו,

 י הו ,היקרוטב תופרוטה הינרפצ תא הפוריא הצענ וישבע
 הפוריאו ,תומהו םייחה ןיב תרפרפמ ,םד תכז הללמואה .היקרוט
 תפרוד ,תעקותו הינרפצ תא תעקות ,תוברתה רוקמ ,יהרשיה,
 . ...תצחורו חהוהה םדב הילגר הא תצחור ,תפרומו

 שוע .איהש המ | הילטיא השוע המצע תעד לע, 6
 תוחפה:לכל ורקדזנ אל ול ;רקש.יתפש םעפה תוחפה:לכל ומלאנ ול
 הצבב עוקש אמטה םוטרחהש העשב ,"םירוהטה, םיפלטה םעפה
 התוחילשו הנוצר תא אל יכו ! בבל-לרוגו האנה ךותמ הב רבונו
 הינמרגו . היצנרפ | :דחא רצמ + השוע .הילטיא הלוב הפוריא לש =

 תוריתומו ןמצע .ןיבל ןניב התוא תוקלוחו  לרוג וקוראמ לע וליפה
 שיש ,הילטיא לש התעד תא חינהל ירכו ,ןתרבח הינפשל םג חתנ 0

 היקרוטמ רבאב--התוא םיסייפמ , ןוכיתה םיה לע הקזח .הנעט הל

 דתי | עוקתל תורמוא ןתרבחו היצנרפ .הילגנא :ינש- דצמו .,היחה <
 ןיב רירפהל ,הל תעמשנ היקרוטש ,תשלושמה תירבה :עצמאב

 ןה .ירהו---,הינמרגו היקרוט ןיב האנש ליטהלו הילטיאו הירטסוא
 הילטיא אובת :הבולעה היקרוטב תולאוגמה ןהירי תא תורפכמ \

 האורה ,הירטסוא בלב רשחו האנק ררועתו הב .הנש תא חלשתו =
 הנמדקי אמש ,האריתמו יקינולס םי לע ףפונתמ הלגד תא המולחב

 שובתו היקרוט .לש הפוגב הינרפצ תא עקתתו הילטיא אובת ןרחא-
 ...'התדידי, הינמרגב החטב רשא ,הנוחטבמ, הפורטה

 ןיידע = םיעה לש ורוקמו ררויו .תתוש חתורה םדה רועבו =
 הפוריאו - , ןידה-קורצ ל רבכ הנהו ,םברפמה בלב  עוקת
 ,ןבומכ ,איה ןירה:קורצל הנושארה ,יהרשי , תא תוארהל- תרהממ |

 םיהלאל ןועמ  רחיל םלועמו זאמ הליגר וז ןה ..תילוטקה היסנכה <
 ןקימוה .יכ ,העידומ ,פסערראק ,טילאפה, : ףיקתה לש ותיבב קר

" 
 י"ז

 ? וז התמיתחכ ושמתשי ךרוצ הויאל עדוי ימ :רברל הששח ששח ,הרי םצעמ \
 ...םיקפוסמ םירבד לע .ם תחלמ ריהו םדא .אהו םלועל | :

 הברה .תוכחוגמ וא  ,תונוכנ יתלב ,תומותס ויה בתבבש תובושתה בור
 ראשהו ;תולשרתהה ירפ היה הומ קלח ןהנידמה תפשב העיריה רסוח הול םֶרג

 הנוממל יתגאד חיפמו אב ינא  ,אוהש ךרוצ הזיאל אל יב ףא :,הנובב השענ |
 לכ יב ,הז ןוגכ לע :רופקהל ןיאש ,רמואו ינמחנמ אוה .ךא ;םיחוקפהי ירפס לע =

 ..,"הברה קרצת לא,  ,אוה רשב--ןידה יפ לע לופפ רבדב יאש -
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 יבשוו .ולגרתה ,  םצובקל םיספומה תקולח ןמומ רבעש , עובשה ךשמב
 הנושארב ומכ + תעדה :בושיב = וילע ןודל וליחתהו  רזוטה ןינעה לא .בוחרה-

 + רוע  ונבשחנ אל םירול ךא ; וזכרמו בוחרה תחיש ,.יתיול-תבו ינא ., ונייה
 תשגרהמ םג ,הפונחה ןמ םג םהב שיש ,םוריבסמ םינפב ונתוא םישגופ  םילודגה
 םהב תורעוג .ןנוא תוהמאהו -וניתובובס םידקויו  ונתוא םיפיקמ םינטקה הוחא |
 םג ,הנה אנ רוס  ,רוחב : תוזמרמו תונולחה תא תוחתופ הש תורענ + רוע <
 תחאה  הריהומ = "! ונתיב לע  חספת אנ לא, ...תונוילג ךל  םיכחמ ןאב <

 תורחא ;אענצבש םירבדל זמרל ןמצעל תוריתמ תואושנ םישנ .:שוריפב
 ןהיתורבח = תואבו ; קוור ינפב .ןנושלב תורהונ ןניאש לע הפיזנב ןהב תורעוג "

 "תב ,ןהירבד יפל ,ןה תוריכמ : תוינכדש לש ריקפת ןמצע לע ..תולבקמו
 , שממ םוחרה-ןבל יתושענ : רוצקב .איה .יתוחאש \ ,יתיול

 ןיידע .ומצע ןינעה . םהל בורק יתישענ ,יטרפה שיאה , ינא קר לבא
 תבשהב הו תא הז .םידקהל | םה םילדתשמ . םהיניעב .אוה  השקומ = ולוב
 אולמב ונלשרתה אל  ,האר : תוראפתה ןיעמ הכופש םהינפ לע = , םוספוטה
 'רטפגו םידקנש בטומ = + המזמ םגיפהיניעמ תפקשנ הו םע דחיב ךא .יונתבוח |
 .פה םיספוטה = תרוסמ תעשב יול ל רכשמ ופרח תו 'ץסעה ןמ"

 כ
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 תושרל - .םילופורט לש 'התסינכ , םילופירמ השעמל הבחב סחיתמ
 חכ = ףיסותו" תירצונה תוברתה .לש" היתולובג תא .ביחרת הילטיא
 שדחה .ןודאה ,'ערמה, אב היסנכה ירחאו ...'תוילוטקה .תויסימהל

 ,יִרָּבְמו = ;עודיח  טסילטניירואה, :אוה םג םיכסמו ,הפבב ךלומה
 םלשיאה :אוש"תרובע איה םלשיאה לע .הנגהה יכ ,ותעד תא .עיבה
 תרוקנמ רחא לרוגל יואר :אוה ןיא תמאבו ,םלועה ןמ לטביו רובעי
 תויכלמ, .ה5 ביוא * ,םלשיאה = ,אוהש  ,תוברתה לש .התפקשה
 ,תחא  וליפא  ןהב ןיאש  םושמ .,ןלוכ כרחהל תוריתע .םלשיאה
 םה ןיאו יפוא םהל ןיא  םימלשומה = .,,ינידמ רהס לע .תרמועה
 םוש | םיעדוי  םה :ןיא וז הלמ לש  השוריפ תא וליפא םיעדוי
 ../בל"תולאשמ םוש = םהל .ןיאו ,יתדה שגרה .ןמ ץוח , רחא שגר

 םג .ירהו  ,..'םידליל .איה .הדגא---םימלשומה םינוילימ 800  תיחת
 םיניסאמה לכ לש ןבר, : הוחאלו הבהאל תפטמה ,"תישפח,ה העדה
 לרתשהל שקבמ :אוה .וב רשא ,זורכב תוכשלה לכ לא הנפ הילטיאב
 םושמ ,םעה < ברקב החונמה לע רומשל ירכ ,רשפאש המכ רע
 םהירחאו ..."הקירפאב תוברתהו המדקה לש ןמשל איה המחלמהש
 תורשונ םהיפמו - יופח םהל שאר ,םולשה-יאובנ םכרי לע םיעלוצ
 םוטנמלרפה תָיְרּב לש הצעומה, :ןהל ןיא עמושש ,אמלעב םילמ
 אל יכ .רע  ,ךכ"לכ .אובל הרהמ .המחלמה תורכה .יכ לע תרעטצמ

 העיבמ .,הצעומה ,איָהּו ,ךוותו הרשפל רשוכה תעש םוש התיה
 תוטלחהה חכב .אובל .הדיתעה | ,םימעה תעפשה יכ .,התוקת תא
 לע יםולשה תא בורקב םיקהל .לכות ,גאהב  וטלחוהש
 .. ,"ונוכמ

 היקרוטשכ ,היקרוט לעמ ערקת םילופירטשב --- בור קב ,ןכ
 ,הרחפבו ,ךמות ןיאו רווע ןיאו .רזוע שקבל המיו המדק רי :טישות
 התביוא הילטיא םע םילשהל רהמת ,םינפבמ היעועומ וציקי אל .יב

 ירומע לכ :תא תפל 'םרטב | ,רעומ  .דועב שאה תא :תובכלו
 ,.תיבה

 םינמותועהל םחל .רומשה ,הפרשהרמוח .דאמ אוה בר יכ
 :ביבש וב .תעגב העש לכב חקלתהל יושעהו המינפ םהכלטמ ךותב

 ןה .תובר  .םהיתוישוק תא  ינפל .םוצרמו = םדול האבש תונמרוהב םישמתשמ
 םהילא .תחלשש ,לןומה ןויןחה 'םתוא אילפמ לכה .לעו , תוישוקה תונושו
 הקומיג הלשממה ; וגב  םירבד ."קורו, ,םהלשמ  ידוהיו--ידוהי שיא הלשממה
 +םה םיגימאמדםיאתפ אל : ומרי אל םתוא .המע

 לע שחלו = ,"רוסב, ירבד ילעבמ .דחא ילא ברקתה לכה תולככ .ירחא
 וגיניב -- תעדל ינוצו לבא--אחא-א יכנאש לע יל חלס--ךממ השקבב : ינזא
 לכ יתעמש :? המלו הזה .ןינעה לכ חמ : ינממ רחכת אנ. לא --- | ונמצע ןיבל
 תא תעדל הצור יגא לב א -- |ןה--יתארק :ג ,הןזב רמאנש המ
 ,תנתונ תעדה - ,לועות אל איה יב ,שקב ינחדת אנ לא ...תא-תא , תמ אה
 יל ראבו אנ לאוה ן ונב םירבד יב
 ? הזה

 תרוטה לכ המ .,ךבוטב ,יכה ואל םאו

 ינא םגש ,לולאש , ינתלאש השק הלאש ,ידירי--?הזה חרוטה לכ המ
 ? םונוכג יתלבה םירפסמה לכ םה המל ? הזה חרוטה לכ המ : הנורתפב טבחתמ
 ימי תאצל .ליבשב ?וללה םויחה-יפיע לכ תא םירעצמו םינעמ המו ימ ליכשב
 ? רפע - ינכוש םותמל רפסמ ךורעיו םוקי רשא ,ירזכא ץל הז ימ -? "ןיד,ה תבוח
 םועירפוו ואוב: יכ ,המדאה ינ פ ל ע םיללוגתמה , םיתמה הלא ונתשנ המו
 ? םולשב בקרהל םהל םג ןנתי אל .עודמ ? םתחונממ

 +ינתלאש השק הלאש ,ירורי ,ידידו
 םכתא עועול ינא םג  יתרזע רשא לע יל וחלס , םייח"םיתמ ,םתאו

 אל ,תלעות אלל :םכתחונממ = םכתא  יןיגרה לע יל אנ וחלס ; םביתורבקמ
 / דוע .ףיסוא אל ,,ףיסוא

 - ןודנול



. 

 ו

 הירטסואו .,עגרל ףא תקסופ הלודגה הסיפתה ןיא ןו ר קו מ 3 \ שא
 ה:הי .רשא לכ לא התוטהל תאוה הסיסתה לע "תורקפמ, הירגלופו
 ימי םיתורח ןיידע\ םינ ימ רא ה לש םנורכזב . תוטנל ון ןחור
 ;הלוכ תחדוק הינב לא " .םודא יבנ לע רוחש לורנה חבטה
 הטירק תורצ . "ההנקה, לע תודקוש  היסנכה םגו הדגינטנומו
 םיברעהו .,איה םג הקספ אל ] 5ית  תגאר , תודמוע ןה ןמוקמב
 פש םתלשממ תונש שלש .החונמב ןושיל םיחינמ  םניא ללכב
 ימואל ןיב .הדירפמה ,םוהתה תא  וטעמ אל םיריעצה םיקרוטה
 תאו אגיטה תא ורקע אל ,הוביחרה םא יכ ,םינושה היקרוט
 לש לודגה םויה ותואמו | ,ןתוא ולידגה .םא '5 ,תובבלה ןמ האנקה

 ,ןכוסמה הפרשה-רמוח טעמהנ אלש יד אל התע רעו ונאפיטס טיס
 , םינומ תרשע הלדנ ותנכסו הבורמ הדמב הברתנש אלא

 זמרלו קוחרמ רומעל ידכ ,הרתי תונמא השורד הניא , ןבומכ
 הברה אוה לק הז רבר .םיריעצה םיקרוטה לש תואינשה .לע
 הכלממב הבוט תיטילופ .ךרד תרירבו האנ ינידמ ררס תעיבקמ רתוי
 *הינמא םינוא-ירצקו םימעמו היקדב םה םימוצעו .ניברש ,היקרוטכ
 ידכ ,םג השורר התיה אל הרחוימ תיטילופ תונמא לבא , חינוב
 ,םיריעצה םיקרוטה הילע ולפנש ,"תימואלה הקיטילופה,ש  ,ןיבזול
 ּוז תא רישבהלו" היקרוטב הכובמה תא רתוי דוע לידגהל הדיתע

 םא ,וניניעב אלפי לאו  .ץוחבמ תוינערופ ינימ לכל .הנורחאה
 תא היקרוט תלשממ ףיעהב יכ ,"ונוכמ לע םולשה םקוי, בורקב
 ןופצב הל תרבואה ,התלחנ ירבד תא השטנו--היתוביבס לע הניע
 .וטטומתי לבל התיב ידו מ ע ל הגאדו ,הקירפא

 אלה . "הפוריא לש הרשי, םעט תא | ,ןיא ךמות  ץוחבמ יב
 "תודידיה, לש ןרשי .םעמ תאו ,םושלש;לומתמ היקרוט םג .תעדוי
 תורשע לא תואושנ הינע ויה םאו .. םויה תמעוט איה .תויפוריאה
 ,תובורקו תוקוחר תוצראב םיצופנה ,ה תנ רומא | י נ ב ינוילימ
 . התוא ..תומרל .וז התוקת .םג הדיתע יכ ,טעמב קפס לכ ןיא ירה
 ופוא ..םחל . ןיא םימלשומה, . .יכ - ,"עדמה, .רזג ךכש םושמ אלו
 המע ..ןיאש  ,תותרה תוברקה ןמש םושמ אלא | ,"ב%-תולאשמו
 םיסב תושעהל חכה רבכ הז לטינ ,םרה תוברק ,תימואל תוברק
 . תינירמ 'תודחאל ןמאנ

 שקבל איה החרכומ ןכ לע :יכ ,היקרוט לש הבצמ אוה השק
 ןויפנה .ךותמש ,רחא :םע קר םלועב .שיו .,הפוריא תאמ קדצו .רשוי
 הל .רצב .םא ,היקרומ לש .הנוסא אוה לודג .המכ ,ןיבהל אוה לובי
 לוכיש ,םלועב : רחא .םע- קר שי :; הרועל .הפוריאל = תארוק איה
 םידוהיה ונחנא .םימתבו תמאב היקרוט לש הרעצב ףתתשהל
 .הזה םעה וננה

 "הוגי =

 -םירחוס לש

 םעפפ תילגתמ
 ריקפתב = ונליבשב | חכורכה "תומיענה-יא,

 ,ונתוא וב תוכזל הירוטסהה הרחבש :,םירוסרפ

 ,םינוש םיבצמבו םינוש םינפב םעפּב

 דחוימה םעטה תא | ןיידע םירכוז יאדו רודה ונקז ,לשמל

 זא השמש רשא > ,"ינונח, = .הלמב ףהימיב םה ל םימיעטמ ויהש

 ורצוי תאמ ןנוחש ,םרא---ושוריפ ייינונח, = .ידוהי םתסל יונכו .ראות

 הרצה ותרידב הצקמה ,והשמ ידכ דע ויכרצ תא ול הדחוימ הלוגסב

 הל םיתופכ | וינבו ותשאו | אוהו = ,תּונחל הבשח הניפ הלפאהו

 לגר הלכתש דעו רקובב רחשה  תולעמ התרמשמ תא .םירמושו
 תוטורפ---ךוחאה סמוי = רפש םתיבל םיאיבמו  ,םרעב .קושה ןמ

 דונב לע .היה א ונש ו תוירבה לע ינונחה היה סו אמו .תשוחנ ="

 ינונחה לע .וללה ויה םילבוקו :;לודג - םרצוש  ,ץיראה"םעמ ותוג מא
2% 

 תרממ היאר םיאיבמ ויהו  ,ונממ .טלפמו .סונמ ןיא וכ ,ירוהיה
 םונטקו .םיטעומ וחור יכרצ םג יכ ,טעומה ןמ .טעומב ותוקפתסה
 . .,ואיה התוחפ תישפנה ותוכיא .תגרדמשו  םה

 "לכה, ,ילסרבינואה ןסחמה--םלועל האב השרח הריצי הנחו
 = רעו ולענל ךורשה ןמ, ,ול שורדד לכ תא םדאל קיפכמה ,"וב
 ,.וחבטמבש .תבחמה רעו ובכשמ:ררחבש רכה .ןמ ,ושארל תעבגמה
 ןומראב ,תוימוה .שארב | אוה ןותנ  :"ובדלכ,ה לש וחכ לודגו
 - .םילוע .ויתרשמ ,םוי" םוי וב .םיעקוב שיא :יפלא ,םינוילימב הלועה
 "רצוי .  רברה .אלפנו | . תובברל -- ויתואצוהו םיפלאלו תואמל

 ! = םתוא לש .םהינבלינבו םהינב ,םירוה* םה תאוה האלפנה הריציה
 5 "8 לע 'רב םתלוכרמ תאו םמצע תא םימצמצבכ ויהש ,"םינונחה,

 - םילעמו = םויה רע וז הריצי לש הלודגב םילפטמה םהו ,םיחפט
 םושמ יכ  ,ירוהיה לע םילכוק :בושו .הגרדמל .הגרדממ .התוא
 אמש .,ששוח וניאו המילב לע יולה תויהל יושע אוה ועבט י"פעש
 "% %* תורוצי  רוציל אוה לגוסמ ךכיפל ,תבשונ חור .ינפב דומעי אל
 םינטקה רחסמההיתבו תוינחה ילגר תא תוקחורה ,הלאכ תונכוטמ
 "1.7 ,תינמרגה רוחיבו = ,תימשיטנאה תונותעהו . הילכ םהילע תורזוגו

 = 8 דלכ,ונוצמ . המ + תרמואו ורצוי לע ייוב"לכ,ה ןסחמה ןמ השיקמ
 "קפע ול  היהיש ,קירל ו תוהמ םצע י"פע לוכי וניא הז יּוב

 :ורצוי ףא .,הערל הבוט ןיב ןיחבמ וניא\ תוחבושמ תורוחטב אקוד
 ,ערל בוט ןיב ןיחבהל ועב ₪ םצ ע י" פע לגוסמ וגיא ידוהיה
 !םתוכיא תגרדמ םירוהי .םיורקה םדא"ינב גופ ותואש "היאר, .ןאכמו
 ב +..א'ה התוחפ תישפנה

 טעמכ רחפמה ןמ ןמצע תא תושרופ תומואה ויה הליחתמ
 יהיו .ץ ר א ה הנתינ םהלש ,"םיסחוימ,5 רחפמה היה יאנג ?ירמנל

 ,:םלואו - ,"תוכיאה = יתוחפ, = םידוהיה לש םהלחנו םקלח  רחטמה
 "לש םלובג תא םיגיסמ וליחתהו "םיסחוימ,ה  וטרחתנ  טאל-מאל
 ,השדח הכלה. הַביִנה  תודנ לע התנשנ ,ףוטבלש רע .,םידוהיה

 ינפב וז תלד םג לוענלו רחסמה | תא "םיאלה,ל תביח הלשממהש

 - = ,הבלהבןהז .םע הז םיחגנתמ יםיקפופה, וליחתה העש התוא .םידוהיה
 < ויתולוגפ :םירמוא ,םיללהמה ,וללה . םיללחמ וללהו םיללהמ ולה
 < = < ןקתלו רחפמה ינימ לכ תא-חתפל :ול תודמוע ידוהיה לש תודחוימה
 אוה רהממו ועבטמ ידוהוה אוה ןספת .תורוחס ינימ לכל םיקוש
 "=, םיאבה תוערואמה ןמ םיאצויה ,םינושה תוירשפאה-יפורצ לע דומעל
  "ףוהרהש ןויכו .ידוהיה אוה העונתה ריהמ- ,םלועל אובל םישגרתמהו
 5 ;קוחרהו בורקה ימוחת :לכ ויניעב .םילטב דימ ובלב הלוע חַנָב
 < ןחונ אוה ,טעומב אוה .קפתפמ---רקיעהו ,אוה םש חוירה רשאבו
 תיחמה תא הנוקה תאמ לטונו רתויב הובגה ריחמה תא רכומל
 חויר ,ם ו א מ אוה ופכב םיתניב קברי םא ול ידו ,רתויב ךומנה
 לשמל ,ןרציה אצמנ ךכ ךותמו ,הטורפ לש חויר ,םיתוחפבש תוחפ
 'םג אצמנו ,רבתשמ ,ונאצ זגו והרש תאובת תא רכומה רכאה
 : ,וללהו  ,רכתשמ ,שובלל דגבו  לוכאל םחל  הנוקה  ,ןכרצה
 קפתסמ ידוהיש ןויכמ , תנתונה איה :  םירמואו םיבישמ , םיללחמה
 הנוק אוהש הרוחפה ריחמב הברמ אוהש ןויכמ ,טעומה ןמ טעומב
 אוה רחא דצמש | ןויכמ = ,רכומ אוהש הרוחפה ריחמב טעממו
 אוה ירה ,רעשה תא דירומ .אוה ינש .דצמו רעשה תא עיקפמ
 .ןבא השענ ,ירוהיה ,אוה רמולכ ,רחסמ ינימ לכל "החוש הרוכ,

 םתאמ ענומו  ,לודג םרציש ,ץיראהדםעמ םירחופה לש םכרד לע ףגנ

 .. 3 לע םג הרהמדלק רשעתהל ,"דחאב  דחא, חיורהל תלוכיה .תא
 , לעופה .לש ונובשח לע םגו ,ץראה ןמ םחל איצומה ,רכאה ןובשה
 27 ,רכאה לש ומחלב .ותטורפ תא ןתונה

 < לש וז הלאש היסורב םויה-ררס  לעמ הרסוה העש יפל
 אלו הרסוה העש יפל קר לבא , םירוהיה ינפב רחסמה .יתלד .תליענ

 לש לרוג .הוהי המ ,עדוי ונתאמ שיא ןיאו =, רוטנ .לוטב הלטב
 + צר ה 3
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 ,ע רה ל בויטאנגיא יקוח לש יהעשהיפל,ה לרוגכ םא , הז "העש-יפל,

 היהש הממ םויה קודג םחכו ,םימייק םה ןיירעו ,םישלש ינפל ונתינש >>
 ,ביטיה 5 ןיפילוטס ראילוקריצ לש "העש-יפל,ה לרוגכ וא ,זא

 לש המוי אובב .םלואו  .ר ב כ הז .עקפ וחכו םינש עברא ינפל ןהינש
 5ש םתערש ,ערפמל ונחטבומ "רחסמה תמאלה, ריע הלאשה

 ינינע ב םיבוג ףוס"ףוס ירהש ,הלקנ לע לטבת אל םיללחמה

 אקודו .,םילעופו םירכא יפמ אלו םירחום יפמ תודע רחסמ

 ינימ לכל "החוש הרוכ, ירוהיהש | ,םידיעמו םירמוע םירחופה

 יכ .,החיכומ טעומב ידוהיה לש | ותוקפתסה תרמש | ,רחסמ
 . ..איה התוחפ "ותוכיא תגרדמ)

 ,רוסרסה דיקפת ,ונדיקפתב ונל .הכורכה "תומיענההיא, .ירהו ,
 סליאוא לבח לכבו רידינירטב .תונורחאבש  הנורחאה .התרוצב

 ,םידוהיה ,םה :יכ לע םוקמה ידוהיב תוערפ ןומהה ערפ הילגנאבש
 םימי ינפל ולפנתר השראווב ..שפנ יכרצ לש רעשה תא ועיקפה

 םיעיקפמ םידוהיה יכ ,הנעטב םידוהי לע םינלופ םילעופ םידחא

 (הדנק) גפיניווב . םדדךפש ידיל טעמכ עיגה .רבדהו ,רעשה תא <

 יכ ,םרמאב םידוהיב | ןומהה הא םילוטקה  םילקירלקה םיתיסמ

 ץראו ץרא לכב .ץראב תררושה תורקיב םיבייחש םה  םידוהיה

 הרצה .דגנ העונתה ,םייחה יכרצ לש תורקיה לע םעה שפנ התע הרמ

 :תוצוח שארב םד הלגרל ךפשנ רבכ הניוובו .הלדגו תכלוה .תאזה
 םג אצָמה אל םא עדוי ימו .םיבהלתמ תוחמהו םירעופ תובבלהו

 תונערופ | יכ ,ומרל -- רצימה ןמ ץלחהל יהנוכנה  ךרדה, םעפה "

 "םתוכיא, תגרדמש ,םידוהיה תמשאב אלא םלועל האב אל תורקיה
 ,איה התוחפ

 םיה לא והליטהו הנוי תא ואש, : עודי ושוריפ הז זמרו =
 ,.."ופעזמ -םיה דומעיו

2% / 

 - .רלפנזור .,ש"

 + ןמזה .תותואמ

 םידעוצ ונא םג ןםייח ונא אושל אל ףופהףוס |: ונרמא
 ונממ רשא ,םוקמה לאו םיחכוש ונא םגו םידמול ונא םג : המידק

 , תכלל םיבש ונניא .חמש ,ונאצו
 קירה םבל רבש תא אפרל ורמאש ,םישנאה ומת .:ונרמא ,
 הזה חותנבש ,ונלוכ ונבה יכ ,תודהיה חותנ ידי לע תדו .הנומאמ
 , תוכירצ ןה חותנל אל ןמצעל ןהשכ תורהיהו תדהו ,ואפרי אל םה =

 הקסועה ,"יונפה לא קירה ןמ, הרעמה "תוירמאמה, + ונרמא :
 : ונדמל ירהש | ,ירמגל החכשנ  ,"תודהיה תנקת,ו "תדה ןוקתב,

 .. .תודחיה תיחתל ה מ רק בלה .תיחת
 . וניעטו -- ונרמא
 :הנשי הפוקת ןתפמ לע םידמוע ונא בוש וליאכ ,המוד *

 לא םינופ וליחתה בוש ;"רורסב,ו תדב םינוקתה תפוקת ,השרח
 םיזירכמו ושבי רבכש תומצע םשמ םיאיצומ ,ןשיה תורבקה .תיב =

 ..התיחתו "תודהיה תנקת,ל הקודב | הלוגס ןה ןהש ןהילע =
 ,"תורהיה תנקתל, רמאממ תיאמגוד םכינפל ירה .

 : הריציל ביערתה תנש לש ירשת תרבוחב "'חלשה,ב
 לא-- ,שיש ןבא רמ בתוכ -- ,יתובר : ,הכלנו וכל . :
 רודס, תא יחתפנו "הלפתל םוקמה, הז | ,ילארשיה תסנכה תוב =
 = "רוזחמה, תאו ."הניקה, תאו "החילסה, תא ןכש לכמו ---"הלפתה =

 םימיאתמ םניאש ,םייוטבו תונויער = אלוממו .אלמ :אוה ןיא םולב =
 םייוטב ,לשמל ,ירה ., , , + ונרור:ןב םהאה לש םייתדה וינשומל ==

 ספרנש

 לאה, ,'וגו 'הכרבא  ,הערכאו הוחתשא, .:הלאכ םירזו םימשגומ

 ,םירידא םיכלמ גרהיו, ,"תומקנ לא, ,"ארונ הו ה וב ג ה לודנה

 ?א. ,"ונחיכות ךפאב לא. ,"רכזת םחר זגורב,  ,"ורסח םלועל יכ

 אוהו, ,"הערה לע .םחנהו ךפא ןורחמ בוש, ,"ונילע .ךנורח ךפשת

 ,"ותמח .לכ 'ויעו אלו ופא בישהל הברהו תיחשי אלו ., , םוחר

 ..."הלאב אצויב .הברהו  "םינינחחתב םיפתמו םימחרב  הצרתמ,

 ! דועו
 רבדב .תושקבהו תולפתה : הזמ השק רבה "ונרודס,ב שי,

 םינהכ בשהו,  ,"הרובעה תא בשהו, :םירברה ,תונברקה

 תברקה ןובשה ,"תרוטקה | םוטפ, ,"דימתה תשרפ, ,"םתרובעל

 שרוח שארב ,תבשב םינפל .ונברקהש םיבשכה רפסמ ,"גחה ירפ,

 אלה -- ,"וניתפש םירפ המלשנו, ינפמ םירמוא נאש ,בוט-םויבו

 תעד ןב ידוהי םוש ןיא ירהש ,דבלב םילמ:ימוטפ אלא םניא

 ..."תרוטקהו תונברקה תושדחתהל הפצמ

 ,ותעדב םלשו תורמ לעבו רסומ לעב םדאל ול .רשפא יא

 הזיא = ינפל דמוע | אוה ולאכ ושפנב המריו תפנכה:תיבל אוביש

 םיפלא  ינפל היסא תוברעב יחש ,ץירע לשומ וא ,יטבש-שאר,

 םימזוגמ םיחבשו | רובכו ףנוח ול הבריו  וינפל ןנחתיו ,הנש

 .סעב ריסיש וא ותשקב אלמיש ,וילע לועפל ידכ םימשוגמו

 +... "וילעמ

 רמאמ ותוא לע הרצמ הריעהו "חלשה, לש תכרעמה האבו

 ! רמאל וז הרעה
 --(רבלב םצמוצמה הנבומב תדה אל) .הנומאה תלאש, ...,

 ינפמ  ונתורפסב התחרנ תודחא םינש ינפלש---"הרעה,ב .בותכ .ךכ

 ךותב הל יוארה םוקמה תא םופתל תלחתמ איה בוש ,תוימואלה

 ךותבו ,תנקותמה | תוישונאה לש תותרה שלש לכ תא רציש ,םע

 יפלא ינש ךשמב העימטה | ינפמ | הילע = הניגה .תדהש | ,המוא

 . "הנש

 בר, ,רמאמה לעב ,"שיש-ןבא,'ה יכ ,התרעהב תכרעמה הריעמו
 ,הקירמאב הלודנ ריע לש תויט כ ו דו ת רא ה תולהקהל אוה יתר

 קר אל תדחוימ בל:תמושתל ורמאמב וב עננש ןינעה יואר .ןכבו
 ."'ורמוא דצמ םג אלא ,ומצע רצמ

 תודע אלמלא ירהש ,הריעהו האבש תכרעמה התשע הפיו
 רמאמהו םלועה .ןמ ףלח רבכ רמואהש ,םירמוא ונייה יאדו וז
 תוארה .ןעמל = קר = "רואל .ואיצוה, ךרועהו ,ןויכרא הזיאב אצמנ

 ,,,םיקדרד ויהשכ םיקסוע וניתובא ויה המב .,םישישקה ,ונל
 יתרכזנו תודעה תאו  הרעהה תאו רמאמה תא יתארק

 :השעמ
 ירכ ופסאנ הירפוסו ריעה יליכשמ ,אנליווב היה רבדה

 .ותומל .הנש שמחו םירשע  תאלמב ןהכה םידאל .הרכזא .תושעל
 ,גרבניטש .י חונמה ןהכה םיידא לש ונתמ םג אצמנ םיפסאנה .ןיב
 : רמאו חתפ ,ורבד תא רבדל הז לש ותעש העיגהשכו

 הרמגנ םרט ,ןהכה | ם"רא הב ליחתהש ,הלכשהה תרובע,
 ירודסב םיאצמנ | דוע לכ ,התע םג תושעהל איה .הכירצ ןידעו
 רוע .לכ ;]הימורו "םגדו תֶאל, ,"ץצוק-ץֶא, ןיעמ םיטויפ ונתוליפת
 ,הימודו "רצויה דיב = רמחכ, ןועמ | תוליפת ונירוזחמב תואצמנ
 ונירוזחמ = ,וניתוניק .וקנ אל .דוע לכ ! ונלכשה : רמאל לכונ אל
 םיליבשמה לש סתרוכע תא ךישמהל ונילע ,תלוספה ןמ וניתוליפתו
 + . 'םינושארה

 יכ ,תיארו  ,גרבניטש עשוהי .'ר ,ךיניעמ רפע | הלני .ימ

 ריבבה .ינפמ  וקנח אושל דמעמ ותואב .ויהש םירפוסהו םיליכשמה

 םיייבד : םהיתותפש לע .תוארהל תרמוע התיהש ,קוחצה:תב תא

 וילע .ורבע וימי לבש  ,םכח-רימלתל םילוחמ ויהש ,זא תרמאש
 םֶרא יפמ וישכע | םיאצוי = ,"ןושלה | חותנ,  ינינעבו ..קורקרב

 ל



 צ

 < . ול ןוילנ

 םיואר םהש ,םהילע םיריעמש אלא רוע אלו ,תודהיה תנקתל גאורה
 ... הנומאה תלאש תיחתל תוא םיאור םה ב ו "תדחוימ בק-תמושת,ל

 ימכח, יב ,רמאמה לעב עיצמ  "רודס,ה תא ןקהל ידכבו
 וב ויהיש םישדח םיטויפו חולפת ורבחי וננמזבש וירפוסו לארשי
 ימעט יפל תוירסומו תויתד תועדו תונומאו תוהלאה ןמ  םינשומ
 ."הזה ןמזב יתיברתה ידוהיה לש

 אוה לפט "רודס,הש םושמ אל :הכ דע ונרמא ונחנאו
 םושמ ,ךפיהל ,םא יכ ,ידוהיה תאמ הלפתה"תיב םעט לטינ
 "ורודס, ול הארנ ך כי פל  ידוהיה תאמ הלפת-תיב םעט לטינש
 --,םויב םימעפ שלש ללפתהל םיכלוהה ,םידוהיה : היארהו , לפטכ
 .הנש םיפלַא ינפלול היהש ,ומעטב ןיידע םהל דמוע "םרורס, וללה
 יתבמ םהילגר תא םיריקומש הלאל % לפט "רודס,ה השענ ימל

 -תיבש הלאל | ;"םיארונה םימו,ב קר .םשל םיאב םהו הלפתה
 ,יירבע רמי, ,תוררושמ-תולותב תקהל ---ילפמט ,ה ונממס ילב תסנכה
 5לכשנו הפינ םא וקלה םלואו , םבבל תא חקול  ונניא - הלאכו
 --תונורחאבש :הנורחאה הָדְמה יפ לע .וליפא "רודכ,ה תא םליבשב
 + םהל אצמו

 םא יכ בבוסמ ונניא "רודס,בש לפטה יכ ,עגר  חיננ ךא
 ןמ םיגשומ ןהב ויהיש ,ולאכ תולפת רבחל ךירצ םנמאש ; הבס
 אתוטמכ | , הזה  ןמזב יתוברתה ידוהיה לש ומעט יפל .תוהלאה
 ,ידוהיה םג םכותבו .,םייתוברתה םהאה ינב ואב רבכ יכו : םכמ
 רובכ .יכו + תוהלאה לש התוהמל ענונב עובקו םיופמ .גשומ ידיל
 + וירחא רהרהל ןיאש יהלא גשומ יתוברתה םלועה ויקע לבקו םיק
 םדא-ינב לש ןהופוצרפ ןיאש םשכ :: רמאל: קרצה ונל ןיא יכו
 ןינע לעו + הזל הז םיוש .םתוהלא-ירויצ ןיא .ךכ  ,הזל הז םיוש
 ם'במרה תומימ דוחיבו ,יאמקר יאמק ודמע רבכ ןה המשנהה
 םושו , םידיסחה ןמ ובירדישנאו אנליוומ ןואגה רע היבבד ילעבו
 הער ואר אל  ,םהיפב תורונש ויה תולפתה רשא ,הלאמ דהא
 ןהפה ירחא אלו בלה ירחא -ךלוה לכה הלאכ םינינעב ןעי  ,ןהב-
 לכ ,תוברה" לעב רתוי אוה םדאהש המ לכש ,וניבה המה ןעי
 הבו ולש תוהלאה ךכדזת הדמב הב ,רתוי קקוזמ ותנשה חכש המ
 דוע .אלו .המשגהה-יראתל .אצומ אוהש הרבסהה םג ךכרזת הדמב
 ול רשפא:יא ,ללכב הלפתה :לש המויק תוכזב הרומה לכש אלא
 אוה ןימאמ אלה ויהלאל ללפתהל אבה :אתרופ המשגה ילב
 לכ קיחרנ םאו , רשפא-יא  יכה ואלב -- ,תעמוש ןזו א םג שיש
 הלפת םוש לבוס וניאש ,יהלאה גשומה ותואל עיגנ אלה ,המשנה
 םהיתולפת לכ םע םישדחה םירפופהו םימכחהו ,הניחת םושו
 ? וליעוי המ ,תושדחה

 ,רבודמה .רמאמה לעב ירבהל ונא  םימיכסמ : תאו דועו
 זא ךא ,"אימשר ילמב תואמרב גהנתהל אוה לודג לוע, : רמואה
 ימכת ןיאש --  החנההל םג  חרכהב רמאמה לעב םיכסי אלה
 אל עמוש -- ורבחי םאו ,תולפת רכחל םי א ש ר וירפופו ונרוד

 הנייהת אל וללה .תולפתה יכ ןעי ,םינימאמה ןומה ןיב םהל :היהי
 הנומאה תלאש, רשא לע הרעהה לעב חמשיו ליגי . בלב האנוא אלא
 אוה םג ךא ,"ונכותב הל יוארה םוקמה תא סופתל תלחתמ בוש

 ,"הנומאה תלאשב םילפטמ,ה ,םיבוטה הלא אקוד יכ .,הדוי אלה
 ןעי -- םילוכי םניא ,תולפת ירבחמ .תויהל םילוכי םניא
 תאצויה הלפת קר ...ה לאש ל םהל התיה .תלבוקמה הנומאה
 היוא ר ,ונורג ךותמ תרבדמ תטלחמה הנומאה רשא ,שיא בלמ
 תא בבודלו תובבלה תא אלמל ה חכ ב שי איה קרו ,הז םשל

 ת ו ב א .תולפתה יכ ינידיב איה הלכק אושל אל- ןה , םותפשה =
 3 ךמקת

 ,דוחל .הלפה
 קוחכ.--,הלוכ .הרותה לכ תא ןקתל אב אוה םירומע השמח לעב
 ."ףסכ - - תע,ה םהל רשא םינקירמאל

 :זירזה ינקירמאה ,ןקתמה ירבר הכ אלה

 רמאמב ןוקתב קר קפתסמ ונניא רבחמהו

 רומלל :עגונב - ףא רבדה ןכ ,ךכ הלפתל עגונב קר אלו,
 ,לשמל .,ירה וכו 'וכו תינברה תורפסה לכו םושרחמה ,דומלתה
 . :תרות ,וילכו שדקמה תיב ,תונברקה ,חבומה רבדב םידומלה לכ
 ,תוריזנ ,הפורע הלגע ,חספ ןברק יניד ,שדקה .,םהידגבו םינהכה
 ישודק :,םידבע  ןוירפ- ,ינענכ דבע  יניד ,הרומו ררוס ןב ,הטוס
 םינינעו םיניד . דועו דועו ,ןיד .תיב תותימ עברא ,האיבו רטש
 םיגהונ םניא ,תינברה תורפסהו דומלתה יעבר השלש םהש ,הלא
 שידקי ונרוד ןב םדאש ,רשפא םולכ וכו 'וכו ללכו ללכ יננמזב
 תודהיל הבהא באשי םהמו ,הלאכ םידומלל ויתונשמ םינש המכ
 יז בלבש הנומאו

 תורפסהו דימלתה יעבר השלש רשא ירחא יכ ,"וילאמ ןבומ,
 דמלל היהי לקנ ,קחמ םשל םומליקב םהילע ריבענו זנגנ תינברה
 ,.,'ה .ידומל | ונינב לכ, ויהו ,ראשנה דחאה עברה תא ונינב תא
 דע ,ראשנה עברה תא םג "עברנ, בוש ,תילצנ אל וא םנ םאו
 הרותה לכו, ;והלבפי חומ לכש ,ףורצה "תיזכה, ותוא ראשי רשא
 תוחהיל הבהא הנממ באשי ונרוד ןב םדא,ו ,לוכעל החינ יהת ייהלוכ
 ,ול םימודהו רמאמה לעב לש םבל תחמשל --- *בלבש הנומאו

 ! תורהיה = תנקתל אל ךא -- הלא לש םבל תחמשל
 "הנומא,לו "הבהא,ל--ול םימודהו דמאמה לעב--המה םינאוד

 .ןכתי אל הזו ,םהינשל רחא ןורהפ םישקבמו
 אלו תוב בל ב אוה "בלבש הנומא,ה .רוקמ ףוס"ףוס יכ

 איה "תודהיה ןוקת, תלאש,  :.ונל םירמואו .םיאבשכו |, םירפסב
 .הומ ל תא םצמצל ץוחנ תוחהיה תא ןקת ןעמל = ; תינכמ הלאש
 ייח,הו "ךורע ןחלש רוצק,ה לש תורעש יתש בחרמ ךו תב הרותה
 :םיבישמ ונא ,תוחלה ירבש םע ןוראב זנגנ ראשה לכ תאו "םדא
 --  םמצעל םא יכ םינאוד המה תודהיהל אל הלאה םישנאה

 ;תודהיה לע הלוע תא םהיל עמ לקהל
 לש תותדה שלש לכ תא רציש ,םע, ונתויהמ אקודו

 ינש .ךשמב ונילע הנינה תדהש, , ינפמ אקודו ,"תנקותמה תוישונאה
 וקיפסה רבכ--םירמוא ונא -- הז םושמ אקוד -- "הנש םיפלא
 עגונב תטלחמ הערכה יריל .ונתוא איבהל הרות תונש םיפלא
 ררמנ תויהל ךירצ ונניא ןושארהש :"השעמ,ו "רומלת, לש םכרעל
 השעמב הלכ הנניא .דומלה לש ותילכת יכ |; ינשה לש ותרמב

 ץוחמ תאצווו םיבחה רתוי םילובג תפפות איה םא יכ ,דבלב
 ...השעמה רדגל

 תודהיה .לע ."תי'ךורע ןחלש רוצק,ה הפקשההש ,ןרידלו
 אלו הנומאה אל ונל הנניא דומלה תילכת ש |; ונל איה הרז
 תעדב הרושקה תודהיה תבהאו הרותה העד  םא יכ .השעמה
 תורשע המכ הז ונל םיעיצמש ,הזה חותנה .לכ -- ,התוא ערנש
 ..אוה רוסחמל ךא ,םינשב

 ושרתשנ הככ הרותה דומ 5 לע וז הפקשהו ,וז הערו
 ינפל ןהוא עיצהלו ןהילע רוזחל שוב ינא רשא שיש ,תובבלב
 . ירבעה .ארוקה

 רומיל יכ ,ןיקפנלומס ירבה תא רכוז ונניא ונתאמ ימ ןה
 הרוטלוקהלו ותורפפל ,ורבעל רמולה תא רשקמה איה .אוה הרותה
 השעמ יריל איבמ .דומלה :םא קולח ןיאו -- הנש םיפלא תב ולש
 ,םיבמרה דגנ םיקדוצה :וירבר תא רכוז ונניא ונתאמ ימ ;אל וא
 ,רקע השעמה 15 תויהב ,"הקוחה ודי, ינפמ רומלתה תא תוחדל רמאש
 * ןוראב חנומ אהי .ראשהו .השעמל םיצוחנה םינינעה קר דומל ךירצהלו
 = ,ם"במרה ץפח תיא ז ב .תמאב םא ,םנמא אוה קפס) והילא אוביש רע

 0 ל



 .(יקרצ אלה וז העדב ם יי ק יזח מה דגנ ןיקסנלומס לש ויתונעמ .ךא
 דומלה .אקוד יִכ ,םעה:דחא ירבד תא .רכוז ונניא ונתאמ .ימו

 םניאש = םינינעה -ם תוא בו דומלתה יקלח םתואב ןויעהו
 תאו = ,היהל .רבעה .תא .ינ* השע רשא אוה אוה ,ונגמזב םיגהונ
 ,.ומוי אבי יארובש ,הווקמ ריתעל הוהה

 םוביכח םי חס 5. .תכסמב יב ,ושפנב הוח אל. ונתאמ ימו
 גהונ : ;הוהש-- חספה .ןברג  תאבהל םיכיישה :םינינעה .םתוא וילע
 רתוי הברה---וננמְזכ = .גהונ ונניאו .םיק היה .שדקמה תיבש .ןמזב
 ונתאמ ימ :ןוננמזב םג םיגהונ םה יכ ףא ,"השקונ .ץמח, יניד לבמ

 והרובע .רדסו לודג ןהבב תלפטמה ,אמוי תכסמ יכ ,רכוז :ונניא

 רתוי הבה תודהיה תא ונלע הבבח ,תיבה ןמזב םירופכה .םויב

 םג - םיגהונש .."הפרט,ו "רשכ,, ינירב  הלפטמה ,ןילוח תכסממ

 5ע הגשה ש אר .תבסמב דומלה יכ ,שיחכי ונתאמ ימ ןונימיב-

 תא ביהרה ,המורכו תואושמ ןיאישמ ויה רציכ ,שרחה שורק רבד 5

 , תכסמ .חתואבש .רפוש יניד = דומלמ רתוי .הברה .ונבל

 \ 5% תודהיה . תבהאל עגונב =- הלאה םידומלה לכ ושעיש 'המו
 יכ :םא .,"ךורע ןהקש | רוצק,ב דומלה השעי אל --בואלה - תבהאו 0

 םינינעה ' ,תא . דמלנ .םנ ולו  ,תישעמ תילכתל ולכ אוה ןוובמ <
 ,.,'ינש .ילב,מ .אלו םרוקמב .וללה "םיישעמה,

 הלאה  םורכדה - לכ ויה "םינפל . תורחא .םינש, קר הז ןה
 . לכל .םילבוקמו : םיעודי - ,םיריהבו  .םירוחמ ךכזלב

 -- םתונשלו זחל .וגילע | בוש ,אעמק אנשישקר . אתשהו
 <> .יקררדל

 ונא - המש ונאצו ןנממ רשא םוקמה לאו--,םבופ לכה הככ
 . תכלל .םיבש"

 -תמושתל, יואר .הז םג .ןיאה +'ןמזה תותוא,מ דחא הז םג :ןיאה
 ...."תהחוימ :ם

 .ןהכ בקע |
 ,םיה לע הָריִּפַה :

 .הֶלְק הָריִס הָמָש .לודנה םָיַה ,םָיַח נפלט

 .השפנל הָפְרְננ ,הקתִנ עָפְשְּמַה ףחה .םֶעַָמ

 ארק ארק הל זרז יִריְּבַא תַלָחצְּב

 .ּחָתּוא רֶדְוצ ויל דְמָחְב םָיַה

 ,םיְלִנ יִנמ .הָאּושנּ הָרָהַז הָפּוחְסְהפּוטשּו

 , הריסה הָפְרֶפִר ,טקשה םָיה ,םָיַה .ינָפ-לע

 ,הַמָּ קֶלְחתו ןֶח-תְבּושמב הָעָעונְתה

 ,םיִפי םיפָשְפ .יפְלא יב .הָסֶסּוְתִמ
 ,תופמוש תוקלַח ,קחצ-תוּב

 ,ּהָשָפנ תסלוש .רורדה יִנָפילַע ,רורדתלַיְ
 .םֶיְסְפַאְדיא תוברע , םימ-תוברע לע

 = + ה ממ הבר הממד הע דמו
 = < תלְכְת ול םָי ינפילע בָבְרְדיִא תַלְכְתייִמְש =

 עקרב דיחָי רָפִנִמ קֶנָע שָא-רודּפ קר

 הפ הנפה הריפז
 : דַעְמִי , הציפק ץפקי ,םאָתַּפ בָבּוש לושָחנ םק

 = ו לקמעמ-ימדב ץק רש , רצ ןפל
 ,טמש ינפל כו ץננ חל ףצ
 = עקְפנ אל) םָיה תא עקְבְל ,זָפדהֶטַמְּכ

 5 :חלסב כבל לע
 ,ּהָתָחּונמְל הָבַשְו - .םהָּת חַנָצִּת ,קַפֶּת םור

 יה ילנה לע הָמָמְרִּב הָל פפו
 ,םֶריִפְתַּכ לע ַטְּב תָחלוצ

 ,ּהָשפנ הָדיִקְפמ רורדה .דיּב ,ְרורד.תַלַעיְּ
 .םיְסְפא ןיִא תוברע ,םיִמ-תובְרע לַע

 , םָיְרְהְצִהיטהל ,טַהָלַה דאָמ לַדְג לנו

 ,ַחּור לָּכ עז אלו עָג אלו םד הָרַצע שמשה

 ,שָמְשה הָבָמל ,הָקְשִנ וּבְל םַצְעְב ,םָיַה

 תר הָבְקוי הטִַּ ֶכָחְל
 בִיָבָס ּהָנִמ וטְלַמְתִה שָא-תונושל םג םא

 = .יםיקְחְרְמתוצק הָבָהְז רבעי יו
 הפיעל ץבָר ,רהוירשא .דבּכ ,םיה

 טָמש-תמונת נו

 ,שָמָשב .םיִרָחּונ ותָחּונָמייִלְלַתְו
 ,ּהָמאְל ,ּוָּפ לש םולֶחְב ומּכ ,םיִלָלִּתַה לעְו
 : ,טהל רשא תַדָגַמ ,וּפ תֶדָרּוי

 . .+הָרסַה הל תַרְְִ
 ,תֶרָרְגְנ חל הַמַאיִצִחְו הָמַא דוע

 ,למַעַת ּוָא = רֶבַכ הָמּונְתְתחַא איה
 = הָסיִרַעַּכ .דוע הָמוקמ .לַע .רּנָת קר

 ...חַמְנ רבַכ איה הָגַחְ
 ! ביבס הָניִעְיאלֶמּב .הָעְגְרִמַה םּקָּת א
 נצְנְתמּא ממ ,םָי שמלמה יאר
 ,.קרקריו הוחְשּ לב יג הָמְבְ
 ףסכ הָפְצִמְּכ אּוה דֶלְִמ תומוקמו
 םלהו-יצוצנ אוח ךּפתַשַמ מכ תומוקמו

 \ ,הָנָשִמ .אוה קתוצְו

 ,ויִמיִמ :ּוכְלַחָי ,יִכְר עָמְשְ יִלְּב .טעְמְּפ טַעְמְּ
 ,הריסה םג עת .םולחב מכ ,טעמָּ

 ₪ הָפְב בָהנירָשאיקְרְ
 ,םייחיעפש .ףותמ הָעגְרְמַה תאז אלה
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 ו5 ןוילג

 ,םייִחְּב בר יל בר שָי - טַעְמְּכ טעְמְּכ
 ,,, הָמַעִנ יִּכ ,הָחּונְמַה יִל הָבּוט ףא

 -- ימה יִנָפפלַע לק םֶתָּכ םאָחּפ ףיִלְצִי א
 7 שיגר אל םיה

 ףחש-ינְב תקחל -- םיּבְר םיִמְתְכו - ףַע שב
 ה 5 פו וש ,ויִחא םיִיִלָפמ
 ,םימה ינפפלע .,רוחצו רוחש : ,בָהְבַהְ
 ,ּוהישוו ,יִמְדידּבְכנ ,ףחה םש רֶבָעַ
 - אבל הברק הָאּובנ דוס םיִאָשונּכ

 ,.,שינְרי אל םיח
 הָשפנ יקמַמְב הָיִפְּהִה שרֶחת המ

 ? קפַאתי יִּכ ,קֶחְרָמַה בֶלְּב הַמּו <
 ַחַמְצַּב םָּנ ארי אל ,םָי עַרָי אל

 ,ּהְלוע הָצְצ ,חרזמיהצקב .הָהָכ הד
 הרוחש הממ ןיִפְּכ איה ה

 = םֶיָמַשה רהט לע
 ,בֶרָעִּת ויֶלַע ותנשּו םָי םנמנִמ ויז-רובש
 ושמש ובל וב םירָהונ וִלָתְלַ

 7. ,וחוח לע ובָקָז תריס

 םִיִפְָּפילְק םידק חור ץפק, הָנָהְ
 = וינָפילע בר קָחְרִמ שט םיְל

 דו

 ותנשב ,המ עדי אלו ,עָר םַלָח ומָּכ ,םָי עועדְוה
 חמ

 ,הֶלְגג רחא .בראפמ ,אָב ינש חור
 ,םיִלְָרָהיליִח ,םיןיופ ,םילק תוחוה ויִרחְֶ
 : ,םימה .לַע .וצופיו ולפנתה
 ,םיִרְבָע לע תוּכָהְו תובָרּ תולע
 ועיִרְכַהְלּו בָיואְה תא םהֶל םיִרְמואְּ

 .חַטְבְל םֶנ .אוה רעב |

 ,םירבע לָכ ּורענְתַה ,ּוררְועַתַה

 ,רבשמ לע םק רָבְשִמּו לג יִנְרַ לג

 םיִלָקְבַמְו םיִפּוחְד ּואָצָי םיִצְרו

 .הָמָחְלִמה תֶא םָי הָצְק דַע רשבל
 לכ רָרּונְתַה ,םָיה לָּכ דרָחָי

 ,.,הָרַסִה םָנ .רֶרִחַַ
 ,טָרָח בוא חינה רבכ רומה ןמו
 . דָבַכ הנחמ ,םיִרּוגְפ םישּוג ,שָמָאיִנ אָבְצ

 ,וצָע םז .טטפתַו ףררָינ

 9 : :ּ 0 < םלועה <

 הָאְלָה רַתָח ,קחשה יִצָח ןיע תֶא סכָו
 וקיתהלו ושמש תֶא םָיַה לע תובָכְל

 ) ...םימשה םֶצָעַמ

 ,ויִנָּפ ּומָעָר נר םָיה אָרְ
 ,ויִמימייִריפכ ,וירירא תֶַא הָנָשִמ לתְבְַ
 = ףצק םֶהיִפ לע םיִמָהינ הו
 תַפְּבַהְנ איִהְו םאָתָּפ הָריִּפַה אָרִַ
 ,םֶרָו תֶרבִא ל לֶא למ
 ' :הַמָה ּובָבְל ,ּהָל .ושפנ רַעְרִתַ

 "ית :ףל יִרָמְעַה
 המצע הָצְפַק ,הָריִּסַה הָרְרעַתַ
 : ָהיִנָפְּב שָמְשהְו לג ףַתּכ לַע

 * ךפמשרואנכ והָאלַה ,הָאָלָה ףטע וסנה-
 ּתְַהאְנ המ .ָיִפי חמ ,אָרְּפ ה
 = ףךְרְבְשֶמיִיַמיִמ ןואש הָריִבְנַה
 77 שמא
 ,הָצְצִנְמ רואךןֶרְקּכ
 ,הָוזְפְמ לָתְל לָּתְמ

 ,התרְבַחל קחְצ-תְּבמ לי ל ליִּנִמ
 !יִב ישפנ עדֶא לב

 י ופחד ..ינּוכשמָי םירימְט תוחכְ
 + נואשי קור . ריִמָט םֶלוע לֶא

 ,וּברק םהניַו םיל דאמ רצי וא
 ,םַמִרָו הָפָר יריב תֶא םֶרָבְי ילְאְכְ

 .וחוני אל חונ ךא
 ,הָריִסה יִנָפ ףטשְיַו לג דַמָט םאָתְפּו

 0 יב קמע קר לע 0
 :יתקדי = יל 6 יתד יאו !םיה

 - - ,ומא יִרְשמ -

 / / - לע םָתּוחַּכ
 7 א .ָךֶתֶא יפ - עָר ריִכַא אל ,עֶר עֶריִא אל
 :ישפנ בָבושְל אנ בושו ףא = רקח לה
 *.,יִיַחְל לע םיִסְּונ ורוא-יִלְלט דוע

 -- בָתְרָמַה ללח לָּכ םאְתַּפ דִרֶחָי וא
 ,,+ םיִבָעָה יריב יבש הָחְקל שמשה

 הָריִסַה .םּג הָרָרְקְו םָיַה ל רדקו
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 ,תַצְרְִתּומַהנ ,םישק- םיִלּותפנ ךותְּ
 ,לֶגְמ םיִנָפְל לָגְעַּ ה לע הו

 , םֶלועַה בל אלַמ שּובָּכ לָבָאְו

 רמעי ןורָחָא רוא-דודנ בֶרעמ-ימש-ףנאּב דוע קר
 .. לעש לעש חצְנ םֶא תל ,שימָי אלו

 , םינוא-ריבכ ,שָדַח חוחור- הנְחמּו - שעְמ דוע
 - , םיִפָפועְמ םיִשְרֶפּ םיִלְב ליח
 ,וָּבַתִי םיִבָעָה לַעְו םָיִה לע רָעְתְשַה

 ,וליח בו .הָמָחְלמה ונָמ רַבְכִתַו
 י םירָבְעַל גומנ ךְלה

 קפפ אלו הֶלִע ופעְַּב םָיַה לוקו

 , םיִאְרַפדתורַהְדְ לָכק-ִחַמ ,וירָּבְשִמ יִחָמ
 = תֶוְמתֶּתְחַמּ לילי לוק ,הָריִסַה לוק םָנ אָבּ

 :הָרָעְסַה ךותמ םָיַה הָל ןעיו
 = יתְבַבְט ,ּולָחְיימְִּב ,תֶנָשייִלְבִּ
 - .+ תיִשיִרְַה ופנְכַב יב עְְנ ימ
 םיקחרמה יספאמ יל אָרְק ימ
 ! יתציקה- לודגה םָיַה -םיַה ,יִנַא

 ימלוע יל רצ--יניע יִּתְחְקּפ

 ...עָרְתְשַהמ יל ישְע הר
 ,"ֶלְגר .תֶא .יקמדי יִּכ ,ףחז בַא ;םיִעָלְסַה המ
 !? םיִמיִא יִלָע ּוכְלַהְ לָעיֶאיִשְנ ה המ

 ףהסל ץלפל ץיחְו לובנ לכ /רעייִסּפאָל /לע לא
 ל ןֶתּורואָמּו םימשה תומָדְש תֶא
 - ףופַהְןיא ויצו ּ
 ! יוע-ימטר תאָלַמְל ףופהןיִא תויצ לָּ
 .. יציקה ;יִטְפִחַה םיה .םיה ,ינ
 ברע םָא .חַרְְמִמ א ,אבָי--בוַא מ
 --חַאְבְי רַשֶאְמ וא <

 !גניתוחכ הפנו

 !!דְדּומְתִ
 ול ןורָחְאָהְו לודָגה הֶז בָרְק יחי

 '= -1ותריס ,ףףָ? יִרְמַשַה
 ,הְָבַה אל רב .הָעְמְש הָריִס

 ,תֶכְלָשְמ לָיִאְיִאְּב םהֶתְל םהָתִמ <
 : חלוק ןנחְתַו ךְבתַו רמ קנָאָתו

 , ! םֶלוע-תבָהַא ףְתוא יִתְבַהֶא .םָיַה
 ו ו

 ּובָבופ ,ּהָמַע :ּוָח ,הפופב ּוזחֶאְנְ :

 !הָּתַע ינבועפ ,יִנְחְדִת הָזהֶכְכיִא

 .,,!? יִנָפרִת אל יִּב זחאה לוח דָיְב
 ינתילעה יִרְתַפַמ יִּב לָלַעְתהְל יִכַה

 ,ףרורד-יברר ,ּךְובְכיִתְמב יל ארתו
 !+עַבָש תולצְמ יִנָליִפה ןָעמְל

 + יִל ביִשּת ,יִתָבָהַא .לּומְ אוה ןֶכָה

 ,םיִמּולְש ָךֶב "תנא הָלֶא םא
 5 --[?םָי וה

 רָּבְִתִמַה רַעָפַה ףעָמ ,קוחְר םער לוק

 הָריִפַה לוק ופרט רעסה תומָהְ

 8 הול -ָהיִנּונְחַת ּועָלְב :

 הֶלּודְג הָנָאְש גַאָש קר-- --םולָכ הנע אל םיה

 7 ול םֶמות .קַפַאְתַַו רדיו
 םיִבְעָה רב ושפַת עיקרה גוח לָּכ תֶא

 הַלָּפ םאָתְפּו-םִיִה לע הָרְנְס המ

 הָמְלַפַה שלש- יקֶסרְמ שָאְיקרְּ

 בהצ םַעְוְב ישָגפִנ םירָצ יניעו
 טֶבַמַח תֶא הָתְנֶע לּופָּכ םעְר תִיְרִיִ

₪ 

 ל ו שמתו

 , םיִמּודק:יִביוא .םֶּועיַמְרק השש ןיַּב

 +, .םלוע-בַחְרָמּו םּהָתּו םר יב

 הָאְלְ הָאְלִ ,הָמהְמַּב הָחְבַשנ הָריִפַ -
 = + .דָפָמְסַנ .חלְסלְמ ץַפחְְיא בָכשּכ
 = = ולח לָּכ קירה ,המָה ,חְַר רטפה
 וָבַר הק הָריִפַה הָקְִַנ םאָחַפ
 = קנת ןורָחא רֶבְש תק לוק

 | הָמלעִנ
 ,ריִה ויָאְבְליִציִרְפ לָּכ ,םָי שָעְנִתִח =
 ,םֶלוע-תומימ םיִבַעְר ,ויקמָעמיִריְסַא
 סַתַמַער- ףצק ,תודלפ םֶניִע ,תֶשָע םֶהיִריִרְש

 : ,הַמיִא םֶהיִּפ-ִת ישו

 -- רַעָס .לומ וקרעיו לע וקנו וגרחיו
 , םֶתיִּבַג תֶא לֶוְרּביַטושְּב שר רעָפַה
 םיִמְורמַה ןַמ ּוכּפִנ םשאר לע שָא-תותיִנֶח

 =:עלק יִנָבַא ,תודָבְּכ ,תולודנ םיִנָבָאְ

 !ּולְלותָשיו
 וצְצְורְתֶה הָמְעַרְייִעּורּפ ,הָעְוייִבּובְנ



 ּוכשמנ ףשֶמְג ,ּורָמַח ,ּודְּכַלְתַה

 = םיננעה-רובמ לומ לֶא בּובְמייִדכיְדותְב

 !וב שָפַתְ :

 ,עיקְרב ושאר ,ןֶתיִא תובְרק-דומע דמו
 ,שָעּוג ,שָעור \וכות ,הָפְרְש-רַה לש ועְלְכ אּוהְו

 ויִלְע לָפְרעב םיִפָפועַתִמ שאיי
 אוה ּומוקַמ לַע רזוח-רזוחו

 ,וב םידְוי ,םילוע םֶחָל-יִריִּדאְ

 ,םַמָצַע תֶא ,הָז תֶא הָו םיפְרּוט ,םיקְבָאְ

 .תֶלְרְּב יעלו

 ו יא למ פ םיִרעַ
 :ּובָבְלְּב דַע-תַמָטשַמְבּו ופָאןורָתַּב שיא

 = םנֶח וחכ איצוה קר ,שיִא חצנ אל

 ו
 ,םיִבַע ;םיִבָע .דוע ּורָהְנ בֶר מ

 ,ףַעיִמָשג ,ודרָי םיזע םיִמָשְנ
 תוחוריינָבּו תוחור .דוע ּומָהְנ בָר מז
 ,ּודנ םָּבְרְקיםיִנָטור ,םיִרדוק-םיִצָמַא םִייִיִפְכ

 ,+ .ענרה ּובָא אל
 ,לגָס-בהֶצ ,שָמָש-רהו .ןורחא ץיִצָחְבּו

 ;םיִנטחייאְרַפ רעְב .םק ינפילא
 םעו בע הו

 ,רטצ שָפְנירוה ףוהִמ ,םי ינְפילִע רַָעַַה ןיִאְְ
 ,רּותָו לש ףר ּהָגנ - םלּועָה לַלָחִ

 +. עָנָכִ לפ קָּתַּתְשִמּו ףֶלוהְ
 ,םיִמַה לע ,םימודק- -ליִל ,דר הָליִלְו אָּב בָרָעו

 ,םיִמָלוע לָּכ תַדיַח םלאה ויַפְּב

 הָאְצְנ הָפֶצ ,הֶדְלו הָז ףא ,הָרְב הָנְכְלּ
 םיננפִה יערקמ

 = - לַפָאָק םָיִה לע ףיִסְכַמ רואיִביִתְנ טָתַ
 ... הָריִּפַה ,איִה הָנָחְו

 , םִיַמתַָבַּכ ,חֶוָח-תַרּובָש ,איָה הָגָה
 .+ .תֶלָטּמ , םָיה הצב" לוח- ךןוטְרש לע

 ,הָביזַע ,הָדְרוּב הָנורבָשְב הָשיִרָחַמ
 0 םיִמלע לכ תדיח ונפל ה הָשיִר

 ,תולש הֶל 0 .ָיְלש םיִנ וחמ

 רו רוח הל לש וי ,טאל טָאְל

 - + רֶתַפ ןיאו הלול תקיִתשב
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 תופרח :שרוי ךפופ --והטינקה  םאו . ךורכד ויהי אושל = = ךנימיל

 2 , םכילעהםולש

 .ירָּבְחַל .םֶדָא
 (.םיתחופו םיבלוהש םוסופט)

 ד

 הָלְנַטְלַעּב לוָוְלְן-הֶשמ בר
 תאשל הרוכגה יפמ וניווצמ םניא םדאה-ינב יכ ,רמואה לכ

 אוה ןמיס --- ,ודי תחת תונעתהל םיביוחמ םניאו הלגע-לעב לועב
 : ,וימימ הלגע-לעב לוולווההשמ בר תא עדי אלש ,ול

 ,דולעב ויחא ראשל המור וניא הלגע-לעב לוולוו-השמ בר
 לע .דיעמ -- לוולוו-הש מם בר : רבלב הזה םשה .תולגעה
 ' >הרונש  ותלפתו -,אוה .תיב-לעב ידוהי יכ ,ךדמלל .וילעב עבט

 *% םגרתל עדויו  ,תומיכחמ תוריעז תויתואב אוה יקבו ,ויפרלע ול
 : 2 ,ול תובוט תולעמ המכו המכ דועו ,ותרוצכ קוספ

 = לש :ןינמ םע רחא  קדנופל לוולוו-השמ בר ןמדזנ : לשמל
 = /ותלימחל המורא  תחפטמ .רשוק אוה דימ ,םיכרד-ירבוע םידוהי
 * ",רובצב  החנמ ללפתהל דמועו לתוכה לא וינפ ךפוה ,תפפוזמה
 תצק קנחנו | דורצ לוק  ולוק םנמא , הביתה ינפל רבועה ןזחכ
 < האנ הלפת ותלפת הו דגנכ לבא .םטוהה ךרד אצויכ עמשנו
 ל . היקודקדו היטרפ לכל ליגרו ןקז תלפתכ ,תלפלוסמו

 "חמש | ידוהי | הז  לוולווההשמ בר ירה | רברה | םצעב
 :ןחרבו ץ5 :,הנונש ןושל לעבו ץילמו ןרבד  ,ותיירב עבטמ זילעו
 < --.תכתמה ןיעכ םינומדא ול םינפו .. החמש תעשב םילשמ לשממו
 ּורובד ךכיפלו ,עורש וא םורח ול םטוחו , תשוחנ קפס ,חפ קפס
 ויתואפו ונקז תא .,ויריחנמ תאצוי וליאכ תעמשנ ותרבהו תצק יוקל
 רבה-תלימח :,ותלימח : ,תפומ-לעבו קידצכ ,הבחר ריב לדנמ אוה

 יוצמ = וטוש .הז = דגנכו = .עיגת ץראה רעו איה הכורא ,ול רשא
 לכה ,הפידהפי- םיתפוזמו םיחושמ ויפגמ ,ויחש-תיב תחת רימת
 . .םישלש דננכ לוקש ,והומכ ןיאמ אוה םינפדזעו ,הלגעדלעב גהנמכ
 ,רחאב תולגעדילעב

 = :השמ ול .אורקלו ושפנב+ זוע  ביהרהל םכמ דחא .אנדהסני
 .' | !ושפנב בייחתמ .והירה --- ,לוולווהשמ בר אלו ,םתס לוולוו

 .התא שפנ.לעב םא> ,ךהכ תא  אנ-הארה ,לשמל ,וא
 ',רחא = .הלגע-לעב .לצא = ,לורבה.תבכרממ ךתאצב ,בשו  םוקו
 סע ןאכ :רמוע | ,ומצעבו :ורובכב לוולווחהשמ בר ,אוהש העשב
 .ךתורחא ;היהת הרמ ייכ  ,ךל חטבומ -- ,םיעסונל הכחמו ותלגע

 < .םיבולעה ויפוס םע דחיב :הלגעה-לעב ותוא היהי דבוא-ידעו
 םיחתור לש ןותיק ךילע ךופשי .יכ .,לוולווההשמ בר לע .הקזח
 :ףוס דע = ךנב-ןבו ךנב ינואב .רפסת ןעמל ,םיקירה דחאכ ךפרחיו
 7 לוג וחכ .חמבו לוולווחהשמ בר אוה .ימ ,תורודה לכ

 'שמתשהכ = ,ךיכרצל וב שמתשהו תחא םעפ :אנ:הסנ וא
 -,ךדובכמ הליחמב, :דובכ. לש ןושלב ול רמאת אלו ,הלגע-לעבב
 < -% לוולוו:השמ :בר  ,ךמצע אנ:חירטה, + וא ."! לוולוויהשמ בר
 ,לוולווההשמ- בר. לש ותלנעב תבשי" םאו ..,, ותאונת - תא תערוו
 :ינולפ לש ותלגעב אל .יכ ,רוכזת רוכז ; בשוי התא ימ ינפל עד
 רשא לכ. ,לוולוו:השמ בר לש ותלנעב אלא ,בשוי .התא ינומלא
 >:ךותל .םנכתש = ;ךל .רמא = . השע --  לוולוו:השמ בר ךל רמאי
 שקבי .םאו , בש--הֶליבל ץוחמ = בשיל .ךילע הוצ .. סנכה--הליבה
 " תליחמב | ,ילגר  ךלילו הלגעה לעמ .תדרל רה הלעמב ךתוא
 ןנואתהל ךבל ךאושי אמש | !וירבד ירחא רהרהת . לא --- ךדובב
 בישוה רשא ,םינחרטה םיעסונה לע ךתנולת תא והעימשהלו וינזאב



 עצמאב הלגעה לעמ ךדירוי אל םא ,ךקלח היהי רשואמו ,םילוזלזו =
 . םימשגו הפיס תעשב ,הלוצמ-ןויב ,ךרדה = =
 ישנא וילע .םירמוא ךכ -- "הרותב הבותב אל רשא הכמ, 9
 רבד  עימשהל םדאל איה הנכס . שאה ינפמכ וינפמ .םירהמנו רועה =< ==

 ! שממ תושפנ:תנכס -- וחור אלו לוולווהשמ בר ינזאב
 --הז אוה םירופכה:םוי ברע --- ,הנשב שי דחא םוי קרו 2

 רחאכ היהו בשו לוולוויהשמ בר לש שקעה ובל ענכו זא רשא =
 .הערל םדא םושב לוולוו:השמ | בר עני אל אוהה םויב  .םדאה
 רמחנו םיענ ולוכ  ,הנינחו רפחב ךתיבל זא אוה אב | ,הברדא

 ,ושארל שרח ועבוכ ,הקירבמ ותטופק ,רדה שובל ולוכ ,תוירבל >>
 ונקזל תחתמ ץבצבמ ,בחרו לופק ,הנושמ ןוראוצ ,םיחושמ ויפנמ
 ,תיבל תיבמ אוה ךלוה ,  "בוטדסוי, : רמוא והארמ לכו לדונמה
 החילפ םתאמ שקבל ,םהינפ תא רפכל | ,ויעדוימו ויריכמ לא
 :ויתונוע לכ לע הליחמו

 םכדובכב יתעגפו םכדננכ םירבה :יתחמה אמש !בוט"םוי -- :
 המיתחב םכתא ךרבלו םכינפ תא תוצרל אב ינירה ,םיתפש-יוטבב 2

 .הבוט
 : םירמואו ול םינוע

 , לארשי .לכלו ונלו ךל חלסי אוה-ךורב-שודקה ,םתא םג .-- 2
 תרכ .שבר-תגועב :ותוא םידבכמו תבשל ותוא םישקבמ

 ,.םויה =

 .ה

 .םִיָמַה-בָאְוש אנ
 : רמולכ--רצויה ריב רמוחב ,איה ידיב הלוכ רועה לכ =-

 :רמולכ--רַצַפְמ ותוצרבו רַצְקְמ ותוצרב ..הלנעב םותרה .הז וסב
 םנכי ,דחא םוקמב דמועו שקעתמ ותוצרבו םירשימל  ךלוה ותוצרב <

 תותשל םה םיואתמ | ,ריעבש םיתבה-ילעב  תובאזיבאב חורה
 ובאשי -- אל םאו .ריעב םיכרדה תא ונקתיו אנדומוקי --' םימ <
 -באוש אנת םע הינורטב םוידסוי ואובי לאו , תחדק ותשיו תוכמ

 .,.!םימ הבה ,אנת בר !םימ הכה ,אנת בר :רמאל ,םימה
 -לע ותבשב ,ומצע ינפב םימה-באוש אנת ןעוטו ןד ךכ

 תעשבו :,הבולעה  ותסוס יבג-לע  ופילצהבו  הקירה | תיבחה יבג =
 השא-השא תודמועה = ,םיתבה-תולעב :לוק תא הקחמ אוה השעמ =

 בר ! םימ הבה .,אנה בר, : דחא הפ ול תוארוקו התיב ןהפמ דיל
 "| םימ הבה ,אנת

 אוה .ןקתש ידוהי הו אנת , םולכ אלו ןהל הנוע ּנוא אנת
 לאו ותפוס לא אלא רבדמ וניא ,רברמ אוהשכ , ועבט .יפדלע =

 ,םילהת יקרפ ארוק והירה ,תיבחה יבנ-לע בשוי אוהשכ .ושפנ
 ויפ ץפוק והירה | ,תוירבה | ןיבל .אב .אוהשכו  ,קרפ ירחא קרפ
 :באוש = אנת --- ול תוקלחב תישתשכ םג ,ופרחתשכ םג ..קתושו
 אנת .ערוו .  ךירבדל .ובל תא םישי אלו ךל עמשי אל םימה =

 ךיילד תא אלמל וילע תלטומ הבוחה -- תיבחב םימ שי : תחא קר
 ,ךירבד = לכ  ךל  ולועוי. אל -- תיבחב םימ ןיא ;םהיתודג רע

 ,םיזירזה = ןמ .וניא אנת .ברעה דע רקובה ןמ רבדת םא וליפאו <
 םשפנ תא םיבירקמו םהילעב ןוצר  תושעל םיצרו םירהממה

 ,ךכב אנת לש וכרר ןיא -- םדעב םתמהב שפנ תאו = <
 ,אנת לש ותונתונע  אצומ החאש םוקמב ,הז דגנכ לבא = =

 לע | אב | וחירה. ,עיגמ יששה םויש ןויכ + ותוזע אצומ התא םש
 לש ורכש --- םינמוזמב םיבוהז .ינשו תחא םחל-תלח . קוידב ורכש
 , לארשימ השאו השא לכל איה הבוח -- עובשב עובש ירמ .אנת

. 

 שו

 ינפל רומעי .יכ ,תעריו -- ותעשב הז ורָבש תא אנת לבקי אל םא

 וארי ןעמל .,ברע רע .ימוקממ זוזי אלו ',עוטנה הז רמסמכ ,ךתיב
 תא \ םימה-באושל .קלפל 'המב ל ןיא יכ-,ועריו  ריעה ינב לכ
 . +. רתרובע רכש

 .הנושמ -והארמו  הנושמ איה ! הז אנת אוה הנושמ ידוהי
 תרדא אוה שובל . והארמ ןכ ול רשא תיבחה הארמכו בעו"אוה רצק
 רשא ויפגמ .ושארל דימה שובח ףרוח:עבוכו וימי לכ םירכא לש
 . ביבסמ \םהל :םירושק םילבח -- .ויקוש-יתב ,ושביו וברח וילגרל

 .םיאלוטמו םיעורק ,םיעלוקמ רי:יתב אוה שובל םימשגה תומיב
 ויניע ,ול שי םפש לש ןמיפ קר ,וניא וליאכ ומטוחל תחת ומפש
 יִמ יכ ,שינרמ = וניאו האור וניא ךכיפלו ,תצק תויומסו תונטק

 תגהנתמ אנת לש ותלגעו ,םינבאב ןיידע ופצור אל ריעה תובוחרש
 בור ךותמ תדקרמכ תיארנו = ךליאו  ךליא תדדונתמ ,תורבכב
 ,םהימימ תפז .םעט ומעט אל .תאזה הלגעה ינפואש םושמו .החמש
 תזרכמו תרסנמ : ,הפוס דעו ריעה ףוסמ תרסנמ םלוק:תב ךכיפל
 הנאצת זא .םיאבו םישנרתמ ותיבחו אנת יכ ,לארשי ישנל
 ! התנולתו השא-השא ,ותארקל םיתבה-תולעב

 ! ינשה םויה הז םימ יל תאבה אל ירה --
 ! יצחה דע קר םימ וילד תא יל תאלמ :ירה --
 !+םימ טעמ יל םג איבהל ךינפלמ ןוצר יהי יתמיאו --
 הנוע = :וניאו הצחמל תויומסה ויניעב םישנח לע טיבמ אנת

 . םולכ אלו .ןהב שיגרמ וניא וליאכ ,רבד ןהל
 -לע  תונעתמו ריעה ישנ וילע .תורמוא -- "םישיא:לרח, --

 . אמצב ודי
 ריעה לכל םימ אנת קיפסמ זא רשא ,הנשב שי דחא םוי קרו

 ,.הז אוה םירופכה:םוי ברע - הפי .ןיעב
 יבג-לע  ריעב אנת רבוע 'םויה רוא דעו רחשה תולע ןמל

 -רחא . םהיתודג דע םימ םיילדה לכ .תא אלממו תדקרמה ותלגע
 תאו  ,ולש םירכאה-תרדא תא  ,ותרדא תא וילעמ ריסמ אוה ךכ
 ,תבשה"תטופק תא .םהחה .שבולו  ,ושארל שובחה  ,ףרוחה"עבוכ
 ןחהתיול ףוסומה = ,האנה \ תבשה-עבוכ תאו = ,ןפג-רמצ היושעה
 והארמ .העש התוא םימה"באוש אנת לש וויז האנ-רודה .ושארל
 תיבמ איה ךלוה <. ותונמלא :ימי .ירחא  ותפוחל אצוי ןמלא הארמכ
 לע הליחמו החילס .ןתאמ שקבל ,םישנה ינפ תא רפכל תיב לא
 :ויתונוע לכ

 ןכדובכב יתעגפו ןכדגנכ  םירבה .יתחטה אמש ! בוטדםוו --
 ןכתא  ךרבלו  .ןכינפ תא :תוצרל אב | ינירה  ,םיתפש"יוטבב
 ,הבומ .המיתחב

 ! תורמואו .םישנה 15 תונוע

 , לארשי .לכלו ונלו .ךל חלפי אוה"ךורב"שודקה ,םתא םג --
 תדכ ,שברדתנועב :.ותוא .תורבכמו  תבשל  ותיא- תושקבמ

 ,םויה

 ה

 ,.יִנָשַמ לֶאָּפְר בר
 לכ | ותדובע יהוז -- החגשהה | + אוה חונשמ .הז לאפר בר

 . םימיה
 , לכה לע % לאפר בר חיגשמ המ לע
 ידליש =ירכ  ,הרותה-דומלת לע אוה  חינשמ

 , םיפחיו םימודע ריעב | וכלהתי
 אל םיינעה

 ,םילוחה:רוקב לע = .אוה חיגשמ

 -,םירוחבה לע .אוה .חיגשמ + בערב ועוגי .אל םיינע םילוחש ידכ
 ,םליכאמ < ,הרות םידמולו  תושרדמ>יתבבו תויסנכייתבב םיבשויה

, 



 : תועוז >>

 18 < םלועה < ל ןוילנ

 וריע יינע ראש לע :אוה -חינשמ תאז דבלמו ,םליענמו םשיבלמ
 , םיבוט  םימיו .תותבשל םהיכרצ .םהל קיפסמו

 ,תילש .ירי:לע אל  ותכאלמ תא | השוע חינשמ לאפר בר
 םיינעה ליבשב תוברנ לכקמ  םיחתפה לע ריזחמ ומצע אוה אלא
 ,שיא לכ .תאמ הקדצ עבות | ,ןבה>ןוידפו- הלימ-תירבו הנותחב
 ,ודי .ץפוקש ימ םע  דימת טטוקתמ ,םיתמה * ןמו םייחה ןמ שרוד
 . וריע יינע  ,םיינעה ביר תא בֶרו ףדגמו ףרחמ

 ,ולקמב .םיחתפה לע | ריזחמ  והירה .עובשה  תומי לכב
 בר לש הוה .לימרתה ..ומכש לעש | ולימרתב -- תבש | ברעבו
 תוסורפל : שפנ:לבוא:יכרצו תונוזמ ינימ לכל אוה לובק:תיב לאפר

 םושל ,םיאושקלו םייופא  ןיסובלוכל | ,ףוע = לגר ףכלו .םחל
 לבקמ לכה תא--ןחלש  ירויש ראשלו תושבי תומצעל ,םילצבלו
 ךדי תא ץופקת םאו * , ול ונתיש דבלבו ,הפי ןיעב לאפר בר

 םאו ,ףזנה ףונ--םולכ לֶאּפר בר לש ולימרת לא ןתת אלו
 ךילע םיריש ,ךל חטבומ---.םירבדב וטינקתו תונעטב ודגנכ רומעת
 . ךתוכהל ולקמ תא

 רמגש ,ןושארה יאלוקינ ליחמ לייח אוה חינשמ לאפר בר
 + ליחיןב לש ךולת וכולֶהו הרשי המוק ותמוק * . אבצב וקוח תא
 הנותנה ,ותטופקל תחתמ תצצונ הילדמ - ךל הארי רשוכה-תעשב
 תחאה : ןה תוילדמ יתש . רובכ תואל ןושארה יאלוקינ תאמ ול
 ךל רפסי ,ובבל תא הנקת םאו . הזנורב לש | הינשהו ,ףסב לש
 :לע ,ץיבוקבאפ - יאלוקינ  תורָא:לע  םיאלפנ םירופס המכו המכ
 רומעל תוהש ול שי םולכ לבא * .ותרובג  ישעמו ופקת .תודא
 לק יכו + ךכ-לכ  הבורמ  הכאלמהש תעב * ,םירופס ךל רפסלו
 + הלוכ ריעה לכ לע חיגשמה ,ותומכש םדא ךינועב

 םלשמ מ =, תעדוי> = הירב 'םוש ןיא---חיגשמ ותוא הנמ .ימ
 . תעדוי 'הירב םוש ןיא--לכקמ אוה הפכו תאז ותרובע דעב ול
 לכה ..וב םינימאמ לכה . ןובשחו  ןיד ונממ שרוד ןיאו עדוי ןיא
 ומצע- אוה , איה םיפכ-יקנ יכ ,חינשמ לאפר בר תא םיעדוי
 םניא :םירחא 'םג .יכ ,אוה רובס ךכיפלו  ,רבד םושל ךירצ וניא
 רזפמ .יכ לע = ךנזא רסומל ריעי רשא שי , רבד םושל םיכירצ
 ,בערב עוגה :,ןויבאה ךיהא תאו ,חור לכל  ךפסכ תא התא
 ,םיינעה ליבשב אלא | ולצא ארבנ אל .ולוכ םלועה לכ , תחבש
 ששממ ,וב ששממו ךילא .שגנ אוה רימ ,ךרשב לע שדח דגב האר
 הנומו ךדננכ רמוע :יהירה -רובד:ידכ-ךותו + רקי המ, +: לאושו
 שיבלהל היה = רשפא םימורע םיינע המכ ,ןובשחב איבמו רפוסו
 :ןוידפל , הלימ:תירבל ,הנותחל "סנכנ . םהימורעמ  תיסכלו  הזב

 םיבער םיינע המכ : איה ותבשחמ תישאר--םתפ החמשל וא ןבה
 אוהו \ + םנובער טיקשהלו וז הנמש הדועסב ליכאהל היה רשפא

 ירכ ,תאצלו ךרבלו  לוכאל םיפסאנה .ולכ םא:רע  ןיתממו :בשוו
 ינּב ליבשב = ולימרה ךית | לא ןוומה ירייש תא טקלל  לכויש
 + םיינעה

 הירב = םוש. ןיא + תינשמ לאפר בר אוה םינש המכ ןב
 וינזא ושרחתנ .םינורחאה םימיכ ...עדוי וניא ומצע אוה ףאו ,.תערוי
 אבו. םעוב .והירה = ,ץמוש .וניא .אוהו וילא .רבדמ התאשב ,תצק
 םירמ התא ךחרכ?לעו---"ותבמ לע התא .שחול, יכ ,הנעטב ךילע

 ָהיוקל התשענ רבכ ותיאר ףאו ..ךירבד לע בוש רזוחו ךלוק תא
 ששנמו :וינפל ויניע תא רושימ והירה ,ריעב ךל,ימ .אוהשכ . תצק
 לאפר בר לע הקזח ןכ:יפ:לע:ףאו . העיספו העיספ לכ לע ולקמב
 :לע םיעבתנשכ .ותילכת דע  עיגיו .וצפח:זוחמל .אובי .יכ ,חינשמ

 םינתונ ןיאו םיעבתנשכו .לבקמו האור והירה --= ול םינתונו ודי
 :לוק - דימעמו  עקרקה לע | ולקמב = שיקמ .אוה  רימ -- ּול
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 .תא םשה ךורב ,םתאלמ = רבכ םהא יב נא הוה א

 םיבשוי םתא םכבל .בומכ וישבעו ,םינמשמו םינדעמ לכב םכסרכ
 לבא ,םכקלח בוט המ  ,םכירשא .םכתאנהל תוסוריפפ םינשעמו

 םינעמ ילש םיינעה יכ ,םכתימכש םיאבוסו םיללוז ,םתא םיעדויה
 ,.,? אָזְוַאדרַבְד אָנִעַב אָרִיִג ,לומתא םוימ רוע םשפנ םוצב

 ,תינוי הללק ,ויפב איה הללק ןימ הלאה םינורחאה .םירבדה
 ותפרח < תא .בישהל | ,םילודגה םע םינטקה תא רבכמ .אוה הבש
 רתוי רוע .םירבד | ךעימשי אמש ,הריזג . ךל יארכ ןיא וקיח לא
 .., םלועמ ךיתובא ינזאו ךינזא ועמש אל רשא ,םיצרמנ

 םיאבחתמו ריעה ינב :וילע  םירמוא---"םיער:יכאלמ תחלשמ,
 .םאצמי אלש ידכ ,םירדח:ירדחב וינפמ

 םינב.ינב קרו ,םלוכ ירחא םימי ךיראה אוה .ול ןיא םינב
 שי .ךכ .ידי-לעו .,קחדבו ץחלב ותביש תא םילכלכמ םהש ,ול שי
 םיחתפה לע ריזחהל ,וריע יינעל וימי לכ תא שידקהל ודיב קּפס
  םע" הינורטב | אובל ,עובהל ,שוררל ,ףוסאל ,טקלל ,םליבשב
 .,,ןוי ןושלב תצרמנ הללק ןללקלו .ןפדגלו ןפרחל  ,תוירבה

 ןהיו חינשמ לאפר בר חוני ובש ,הנשב שי  דחא םוי קרו
 . הז 'אוה םירופכה:םוי ברע . ריעה' ינבל = םג  החונמ

 = ,לומתא  םויב הלכ .רבכ  ,שריקה | תדובע ,ותדובע 'תא
 .םדימ םיינעה בירה תא בר ,ריעה ינב לכ םע טטוקתהש ירחא
 ,םידוהי .םיאורק :םיינעה ףא יכ  ,םיתפומבו תותואב םהל חיכוהו
 םיכיהצ םיינעה ףא יכ ,תורפכ תוצמב םיכבייח םיינעה ףא יכ
 םוול = ,ןילה  םויל םינוכנ  תויהלו תקפפמה הדועסה תא דועסל
 ל ...!אוא-רבד אָניִעַב אָריִנ-- ארונהו . לודגה

 אוהשב  ,לימרת אלבו לקמ אלב ריעב עסופ והירה וישכע
 ,בחרה והזח לע ול תוצצונ .ויתוילרמ יתשו בוטיםוי ידנב שובל
 ,םיתבה ידצב ךלוהו רדצמ והירה- ,ותיבב .ולקמ תא בזעש יפלו

 רפכל ריעה ינב לכל סנכנו םיחתפה לע  ריזחמ ,םילתכב ששגמ
 : ויתונוע .לכ < לע .הליחמו .החילס םתאמ שקבל ,םהינפ תא

 : "םכדובכב יתעגפו םכרגנכ םירבד יתחטה אמש [ בוט םוי --

 ד
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 > םכתא ךרבלו םכינפ תא תוצרל אב ינירה | ,םיתפש"יוטבב

 . הבוט המיתחב
 ! םירמואו ול .םינוע

 : , לארשי
 :,שבד:תנועב ותוא | םידככמו תבשל | ותוא םישקבמ

 , ..םויה .תדכ
 (ואובי ףוס)

₪ 
 - , ןוסלגְרב רוד

 .לִּכַה תולְכַמ

 ,ןושאר .קלח

 . ;םֶנְרּוּב לוולוו

 (יךשמה)

 ..התבר ,םיאבו םישמשממ ףיסאהו ריצקה ימיו ךכו ךכ ןיב

 יריבש לש םרפסמ םויל םוימ הלעו לדג = ,ןרוגבו הרשב .הדובעה
 < .הריעה ותעיסנ לע .רהרהל  וליפא ול הקיפסה אל העשהו  ,םויה
 < תחת לושב רחאל תדמועה ,המקה תורוש ןיב ,ויתורש לכ ינפ לע

 ,תורכאו .םירכא לש :תורוש תורוש = וארנ = ,תרעוב = ץיקהשמש

 ְּי םילוחכ - ,םלאלו :רוצקל = העז .ךותמ  םירהממ = ,םילגמב םיניוזמ |

 = לכלו ונלו ךל חלפי  אוה-ךורבדשודקה ,םתא םג --
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 ,טקשו םח .אוה =

 ן הריעב םש םהימי לכ םיבבוסה ,רגחה 5

 היח .ריואה

 םלועה < ל 4

 ריבעהל םילדהשמו ויחור לע .לוהב אוהשכ .תוחפ אל םרבש לע
 ,תובר תולגע ..תיניצר האנק תקיתש ךותמ םתריקשב הז תא הז
 --ןרוגה לא םירבעה לכמ ורהנ ,םימולא תונועט ,םירחא לשו ולש
 תומרע יתש ןיב ,הליל דועבמ הדמע הילעש ,העבגה התוא לא
 לכב זוריז-תקירש .הקרש | ,הנשעמ רוטיק תנוכמ = ,תוהובג .ןבת
 תושביה םילבשה תא ףקוה לכב השדו ,הדודב םימ ורפחש ,םעפ
 , תואלמהו

 אלו חנ אל .וסוס לעמ דרי .אל ברעה דעו רקובה ריאהשמ

 םירוזה ,םויה יריכש לע ,םירצוקה לע חיגשהל היה ךירצ ,טקש
 רוסל היה ךירצ .  תוכומנה .תורוגממב ןתוא םילקושו םיטחה תא
 ,םירכאה תונבב םש | רוענלו רוטיקה תנוכמ לא םג: .ןוופחב
 היה םימיה םתואב . ןתרובעב תורגפמו קוחש ךותמ .תולשרתמה
 ברע-ימורמד .םע .והטמ לע הלועו .רחשה .תולע םע :םיכשמ ,

 ברעהש ,ןוצר אלמו קכא הסוכמו ףיע הילע לפונ = ,םינושארה
 ןשי .הפיו ריהב םוי היהי רחמ יכ : ,תווקל שיו

 ותווחא לע הלילה לכ טעמכ םליחו ,וידגבב :בור יפ. לע..זא היה
 תכלהתמ ובש ,םיטיהרב ךורעה ותיב :לע ,הדובע האלמו תשעורה
 תונקל ואבש ,ריעה ידוהיל םינפ הריבסמ = ,יל'הרימ איה -אקוד
 :חתורה םחימה לצאש הלספסמ ,המוקממ .העיצמו :,םימח

 +קת םיכ םירוהיה ותא ותשי אמש ,לוולוו --
 תומרעו .תולודגה ןבתה תונרנ ,ביבסמ ריואהש ,הוה המוד

 ותדובע לכ : תמלא תחא הבשחמ ועיבה םלוכ -- ושורנש םיטחה

 ופסכו הלילב ותנש-ידודנ ,רכרכמ .אוהש וירוכרכ = , דבוע אוהש
 טנדוטפהלו יל'הרימל הבר תוכייש םהל שי ולא לכ --חיורמ .אוהש

 תואצות ידיל איבי הז לכ
 לע ףוסדלכ-ףופ וטרחתי ץיוורוה הילדג .בר .לש ּותיבבו : , תובושח
 וזמרי ,םתיב ינפל רבוע ותוא וארישב ,דימתו  ,םיאנתה .תרזחה
 :ןוזפח ךותמ עבצאב וילע

 ויסוס םע ליוולוו .ונתיב ינפל התע הז רבע הנה --
 ,. , םישדחה

 האלמ השודנש האובתהו ,שערהו הדובעה ימי 'ופלחשכו <

 םולחמ ץיקמכ ,םואתפ ץיקה = ,תוכומנה תורוגממה לכ תא רבכ
 : הארו .ןנובתה ,רבעש המ לא ןנובתה התע קרו ,ךורא

 םירצק ושענ םימיה ; םימחה ץיקה תומי ורבע רבכ הנה
 תוסיפא ךותמ וידגבב הברה אוה ןשי ; עניו ףיע ומצע אוהו ,םירקו

 ףטפמל ליחתמה ,ןטק םשג ןואשל רועינ ,הלילבו םויב ןשי ,חכ =
 ,בכוש ,ותיב לש :לורבה גג לע םיננועמה םימשח :ןמ | =

 :םונמנ .ךותמ בשוחו ,הצחמל תוחוקפ -ןיניעו .לפרועמ
 , +. חמוצו ךלוה . . .חמוצו ךלוה , ..ולש בורכה --

 וחמשב

 : ללכ 'וב שיגרה אל אוהו ,םהלש גח םוי זא היה היה
 ,ץיקהשכ , ותאצבו ואובב ערי אלו .וידגבב ןשי םויה ותוא לכ
 םשו הפ וצצונ רפכה יתבבו ,ךישחהו ץוחבש ריואה ןנמצנ .רבכ
 ,ובהלתהו וצוכתה ,הדערב ובהבהו ועיפוה ,תונושארה הלילה ישא

 ,הלילה תכשח ךותל הללצו הדריש ,הממר גופס
 הבשנ ,רפכה ןהכ לש ראומה ותיבל ביבסמ הרפרפ :היוצמ חורו \

 ,המוגעו הלבא םש התעת ,חיתפה ןולחה ךרד ורדח ךות לא םג
 +. .רננואו ךלהש :םויה לע .תננוקמכ < >>

 ךותמ קחפ ,ותטמ לע בשוי  ראשנו תצק םמורתה  אוה =
 ,םינבל םימ'זנמו ןבל ןוראוצ שבל ,ץחר ,םק ,הנש רחאלש תולצע
 :וז ותטלחהמ ןוצרהעבש היהו םיסופה תא .םותרל הוצ
 יאדו % א: ,הריעה תצק  רופל ול יאדכש ,אוה רובסכ -- -

 : : : !:יאדכ =
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 . םשל ענעגתה ךכ:לכו דאמ בר ןמז ריעב היה אל אוה
 ,ןולגעל תווצל היה בומש ,תוניתמב בשח הלנעב יתבישי ןמז לכ
 לוכי היה ןיידע ,ךכ השוע היה ילמלא | ; םיסוסה תא קופריש
 לויטה רככ לעש םילייטמה תוגוז ןיבמו  ,םוו .דועב .הריעה אובל
 , ואובב ותוא םיאור רגחה טנרוטסה םע יל'הרימ ויה

 לכ עוסנל :15 : ןתנו םולכ ןולגעל  הוצ אל  ןכ-יפ-לעדףאו
 סעכ ולהשב ,תחא םעפש אלא דוע אלו .תוניתמבו טאל ךרדה
 לש לוקב וב רעג ,וטושב וילע ףילצהו ינמיה סוסה לע םואתפ
 :תילכת לעבו ןותמ תיב לעב

 + הזה ןוזפתה המל !תחנב !םר !סה --
 תעה לכ רהרהמ ,ןותמו תצק זגורב יורש ,טקש היה אוה

 :ומצע לע םערתמו ויפתכב ךשומ ,יל'הרימב
 ,חל קוקו אוהש ,תמאב בושחל םרא: לוכו !ונ ,ונ --

 + הירחא רזחמ אוהש
 ,וכרדב אלש וב םעופ ובל ליחתה הריעה תברקבש אלא

 ,םילייטמה תוגוז ירחא הבנגב הוכשמנ וליחתה תולבלובמה ויניעו
 םג ןיחבהל היה השקו ץוחב ךשוחה רבג רבכש יפזלעדףא
 הנפמ אוהש לע ,וכצע לע סעב אוה ,שיא לש וינפ תא בורקמ
 ףאו ,םהב לכתסוו ילבל ץמאתה ,םילייטמה תוגוז לא ושאר תא
 ..םש הניא יל'הרימש ,הזב רהרהו לכתפה ןכ יפ לע

 ... הנניאש אטישפ +...  הנימ אקפנ יאמל --
 תוציצמכ ,םשו הפ הריעב רבכ וצצונתה תונטק תובהלש

 םתוא לע  םירוהרה .ובלב ולעה ,הצרה ותלגע יפלכ  תוזמרמו

 םיעוגעגה תא וברה ,וירעלב הפ ורבעש | ,םיברה ץיקה  תומו
 םיגונה הינפ ןורכז תא ול ומיענהו ,ותסורא התיהש ימ לע .,הילע
 .ךכדלכ .בר .ןמז םאר אלש ,הצחמל

 :םירוהרה וילע .ופקת
 יל'הרימ וישכע .תבשוי  ,םיראומה הרועה יתבמ רחאב .,םש

 תוירבה לא שפנ:ןויושו  הרוחש-הרמו תובצע  םיקיפמ  םינפב
 ,תקתושו .הרונמה תבהלשב תולוחכה היניעב תלכתסמ ,ביבסמש
 ! רמוא םיבוסמה ןמ דחאו ויתורא לע החישה תלגלנתמשבו

 -- ! חיורו ןוגה םוכס ,..הנשה לוולוו .חיורי ףסכ הברה -
 ןתוא .הפיעמ  ,הרונמה רואמ  תוגונה  היניע תא .הריסמ איה ירה
 ! תלאושו רבדמב

 +סנרוב .לוולוו + ימ --
 הטיבמ ,הרונמה .רואב :תובצע .ךותמ תלכתסמ איה בושו

 ,תרהרהמ איה המב ,עדוי םדא ןוא בושו  ,הימודב בר ןמז וב
 ,םיאנתה .תרזחה לע תטרחתמ איה םא ".,עדוי  םדא . ןיא .בושו
 .אל םא

 יתב רי לע .ותלגע .תא שיא רצע .םואתפ
 ; לוקב וילא קעצו

 אל אמא תאו אבא הא --
 ! ווחמהדריעל ועסנ רקובב

 -רוחבה תא הארו הרצה ושאר תא הנפה הריתי תוריהמב
 ויתוזוחאמ תחאב תרשש ,סגו טושפ רוחב ,וינפל רמוע םיניקיאה
 .רפכבש ותיבב ןולל ילנר וישכע .בשו ויבא לש

 רוחבה ןאָכ ורָצעש ,הוב דובכה תעיגפ  ןיעב שיגרה אוה
 ותעידי ילב .ועסנ .ומאו  ויבאש  ,הזבו ,םילורגה .םיפגמה לעב
 תוגוז ןיב ,םשש ,ול  המדנ | ,רקובב .לומתא = רוע "ווחמה-ריעל
 םונוקיאב רעג ךכיפלו ,ודובכ לולחמ אוהש ימ :הנהנ- ,םילייטמה
 0 : הפיזנב

 1% ךכב המ . ,םתובב םניא םאו + ןכבו ,ונ --

 םינושארה ריעה

 5לומתא :דוע .תיבב אצמי

 :הוצו ופרעב ןולגעה .תא ףחד = עודי .וניאש םעט םושמו

 5 ןוילג



 גרב

 5 ןיולג 5

 אלו ,הרוזפ .ושפנו שגרנ היה אוה , הריתי תוזירזב עוסנל וולע
 : ריעה לא ותלגעב ברקתהש ,ןמזה והוא לכ רהרהלמ קספ

 ! ותומכש שפט םונוקיא .., הטוש םונוקיא --
 תא הארו ,קושה רגנכ רמועה ,ויבא תיב לא ברקשכ אלא

 םיציצמו .ליגרה ךררכ אלש םיראומ  םיחרואה-רדח לש תונולחה
 תא תכש דימ ,תדחוימ בוט םוי  תודח ךותמ בוחרה ךותל
 : םמותשהו ותושגרתה

 + םש רשא םיחרואה םה ימו ימ +םש םיחרואש ,עמשמ -- /
 ,היבא :תיב יפלכ וטבמ תא ףיעה ,יל'הרימב רכזנ דימו /

 םייובכ םהשכ ,דגנכש .בוחרה רצמ הלילה ךותל וציצה ויתונולחש

 .הריתי תוריהמב וב םועפל לחה ובל יכ ,שיגרה ואו ,םירועו
 5א וישכע אובל  יל'הרימ התיה הלוכו  !רשפא לכה, -

 +. ! ךכב .דימת יל'הרימ לש הכרד ירה ! הרקבל התוחא
 ,ןורדטמב וליעמ תא = וילעמ טשפ הנושמ תוניתמבו טאל

 תלשבמה יפלכ השעמ תעשב ךחנ ,היולתה הרונמה רוא ףצומה
 הנהג היהו ,לכואה-רדח לא תוזירזב ןאכ .הרבעש ,םימיב האבה
 , הז וכוחנמ .דאמ

 ,ריהזו .ןוהמ וישכע : תויהל ךירצ :אוהו  ,היהיש ךיא --
 אוה חמשש ,הלגי אלו לוהבו זפחנ אהיי אלש---רקיעה ,רקיעהו

 .האוב לע
 ,לבאה:רדח ךותל ועקבו םיניש  תוליק .ולע םיחרואה-ררחמ

 טנרוטסהו  ,וחכנתהו ולפלפתה ,םיחרואה רדחב ,םש . םשל סנכנש

 לע ולוקב  רבגתהל  הצרו םיחיפמה ןיב = היה אוה ףא .רגחה
 .תיקעצהו .תולוקה תיבוברע

 ,םהידיב = הלע הברה .--
 % הוה םויה

 םיחרואה-רדחמ הרקמב אצי : ,ןטקה ויחא  ,תוקוניתה דחא

 ויריב הפלו הציר  ךותמ וילא  שננ ,והארשכ .;לכואה-רדח לא

 ,ויכרב תא .תונטקה
 לספסה לע והרימעה ,הלעמל קוניתה תא םירה אוה

 .ופטלמו וילא םינפ ריאמ ליחתהו
 !זחופ +8  ,החא ןטק זחופ --
 ירחא החותפ הראשנ רבכ םיחרואה רדח לש תלדה לבא

 . הבג;ב םיקרפל םשל | וכשמנ ויניעו ,קוניתה לש ותאיצי
 ,ךרכההןב טנרוטסה םג םש ואצמנ  ,רגחה ,םיקפיל .דבלמ

 תוריעצה ויתויחאמ תחא ,ויתונב ליבשב ןאכל ותוא איבה ויבאש
 המלעהו ותוחא .הב ריכמ וניא אוהש ,תחא תרגוב המלע רועו

 ,הז המועל הז ורמע םיטנדוטפהו ,הכרה הפסה לע ובשי .הרוה

 ,חוכיה לש וקמועב ךכ לכ  םיעוקש ויהו = ,םיבהל ינפ--םהינפ

 .ביבסמש תוירבב ללכ ושיגרה אלש דע
 תודא לע .ותוחא תא לאש ,םיחרואה-רדה לא םנכנ ףוסבל

 תא ול טישוה ,ךרכה ןב טנדוטסה לא םג שגנ = ,ויתובא תעיסנ
 : ץרא-ךרדבו םומנב ולאשו ודי

 + וייה המ +ומולש. המ --

 ותוא בישה אלש דע ,ולופלפב ךכ לכ עוקש היה זלה לבא

 ! רגחה םיקפיל יפלכ קועצלמ קספ אלו רב
 הברה !%השגרהל תרבועש הבשחמו !+ הבהאו ,ונ --

 \ + םיילטנמירפסכאה ויערמ הז .עוצקמב ושרח

 ,וללה םיטנרוטסה ינש וב  וחינשה א5 ,ויבא תיבב ,ןאכ

 םינבומ .יתלבו .ונממ םיקוחר םינינעב | ברעה לכ ךשמב ולפלפתה

 ראשהל ואישה רשה--אוהו .ותואיצמב םג  וחכש םה ; ךכ לכ ול

 הצקה ךרה רקובב תיעישתה העשב בושל ,הליל = תנילל .ןאכ

 : תוארלו הריעה לש יברעמה
 ,םיכרב .ידגְב - השובל
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 דע  ,הקיסיפטמה ילעב ידיב

 :לעב לש ותבכרמב יל'חרימ תבשוי

 ל 7 ו

 15 :\0 3 םלועה <

 טנרוטסל ינוציק רחא תיבל ךומס םש הכחמו ווחמה 'ריעמ הלגע

 הפיל , ,אוהו .. תכחגמו  תוררועתה ךוהמ ול הכחמ ,םיקפיל .רגחה
 םינפב ,לודנ ןוופחב .הבכרמה לא שגנו .עלוצ איה ...רגחה סיק
 ,הנמלאה :ומא ירברל בל םש ּוניאו ,התע הז וצחורש ,םילבלובמ

 ךחא הק ,ךממ השקבב ,יניפ, : חותפה התיב חתפמ ול תקעוצה
 ,"תרדאה תא אנ חק | ,יניפ ,ךל תפכיא יאמ .הבעה .תרדאה תא

 לא יואוב דע ,ךרדב ותעיסנ ןמז לכ היה  שיובמו :בלענ
 :ובלב .טילחה זאו .. ותזוחא

 ,.תוקוחה םיתעל: קר הריעה לא עסונ | הי האלהו םויהמ --
 : . דאמ תוקוחר םיתעל קר

 (,* ןבו .רוע)

 7 ,יאמש

 . תורָיעְבו םיִרַעְּב
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 רחא דעצ ונדעצ םג ,השרח ה:ש ןתפמ לע ונא םידמוע
 ,וז לש הינפ תא הסכמה ףיעצה הצק תא ונימירה ,ןהפמל רבעמ
 בלב ! אישל ךא- - .תושרחל אבנלו 'תוריתע ש וח ל םג וניפנ רככו
 הנשיה ;האירקה לע  רוזחל ונא םילוכי ,טקש אל יכ םא ,חוטב
 +... "דקהשאדכ לכה, : רמאלו

 ובקב .םומעש  ליטמ .אוהש שי ;הזה ןומזפה :אוה ןשי םנמא
 הלעמ לש אילמפ יפלב הפצוח יריל איבמ אוהש שי ,עמושה לש
 ,תוריעבו םירעב רזוחה ,ינומכש םדאל ול הלילח ךא .,תרחא וא וז
 ,.תוירבה יפמ שרופמ אצוי ותוא עמש אלש ןומזפ שרחל

 ךמאתו: .החגשהב ןימאמ תלחתהו טיבת "רבד 'אמע, לא םאו
 וזיזי אל םלועבש תוחורה לכש ,הרזג .הרזננ ךכ אמתסמ : ךבלב
 " הז | םירמוע ונא  הילעו ונבציתה הילע ,התמה הרוקנה ןמ ונתוא
 . י"הורבועמ, םגו תוטושפ םינש המכ

 ץוענל -- םינשה - רוזחמב =ןררה, גהנמ גוהנל רמאנ םא יכ
 "ןמ שיקהל ,;אבה הנשה לש התלחתב תרבוע הנש לש הפוס
 ןנובתהל | ,תושעהל .םידיתעה םישעמה לע ושענ רבכש םישעמה
 |: רמאל היה רשפא ,תושחלמה תוחורל בישקהלו תובשנמה תוחורב
 .תושדח | הברהו | ,איה "תרבועמ, הנש ונילע האבה  הנשה
 2 ,: , "הנטבב,

 !הרבעש הנשה ףופב ויה  תוטעמ אל תובשנמ תוחוה יכ
 גדדוש | ,ורקענ םהישרשמ 'ןונבל יזרא,  ,וקתענ םמוקממ תואסכ
 םשחלו ,תושחלמ וליחתה תוחור המכו המכו תוכפמ ורסוה ,תוכרעמ
 . + הלילמ המ רמוש : ופום רעו םלועה ףוסמ עמשנ

 ! תובישמ תורחא ונעמש  רבכו  תולאוש ולא דועב ךא
 רדסב הרומח :ןיאו יונש ןיא וכרירלו ןדידל ;דקתשארכ לכה

 : ,ןשי םעט אלמ-- שרחהו ןשונ םרט ןשיה ..םלועה

 ,תודיתע םישחה ,הרשה ירעב םיבשויה ,םידוהיה וניחאו
 0 * ,םמצע תא :ונוי אל תובזוב תווקתבו תאזב ושיגרה

 ושחלתי רשאל .בישקהל 'אעמק םנזא תא  םנמא המה םיממ
 בהיא --- הוקתה אל--בזוכה ןו ימ דה ;םיעלקל רבעמ ,םימורמב
 לתוכה לע תולעהל ,שיבכע ירוק תווטל ,תואיצמל .לעמ םמורתחל

 עגרל : אלא < וניא הז לכ םלואו  ;,,םיביהרמ  םיעבצ * םמודה

 . רחא
1 : 0 , 



 -ירעב םיפשויה וניחאל יושא הינשה םנזא הנחו ,ינשה עגרב יב

 םשפנל :תוברואה. ,תופרוטה .תויהה םהנ תא .הבישקמ רבכ הרשה

 . םהיכרד. לע תוצבורהו םהידעצ .תורמושה ,,םשוכרלו

 --םודמוע .לארשימ .םישנא .יפלא -,התע םג ןכ  .דקתשארכו

 ,םהיריב םהיתולקמ ,םירוגח .םהינהמו---םהילע הרופא ה בי שי ה

 + ךרההאל .ךררל המה םינוכנו םבבלב תורורצ .םהיתורצ תורורצ

 --,הכחמ ןיא בוש ולאל-- תועושיל אל םיכחמו :םד םידמוע
 -=םהל .רשא לכב" לשומה חור םהילע .הלעי רשא ,עגרל  םא כ
 םהמ ךומנה וא טעמ םהילע הובגה וא רטושה וא קינדארואה הז

 ,ואציו 1 ואצ, : םהל .רמאוו --- טעמ

 ,"השע -- .תיבה .לעב ךל רמואש המ לכ, םושמ אל םא
 ..ונממ ףיקהה םע ןָד םדא ןיאש םושמ אלה

 +ויתוריעבו לארשי ירעב לשומה ,רטושה ןמ ףיקת ונ ל ימו

 + קינדאיריאה ןמ .רתוי .קחור "תיבה-לעב, .ונל ימו

 אלש קר אל הוה ולש תיבהדלעב :יכ  ,עדוי  .אוה לארשוו

 ונגיאש קר אל ; חיגשמ ונניא ךי דב םג יכ ,ןירב םימחר 7

 אוה וב השוע אוהש המ לכ םא :יכ ,ןידה תרושמ םינפל .ומע :גהונ |

 ולוקדתבב םיחיגשמ ןיאש ,לארשי .עדויו  .ןידה תוליבגל .ץ רחמ

 ונניאו ןנואתמ ינניאו .קעוצ ונניא 'בושו .ול באכי יכ--קעצי םא

 לכו ,עבטה .תוחכמ ריבכ .חכל .ןטק .יוג לכ ול יהיו . ,וניד שקבמ

 .תומצע לש לנל ,עודיכ ,השענ ודגנ.םמוקתמה

 רשא  ,םהירמש לע = "םיטקוש, םדוע .רשא .,וניחאמ :הלאו

 םרט דוע . םיה .תונידמבו ,םיניכמ ..םניא םמצע תא הקוחר .ךררל .
 םהידיו .םהיתונלפלו = םהיתוצובקל .םיפפאנ .המה -- םהיניע .ומש

 , ,"הדובע, .תואלמ == =

 ,"תלוגנרת - ילגר,, .תרצויו "םינבאה, לע
 ..םש .אוה .רשאב לארשי .:תיב ןינבל

 תבשוי .היוואמ יפל הגלפ לכ  ,היתוגשה .יפל הצובק "לכ לכ
 סיפבלו דפמל .הנויהת רשא

 תושמשמ .,תולגנרתה | ילגר = ,םילגרה ..לע .רשא תושקשקהו
 :נירפ,ה .תא . ,"תודוסי,ה תא  ,'תורבד,ה תא .ןהילע תורחל -- תוחול <

 ,ונגרוה אל םג םא ,םהילע רשא "ינאסמד יתקרע,ה תאו "םיפוצ

 .םינשב :תורשעו םיחריב .תואמ ו נ ר-ב/ה אלה |
 ! "םינוב,ה המה .הלא-
 ,םחל רקתשא לש  םינפ  וללה "םינוב,ה ינפ םג ןכא

 .אוה דקתשא לש ןינב םנינב
 . םוכוב ,"םינוב,ה ואלמ .יכ

 ,בויק ךלפב .רשא ץיבופולב ,ןוסרח ךלפב רשא קסנסינזווב
 ךלפב רשא .קסניוודב ,המצע  בויקב .,ןילהאוו .ךלפב .רשא .הנבורב

 ןהיתומשל תוריעהו םירעה לכב טעמכו בלסונירטקיבו קסבטווו =

 ךונח יא . יכ .לע םיכובה ובר ,ןהוכלפו
 .ידוהו

 ,.םלחבו הנבוקב . ,קסלורופ-ץנמקבו ןילבולב ,ודולבו .ץילרסבו
 אורקל םינונה .םיצרמ .ןיא .יכ לע .םוכובה ובר  הגירבו .הנדורגב
 ,רקתשא הרגסנש תיתורפסה הרבחל םירבח "ויהש ימ,  ינפל םימרפר

 ןיא יכ .לע םיכובה ובר הנליוובו השראווב , בויקבו הסידואבו
 היחיש : רמאל .;לופכה ומשל יואר היהי .רשא ,ירבע .ןורמאית
 .תמאב .ירבעו .תמאב ןורמאוה
 רדס י"פע .ןהיתומשל .לארשי  ירע לכבו .

 ךונח  ,,ימואל .ךונח .,ןונה

 ובר .."תיבהףלא,
 ,םיריעצה .יפלא לע .ןםמעל ףרוע  ונפי רשא הלא לע םיכובה <

 ,..םימב .ואבו .לארשי תיבב טרולה שאה- ןמ וחרב .רשא

 םיברה םיכובה תא הארו הלאה םירעה .ינפ לע רבועה לכו .

 ךונחב םעה לש ושפנ .הצק .המאב .םא יכ תאז ןיא : רמאו הלאה
 תוברהב ושפנ הצק תמאב ;התע- דע וינב וכנוח רשא ,לקלוקמה

 ו רי לב

 ןויארקמ-יתבו וינורטאית ,ויתופסאב וברק לא \ גפס .התוא ,הרזה
 תוברתה תא. ביחרהל ,,בוטל ךונחה תא תונשל אוה .ןמוזמו ןכומ
 רצעת רשא ,האלמהו .הבחרה תוברתה ,איהו .,הציפהלו  תירבעה
 ךל ןיא ךא ,הבורמ הרובעה .םנמא .הנחמה תא .בוזעמ םינבה תא
 ,המלש המוא לש הנוצר ינפב .דמועה רבד

 :'םיכוב לוק הבישקמ :בוש וננזא  הנהו םוי" הנפ טעמכ ךא
 ,םויק ךלפב :רשא .ץיבופילב ,ןופרח ךלפב רשא קנפינזווב

 לע םידוהיה : םיכובה ובר 'וכו "וכו ןילהאוו ךלפב רשא .הנבורב
 -תירסימו .רפסה-יתבמ םהינב ילגר תא  עונמל םה םיס ו נא :יכ
 לא איה .רורזורפש = ,תוברתה התוא. לא םיליבומה  ,םהה ךונחה
 .. .רמשה

 ףיסוהל .בוכע * ןיא -םרצמש \ ,תרמוא .תאז -- םי םונ א
 ,םמצע רפסההיתב  םתואבו :ומצע :ךונחה .ותוא - םהינב תא ךנחלו
 םהלש | ,תרמוא .תאז שמשה :תולע םע"* םויה וכב .םהילע רשא

 ,'םירתוימ ויהי "םיטרפר = ארקמל .םיחמומ,ה  םא אנימ אקפנ ןיא
 ראשיו ,תרתוימ" תירבעה תורפסה ,םירתוימ = םיירבעה םינורמאיתה
 !דמשה--דחאה רבדה קר

 .רקתשארכ לכה היהי יאדו אלה זאו
 --חז לע םגו הז לע םג םיכובה וכבי 'םאו

 . תונבלמ תוכבל אוה
 ןיא הז "הנימ-עמשב, . םג ךא

 ., ..דקתשא םג היהש אוה היהיש

 ירקתשאה,ש  ,רבד יצחו - רבד הנתשי יכ " ,ונצפח והמ םליאו
 יתופיאש, םג =- תופיאשהש ,ונבלמ חכשי וב יולתה לכו רוראה
 "םידייצ, :ונל ויהי אלו הנררבתת -- = 1 הרשה-ירעב רשא וניחאל

 הניא םדיו םילעוש ינש ירחא  תחא הפיטב : םיפדורה  ,םיחמומ
 +דרחאה תא ףא הנישמ

 ,..רקתשא םג עמשנ רבכו ,אוה שדח אל הזה ץפחה םג ךא
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 חונ : הנימ .עמש

 המו הוהש המו ,שרח לכ

 ,ילורב עשוהו

 . םילשּורי ידסומ לע :

 ד

 םיכירצל תירמוח הרוע םיקיפסמה רובצירפומ
 זמ יי ללוו'כ ליריבה תל -ב חיל

 ,םיללוכה לכ דעו ,דחא רפומ קר קסוע הז עוצקמב
 םמורתהל ,ודפוה תעשב : ,רמאש םילשוריב יריחיה רסומה היה .אוהו
 : שמשלו | םינושה םיללוכה לש םייטרפהו םיטועפה םישעמל לעמ
 םונינעל .םג --- .ךרוצה תעלו  םילשוריב רובצה ינינע .לכל ןורטפ
 ' < ץראה לכ ב ןשיה .בישוה לש םיבושחה

 ותריצי .תישארמ רבגתהל תמאב .חכ הז. דסומ רצע .ילמלא
 ,"הברחה םילשורי, לש הללח לכ תא .האלממה תויפורטנליפה לע
 םיללוכהו תודעה .לכ .תא דחאל + תולודג .לועפל לולע היה זא .יכ
 הביטח | םתושעלו -- הלוכ  .לארשי-ץראב = ילואו -- םילשוריבש
 םצעב הו רפומ םג .השענ ונופאל לבא ..חכה .תבר ,תחא תירובצ
 ,םיטועפ | הקולח = .ינינעל סת הקרצ ינינעל רודמ .ורלוה 'םוו
 = ו

 ה / רמונ ןיש "'םלועה,.'יע-(*
+ 



 פאק כיל

 5 ול

 ,עובק ללוב םהל ןיאש םישנא ליבשב "ללוכ, תדועת .ומצעל חקל

 ,וז ותדובעו ,הקירמא לש ייללוכ:יצח, ןיעמ התע דעו זאמ שמש
 ,וחכ תא תשתמו תומר תא תטעממ | ,הליגרה הקרצה תדובע
 םילדתשמ ול שיש םינוגהה םינקסעהש י"פעא הנונתמו ךלוה אוהו
 , הכורא ול תולעהל

 הנש הרשע-תחאכ | ,ויכרת תנשב דסונ "םיללוכה לכ דעו,
 לארשי"ץרא  תורפוש לכל זכרמה תויהמ הלדח הנליווש רחאל
 הקרצ לש הרקיעב חנומ היהש ,ימואלה שגרה ץצופתנש ירחאו
 הזמ הז םיררפנה ,"םיללוב, תומדב םירדובו םינטק םיצוצנל ,וז
 . םהיכלפלו םהיתוצראל רומג דורפ

 קופסל הכימת תתל (א + ןה "םיללוכה לכ דעו,  תורטמ
 תדמעה ןוגכ ,תויזכשאה תורעה לש רוחיב ,םיירובצ \ םיכרצ
 רוע תתל (ב ; המורכו םיסמ ןוערפ ,םיטחוש * ,םיגייד  ,םינבר
 רזע תתל (ג ;םיער םירקמ םהילע םיאבו םישגרתמשכ ,םיללוכל
 ,ללוכ שמשל (ד ; ללכה ןמ םיאצויה םירקמב םייטרפ  םישנאל

 םיללוכ ןהל .ןיאש ,ןהה : תוצראה יריליל ,הקולח | תניתנ ןבומב
 . לארשי:ץראב םיעובק

 והסיו -- ויכרת תנשב -- וא ודחאתה ולא תורטמ םשל
 תישארב היה הזה יוכרמה דעוה לש וחכו :,"םיללוכה לכ דעו, תא

 , םילשוריב הב םירדומש הדמה יפל ןבומכ -- ,דאמ לודג ותריצי
 ףוגל "םיללוכה לכ דעו, תא השעש קבדה סמנ טאל-טאל םלוא
 ,רישעהו ףיקתה הירגנוא ,ללוכ וילעמ דרפנ ן"רת תנשבו םלש
 ללוכ םג ול רבא התע הזו ,הינמור ללוכ ונממ שרפ המ-ןמו ירחא

 ,םיללוכ םירשעכ וב םיפתתשמ ןיידע ז"כב .העפשהה לדג דיבח
 , םילשוריב תיזנכשאה הדעה לש הנינבו הנינמ .בור- -םחו

 "םיללוכה לכ דעו,ל  םירחבנ . םיללוכה לש םהישרימ רותב

 ןילרב .םייח יר שישיה ברהו .ללוכ לכמ םינש וא רחא הנוממ
 ,ושארב רמועל בשחנ

 "הקרצ שמש, וסרטנוקב ,הז רסומ לש ןובשחהו ןידה ןמ
 595,600 םינכה חייסרתו ז"פרת תונשב יכ ,הארנ ,טיכו חייכ 'בוח
 הסנכהה לע התלע האצוהה רמולכ ,'רפ 895,900 איצוהו קנרפ

 .'רפ 9800 לש םוכסב

 ןיאש ,ףוצראה ןתואו הקירמא--רסומה לש ויתוסנכה ירוקמ

 ןונכ ,'חקולח,ה  ינינעל  םירדופמ םידעו וא  םיללוכ ישאר ןהב

 ןהב שיש תונידמה ,היסורב םירוהיה בשומ םוחתל ץוחמש םיבלפה

 .המודכו םימעמ לארשי יסלכוא
 טעמכו אוה ןטק הו  רסומ לש טיציפרהש | יפדלעזףא

 לע (*"תורטש, אוה םג איצומ ו"כב ,הסנכההל הוש .האצוההש

 םלואו . הסנכהה תוטעמתה ךכל תמרוג הארנכ  .םינוגה םימוכס

 תורונצ,ב םיבכעתמ םיפסכהש םושמ םיאצומ .תורטשהש רשפא

 "םיסנָוַא, ןתונ "םיללוכה לכ דעו, םגש ינפמ וא ל"וחב "העפשהה

 , םיללוכה רתי .ומכ .ויכמתנל
 תוירקיעה תואצוהה ןה ולאש הארנ רכזנה ח"הודה פ'ע

 : חיסרתו ז"פרת תונש לש
 יקנרפ 78,000 | ךרע "לארשי תסנכ, תנוכשב םיתב  ןינב

 תוכשל לש תואצוהו הדעה לש רובצ יכרצ תקפסה

 א 88,000 -20 -- = 2 5 7-0 םונברה

 , 185,000 י"א ירע רתי לשו םימלשוריה םיללוכהל הרזע

 םיאצוי ' םירקמב שפנ 19507ל הכימתו הקולח

 - ד דה חל ללכה ןמ
 -- | תקירמא ינב שפנ ?00-5 הקולח

0 -, 
-- 88,000 , 

 .קנרפ 400,000 ה"ס

 ,(85 .רמוג "םלועה,) 'ג קרפב הלעמל- ראבתנ "תורטשה  ךינע (*

/ 

 איצוהש (קנרפ 900,?59) םוכסה לבמש ,םידמל ונאצמנ
 879% ךרע ואצי ןובשחה. תונש יתש ךשמב 'םיללוכה לכ דעו,
 ,ףסכה רתיו ,םיתב ןינבל 5,1% |, -ךרע ,םיללוכהו ריעה יכרצל

 .םינוש הקרצ ישעמו הקולחל אצי ,60% ךרע רמולכ
 = ץוח .יפלכ / שמשמ יםיללוכה לכ דעו, | היה וישכע דע

 ,"םישורפה תללוכ, :םיזמכשאה תרע לש חכ-אב םינפ יפלכו
 ,םימלשוריה ואצמ ץראב (היצוטיטסנוקה) "הירוח,ה חור  הרבגשמ
 : רומעל היהיש ימ היהיל ןוכנ אל יב ,ומצע "םיללוכה לכ רעו. םגו
 "=  ,"ריעה דעו, וז הנשב רחבנ ןכלו ,תוריחב םוש ילב רובצ שארב
 0 8 + תימכשאה הדעה לש חכ-אב רותב תושרה םעטמ םג רשאתנש

 -" לש דובכה תא  "םיללוכה לכ דעו, לעמ ריסה הז יונש
 : הברהש | י"פעאו ,וילע  ףפוח היהש ,ימלשוריה רובצה למס

 : "ריעה | דעו, ךותב םג םינמנ  "םיללוכה לכ ' דעו, = ירבחמ

 , (ישיאה ןבומב ירמגל םישפח ויה אלש הריחבה ינפוא הול ומרג)
 < דעו, לש .תוירובצה קרב ההכ התעמ יכ .קפס לכ ןיא םוקמ-לכמ

 > ויתוחכו  ונויע תא  עיקשהל םידקי אל | םאו  ,"םיללוכה לכ

 ,השעו ,םוי לכב קרפה לע םירמועה ,םיבושחה םיללכה םינינעב
 = ול שיש ,הקדצו הקולח לש רסומל קר אוה םג ,ונרעצל

 + ריעה ינינעמ תצקב םג
 הנוגהה הצעל ועמש אל הזה לודגה רסומה  ינוהנמ ! לבחו

 דעו, יכ  ,םילשורי תבוט תא תמאב | םישרודה לכ וצעי רשא

 < /זכךיו םייטרפה הקרצה ינינע לכמ ומצע תא רוטפי "םיללוכה לכ

 ./ ! דובב תמרה איה םרקיעש ,םייללכה  םינינעב ולעפמ לב תא

 הער ואיבהו = תאזה  הנוכנהו הבוטה הצעל ועמש אל --, םילשורי

 . הלע אלו הלורג הלעמל תולעל  לוכיש םהסימ לע

 היל ייל

 עוצקמבש יריחיה .רסומה= יכ = ,םיאור ונא הזב .רומאה ןמ

 תואמ ש 5ש ךרע הנשג הנש איצומ | ,וב םידמוע ונאש = ,יר

 םשל הברה ודי לע לועפל רשפאש ,ןוגה םוכס- -ירפ ףלא

 , םילשורי לש הבצמ תמרה

 , היבוטדרב

 .םינויתמהְו .םיקודצה
 .א

 5 םעה לוקו שערב .ןאוש | םינויתמהב המחלמה :ןיאש רוע

 < דוע .(ץהאב עמשהל לחה ךא וידגוב לע ןוחצנ .תעורת וערב

 סופיסוי הגהו - .הארונה המחלמה ירשקב דמוע יאנומשחה  ןתנוי

 תחאה ...תותכ שלש םידוהיה ןיב ויה םהה םימיב, : ונל רפסמ

 תכ--איה תישילשהו ,םיקורצה תכ---איה הינשהו ,םישורפה תכ - איה

 . שלש וחמצ םואתפ .(9.,  .א1[]  ,םירוהיה תוינומדק) "םייסיאה

 םויב התכ דלותה -!שערה ךותבו שערה ימוב -- ב תותכ

 .תא .תשרודה המחלמ --- המחלמ םויבו תותכ שלש .יכ ףאו דחא

 . תוחכה תא םג ,םיכשומה תוחכה תא םג ,םעה לש תוחכה לכ

 : ! ? םיחורה

 יאנומשחה ןתנוי ינפל רבכ הז .וניאר אל םאה :הזמ רבעמו

 = ךיא םמש ןורתפ היהי ,םייסיאה ןה % לארשיב תולעופ תותכ שלש

 .םע ודחאתה םעפ רשא | ,םידיסח לש הקיתע תכ ויה  ,היהיש

 ולדבנ אל טעמכו = ,דחא תויהל ."םישורפה, םע  ,הרותה  ירומ

 .םתומצע .תא וטילביו םישורפה ןמ .וקחרתה םעפו  ,המואמב םהמ

 - ,םידיסח , םהיפורצו = תוערואמה :תונתשה יפל לכה  ,תדחוימה



 < םלועה %

 םה ויה םיירופהו  םינויתמה םע תומחלמה " תעשבו = ,ןושארה
 שארב םחלהל םגו םשה תשודק לע םמצע תא רוסמל םינושארה

 םתודא- לע ונל רפסי 'רשא לככ -- יאנומשחה והיתתמ לש וליח
 . םיאנומשחה רפס

 -- האב בורקמ הז.רשא  השדח .תכ תאז התיהה + םישורפהו
 הלא אלה .? ללכב ..תכ .תאז .התיהה .: וא + יאנומשחה ןתנוי . ימימ
 ובור .תוחפל וא .,םעה לכ רשא = ,םלועמו זאמ םעה = ירומ .ויה
 וליפא %.םהירחא ,דימת .טעמכ וא .,רימת .ךלה ,עירכמהו  לודגהו
 "םילדבנה, םה םה םישורפהש ,רגיג םהרבא .יבר ירבדכ חיננ :םא
 זא .םג אלה | ,םתעיסו ..הימחנו , .ארזע ימיב .ץראה .ייוג תאמוממ
 ימיל .ומדק םישורפתש ,תישאר :הלאה  םירברה םה םירורב

 ,תינשו  ,הימחנו .ארזע לש םגמומ .רבכ ואצמנו יאנומשחה ןתנוי
 ,םעה לכ ינב .אלא .העורי תכ ינב אל םכותב וללכ  םישורפהש
 יה תא דובעל = תירבב ואוביו  ץראה :ויוג תאמוטמ ולרבג :-רשא
 םדוק דוע םישורפה ויה .תמאב .ותרות .תא רומשלו .לארשי יהלא
 תא לבא ,אוהה ןמוב הז םמש תא ולבק ילוא ..הימחנו .ארזע :ןמז
 השמו םיאיבגה .ןמ רבכ הז .ולבק ,םתרית תא ,םב רבורה חורה
 ותעיפו ונבר השמ תא קרצב ארוק הדגאה .לעבו .. םשארב ונבר
 ..('א .'פ . .ןיררהנס) "םישורפ, םמצע

 איה, םישורפה :-תכ יכ  ,םידמל = .ונחנא סופיסוי  ירבדמ

 החמצו >(14 ,ץיוז !1,םידוהוה :תומחלמ) "תותכה שלש ןוב .הנושארה
 םידמל = חנא + :סופיסוי " לש וירברמ. לבא = >.םיקורצה תב :ינפל >>

 תיברמ אלא ,הרבח אלו תכ אל התיה אל םישוהפה .תכ יכ ,הז םג <
 ּוירבדמ קר אלו ,םלועמו זאמ ויה .רשאכ  ,הרוסמה . ירמוש םעה
 ,הכוס) אתפסותה ירבדמ םג הזה רברה תא עדנ סופיפוי לש
 םישורפה תמחלמב יכ ,ךורב אוי ב גימ .,םע) רומלתהו ג קרפ

 ימע, ,לודגה ןומהה רי התיה םיסותיבהו םיקורצה םהידגנתמ םע
 ימע, : והמאב (םש) יישר םג ריעהש ומכ ,םישורפה םע | ,!ץראה
 אנת יסוי יבר ריעמ ןכו .."םישורפה םע םדי התיה םהו +. .ץראה

 יפ לע ףא,  :םיקורצ ישנ .לש חה ימי תריפס ןינעל םלוע רדסד =
 ןכ ומכו .('ב גיל הרע "םישורפה ןמ .תואריתמ ןה םיקורצ ישנש

 ןיאריתמ ונא םיקודצש יפ לע ףא ,ינב :ונבל יקודצ רמוא אתוירבב
 םישורפה ויה םאש ,וילאמ ןבומ ,('ב טיי ,אמוי) םישורפה ןמ ונא
 .םהמ םיאריתמ םיקורצה ויה אל ,םיקודצה ךרד לע  ,רוחל תב
 .םישורפה םע ןוכה: םעה לכ דיי םא יכ ,תאז ןיא

 ותואב םתוא שרפמו :יפוי יבר ירבר לע רווח ומצע סופוסווו-
 םא, :.רמואו .םיקורצה תרות = לע 'רבדמ סופיסוי = .רמאנה ןבומה
 ,םימעמ .םישנא.:בלב קר .תולסמ \ הל האצמ .תאוה .הרותהי םנפא
 ולעי רשא םעפ לכו :,הלעמב םינושארה  םה הלאה .םישנאה לבא
 יכ ;,םישורפה ירבדל .םיכפהל ,םנוצר תורמל  ,םיסונא םה הלודגל
 ,(14 ,-1/א'111 ,םירוהיה .תוינומדק) "ןומהה םהוא לובסי אל ןכ אל םא
 - - "םנימיל.םיחמוע םירישעה קר, ::'םיקורצה תרובח ינב המה םיטעמ

 ירבד .תא דוע ריכזמ יולה קחצי יבר ,(6 , א ,אזז| ,םש) סופיסוי רמוא =
 םעה לצא םידמוע,: םישורפה יכ ,45 ,םש ,םש) 'רחא םוקמב סופיסוי
 םהירבה לכלו םלוקל ועמשיו םהל ונימאיש רע וזכ .החובג הלעמב
 ,.ילורגה  ןהכה . דגנ -וא ךלמה רגנ םהל- ורמאי םא םג

 ירומ םה םישורפה םא ,םיקיהעה םידיסחה םה םייסואה םא

 םהרות תא רמלל םיאיבנר אסכ לע רבכ .הז ובשי רשא ,םעה |

 ןומהה שפנ יאונש -,םיקודצה םג אופא ויה אל םאה -- החתפלו < \
 ונל .העורי הנשי הרובח ל שדח לונלג קר = ,םירישעה | יבוהאו

 ו , .זםיפיה רבכשמ |

 * תיבה ןמזב רבכ :ויה ;ןידה .תדמ לע  רפחה תרמ תא םיריבגמה =<

5 = 

 ויה יאנומשחה ןתנוי ימיב יב ,קיו ונל רפסמ םופיסוי םא
 עבוק ונניאו ,םיקודצה תכ םג הז ללכבו ,תותכ שלש לארשיב
 ןמז .תא קוידב טעמכ תעבוק תחא אחיירב הנה---ןרלוה ןמז תא
 םיברו  רלפצרה ,רברה תמא .,לארשיב םיקודצה תכ תרלוה
 .תאזה  אתוירבה לש ירוטסיהה הכרעב םידימ םניא ומע םירחא
 יברד .תובאב ונל הרפמנ רשא ,וז אתיירבש ,המוד ןכ יפ לע ףא
 הנשמבש תובא יקרפ ינפל ורבחתנ תצק תערלש ,''ה קרפ) = ןתנ
 קוידב םיקורצה :תכ לש הינפ יות לכ תא ונל הרמש רשאו ,ונלש
 יפ לע .ןמוה ותוא לש תולאשל עגונב םג תמאה לא הנוכ ,ץרמנ
 יפל ,.בהז ילכבו ףסכ ילכב םישמתשמ םיקורצה ויה .אתיירב התוא
 הריפכ יריל ואב םהו ,םולכ הז םלוע ירחא ןיא : םירמוא ויהש
 הנשש וכוס שיא סונגיטנא לש ותער קמועל ודרי אלש יפל ,וז
 םישמשמה םיובעכ ויהת לא, : םהידימלתל וידימלתו וידימלתל

 תא םישמשמה םידבעכ וה אלא סרפ 'לבקל תנמ לע ברה תא
 הרותה | ירחא וקדקרו ודמע "!סרפ לבקל תנמ לע אלש ברה
 אובי אלו .םויה לכ רובעיש .לעופל .ול רשפא יכו :ורמאו תאזה
 םיקודצה ודלונו 5ארשיב תוצרפ יתש רצרפנ זא !+ ברעב ורבש לע
 ,סותיב םש לע םיסותיבו קודצ םש לע םיקורצ -- םיפותיבהו

 תכ לש התדלוה תעש אופא הלח תאוה אתיירבה יפ לע
 ונייה  ,וכופ שיא סונגיטנא לש וירימלת יהימלת  ןמזב םיקורצה
 רחא ..יאנומשחה ןחנוי לש ונמזל בורק ,יאנומשח היב ימי תישארב
 תלשלשב < םהיתומשב  ובקנ רשא = ,םונניטנא לש וידימלה ינשמ
 ירי לע  גרהנו םינויתמה ןמזב יחש | ,רועוי ןב יטוי היה ,הלבקה
 ,וידימלת ,(ה"כ השרפ ,הבר תישארב) לודנה ןהכה םומיקלא

 ונייה | ,הוה ןמזה ירחא -אופא ולעפ ,הצרפה הצרפנ םרודבש
 . יאנומשח תיב ימי תישארב

 ונבר השמ תומימש = ,ונדמל .רחַא ןינעלו רחא םוקמב םג
 אלש רמולכ ,ונבר השמכ הרות םידמל ויה רזעוי ןב .יסוי דעו
 השמכ הרות םידמל ויה אל .ךליאו ןאכמו ,לארשיב תקולחמ התיה
 . ב ו"ט ,הרומת) לארשיב תוקלחמ ודלונש רמולכ ,ונבר

 ינשש | ,רברה ןכתי הככיא ,תישאר | : תושקהל שי לבא
 תותכה וארקנ םמש .לע רשא ,םותיבו קורצ רמולכ ,הלאכ םישנא
 ורכזנ אל ,וכוס שיא .םונגיטנא לש וידימלתמ הארנכ ויה רשאו
 תורפפב אל ,רחא םוקמ .םושב אלו וז אהיירבב קר אלא
 ,הרואכל ,ונערי ,תינשו + סופיסוי לש וירפסב םג אלו .תידומלתה
 ףותמ:הנושאר ואצי אלש יד אל םיקורצהש .תידומלתה .תורפסה ןמ
 ולעפו ויחש אלא | ,וכוס שיא סונגיטנא לש םהידימלת ידימלת
 ןמזב וליפאו ,קירצה ןועמש ןמזב = ,סונגיטנא לש ובר ןמזב רבכ
 ,תוכרב) הנשמב + הלודגה תסנכ ישנא לש .םנמוב ,רתוי דוע םורק
 ,דחא אלא םלוע ןיא :םירמואה ,םיקורצה רבכ ורכזנ (ט קרפ
 איצ ,ןירדהנפ) הדנאבו , תוכרבה ינקתמ  הלורגה תסנכ ישנא ןמוב
 םע ,ןודקימ .ררגסכלא לש ורוד ןב ,אסיספ ןב אהיבג חכותמ ('ב
 ,וז הלאשב ןכ םג דהא יקודצ

 תודע תא לטבל הלאה תוישוקה יתש חכב ןיא תמאב לבא
 ויסיפרממו \ רומלתה יהיגממ םיטעמש \ ,ונערי .,הרכזנה .אתיירבה
 םיבברעמ ויהו  ,לארשיב ויהש תונושה תותכה ןיּב לירכהל וערי
 םעו ,םהינפל ויהש  ,םיתוכה םע  םיקודנה תא בור  יפ לע
 םינושארר םיתוכהש  ,ונערי הז םע רחי .םהירחא ויהש ,םינימה
 הלוג ילוע,. : ןושאר רמאמב ןייעו אבה םלועב ןכ םג;םירפוכ ויה
 ופלחתנ הדגאב םג הנשמב םגש ,רשפא ךכיפל ,('םינורמושהו
 . וטרחתה םינורחאה םיתוכהש טרפבו ,םיקודצב םותוכה םיפיפרמהל

 :סתריפכ רבדו .הזה םלועל : רבעמ םלוע שוש .,ודוהו הז חכשנ
 ..בלמ:רבפ

 א



 ,(דועו .םיבמרה .,ם"בשרה =

 ,סותיבו - קורצל עגונב .םלוא 9 םתוא
 ,ךורעהנ הערה האי םהמש ,וכופ שיא .םונניטנא ידימלת ינש .רותב =

 ואר םינומדקה .רשא

 םירוטה | בתוכ ריעהש המ ריכזהל .שי

 ונינפל איהש יפכ .אתיירבח תחסונב יִכ ,רחא םוקמב רבכ הלאה

 לש םידימלתה ינש ויה = םותיבו קורצש ,הז רבד ללכ .אצמנ אל
 הנוש היה םונגיטגא,ש = ,קר רַמאנ .םש .,וכוס שיא םונגיטנא
 רבכ וכוס שיא לש וירימלת ,"םהידימלתל וידימלתו וידימלתל
 ןנחוי וב יסויו הררצ. שיא רזעוי .ןב יסוי :םֶה אלה ,ויה ימ ונערי
 "סותיבו קורצ, תומשה ינש ואב ןיאמ :הלאשה לע , םילשורו שיא
 ונינפלש  .אחסונב = אתיירבה | ןיא -- םמשב = תוארקנה תותכהל
 . םולכ הבישמ

 יפ לע ,הז ןודינב רגיג םהרכא יבר תרעשה איה העודי
 --םיסותיבהו קורצ לודגה ןהכה םש לע םיקורצה וארקנ ותרעשה
 סודרוה לש ונמזמ םולודג םינהכ .ויהש ,םיתיב תיב ינב םש לע

 רבד לע--הינש הרעשהב היולת וז הרעשה םנמא :םא , האלהו
 השדחה הכלהל דוגינב םיקורצה ויה היקיזחמש ,המודקה הכלהה
 היולת וז הינש הרעשהו-- םישורפה לש םשרדמ תיבב השדחתנש
 ,םינוש םירקוח תערל וחיכוה רשאכ ,תמאה ןמ הקוחרו הרעשב
 הרעשההל אנ ןנובתנ ןכ יפ לע ףא ,יולה קחצי  יבר  רוחיבו
 התואב .התוא - תולת ילכמ אל וא הלבקל רשפא םא ,הנושארה

 ,הינשה הרעשהה

 יג

 םינהכה תגלפמ ינבמ . ויה .םיקודצהש .,טושפ רבדה הרואכל
 -לחה ,םינויתמה . שארב .ורמעו העה . תוברתל ואצו .רשא  ,םילוהגה
 -ימב הלכו, ,לודגה ןהכה :וינוח .לש -והיחא-.ןב .,היבוט .ןב :ףסוימ
 םילודגה  םינהכה וחהנשכו : , םילודגה .םינהכה  םימיקלאו \ סואלינ
 לכ :וארקנ ,הלודגל הלע'םיאנומשח :תיבו םתאשמ | קורצ תיב לש
 םמשב התחרנש :םילורגה .םינהכה תחפשמ יריב  וקיזחה .רשא הלא
 תוערואמה ךלהמ לא ןנובתהל ביטינ םא ,תמאב לבא . "םיקודצ,
 ינפלו םינפל ךירצ ונדוע הז טושפ רבר  יכ ,לקנב תערל חכונ
 , םינפלו

 אל .סונפיפא םוכויטנא ימימ יכ ,רמוא  םייוו היא .יבר
 רשפא ןכ לעו, .קורצ תיבמ .םילוחגה .םינהכה .תלשלש דוע הרמשנ
 ןא םג .,הלודגה .הנוהכהמ .וחדנ קודצ ינב םינהכתש תעמ יכ .,ראמ
 תיב שאה םש .לע  םיקורצ המצעל .הארקש תכ- חומצל -הלחה
 הז :יפל ,(101 -דומע ,א קלח  ,וישרודו רוד :רוד) :'קוהצ םתובא
 סומיקלאל  םג תדגנתמ :;םיקודצה .תכ .רמולכ ,תכ התוא  היהת
 הלא לכ :יכ ,םמוקמב ואבש - יאנומשח | תיב :ינבל  םג  ,סואלינימו
 , לודגח .ןהכה .קורצ תיבמ ,הארנה :יפכ ,ויה אל

 סומיקלאל הדגנתהש ,וז תכ יכ ,בושחל ונל שיה לבא
 םינויתמה .השעמל הרגנתה ,יאנומשח תיבל ןכ ירחאו סואלינומו

 + םיקורצה .תכ ןיבו .םינויתמה ןיב .ימונפ רשק לכ היה אלו ללכב
 ונושלב וא--םינומא ירמוש ויה םיקורצה יכ ,בושחל ונל שיה
 זא .םג .ודגנתהו--"המודקה הכלהה ילעב, רגיג  םהרבא יבר לש
 + םיבירחמהו .םיסרהמה ישעמל  ןכ  ירחא,.םג

 לש םהייח יכרה לע הלעמל .רמאנש המ %במש ,המוד
 ,םירברה .ךשמהב רוע .רכזיש הממו :םהיתובשחמ ינפואו םיקורצה
 תברוק התיה םיקודצה :ןיבּו .םינויתמה ןיב :יכ  ,הארנו רבדה ייולג
 הלילשב .הרכזנה הלאשה לע בישהל ונל שי .ןכ לעו ,הלודג שפנ
 םשכ :ןכ ירחא "וארקנ רשא הלאש ,רבדה רשפא לבא ,הרומג
 הלע ,רשאכ קרו ,םינויתמה םע תחא הצעב הלחתמ ויה "םיקודצ,
 . יםינוציקה םינויתמה ראשמו ונממ ודרפנ ,חלודג הנוהבל ו

 לודג .ביר .ץרפ הלודג .הנוהכל סואלינימ :תולעב יכ ,ונעדי רֶבָכ <

 < \ 1 , 19 םלועה <

 ודי ...לע - ורזעו . .ונימיל ורמע .םעה = ןמ .םיטעמ קרו ,םעה .ברקב
 ,היעמ יולה קחצי יבר .  (1,,א, םידוהיה תוינומדק :םיפיסוי)
 ברקב אלו .םמצע .םינויתמה .ןיב קר .תמאב .ץרפ הזה .בירה .יכ
 ודגנתה םמצע םינויתמה לש םבורש ,התיה בירה .תבסו ,םעה .לכ
 ןמ היה םואלינימש יפל ,ןוזאי לש | ונימיל - ורמעו סואלינימל
 ,ןושאר קלח .,םינושארה | תורוד) לכיהל םלצ . .םינכהו ,םינוציקה
 םופיסוי .ירבד תא ראבל םנ .רשפא לבא .,('ב .ויצ ,ישולש . .ךרכ
 הנוהכה .תרשמ תא וידיב .שופתל םואלינימ הצרשכ = :/הז ןפואב
 .-  םינויתמה - ינוציקמ ץוח םעה .לכ טעמכ .ורגנ םמוקתה . ,הלורגה
 ןויתמה לודגה.ןהכה ןמ האלה תכלל הצר םואלינימש ינפל .קר אלו
 םולודנה  םינהכה .ערומ = היה אל סואלינימש .יפל .םג אלא ,ןוזאי
 :-- ושורחוו = ןוזאי ישעמ .תא .ואר ירשא הלא  םג .: .קודצ .תיבמ
 -= ולוקב עומשל לינר היה םעהש ,"ימיטיגול,.לודג ןהכ .היהש יפל

 יפל =-- רידי .תא וקיזחיו .ולעפ תא , .וקידצה .רשא הלא .םגו
 ,םואלינימ . דגנ | ורחי .התע  ורבחתה--ומע .תחא הצעב - ויהש
 םושמ תינשו - ,הלודגה הנוהכה ערזמ היה .אלש .םושמ תישאר
 ,לולכ לארשי .תד .תא לטבל .ץפחש

 ,םינויתמה ןמ הלא יכ ,רעשל רשפאש . ,המוד ןכ .לעו
 ;יקלאו סואלינימ דננ .וממוקתהו .קודצ .תיב .לע .רומשל וצר. רשא

 תכ :תרלוה .ןמז . לוחת..הז רצמ םנו  ,"םיקורצ, .םשב וארקנ ., סומ
 יברד :תובאב  .תרבזנה  אתוירבה . .הליִכנהש .-ןמזל .בורק םיקורצה
 ..רשאב ,וכוס שיא םונגיטנא לש וידימלת ידימלת  ימוב ונווה. ,ןהנ
 :. "ויו הדרצ שיא רזעוי = ןב .יפוי וידימלת לש םשמש אובל לחה
 ,.םילשורי שוא ןנחוו .ןב

 יאנומשח : תיב יכ. ,ידנוב הנוי . רידה .תרעשה :הנוכנ. .םאו
 ,.רחא .רבר רוע ונל ןכוי .,לודגה .ןהכה  קודצ  ערומ..תמאב .היה
 וינוח:ןנחוי לש ונב ו והיתתמ .היה הזה לקוחה . תער יפל
 לש יששה הנשה רפסב לודנה ורמאמ /ןייעג ..קירצה ןועמש .ןב
 ' (1908-- טיסרח תגש ,ןיימר טרופקנרפב .תירבעה תורפסל הרבתה
 והמעו שאר םיקודצה ימירה .םוגקרוה ןנחוי .ימיב. יכ ,ונעַהי .הנהו
 ,.ןכ .ירחא םג ,יאני רהנסכלא ימיב םג הכולמה שארב לודג :ןמז
 ירחא דוחיב . ,ןוחמת ררועמ םיקודצהו  םיאנומשחה ןיבש .הזה רשקה
 תיב .ןה ...םינויתמה ןיבו .םיקודצה ןיבש. הברוקהו סחיה .תא .ונתעד
 הככיאו  ,םינויתמה תא. וליפה .ידי לע קר .הלודגל .הלע .יאנומשח
 :םוימ ותוצמו וביר. ישנא  ,םמוקמב םיאבה  םע תירב . .תורכי הז
 יאנומשח | תיב ינב .םג .וקחרהה םימיה תוברב . ,תמא + ודסוה
 -" לבא ,ותרות לעמ םג םעה לעמ .םג וקחרתה ,הנושארה םכרדמ

 ,םיקיתעה םהיביוא םע .תירב = תורכל .םהל .היה השק הז .לכ םע
 ברקמה .רברהו . הזל הז .םתוא ברק רשא .דחא -רבד .היה .אלמקא
 < .ףצמ .רבדה תמא | םא ..קוהצ .תיב לא םיקורצה .סחי---היהי .הזה
 "וכ  ,ינשה דצמו. ,קורצ .תיבל םינמאנ וראשנ .םיקורצה = .יכ . ,רחאה
 '  \הככיא ,תערל  לובשנו .ןיבנ ..זא---,קוהצ .תיבמ ויה .םיאנומשחה
 ..המחלמה .תורמל ,ןמזה ךשמהב .ויחא .לא .שיא הלא .ינש וברקתה
 ּ ,.םינושארה םימיִב .םהיניב הצרפ .רשא :הלודגה
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 ' ואצו  םינויתמה | קיחמ םיקודצה יכ | ,רבדה רורב םלוא
 ירחַא ולנלגתנ םינויתמה יכ | ,רבכ הז ריעה ,הלאה .םירוטה .בתוכ

 הברה תא רהב יולה קחצי יבר , םיקורצב םיאנומשח תיב תונוחצנ

 ' אלא ,(האלהו 'ב ט"עק ,םש ,םש) הבר תוכיראב ורושאל הוה
 אל םיקודצהש ,הלעמל תרכזנה תוירשפאה לא .ובל תא םש אלש
 םא וכ ,ואצי ,לכהי תא רוקעל ושקבש ,םינוציקה םינויתמה .תאמ

 .הלוע .סואלונימ תא םתוארב  רוחא וגוסנ רשא ,םינויתמה םתואמ
 (םש ,םש ,םש) ןכ מכ .ררב >,יולה קחצי .יכר .(אוה = ,הלודל



 תינירמ התכ ויה  םיקורצה .יכ ,(99 ,'נ קלח) ץרנ רבכ רמאש המ :
 ,תיתד התכ אלו

 דחא םיקורצהו םינויתמה לש יתרבחח בצמה יכ' ,וניאר רבכ
 זיהו .ורשעתנש היבוט ןב ףסוי תנלפמ ינב ויה םינויתמה ,היה
 .ןנינקבו תובחרה םעה תוררשב לושמל שקבמה ,דחוימ ,רמעמל
 ,"םהימי לכ .בהז ילכבו ףסכ ילפב םישמתשמ ויה, םיקודצה םגו
 ,"םדי לע ורזע םירישעה, קרו ,ןתנ יברד תובאב אתיירבה .תורעכ
 יתש תגהנה ןכ ומכ התיה תחא . הלעמל תרכזנה סופיסוי תודעכ

 ןב ףסויב םעה רבד המ ונעדי .םעה םע ,תחא ןהש , תוגלפמה :
 םרוע תא טושפיו הירופ ץרא לכ רשב תא לכא ףפוי, :היבוט
 םיקודצה +םעה תא םיקודצה טפשמ היה המו  ."םתומצע לעמ
 םתויהבו = ,והער דננ שיא וליפא תושקו תוסנ תודמ ילעב ויה
 רכנה ינבמ ויה וליאכ תורחתו ישוקב םהיחא םע ונהנתה הרובחב

 טפשממ : רמולכ ,םידוהיה לכ טפשממ השק טפשמ ויה .םטפשמו "
 אל םופיסוי ונל רפסי רשא לככ -- םידוהיה םע" ירומ םישורפה =

 ;םידוהיה  תוינומדק ; 111 11 םידוהיה תומחלמ : אמגורל) םעפ
 טפשמ היה םיקורצה טפשמ :רמואה רמאי םאו .(8 ,ויזוז,אא
 ,הפ לעבש הרותה ישוריפ ידי לע קתמנ אלש בתכבש הרותה
 טפשמ אלו םיוגה טפשמ היה םיקורצה טפשמ : ול רומא התא ףא
 ,"המודק הכלה,ב וזחא םיקורצהש ,רגינ םהרבא יבר תרעשה ,לארשי
 בותכ היהש, :('ד קרפ) תינעת תלינמב | ונינשש המ דמלו אצ
 ולאו ןילקסנש ולא = ,(יאתריזג רפס,) תוריזג רפס םיקורצל חנומו

 לאוש טדא ןיבתוכ ויהשכו ,ןיקנחנ ולאו ןינרהנש ולאו ןיפרשנש >>
 בייח הוש ןיעדוי םתא ןיינמ :םהל רמואו רפסב האורו = ךלוהו
 אל, 3 הקינח בייח הזו הנירה בייח הז  ,הפירש בייח הזו הליקפ
 ויהשכ םעפ לכב טעמכ ןכו ."הרותה ןמ, היאר איבהל ןיערוי :ויה
 ויה אלו, רמאמה | הנשנו רזוח םישורפה ילודג םע םיחכותמ

 ינושאר לש םהימיב היה ןכ | . "הרותה ןמ היאר איבחל ןיערוי <
 אל ('י קרפ ,םש) חמש ןב ןועמש םע םיחכותמ ויהשכ : םיקורצה

 ינורחא .ימיב םג היה ןכו = ."הרותה ןמ היאר איבהל ןיערוי ויה =
 םהיניב היה אל יאכז ןב ןנחוי ןבר 'םע םיחכותמ ויהשכ ,םוקודצה
 היאר איבהל הסנמו םעפב םעפכ טפטפמ היהש דחא :ןקז .אלא
 םידמל ונחנא בושו . ('ה קרפ ,'א קרפ ,םש) אצומ היה אלו הרותה ןמ
 תוכלהב רוה םיקורצה יכ ,('ח קרפ ,ארתב אבב) ימלשוריה .ירברמ
 לטבש העשבש ,תואורה וניניע ןכ לע יכ ."םייוג ימכח,כ  תואלחנ
 ועבק תיבה ןברוח :ינפל תונורחאה םינשב םיקודצה טפשמ ירמגל
 ('ב "טק :,ארתב  אבב)  "אננירל .אגבת,ר הזה הברה רכול :גח =
 ויה ןוי תוכלמ (ימימ) ימיב,ש \ יפל (םש) תינעת תלינמב שרפמו

 םילשומ ויה םיקורצהש םעפ לכ  ,ונייה --- "םירכנ ינידב :ןינה
 ,ןברוחה ינפל .ירמגל וחצונש דע , ךליאו :ןוי תוכלמ ימימ ,לארשיב
 הלשממה לכ הרבע תונטק תוקספהב קר יכ .םירכנ ינירב ןינד ויה
 םיקודצה ושפתש דע םירכנ יניר ולטבו םישורפה  ידיל .ןמזל ןמומ
 ירכנה טפשמה תא םיבישמ ויהו םהידיב הלשממה תא םעפה רוע
 ןב ןועמש ימיב לשמל היה ךכ = ,רתסב וא יולגב .םא ומוקמל

 לבא . (י קרפ ,םש) םיקורצ לש ןירדהנכ ריבעהל םכחתהש ,חטש >>

 תא בוש םיאצומ ונא סולבוטסיראו סונקרוה ןיבש תומחלמה ןמוב
 ןבו -= .0"י השרפ) המלש תולהתב שרופמכ ןיררהנסב םיקודצה <

 הלטבתנ זאש ,יאכז ןב ןנחוי ןבר ימי דע הלילח רזוח רברה היה
 וראשנ אל ללכב םיקודצה תּכְמּו לארשיב םיקורצה תלשממ ירמגל
 . םיריחי םידירש קר

 שפנח תברוקו סחיה תא .ונל הלגי רשא רבד ןיא םלוא
 םלוע ןיא :םיקורצה לש אמסיסה רבדכ םיקורצהו םינויתמה .ןיבש

 רומלתה ירופסמ םג  ,ןתנ יברר- תוכאב אתיירבה  ירכדמ .םג םיעדוו =
 רנחנא -- םיקודצה תכ לש .אמסיסה  התיה :תאז .יכ 1! ךחא אלא

 לבא .םיחילשה ירפסמ םג  ,סופיסוי .יבתכמ םג * ,תומוקמ המכב
 . הז דופיב וקיזחה םיקיתעה םינורמושה םגש | ,ונערי הז םע .דחי
 קלח ונל ןיא רושה ןרק לע ובתכש, , םינויתמהש רמול  ךירצ ןיאו
 תוגלפמהו תותכה לכ .אובל ריתעל טקלחב ורפכ ,"לארשי יהלאב
 ןוטלשהו רשועהל ופאש ןלוכ וז אמסיסל תונמאנ וראשנ הלאה
 לארשי תנומא לבא ,יתרבחה ערה לא ופאש ןלוכ | .יהזה םלועב
 ןויושהו הוחאה ,תוירבה תבהא אוה בוטה יכ ,םבלב השירשה
 לש שנועה תא םיאריו םרצי תא שובכל םינואדילרח .'ה ץפח הלאב קרו

 רכשב רופכל םא יתלב תרחא ךרד םהינפל ואצמ אל ,יתרבחה בוטה הולא
 "םינויבא תקנאמו םיינע דושמ, + ונל ןודא יט :  רומאלו שנעו
 תקנאמ םיינע דושמ, : לארשי יהלא 'ה רמאי ןכ לעו ,הריפכה הקני
 ."םוקא התע םינויבא

 יש
 ,תָכְרַעִמַה לֶא םיִבָּתְכִמ

 ! דככנ \ ךרוע

 םירבעה לא, ונאצוה רשא ,הז ונזורכל םוקמ "םלועה,ב תתל השקבב

 : רמאל , "חנובוקובכו היצולגב
 וכ ל ,"תירבע, :תבבלמו הפי הקזח אמסיס  איצוה ירישעה סרגנוקה

 לבב התורפסו תירבעה הפשה תעידי תא וציפהו ןכל |תירב ץ ודמלו
 תא ושעו וכל | םיינעה ילהאב ,םירישעה תונומראב --- ידוהיה | םעה תוררש
 חכ האלמה ,תימלוע-הפיהו , תומלועדהריעצה כ"ופעאו הקיתעה וניתובא  תפש

 הכ + םכרוברו --- .םכתשגרה ,םכתכשחמ תפשל בוש התוא ושע  ,םווח.רשלו
 לכב לצלצמו קזח רה חל האצמ הלמהו חכ תברו תיניצר הרימא סרגנוקה רמא
 ,הלודגה ונתבוח יהוז , ןכ , התיה הלואגכ הלמהו , פש םותחנ םירוהיהש םוקמ
 ונולע ,קזחו םלש בוש .ותושעל ידוהיה םעה תא דחאל בוש ונא םיצור םא
 -תחא השגרה ,תחא השגרה --- תחא הפש : הפשה דוחא י"ע תאז תושעל
 + ירבעה םעה תלואג אהת תאזה הלועפהו , תחא הלועפ---רחא ןוצר , רחא ןוצר

 םינכומ ונא ירה וז הרוכעלו . הדובעה לא תשגל םיצפח ונא וז אמסיסב

 ,הרמב תירבעה הפשה האגש ןורחאה םינש לבוי יצח ךשמב . יוארכ םיניוזמו
 תורפס ונל הצצ ,.  ונייונע תודלות לש הפוקת םושב התמגוד התיה אלש
 ונל המק םייוטב תרישעו עפש ןושל ..הנושארה הגרדמה ןמ תופי תוריצוב
 הלא רפסמ רככ הלעי םיפלאלו תואמל .הל תווקל טעמכ ונזעה אל רשא

 -ברעמ תוצראב ןליפא ..תללכושמו | הפי ,תועבטו הטוהר תירבע םירבדמה
 שרגל ידכ ,הער הנוככו  הרבחב םידכוע תורוד ינשמ רתוי רבכ םשש ,הפוריא
 וליפא ., תפנכה  תובמ .וליפאו םייחתמו .תיבהמ ,החפשמהמ תירכעה הפשה תא
 וליפא --- םיימצעה  םיירוהיה .םויחה .תדירמו הדיגבה לש תויסלקה תוצראב
 עגנל קר היה -ךירצ , היחתל תירבעה המק םש וליפא , הרוענו תצבצבמ םש
 הבהאה תא תצק עועול קר היה יד ;תירוהיה המשנה לש םינודעה םורתימב
 ולפנ אלש םידוהיה לכש ידכ | ,ויתובא תפשל ירבעה לש תמנמנמהו הנשיה
 . האירקה ירחא וכליו ועמשי  ,הרומג חלופנ ןיירע

 ירקתמד המב םירועצ .ונא רוע אלה ?  היצילג לש הקלח ערגי עודמו
 תואלמ םתמשנ םג ילואו םהינזא דוע פה סג ונלש םיללובהמה + + תוללובתה
 ימונ .לבב הב יח הז --- םעה ןומהו = . וניאיבנז וניתולפת לש הפשה ילולצ
 ,םיפלא .תואמ ררועל *תורבע, האירקה החרכומ ןאכ .,.ותמשנ ירירש לכב ,ובל
 . ביהלהלו עזעזל םיפלא  תואמ

 לבל ק ןנחנ ןמבו כ לא םיארוק ונא .תאזה האירקה תא םועימשמ ץנחנא --

 וגותזכא תפשמ תושעל םיצורה הלא לב לא ,וניתוכא תפש תא םיבהואה הלא
 ונמע. ףתתשהל םיצורה הלא לכ לא  ,םויחה םחו זע האלמ הפש הקיחעה
 ונב ךלמהל ונילא -אנ ואוב |: םיימצעה םידוחיה ייח לש םלולכשבו = םנונבב
 0 !ונתא רבעל

 הפשה תוררועתהש הלא לכ ופתתשי וב , "רבע | םֶי ,ל םיארוק ונא

 רוע רמתשנ יחה ץרמה ןמ .המכ , הארנ הכה ., םכלל הרקי התבחרהו תיִרָבַעְח <
2 , , 9% , - 

 5 אא ו 2 .



 ול ןוולג : . 5> םלועה <

 הלודג  היצוינגרוא םהמ תוש עלו םירזופמה  תוחכה תא סנכל ונא םיצור ,ונב
 סויה . יחצנ ךרע ינב תורצוא ירכעה סעה ליכשב רוציל אהת התבוחש , הקוחו
 הריבכ הרובע לש הלחתההו םייחה לא וננוצרמ חיצטסופינמל | היהי חזה
 + וכלי וירחאו ועמשי ונתאירק לוקלש ונא םינימאמ , הירופו

 ןאהט עשוהי ריד

 . תורבעה תוברתלו הפשל תורדתסה לש ייצילגה ףינסה שאר
 ןירגנרָאְק ..פ: ריד

 + הניבוקובו היצולגב רפסה-יתב .תורדהפה שאר
 ןמרפוס לאפר

 + הירטסואב םירומה תרוגא שאר

 ו

 1 רככנ ףרוע

 : וז .העידיל .םוקמ ."םלועה,ב :ןתת .יכ ,ךשקבל ונחנא םידבכתמ
 םידומלה הפירואבש .הלודגה הבישיהב .וליחתה ב"ערת תנש תישארמ

 םעפה ורמעש םיריעצה ןמ . ןיבר א"י ר"דה שרתה להנמה לש ותלהנהב
 תומייקה תוקלחמה שלשב םירימלתה רפסמ . םינשו םירשע קר .ולכקתנ ןחכמל
 ,תוכסה גח יוחא םג םירימלת | ולבקתי וו הנשב . םיעבראל הלוע תעב
 . רבוטקוא שדוח ףוס דע הכשמת תוניחבה

 .הסירואב .הלודגה הבישיה תכשל דוככ ישגרב
 .ב"ערת

 ש*

 .תונויצב

 ,ירשת 'ה

 *ןי,הז "טלעוו,ה תכרעמ ,םצמוצמה ינויצה לעופה דעוה לש הסירראה
 + איה ךליאו (ירשתב 'ט) ח"המל רבומקואב 'אמ "גאלרעפ רעשיר

 .8 ,רטש עשיסבָאז , 15 וו ןילרב
 .ןילרבב .ספדנו ךרענ רבכ (40 רמונ) טלעווה לש ןורחאה רמונה
 ,םדקמכ ןלקב ,עודיכ ,הראשנ תיטואלה ןרקה לש תישארה הבשלה --

 : אִה ךליאו ןאכמ הלש הסירדאהו
 'רעה סער ןעדנָאה .צ  ,סדנאפלאנאיצאנ  ןעשיריי םעד ארויבטפיוה

 .33 טקראמיינ ,ןויהר םא ןלָאק ,רעמייהנעדאב ,י ,ט  ר"ד
0 - 

 :תאוה העידיה תא םיאצומ ונא "טלעוו,ה לש ןווהאה רמונב

 לש המלש הרוש םצמוצמה לעופה דעוהל התיה רבמטפס שדוחב דוע

 וליחתה כ"חא .תורדתסהה ינינעב 'תוצוחנה תולובחתה לע .ונד- ןהבש  ,תובישי
 םלואו .הדובעה \ תונכת .לש .הירקע :תא תוילאיפיצנירפ  תופקשה ףיתמ םיררכמ
 ואב .בורקמ רשא  תוערואמהש םושמ ,םינורחאה םימיב וחרנ ולה  םירורבה
 ,תערו הצעומ ושרד

 . היקרוטו הילטיא תמחלמ ד"ע םירמאמ ומסרפ םיינויצה םינותעה לכ

 היקרוטל .היולג הבחב םיסחיתמ הלאה. םירמאמה לכש = ,ןילאמ ןבומ הו רבד
 , תויפוריאה .תולשממהו - הילטיא - ישעמבש לוונהו = תוירזכאה לכ תא םילגמו
 הלאה םירמאמה לכבש בושחה םלואו .  היקרוט תא .קושעל הדי .לע , תורזועה
 -- ןרמאמ ותואב רמאנ--, םיקרוטה .ןורחאה רמונב "'מלעוו,,ה לש  הרמאמ .אוה
 וחצנ םונשב תואמ ךשמבו  ,.ברקב חצנמו רובג םע  םתלודגו םתילע ימיב ויה
 .דאמ דע םתנודמ תולובג תא .וביחרהו ,,םתא .ומחלנ רשא ,םימעה לכ תא
 םיקרוטה . וז הדיריל ומרג תונוש .תובס  ,.הדיריה ימי ואב מאלדטאל םלואו
 הכומנ .םילשומה לש םתוברת לבא .תוקוחר תונודמו  תובר תוצרא לע ולשמ
 הבוא םהל ורמש .רשא ,םהינכש םימעה לש םתוברת תגרדמל העיגה אלו התיה

 תרמוע וילעש רוסיה רפח היקרוטל .םבוח תא םהמ תובגל :סוקמ רימת ושקביו
 תאשונה ,הפיקת היואוורוב ,'ישילשה .:רמעמה,, -- ונימוב הנידמו תנירמ לכ
 .תכירעב .שאה"דבוכב = םיקסוע = הנורחאה עב ולוחתה אבצה-ןוירטסנומב יב ובצמ םג  היקרוטב :אוה עורג ..הנידמה לש היכרצו = הלוע בור תא הסכש לע

 ,  םימואלה לכ תא דחי .דגאלו החאל וערי .אל םילשומה :םיקרוטהו .,רכאה לש
 הואיבהו היקרוט .לש החכ תא ושילחה וללה :םימרוגה :לכ ,הנידמבש םינושה
 5 .םויה וב תדמוע .איהש ארונה רבשמה דע" ,םולה רע

 ; הרצה .לע .רעטצהל אלא ונל ןיא תונויצה | לש .התפקשה * תדוקנמ
 ,היקרוטל הרות . תרכה אלמ .םבלש :,םודוריה : . היקרוט לע הכתינש  השרחה
 התיחתב ףתתשהל םינמוזמו םינכומ ,הרצב תותעל הסחמו ןגמ םהל התיה רשא
 = "אל ונעטשה רבכ  ,םינויצה ,ונא .התולפש רפעמ התורענתהו  םינמותועה תוכלמ לש
 תלעותה איה הבה יב ,תאזה .הרורכה תמאה תא םיקרוטה ינזאב םיתש אלו .תחא
 \ < הב .םשותחלו :הילא. תולעל .םינכוטהו  םילועה | םידוהיה ןמ םצראל  תפקשנה
 םובשיתמ י'/ע לארשי-ץרא תיחת ,הישעתהו רחסמה תילע ,םיבשותה רפסמ תוברתה
 :היקרוט לש הקווחו התמוקתל םיריחיה .םיעצמאה םה וללהש רשפא --- ,םידוהי

 רעומה רבע אל רוע יב -- , רבודמה רמאמה םויפמ. ךכ -- ,.אנ הוקנ
 היקרומ .יטינרכק .םידיתע .זא וא .םושעמ ירול אוכת בצמה תנכה  יכו .ירמגל
 . הלועפל תאצל .הל םירי ונתיו תונויצה לש הבוטה םתכשחמ .תא .יוארכ ןיבהל

 לש ודובכל םיגהלנ  םירמאמ םינורחאה םימיב םישידקמ םירצמ ינותע
 עפוג לולאמ רמ .לולאמ השמ ר"ד ידוהיה הזה ןמזב לודג רתויה יברעה רפופה

  |ףיקחל םגו םש םודוהוה בצמ לא ןנובתהלו שוררל ותנובו לארשי ץראל בורקב

 ה"רה לש ודיבבש םושמ . םידוהיה תא םוברעה םיריקפה םיניוע עורמ ,שוררלו
 " ףופהל ורוב הלעו יכ , תווקל שי לארשי:ץראב םיברעה יניעב .םג לורג לולאמ
 + םודוהיה לע .םיחתומ םהש אושה"ירשח תא םיברעה בלמ

 תבוטל -..קרמ 10460,93 תימואלה : ןרקה .תבוטל .ופסאנ . עובשה ךשמב
 7 ..קרמ 220,832 -- תיביטרפואוקה הפוקה

 חופן
 ד" 0

 תבוטל | םינפה"ןוירטסינימב םיטעפ המכ לדתשהש = , בוסרקינ טטופידה
 . ןונעב בוצבוקוק שדחה רוימרפהל הלאה םימיב הנפ , היריביס יבשות םיהוהיה
 / :רבדה הזו , רתיהל הבושת ונממ לכקו םודוהיל עגונה

 - רוחב לירח הדומל קוח תא הרמגש , ןוסגילז = ,תחא = הירזהי המלע
 - דומעל :ןוישרח .הל .ןתנו יכ , השקכב הלכשההירטמינימ לא התנפ םילוח:תאפור
 " אוכב לבא" ';קסמוטב ןחבמל םוקמ הל דעו רטסונימה * . היפורב ןחבמה לע
 :והירוביסב םירוהיל הבישיהיתוכז. ןוא רשאב םשמ | ףכית השרוג קסמוטל ןוסגילו

 ,.'תמאב םא וכ , םויב וב .ותוא  תונעל רהמ אוהו , בוצבוקוקל: רברב הנפ בוסרקינ
 , הגוחכח ימי לכ םש רוגל הל ורותי  זא , רטסינימה םעטמ קסמוטל ןוסגולז החלשג
 .תתל יקסמוטה ךלפה רש הוטצנ יכ ,תינש | העירי בופרקינ לבק תבשה םווב
 0 . ןחבמה ל תולכ דע ןוסגילזל .הבישיה רחיה תא

 < רלוקריצ חלשנ ןבל  םרוק רוע יכ  ,םינותעה םיריעמ וז העורו לע
 " םשל ואבי  רטסונומה ןוישר י"פע םא יכ , תואמיסרובנואה ירעב ךלפהדורשל
 < תולב דע הבישיה תוכז םהל ןתנת ,ןחבהל ל"וחב ודמלש םיאפור םירוהי

 6 . םנויסנ יומו
 * לש רוטקרידה לא םג הלאח םימוב הנפ בוסרקינ טטופידה ותוא

 =- םידוהיל  עגונה ןינעב ,  בוזוברא .םינפהרןוירטפינימב יללְכִה טנמטרפידה

 בוזוברא , שוריג .תרזג םהילע הרוגנש , קסמוט ךלפ ,קסנאירמ  ידוהי רבדב
 לכלכל ףקות לכב הטולחה הלשממה :הלאה םירבדה תא בופרקינל . רמא

 " ' היריביסב םידוהיה לש הבישיה תווכזל = עגונב העורו הטיש י"פע הישעמ
 :תבושי .ובשיתהש םידוהיה : ךכ תגהונ הלשמטה היה ת הטישה החוא י"פע
 . /1900 תנשל רכמצרב 9 ןמ טנוסה לש ורוריב םסרפתנש םרוק הריביסב עבק

 .היריביפב ובשיתהַש םיִרְוהיַה לכ לבא .ךלואו ןאכמ םג םש תבשל םיִאשר ויהי

 ,םש ראשהל תוכזה םהל ןָיא רכזנה םויה ירחא

 וקיחרו יכ התלאשמ תא הבלממה:תנגהל המודה תיפימוק העיבה עורוכ
 + תובושק םינוא הל אוצמל ,הארנב ,התכז וז הלאשמ ,אבצה:הנחממ םירוהיה תא



 ףסאנ .וז תולכתל , אבצב םידבועה 'רכנה-ינב רתיז םידוהיה רבדב .קוח:תעצה |
 החלשנ םג ; םוליח רוחב םכרעו אבצב םידבועה :רכנה:ינב .רפסמ ד"ע הברה רמח | = =

 תועירי ופפאנ .דוחיב .הנחמב .רכנה-ונב תגהנה  ד"ע םידודגה ידזקפמל  הטיקנא
 , היגופינ היפור תמחלמ ימיב רכנההונבמ םוליחה לש םתגהנה] םתורררמעמ דע

 ?ונב םולויחה לא  הפוריאב .אכצההתונחמ םי פחיתמ .רציכ , שררו ורקח הז םע = =
 \ :רכנה

 עגונב רבד טלחוה אל ןוידע לבא ,  הנכהה תדובע לכ הרמגנ-רבכ התע
 רוטפל .יואר םא  ,ןיידע ררבוה אלו קוחה:תעצה דוסיכ ינהל .ךירצש :םירקיעהל

 תחקלו ירמגל אבצב הדוכעה ןמ ,םירוהיה תא רוחיבו  .ןרכנה+ינב לכ תא ירמגל <
 +דחוימ רמעמב אבצה תדובעב םריאשהל יוארש וא ,סשפנ ןוירפ ףסבכ פחמ

 ה

 התע םיטרחתמ , םימורנופ ךורע יתלבל וטילחחש ,  בווקב םיקינזויוסה
 : םיארוק םוליחתמו | בוחרב םואתפ  םיארנ םיקינוזויופש שי = . וז םתטלחה לע
 בוחרב םיקינזויופ ורדוגתה .תוכוסה גח לש ןושארה םויב "| םירוהיה תא רכה,
 "| ןופילוטס תא והימה רשא , םירוהיה תא וכה, : לודג לוקב וארקו יבוקאזיבה
 , רפאמב .םתוא .ומשו םורגופל םיתיפמה תא ושפת  חיצילופה  ירטוש םלואו

 תומיתח ףסאמ םש םיוחופה ילודגמ דחא יכ , םיעירומ ה מור טפד קמ
 תעשב םידוהיח %מ תא ריעה ןמ ושרגי יכ , ךלפהדרשל השגומה השקב לע =
 תולע .םוימל הנש תואמ שלש תואלמ | דובכל הנכרעת רשא תולודגה תוגיגחה =

 +היסור תוכלמל פונמור תיב

 תיפרגלט .העודו .תיגרוברטפה תונכופה הלכק (הינגרפ ךלפ) .שא רועמ
 ןומה ץבקנ ףכות . יטרס דלי ובנג םודוהיה יכ | , ריעב הרבה הלפנ : רמאל =
 ,םרזפל השקב רשא , היצילופה תורוקפל ועמשנ אלש ,םוקמה יבשוח לש 'לודג <

 ודנקרמסה ירוהיה גרהנ ךכ ךותמו :. םהיתכבו םידוהיב טינבא  םיקרוז .ולוחתהו
 ונגהש םוקמה יבשותמ סודחא םג) םירחא | םירוהי הברה  ועצפנו כוחאולול =

 -ולכב ושמתשנ אלש , םילייח לש הגולפ י"ע ומוקמ לע בשוה ררסה . םהילע
 .ךווז
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 לכמ םישרומ םידוהיה  ווחבי יכ =, רקפ .בו'צמלוט לרנגח הסידוא םוצג =
 -תסיהב הסורוא:ידוהיל .חאב וז הרוקפ .הדעה-בר | תריחב םשל תווסנכ יתב =

 :ימראה י'ע הנמתמ אלא .הפודואב רחבנ :בר .ןיא םינש :תמכ .הו וכ -ןעו ,תערה
 תא עיבה  ,הסירואב תרעה"ברל ןגס היהש ימ ,  ןפ רמ םלואו = . היצרמסינ =

 םיאצמנש ינפמ | , לעופה לא תורוחכה הנאצת יכ  ,ןימאמ ונניאש  ,ןתעד
 ערוו וניא הז דבלמ ,םהל תויוצר : ןניא תוריתכהש ,  הברה :םישגא .הטורואב =

 סגו רחכהל לכי  הסודואב וישכע :םיררושה םיאנתה י"פעש . ןוגה .טרודנק םוש |
 + תושרה-םעטמ רשאתהל

 יל ו 2
 צד ]+ 2

 קל ,

 הז םשב רמאמ --.םידוהיו היקרוטו הילטיא תמחלמ 2
 ורמונב גרוב מה ב  אצויה "טמא לבנ עילימ אפ 'רזוא, ח םסרפ

 סולופורטכ ואיבהש .םה םירוהיה . זנממ םידחא םיעטק הוב םיאיבט ונאו ,ןורחאה =
 ,ףונ ותזאב םהיניע תא םיקלטאה וישכע ונחנ וליבשבש ,בצמה ותואל רחסמה תוו
 , סילופירט רועה ידוהי לע הדרח הליפה אובל הריתעה המחלמה ר'ע העיריה |
 ינותנ לע םיבשחנ םניאו הילטיא לש ההוסה תהת םידמועה , םחמ ה -
 םירוהי םיפלא \ תרשעל בורק םיבשוו םילופירטב , ריעה ןמ וטלמנ , תיקרוט <

 ,תונומאה .רתו ינכ םע תורידיבו םולשב | םייחו דחוימ " עבורב םירגה
 יתב םילוכי  ,םינכא-תוברוחל םימודה , םילופורט | ריעבש םיתבה רתי תמועל ><

 ,'תוזג .םויונב םידוה'הל רפסה:יתב לש םינינבה |, םיפו םיתבכ בשחהל וטיגה
 , םולופורט יבשות ןיבש .'םידימא .רתווה םה .םודוהוה

 .ראמ .השק בצמב .םורוהי יפלא תמחלמה .הרימעמ המצע היקרוטב םגו
 ןאב סהיתובא םתצק י.הולטוא וגות) םודוהו םיפלא ויטל בו םובשוו היקרוטב

. . 

 התונותג תא , דימח:לורבע .ימוב ,םמצעב םהולע ולבק ,םתצקו הילטיאמ .ןאכל
 בור .וז. הכלממ לש | חלגדב : תוצורעה  תמחמ תוסחהל ירָכ הילטוא לש
 העפְשה םהל,שיש ., םיקנב ישאר. וא םילודג רחסמקותב ילעב םה הלאה םודוהיה
 , .םישנא םה-וללה םורוהיהמ םיבר .היקרוטו .הֶלטוא ןיבש. רחפמה יפחי לע הבורמ
 , רוע יחרזמ | , יניטאלא , ונאירומ תוחפשמה ינב םינמנ םחילע . ןוהה"ילורג
 עוצקמב תושעל ולידגה הו םילודג םיקנבו רחפמ:יתב יקינולסב שו םלוכלש
 היקרוט תלשממ הליחתהשכ , תתע .םש םידוהיה לש ירוטלוקה בצמה תמרה
 םג הז ו'ע ועגפי יב רשפא ,הצראב םיבשויה םיקלטיאה לא האנשב תפחיתמ
 םוקמה ירוהימ םיבר  יכ , יקינולסמ םיעידומ םנמאו , הילטיא  יניתנ םירוהיה
 +לודג רחפב םויורש

 םע םיובדב הלא םימיב אב ,םוחנ םויח 'ר , היקרוטב םינברה שאר
 רבד תושעל דחו ורחאתי יכ ,אטשוקב תונושה תונומאה לש םיכראיוטפה
 תותדה ינב ברקב הנווחאה תעב הרבגש ,םלשיאה תרל האיציה תעונת דגנ
 הצעומב םחכ:יאב י"ע ףתתשהל ומיכסח ירגלוכהו" ינויה םיכראירטפה , תונושה
 ינוטלש :ובייחתי = ברה = לש ותעצה י"פע . ברה תבשלב  תויהל הריתעה וז

 ,םרול אבה הרמה הרקמ לכ: ר"ע וירבחל שיא שיא עירוחל תונושה תותדה

 םונבאב םירחוסל השרח הזריב םררטסמַאב החתפנ רבעש עובשב
 סהיריבש , םידוהי םה הוריבה התוא לש הירבח 1300 לכ טעמכ . תורקי

 הזריכה , תובוט םינבאב רחפמה יפגע לבו .תובוטה .םינבאה תשרח םיזכורמ
 ,לארשי:ידעומו תותבשה ימיב תוריגס הב תאצמנה ףרגלטהו ראודה תורוקפ םגו
 הכרב לש המרגלט תתיה ,תרכזנה תו רוקפה י"ע החלשנש ,הנושארה המרגלטה

 + רגלוה תכלמ לא

 לא הנשה:שאר לש ינשה םויב םידוהיה ואצי היצילגב רשא יולסריב

 לעש רשגה לע םלוכ ופסאנ גוהנכ .:*ךילשת, םשל ריעל ץוחמ רשא רהנה
 +המימה ולפנ םיללפתמהו רשגה טטומתה םאתפ ,הלפתב וליחתהו רהנה ינפ
 ואיצוה לודג - ישוקב ךאו  םוללמואה תרועל ורהמ ףוחה לע ורמעש םושנאה
 ,בבשמל ולפנו רחפ בורמ ולח ,םישנה .רוחיבו ,םהמ .הברה לבא, . רהנה ןמ סתוא

 אלו ןקוזמ הלב רככ- רשנהש עדי  יכ ,,םוקמה .ןוטלש לע םיננולתמ םידוהיה
 םידוהיה ורמשוש  הדוקפ איצוהלו ו וא ויקדב תא קוחל ערפמל גאד
 ..ןומהב ויִלע ולעו .אלו םתושפנל

 + תּונְמָאָבּו תורפפּב
 ונא ירהו . הנליווב "ןמזה-רה,, תאצוח םאתפ .הקספנ השלש םיחרי :ינפל

 רבוטקואב 'אמ ..העשל הקספה אלא וז הקספה החיה אל יכ , עידוהל םיחמש
 רשא םשכ "ןמזה, ול ארקי .התעש אלא - ,חנליווב ?ןמוה"הה) אצי בוש
 ל"ש , ץכ 'צ"ב .םירפוסה םה ."ןמוה, תכרעמ ירבח .  ורסוה תישארב ול .ארוק
 םג העוכקה .םתדוכע .תא ורבע רשא |, ןוזניבר ר"רהו .שווירט א"י = , ןורטיצ
 ."ןמוהדדה, תכרעמב

 ,"םלשח ךורעה, יכרכ םג קפפה ילב תאצל וליחתי *ןמוה, | שרוח םע
 :השרח הרודהמב וישכע םואיצומ "ןמזה, ילעבש

 ב

 , "רורדה, ורבע .ןועובש = קרוידוינב = תאצל - ליחתה רבמטפס תלחוומ
 + םינושארה םירמונה תשלש ולכקתנ התע דע . ןינוירב ןבואר 'ה אוה ךרועה
 תונויסנה לכו ,  ירבע ןותע הקירמאב רסיל תונויסנ ושענ תורחא םומעפ הז
 ךרוצ הל שי תינקירמאה תורחיה יכ , קפס לכ ןיא םלואו = , !חולצה אל ולה
 שיו + םירחוימה חווח יגינע לכ יזארכ וב ופקתשו רשא " , הלשמ ירכע ןוחעב
 . םיוקתתל" לבוא *רורדה,ו .ןויסנה חילצי םעפה יכ , תווקל

 סכמ לש םידלול | תועודוה תוקגאה הנאצת בורקב .וכ = ,ונל םועידומ
 םוגרתה . רמלמו יקסבורובז ה"ה םה םומגרתמה . תורוהוה ןושלל םוגרתב .יוררנ
 ..רבחמה ןוושרב ספרוו



 הפוקתה | תורלות תא א|פלריתעל בותפל בשיש  ,אבה -ןקירותסיהה
 םינותע לש ברה "רמוחה ךותב אצמיו שפשפו  ,וגיוחב תאוה הנווחאה
 םירפסה-יתבב התע םירצאנו םיכלוהה | , םינוש םירפסו = תורבוחו םילאנרו'זו

 םיירוהיה םינוהעה | רחאש | ) הנטק תחא הטוקנא םג * ,םוי"םוי הויגגה-יתבבו
 ראשכ , אבה ןקירותפוהה ., הלאה :םינורחאה  םימיב ונרוד יריעצל .ךרע היסורב
 ןותמו גזמהדרק  םדא .היהי יאו = ;תופוקתהַו- תורורה .לכב :'ותנומא:ינב ןיחא
 לש תורק תויכוכז דעב ריתעבו | רכעב ונפל םויחה .לכ תא האורה  ,טקושו
 וקרב ירחא .,הוה טקושהו ןותמה םראה .יכ ,ונא .ןומאמ ןכ:יפ:לע:ףאו ..םיפפשמ
 התואב הלק העש ונייע ירחאו וינפל .רשא ירותפיהה רמוחהב הפי הקידב
 אוה ףא ,הטיקנאה יוחא -ואבש ,תורצקה תובושתה ןתואבו הנטקה הטיקנאה
 ויפקעמ תא םירי ,ןירוחאל ושאר לישפי ,ואסכ לע ףקרזיו רהני ,םואתפ להבי
 . ושפנ לא האתשמו שירחמ ,ןוהמת-זוחא םידחא םועגר .בשי ךכו וחצמ לא

 םדא לש ושפנ דע םג ענת עוננ תאזכ הנטק הטיקנא רשא שו יל ונימאה

 ! גזמה"רקו טקושו ןותמ

 , ןוהמתו הכובמ ובל תא אלמתו והאילפת דכלב תאזה הטוקנאה אלו
 השחרתהש ,האלפנה הנוכתה התוא לכ אלא

 לכב ףרה-ילב םישקשקמ ןיהש  ,םינומעפה תיבוכרע התוא לכ ,הל הצנחמו וז
 לכ םישירחמו * םימומע םולולצו תולוק ינימ רואה תא  םיאלממ = ,תיוז-ןרק
 , תונושמה תוריתסה] םינושה םיכפהה םתוא לכ ,עומשל תלגופמה | ,ןזוא

 .לכה לע הסכו ץבו רשא ,הכעו ךככ רחא לפרע ךותב ועלכנו וללבנש
 תאזה הפוקתה תא ןייצל היהי חרכומ- -ןןאמו םאו הבאי םא ,אכה ןקירותסיזוה
 םלש רוד םיחווט ונא םנחל אל ירה . היה ת ה < תפ וק ת  םשב ונלש
 םישקבמו- ,ןבר:תיב לש 'תוקוניתל רומל"ירפס םירכחמו ,היחתה תדובעב םיקסועו
 םינובו ,תירבעה הפשב | םונוחע  ינש םיאיצומו  ,הלילו םמוו םיהלאה תא

 ורה --- .תידוהיה .תורפסה ךות לא סנאסינירה תא .םיסינכמו  ,םעל .תוארטאות
 הירותסיהה ! םיפא-תעוב תאוה השקה הרוכעה תא םידבוע ןנא םנחל אל
 הפוקתהל םיחרפ רז דונעת החרכ לע --- ,ןאמת םאו הבאת םא ,אובל דיתעל
 הצרעההו דוככה תושגר םע דחיש אלא .התע םייח ונא הבש ,תאוה האלפנה
 ןותחמהו טקושה | ןקירותפיהה בל תא םעפל ןאובי רשא  ,הזה ןיוצמה רודהל
 ןוהמת-שגר ןיעכ םג ובל לא .אוגל בנגתי ,הנותמהו תטקושה ותרובע תעשב
 םיארוג .המכ= | וז היחת-תפוקת הנושמ המכ ,םלוע לש וגובר :קדה ןמ קד
 הדע הזמ רבעמ ! תהא הגועבו תעב תברקב םיצצויתמה ,תוריתפהו םיכפתה
 סושועו תחא תיוז-ןרקל דחו םלוכ םיפנכתמה ,םושגרנו םובוט .םישנא לש הנטק
 םהירבד תא םש םירבדמו ,םעה תבוטל םישגרגהו : םיביטה םהישעמ תא םש
 םוחגנתמו .הז םע הז .םינוידמו. ,.םעה תפוטל והער לא שיא םושגרנהו םיבומה

 הרוהט תחא הנוכ םלוכו , םיתפש:תמתלמב הז תא חז םירתנקמו הז םע הז
 רבעמו | םעה תבוט ! םהל תחא .תילכתו תחא הרטמ םלוכו ,םהל הפורצו
 , בליישקעו ןזואפימוטא םרארונב לש רבבו לורג הנחמ ,ומצע םעה --- הזמ
 םויל םוומ תיווה-ןרק התואבש הנטקה הרעה התוא  לעמ םיקחרתמו םיכלוהה
 לכב וחיגשי אל חגשה םגו םהירחאמ טיבי אל טבה םג רשא , העשל העשמו

 לכ תמ ינשה רבעמו ) שגוו הוקתו היחת לוק רחאה רבעמ .םש השענה
 םג םיהלא םש רשא ,רחאה שגרהו דחאה ץפתה רבלמ ,  ץפח לכ לדחו שגר
 רבעמ ..אופפמהו ןבתה טעמ לע םייקתהלו תויחל :חללמואה המהבה עבטב

 , קפיפ"יתלב  תונושליביר =. תויגוגרפו .תוימזאל תוטישב  המחלמ:תרעס = הזמ
 לע גרהיל םינוכנו םשה תשודק לע םשפנ תא םירסומה | ,םירפוס תובהלתה
 , הריפחמ .תולרכתה , הרומג תוטוירה---הזמ רבעמו ; תואו תוא לכ לש הצוק
 רחאה רבעמ- ..םיננאש-געלו הדיגב ,.וושדקלו ותפשל , וחורל , םעל תושחכתה
 , סיהלא םישקכמ .סודרוב :םיריהי | םירענו  ,.םנאַסינור תובקעו = , תידוהו תורפפ

 ,. הטיקנאל ביבסמ | ונרוד ייחב

 ,ןומהב .החיהב  ,רמש תעונת -- .יגשה רבעמו ;  קזחו ךלוה רפוש. לוקו
 םוקמבו לוכבאל םחלב ,ףסכ לקשב ,םישדְע דיזנב םוהלא | תריכמו תר תומה
 ,סהיתוחכ .תיראש םירגוח , םיצמאתמו 'םיזרדזמ םידדוב םידוהי הזמ רבעמ , ןולל
 םיקחדנ . םודוהי-<. ינומה הומ-רכעמו = המפה ל ע\ .תולעמב :םילועו םיספטמ
 +. . המכה ל ע מ תועויס"תועויס תולעמב םיררוי) רחי םלוכ םיזפתנו

 - , ןכומכ ,םיהבוע , המבח לעמ םיררויו םוזפחנה  ,םינומהה \ שארבנ
 שארב רימח םירבועה = .;םיבהלגה םירוענה-ינב םתוא םה יאלה" . םירוענה-ינב
 'םילתלתה ילעב ,םימיענהו םובהאנה םירוענה;ינב םתוא םה אלה , העונת לכ
 , םימולע-שא .תוזיתמה םיניעהו תווחרופה םייחלהו  םיכוראה
 ןתחגו הבהא ישגרב ,'בל:ךרומבו דחפכ םהב םילכתפמ ,קוחרמ םודמוע םהירורו
 * םתוא :םה אלה "| םונפל וניוה םהומכ : ןנחנַא  םג, :  םבלב םורמואו םולכתפמ

 וגואג תאו ודובמ תא. ,ונוא .האו וחכ תא:סעה הארי םהב רשאי , םירוענההינב
 5 <... םיאכה םימיב

 ולוכ םעה דרי םא !  וירוענ:ינב םיאלפנו הזה םעה לרוג אלפנ םלואו
 ריעצה רורה ,ולש  םירוענה:ינב הנה -- ,ץֶרֶא רע עיגה | ודובכו לפשו

 בל ןקורתנ םא .  היתחת-לואש יקמע רע לפשו = דרויו ךלוה , ויצלחמ אצווה
 --- , שפנ:תאשממו -ןוזחמו הוקתמ :ויתודרטו ןמזה תואלת ידי:לע  ולוכ םעה
 התנתשנ םא . םרלוה ימי םצעמ<  שגר-רסתו - םמושו .קור וירועג-וגב .בל .הנה
 -- , וחומד הטעמהנו  וינפ ומקעתנו םינורחאה | םימיב ולוכ םעה לש ןתרוצ
 ררועת רשא ,הארונ תצלפמ ,תצלפמ ינפכ וושכע םימוד וירוענ:ינב ינפ הנה
 [ ,אכה ןקירותסיהה לש ובלכ ןיתמו- טקושו רק בלב פג  העווו הררח

 תרכזנה ,הנטקה הטיקנאה התוא לע רשא ,םירוענהייגב םתוא םה אלה
 תורצקה .תובושתה תא תבשוימ העדב| הולש שפנבו רק 'בלב וגע = , לועל
 = ! הלאה

 ע(,םוכ אל ל הוה ..םע ם2 ,ןונתנ .-וניג!ב ,ןיא --
 םייה שקכנל םירגועו לאושי הנח מ תא ם'בזועה

 ...ןםישוע םה הפי -- רחא הנחמב םיחוגו םיכוט

 ,החיטבמה ,הנומאו ,רופתמו רעצליה תמרוגה ,הנומא

 לוה +הפי ןהיתשמ וויא -- ,הזה םלועב רשואיייח
 תא אוצ מל יהכ" ,ותתד תא רוממה 5ב...הינש ה !רמוא

 . :..ןי םיטיחיאר ק ,לקב כ ו מח ל
 ? תלאה םיארונה .םורגרה תא ונולא רברמה אוה תצלפמה יפ אל םאה

* .> 

* 

 ןקירותסיהה .ליבשב <:רמוח טעמ אלא | ןניא הז לכ יב. .,ןבומ אלוממ
 םיבוטה - םישנאה = תרובח  ,הנטקה הדעה ינב " ,ונחנא ,אבה

 .סעה תבוטל םישגרנהו םיבוטהי ונישעמ תא ונלש תיוזה:ןרקב

 :ןרקמ רחא עגרל .אצנו ונרדג תא תחא םעפ רובענ ילוא -- ילואו
 ילוא ? הרצה ונתציחמל ץוחמ השענה הזב םג לכתסנו וגל תרחוימה תיוזה

 :רתו לעמ תעלפמה תא  ריפהלו הנכפה םוקממ טעמ ליצהל לכונ לוכי רוע
 . ? הטולפה

 םונבה איה .ןנתצלפמ תאזה תצלפמה --- ןאמנ םאו הבאג םא -- אלה
 ..+ םה ונונב הלאה

 +גרבהלונ 5 ,י- איצומה +,בונאיורד ,א -ךרועה
 1ו8תהד6המ /. חת "0 5507. 0 ת.ז. קסעהה080.

 י- קוו 9סגוש ג10ג165 תקוזההתה6103 טס

 וו טלאוז היט 18 יהמנוזה 1161 כה היפ

 < םהיתוכא רשא

 " רשא ,םישגרגהו

 . תושעל ףיסונ  ונחנא .הזב קסע .ונל .ןוא--,תחא תיוז.ןרקל דחי .ונלוכ ןגסנכתה



 םירפפה רחסמ יתב  לכב רכמהל 'אצמנו .רואל .אצי

 = נשה ךרכה ----

 :תירבעב םכילעז םולוש ובתפמ

 == םילאירתכ =
1 

 םהיגהנמו םהיכרר. ,םינטקה הישיא ייח ,הקבילאירתכ ריעה ירופס

 ,םהיתוטטקו םהיתוביר ,םתולש ווח .,םרחסמו םחרא ,ץוחבו תיבב

 לאומש םרפוסו .ליפיזוי בר םכר ,םנובצעו םתחמש ,םלבאו םגח>ימי

 ,םהל רשא לכו םהינבו .םהישנ ,םהיתב ,םיקלמש

 םינטקו םילודג םירופס רשעדהעברא

 ,'פוק 20 אטרופ ;'פור 1 רוחמה
 ;ישילשה ךרכה םופדל .רפמנ

 . תומולחה-לעב לידנעמ"םחגמ

 :תבותכה

 3תהד6תססדפס .,[ןסוודמהת , 287עהפּה, [1080תווחווו \: 7.

 018,200 ב15 אטוצ 11 7 7 םזיפס ]וה ( 11088 180)

 .השרו "חה * ש ו זך, תאצוה

 "הלודג הקיתוילביב,
 , םינמזה .לכמ 8 תּורפסה  רחבמ

 ,(בפ- אנ .ישימחה ע .,רה ירפס ואצי
 תירבעה היגולואיכואב הויקח) המודקה תירבעה השבלהה (ג-אנ)

 .גרבשרה .ש .א תאמ (םודווצו תונומת םע ק"הכ תפוקתב
 .יקסנאנזופ .א ,ש ר"ד י'ע 'ג תרבחמ ,רגייג .א תאמ ם"רמאמ תצובק ד

 + םירויצו םירופפ ! םיבתכ , ,ד- ,ה גרבמונ (זנ--הנ)

 + המיאופ , השעמה .ןורושכ : ביפ , םירחבנ םיבתכ : ל"להי (חנ)
 ,חהרישו הבשחמ :ג'ח = ;םורחבנ םיבתכ : ללה :ןילטייצ (ם--שג) |

 י''ע .וותורלותו = ותנומת פע) :םירחבנ :םיריש =, .א .ק אריפש (בס--אס)

 ..(ןאמביפ .י

 ,ק 56 חולשמה סע .פאק 50 רמונ לכ ריחמ ,
 .ר 8,985 : ל"וחב ,לבור 8 לשל םע ,לבור 8,50 עברה לכ

 ,לבור 18,50 דחיב הכ רע ואציש םירמונה לכ ריחמ

 הירטסואב :ל"ותב ,לבור 18,850 היסורב : חולשמה םע

 ן'ר 15 הפוריא תוצרא  רתיו הילגנאב ,לבור 24,850 | הינמרנו
 ;ילבור 15,850 הקירמאו :הקירפא ,היזאב

 ואציש םימלשה הלודגה הקיתוילביבה ירפס תא גושהל שו
 לבור 17,50 ריחמב רהה 'כמ םיכרכ (25) השמחו םירשעב הנ רע
 ,לבוה 1,70 הינמרגו הירטסואב קי 1,80 = היסוהב) .הנוקה ח"'ע\ חולשמה

 + 0'ר 3 הקירפא , היזא , הקירמאב , לבור 2,050 הפורוא .תוצרא רתיו .הילגנאב

 :ןילביב.ה תא לכקל .פילכי .הלודגה הקיתוילביבה :ימתוה
 לבור 20 ריחמב (תורפסה תועצקמ לבב ו םיתאמ) "תירבעה הקית
 י'ר 50 תחת לבור 30 ריחמב םיברכ םישמחב  רדה ףכרוכמו ,.לבור 40 'תהת
 + הנוקה ח'"'ע .חולשמה

 ,שרוד לכל םנח חלשי טרופמ טקפסורפ
 דגה. יעד", 1100 הת 7, 13 ה

 צסיופש "1080111111", אסן = 7, \\ היו

 3% םלועה <

0 -- 

 ול ןויג

 :םישדח ארקמו דומל ירפס
 ! "הישות. .תאצוה

 , יקסבוזרג .הדוהי .תאמ ןושארה דומלה ₪

 ,םירויצו תונומת פע הנישאר הארקמו אתיב אפלא
 ינוציחה ורודהב םגו תיעבטה ותנרדהבו ותולקב ןיטצמ רפסה

 .'פאק 86 פ"ע .'פאק 90 וריחמ
 ,לינה תאמ ,האירקה יליגרת וא הנושאר האירק זב

 .תבבלמו הלק ,הנטק היתמוטסירח
 ,תוריחבו  תולודג תויתואב םפדנ .רפסה

 .'פאק 24 פ"ע ,'פאק 20 וריחמ

 ,לינה תאמ ,'ג קלח .ירבע 'רפס תיב

 + שדחמ תרדופמו תדבועמ השדח ארודהמ

 םינוגה ברו ןיוצמה האירקה רמוחבו יתורפסה ורשעב ןיטצמ רפסה

 ןמ (8  ,תודנא (₪ ,םילשמ (4  :וללה תוקלחמה תא ליכמ רפסה .ובש

 ,וצראו לארשי (6 ,תוצראו םימע (5 ,עבטה (4 ,םייחה

 הפי ריג לעו  תוריהבו תופי תויתואב םפדנו םידומע תואמ שלשב לובמ רפסה
 .לבור 1/20 פ" לע ,לבוה .1 ,וריחמ -- . רדוהמו

 (םיריוצמ םהינש) 'ק 85 'ב קלח כ 40 'א .קלח ריחמ
 םלועב ידמל * ןיטינומ ול ואצי רבכש ירחא רפסה חבשב רכדל אוה רתומל

 ברקב ץופנו ,ןושאר רתויה םוקמה תא וב וספתב ,תירבעה הארוהה

 ,'םבא .תואמ יפלאב להקה

 ,ץיבורוטנק .ש .ש תאמ ,ירבעה דרומה ד
 + ןיקדרפ ,בו בוקינבוד ,א ,ח

 ,םידמלתמלו םידימלתל השומשו תירבעה הפשה דומלל םלש סרוק
 רחכנ יתורפס .רמחבו םידמלתמל לקהל תקיודמ- הנרדהב ךורע

 לעו תוריהבו תופי  תויתואב ,לורג טמרופב םפרנ רפסה .ןינעמו

 .חבושמ רינ

 ,'פאק 58 פ"ע ,'פאק 50 וריחמ ,ןושארה רפסה אצי

 .'ק 15 פ"ע ,[ק 10 תרבוח לכ ריחמ .תו ר ב 7 ח ב םג רפפה תא גישהל רשפא

 . ןמרב המלש תאמ ,תויפרגויב .המואה ירובנמ ה
 קחצי 'ו דע (ם"במר) ןומימ ןב השמ ונבר ןמ :(הפ--אנ) השדח הירס

 .(ןארוד טאיפורפ) ידופאה

 .'ק 5 תורבוח יתש לכל אטראפ .'פאק 6 תרכוח לכ ריחמ

 ,'ר 1,25 פ"ע ,לבור 1,15 רדה 'כמ תורבוחה ו"'ט לכ

 , לבור 8 (ע"בערה דע הימחנו ארועמ) תומדוקה תורבוחה ם יי ש םח ריחמ

 ,לבור 4,10 פ"ע לבור 3,75 םיברב השלשב רדה 'כמ
 :"רחשה, תאצוה

 .יקסבוורג הדוהי תימ .ןושארה ירפס
 תוריהבו תולודג .תויתואב הפפדנ .תבבלמו  הלק .הותמוטסילח

 .'פאק 86 פ"ע ,'פאק 30 רפסה םיחמ

 ,.הנליו ,קרּברש ,ש 1 תאצוה

 + ןאמביפ בקעי תאמ ינש קלח ;םינושאר םיקרפ ז

 םירויצו תוגומת םע תי עי ב רה םורומלה תנשל ו
 . םתכב תודובעל הדחוימ הקלחמ םעו םירבעה םינמאה ירי

 .'פאק 150 .ריחמה
 ,םינושאר םיקרפ רפסה ןמ ,השדח הרודהמ רואל האצי (ח

 םירישו םירופס לש הדחוימ הקלחמ תפסוה םע ,ןושאר .קלח

 .:תימצע תאירקל םישרח
 . חולשמה ילב .פאק 75  וריחמ

 .."לרטנעצ, ם"המיבב תישארה הריכמה

 פ"'ע.- םירדחהו .ס''הב .ידימלתל  תורמה תרותו ךורע .ןחלש רוצק  ,ךיררמה (ט
 <.(רוקנב) .הרצקו הלק ןושלב ,םינורחאהו םינושארה םיקסופה

 ,ץיביליקנעי א א
 י'ק 40 פ"ע 'פאק 25 וריחמ א''ח

 0 עו ה" 1100 ₪ 7, ! השרוב םגישהל
 טתממה תוזחתסתמההמ. ₪. 1[. 0600.
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 מח הגש

 0 ושח 'א ,הנליו

 .ם'סתה  [ק% תיסי

 == ,ב'ערת ,]

 שץ 1[ א ג, 28-06מ 62000060 1

 וליאוי התעמ יכ , ויארוקו "םלועה, ירפוס תא ונחנא םישקבמ

 :וז הסירדא י"פע תכרע מה ינינע לכב תונפל

 -אצ ג. 1. כך הספק, 2נוהמוזה) 00080088 05 1.

 110 6. .ויט]התסוז, ]מה .(םוגפפ].) 8010181 ןה 1.
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 ! וז הסירדא ייפע -- ה ג הנ ה/ה :ינינע לכבו

 עסההתמוה קקטההה ,,1'גסת הגט", המ 11 0007"

 סאסא 182.

 110080010₪ ,11ה01הזמ 5, \( )חה (190581.) ה אול6 00 ה]ב 1 85.

 תכרעמה ינינע תא .םיארוקהו םירפוסה וברעָי אנ לאו

 + הגהנהה ינינעב

 97 שבה

 .הָפְצִמַה לע

 .ף%0ה 9399

 ,"טסעוו דנוא טסָאה,ב : ונלובג ךוה לא לטוה ןשידשדח ןויער

 רבד:לע 'רמאמ םפדנ | ,הינמרגב . "פנאילא,ה יגיהנמ ..לש  םנותע
 היסוה ידוהי לש םהינינע .לע ןודי רשא ,ייללב יוהי .סרגנוק תאירק
 לש םהיפמ. בתכנ הז רמאמש :,םםירמוא .רבדב םיאיקבהו = ,הינמוהו
 ֶּ ..הינמרגב םודיהיה .םינקסעה ישאר

 ,ץוחה .ןמ .תודע איבהל  םיכירצ ונניא יארו = ,םינויצה .,ינא
 היבא ,רקסניפ :איה הנשי יללכ ידוהי סרגנוק ר"ע .הבשחמ התואש
 ,לצרהו ,הנש םישלש ינפל .התוא הגהו הרה .,תינויעה תונויצה לש
 , הנש הרשע-שמח ינפל .התוא .םייק ., תושעמה .תונויצה לש .היבא
 לעש ,הלא ןיכו .לצרהו .רקפנופ >ןיב י ד ו ם-י- לדבה שי םלואו

 ,רקסניפ  ,םינושארה .:"טסעוו .דנוא טסיצ,הב םירבהה ורמאנ םתעד
 ,איהש םוקמבו .איהש ומכ :,תודהיהל התיה םתנאְר ,םהיהבהו .לצרה
 תודהיה לש הנגרוא השעי .רשא ,סרננוק .ךוציל םתנוכ התיה ךכיפלו
 ,םינוהחאהו .. הלואגהו  תולגה.הקאש---תודהוה..תלאש :אובת ונפלו
 ,הארנכ .,איה .םתגאר  ,ידוהי סרגנוק. לע וישכע םירבדמש וללה
 ,הינמורו : היפור  ידוהיל =- תיללפה תודהיה : לש עורי קלחל קר
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 / ,סרגנוק ותואש  ,אלא םתנוכ ןיא ךכיפלו ,הלודג .הרצכ םינותנה
 ' לע ןגיו חקפי רשא ,ןגרוא השעי ,הבשחמב םהינפל  הלע רשא
 ,.דבלב הלאה תוצראה :ידוהי לש םהינינע

 !םיולשה, ואר המ : הימתל םוקמ ףכית הנתנ וז הלבגהו
 ירוהי ,ונל םיבר םימחרו הגאד םאתפ אלמהל .הככ לע הלאה
 םג האצמנו + ונתבוטלו ונמשל 'תומלוע .שיערהל,ו  ,הינמורו .היסור
 ילעב לש םתגאד איה ונל אל :וז הלאש לע "הטושפ, .הבושת
 "הרצה ןמ ןכ ,םרשבלו םרועל ,ם.צעל םהל אלא ,העצהה
 תורורצ םיליחתמ ,הב םינותנ הפוריא .חרזמ  ידוהיש = ,הלודגה
 האצמנש ןויכמו .., ברעמה ידוהי לש םלובגל דע םיעינמו םיזתינ
 ןנינותעמ .תצקו ,ןובלעה םג אב .דימ ,תאזה "הטושפה, הבושתה
 אל : רמאל ,םידי יתשב העצהה םצע תא םיחודו םינפ .םימיערמ
 םישקבמ ונבצמ ןוקתב םישקכמ  ונאש המ אל ,הרכש אלו איה
 תנאר לש הו גווו  ,ונבצמ ןוקתב םמ'צ על  םרעמה ירוהי
 < םיפיסומ-- ,דוע אלו , הפי הלעיש ול רשפא-יא ונל .םייברעמה

 םושמ ,םולכ הוש הנניא העצהה התוא לכ ללכבש אלא---,םירחא
 ,., חיכית לפירב תפסאו ,הלועפל אצת אל יאדוש

 וא ,הלועפל העצהה אצת םא עדוי ,ונתאמ שיא ןיא ,ןבומכ
 םימי ורבעי- -תורחא .תועצה הברה לש ןלרוגכ היהי הלרוגש
 הלודג תועמ יהווש ,קפס לכ ןיא לבא , בלמ חכשתו םירחא
 ואַר המ, :הלאשה לע "הטושפ,ה הבושתב םיקפתסמה יריב
 . ,תחא הבושת | ןאכ ןיא "+ הככ לע הינמרגבש םידוהיה םינקפעה
 תאו---ןאכ שי תובושת לש המלש הָמּג אלא ,לכה תא תראבמה
 . ןובשחב איבהל ךירצ ןלוכ

 תרומבש | םידוהיה :תרצ  ןיא . יאדו .ברעמה | ידוהימ  תצק
 חרזמה יהוהי :.תמאב טושפ םעט ינפמ ןושיל םהל החינמ - הפוריא
 סש םיעקתשמ ,ברעמה לא םינומה:םינומה .םיאב הרצב םינותנה
 ..הישעתהו .רחסמה תועוצקמב םיברעמה םע :םירחתמו
 הנה . םימשיטנאל ןהינה הפה:ןוחתפ תא םיאריה * הלא--םהמ
 רשא ,םינושה םיטנמלרפה לש תומבה לע םימשיטנאה םה םידמוע

 יפלכ םהירי תא  םיפפונמו ,'וכו הָנֶסה ,יונָדה ,הרפשה תודג לע
 הנש םירשע ינפל רוע "! םידוהיל :/לעי ה כ ב, + םיזירכמו חרזמה
 לע עבצאב הרוהו ,תיעזגה תומשיטנאה לש היבא | ,גנירהוד אב
 הלמה עמשל תודרח םישבולה חמה ינטק---םהמ הלעמל , היסור
 םהילא םיאב חרומה  ידוהי תא םיאור םהשכ | ,וללה , יוטיג,
 םתא .םיאיבמו

 ו

 " הלעמל

 המדנ ,ףהיגהנמו םהיפומנ :,םהויח תוחרא הא



 ולגתנו ודלונ > תיחרזמה .תוההיה .ךוהבש אלא | <

 לע םתוא םיעלובו םהינפל םיחתפנו םירזוח .וטיגה ירעשש .,םהל
 ךפוהה , יברעמה  ידוהיל .אוהש לכ  תוכז:דומל שי  םא  .םחהכ
 והז ירה ,ול .רבנתמו יִחְּומה ידוהיה ויחא 'תאמ וינפי תא .םיקרפל
 ..ודחפ לע  םפתנ .םרא .ןיא + וטיגה לש 'םיחותפה םירעשה, ףחפ
 :אל תודחא וזיא המיקו היח :םבל ךוחבש ,וללה--םהמ .הלעמל
 ,הריהוה תודחאה התוא ,םש 'םה ,רשאב םירוהיה ,לכ .םע הָחְבּומ
 לש תודפומל הנוגה הברנ תניתנב הילגתמה ,תינדחפה .,הלשורמה
 ןתואל השובכ האנשב  ,חרזמה | ידוהי םשל ורעונ .רשא  ,הקרצ

 םחרכ לעב םידומה --- הלעמל .  המודכו = ,"תוירברבה .: תוגירמה,
 תוברתה .תוהחאב .הרתוסמ האנה ךיתמ  םירפוכו .עזגה .תודחאב
 רבכ רשא ,םיבוטה לבא םיטעמה--םלוכמ הלעמלו :, חורה. יכרצו
 ,חורהו שפנה תורחא ,םרה תורחא ,הרומגה תודחאה תא וריבה
 הרישכמו דחוימ רבעמ תקנויה ,הדחוימה היוההה "תוחחא
 הלחהתמ רשא ,םהה םיבוטה לבא .םיטעמה ,דחוומ ריתע חרכהב |

 ףופבל לבא .,הרומ:ה תורחאב תוהוהלו .ריכהל וחר כו ה םנמא
 ,הב םיצור וליחתה

 יכ ,המלשה הָעגה .ןיידע יהוז אלש ,רמאל םיכירצ ונא ןיאו
 ,ונתנוכ איה .תאז אל ןה םלואו .. תוגרדמ יאצחו תוגרדמ לע ונחספ
 ,תיברעמה תודהיה לש תינחורה התומד תא םלש רואה ןאכ ראהל
 מיבהל לדחנ וכ ,העשה .העינה רבכש ,רמאל אלא ונתנוכ .התיה אל
 ןמ 'קלח איה .וליאב ,,רשחבו לוטבב הלוכ תיברעמה תודהיה לע
 םיסחי לש המלש המ . ,ונא ונכרעמ תמאב תוחפ וכרעש .,המואה
 תודהיה :-ךותב אל  וישכע - םיאצומ ונא םויללכה המואה ינמעל
 דוע אלו .תיחרזמה  תודהיה ךותב םג םא יכ ,רבלב תוברעמה

 תונורחאה .תופוקתב
 תוגרדמה --תיברעמה .תודהיה ךותבו הָמִנַר לש תוכ ומנה : תוגרדמה
 ,תונוילעה

 ידוהי  סרגנוק - תאירק .ריע .העצההש = ,רבדה .אוה ןיוצמו |
 ןילרבב הדלונ .הינמורו = היסור .ירוהי לש םתבוטלו םמשל יללכ
 התוא ואר רשא ,"סנאילא,ה לש תירקעה הרטמה ,זיראפב א לו

 תא  םוקמ לכב רישכהל, -- איה * ,םחור:ןוזחב וירבחו .הימרכ <
 היהו .  "םתודהי \ לע םינועמה לכל רוזעלו םידוהיה לש רורחשה |

 דלות .סרגנוקה תאירק ריע .העצהה התואש ,ןהונ : ןידה .אופיא
 וחור-ןוזח תאו = הימרכ תא 'רבכ הז .וחכש ויראפב לבא .זיראפב
 תאו  ךאניר לש  "תויעדמה,. ויתוחנהו  ויתורזג תא קר םירכוזו \

 הברעב התוהפה ונימיב םנמא איה זיראפ . ראניב לש *וירלוקריצ,

 ,ןילרבל הל יתיתו | .תיברעמה | תוההיה לש | היזכרמ רתי לכמ
 תישענ םנחל אל  .התרצ זיראפ החכשש המב תרכזנ איהש
 תודהיה לש היזכרמ רתי לכ יבגל הכרעב הלודגה .וניניעל ןילרב
 .. .תיברעמה <

 ."סכ זו | ו(

 :הלאכ תודבוע תויוצמ ויה ,םירכאה רובעש ימיב ,םינפל
 רשא ןכוסל אקתפ ,ול אטח רשא ,רכאה יריב תלוש היח ןודאה <

 000 ביחתנ ןיכומה ינולפ, .:רמאל בותכ הבו ,הזוחאה לע
 ..,וניד:קספ םויקל חילש ומצעב בולעה רכאה השענ הככו

 יסנאילא,ה לש .תיזכרמה הנהנהה תרמוא וז ןיעמ תוחילש | =
 .הרבחה .ירבח ףלא םיעברא לע וישכע לוטהל |

 תורדתסהה םינורחאה םימיב "סנאילא ,ה התיה אל םא ,ונהימת
 רברלו הב לפטל התפרה תידוהיה תונותעה .לכש ,,הריחיה .תידוהיה
 , ונלש | תונותעה הלפטו הרכד המצע  "סנאילאה,ב אלו ..הב |

 םיעודוו ,רככ הז לכל םיעודו םיבורמה .הישעמ המצע ,"םגאילא,ה |

 < םלועה <

 .הישעמבש םיללצהו תורואה םג םה
 םיטעמ .חבשל אלו --- החישל רמוח הנתנו  הרזחו הנתנש איה
 לכב םיטלושה ,לעופב "םנאילא,ה ינינע תא םילהנמה ,םישנאה םה
 םיריחיהו .,ולשב טלושה םראכ הזה חכהו ךרעה-ריבכ דסומה ינינע
 ןיאש םושמ = ,ח ר כהמ- אל םה םירומג םימילש וללה םיטעמה
 וא םמוקמ תא אלמל ולכוי רשא | ,םהמ םיבוטו .םילודג ,םירחא
 םימילש אלא ,תחא הציחמב דחו םתא .,תוחפההלכל | ,רובעל
 םהש םושמ ,טולשל םיבהוא םהש םושמ ,ה ב ה אמ .םה םירומג
 ואובי אמש  ,םויה "לכ .םתארי יהוזש םושמ ,ןוטלשה 'ירחא םיפדור
 , תוחפה-לכל = ,דובעל וא םמוקמ תא אלמל .םהמ םיבוטו .םילודג
 םנוטלש תולובג תא תצקמב גיסהלו תחא הציחמב .דחי .םתא

 םהידיש המכ רע םנוטלש לע ןגהל וללה םישנאה םיעדויו .םה

 םינוגה םיעצמא ןיב ןיחבהל םינהונ םה ןיאו ,תועיגמ תוינספתה
 דבלבו ,רשיו רשכ לכה -- ,םירוהט-אלל םירוהט ןיב ,םינוגה-אלל
 ."םלועה רע, םהלשממ ןוכתש

 זיראפב םיבשוי הלאה םירבדה תא .םיבתוכ ונאש העשב
 הגהנהה לש התעצהב םינדו "סנאילא,ה לש יללכה דעוה ירבח
 -- ראגיב ק'זו ךאניר המלש לש | :קויח רתיב --  ,תיזכרמה
 תרחבנ הגהנההש ,רמואה ףיעפה ותוא תונקתה-רפס ךוחמ קוחמל
 תמיקה הגהנההש ,רחא ףיעס ומוקמב עובקלו ,הרבחה ירבח ירידלע
 םישרח םירבה המצעל ףיפוהלו רוחבל חכהיופיו .תוכז הל שיש איה
 ,ירמגל .הריחבה-תוכז .תלטינ הרבחה ירבח תאמו  ,היניעב .בוטכ
 -ןינק ןימל השענ ."סנאילא,ה .הגהנהב .רבח רותב שומשה :רמולכ
 וא רשב?תברק וילא בורקה וראשל ונוצרכ ושירומ .םדאש ,ומצע
 לש םירבהה ףלא םיעבראו  ,העד-תברק | וילא בורקה ורבחל
 ישי הרקמ .יפ לעש  ,יםיניעריתשו--רשב ..תוכיתח, אלא םניא הרבהה

 ,א5 ותו -- .,םירבח תמורת םלשל םיסיכ .םג ןהל
 תרחא תורדתסה םוש .תאמ התמגוד העמשנ אלש ,וז העצה

 "סנאילא,ה 'יטילש לש םהיתובשחמ-ךלהמ תא ונל הלגמ ,םלועב
 הלאה םיטילשה ,הארנכ ,םיבשוח --- הז ידעלבמ םג ןה ..םיטעמה
 םיעבוכש ,ץע-ימלגכ הרבחה ירבח לכ ונילע םימוד -- ,םשפנב
 ןה ;הפל רכז םהל שי םהימטחל תחתמו םהישארל םישובח
 יניעב ונישעמ םה םירשיו םיבוט .םא | ,ונל איה תחא  ףיס:ףוס
 יכ ,םתעד לע אלו םייח ונא םלאה םהיפמ אל ,אל וא םירבחה
 :ףוס ; וניניעב רשיהו בוטה תא םישוע ונא ,ונמצע תעד לע םא
 תא ,ץעה-ימלגל ,םהל םיחלוש :ונא ,םיאב תוריחב ימישכ ,ףוס
 םוש ילב ,ןהש ומכ ונל ןתוא םיר/וחמו םיזרדזמ םהו ,וניתומישר
 "הידמוק,ה ההוא לכ ,ןכדםא . וננוצרכ השענ לכהו ,הפסוהו קחמ
 + איה המל םימלגל הריחב:תוכז תניתנ לש

 ךאניר לש םתעצהמ ףדונ "רורמ םעמ,ש ,םירמוא שי םלואו
 אל ,רבלב םימלג אלא תמאב ויה אל םירבחהש ןמז לכ .,ראניבו
 הווצמכ 'דימת .ושע םא יכ  ,"ןואש .ומיקה, .אלו םלוק תא ועימשה
 םומיב, .אקור -- ,ביבסמ הררש "המיענו הולש  החונמו, ,םהילע
 :הריחבה תוכז תא םירבחל ריאשהל היה רשפא "םהה םיבוטה
 ןויכמ ,וישכע לבא | .איהש:לכ האנה הז .עוצעצמ / פיהכל ונהי
 םויח םישנא ,עודיכ ,ואצמנ םירבחה ברקבו תוער תועש ועינהש
 הערפוהו ןואש םקו ,ורבדיו הפ" ,ואריו םהל םיניע רשא ,שממ
 תא םירבחה תאמ הקוחב לוטיל לודג .ךרוצ .שי וישכע | ,החונמה
 ,.,ןכופמ ןיזילכ עוצעצה השעי אלש  ,הרזג : הריחבה+תוכז

 םינמרגה םירבחה . העצהה לע זיראפב התע םינד ,רומאכ
 ,הארנכ ,םיכורע .דוחיב .ףקות לכב הל ודגנתי וללכה רעוה .לש
 -ץעוי ,הינמרגב "סנאילא,ה ףינס לש הנהנהה ישאר המחלמל
 םידיתע וללהש ',םירמוא ..יו ר ג א ל  'פורפהו ס כו 5 םיטפשמה
 לע  תיזכרמה | הנהנהה תא ןידל .עובתלו = הז הרקמב שמתשהל

/ , 

 יסנאילא,ה לש הגהנהה



 2 חל ויל

 תוריחבה תעשב המצע  תבומלו הרושכ אלש התשע רשא ,םישעמה
 רבכ .: םינילרבה :תא .דוע .םיארי םניא םיאזירפה לבא . תונורחאה
 רשפאו רשפא םיענו קד סיסכת תרועבש ,םומנה שיא .ויאק הארה
 .::השקה יפורפה רטכו:ןלרדיק לש וחור אלו רבד  תושעל
 ::םכרר .לע \ םיאזירפהל : םהל .תחנומ .תחא ףגנ-ןבא .דוע  םלואו
 םא אלא .תונקתה-רפסב םייונש תושעל .תואשר .הגהנהה :ןיא ,הארנכ
 .תיללכ הפסאל .םיארקנה , םירבחה בור לש םתמכסה םהילע האב ןכ
 הפסאה רע התעצה תא תוחדל הגהנהה ךרטצתש רשפא ךביפל
 -= .,ןינמה .ןמ .אלש תיללכ הפסא אורקל וא --- ,האבה .תיללבה
 לע ונחנא םידיעמ, :ןהב 'בותכ היהיש ,תואקתפ םירבחהל .חולשלו
 ."רבלב ץע-ימלג אלא ונניאש .,רנמצע

 וזרדוי םירבחהש = :,הגהנהה | ישאר םה :םיחוטבו
 .. ;הפסוהו קחמ םוש ילב ,ןהש ומכ תואקתפה ןתוא 'םהל

 ריזחהל

 וה

 תישענ אליממו  םירחא יד י 7 ל ע תישענ םתכאלמ --- "וז, :
 + םירחא 5ש םנ

 .וניכז ידמ רתוי ,ונוכז .-- .?יובאו .יוא -- .ונחנאו
 ימי ירבהש .,הלודג .תחא הלינמ איה הנטקה - לארשי"ץרא

 קמעב = ,היתוסירהל .תחתמ ..הב םיתורח תורודה | תורוקו  םלוע
 ידירש .,תובצמ ,םירבק .םירובק היתורפע תועבג: ךותב ,הי"ורה

 ןומה | דועו .. ןיז:ילכ  ,תועבטמ ,םילכו  םינבא  ירבש = ,תוברח
 דחאו רחא לכ היה ,ןושלו הפ םהל ונתינ ילמלאש ,םירחא םיממוד |.
 תודלות :רפפ לש ונושבכמ | תורוצנו  תושדח .ונל הלגמ  םהמ =

 ידידלע .תישענ | ינתכאלמ :התיה = ,וניכז = אל = וליא ,  םדא

 ,הלאה תודעה ילג לש םהיתורבק תא םיחהופ ונייה ונחנא : ונמצע

 ןושלו הפ םימש ונייה ונחנאו םתוא םיאיבמ ונייה ונתאכנ-תיב לא
 תישענ ונתכאלמ --- "וניכז,ש וישכע . םלוכ ויה ונלשו וללה םימלאל
 תוריפח .םירפוחו םיאב םיניפ | ,םינמרג  ,םילגנא : םירחא ידודלע
 תא םישקבמ ,ןויצדרה .ילגרל ,חלמהיםי יפוח לע ,חלשל .תחתמ
 םישקבמ ,םירפוח ,וזנגנש םילכ ,תוחול ,תונורא ,המלשו רוד ירבק
 םימי םהב םילפטמ :םה .םהיתאכנהיתבל לכה תא םיאיבמו םיאצומו
 רבכשב ויהש םישעמ לע תונמאנ תוידע םהיפמ םיליצמ ,םינש לע
 , םלוכ .םה םהלשו --,םימיה

 השוע איה הזה :םויה דעו םעל ונתויה םוימש ,ונל שי .ןושל

 תורוהה : לכ ךשמב .התיהש .איהו  ,םלועב תחא הבימח  ונתיא
 ונתבאלמ .חתיה ,וניכז = אל וליא , ונחור תוצופנ לכל  זכרמ-תדוקנ

 הומל.  תוימדקא םידסימ  :ונייה ונחנא ::ונמצע \ ידידלע תישענ
 ,םיברה תוצוצינה לכ תא םישקבמ ונייח .ונחנא  ,תימואלה וננושל

 ופלא = חו .ונתוא- .בבופה קירה .ללחב ודבאו .הנממ :וזתינ  רשא
 ,םשרש% םתוא םיריזחמו = םיאצומו  םישקבמ -ונייה -- .,םוגש
 ,םייוטבה תא םיאצומו ןושלה לש הירתס :יקמע תא םילוד ונייה ונחנא

 םיעבוקו ,ונתאמ יחכשנש ,םילמה :ישוריפ לע םידמועו .,ונל ורבאש
 -ילבבו םיעדויב .םתוא ונללח .ונחנא .רשא ,םיתמאה םינונגסה .תא
 וישכע ., ונליבשב הלרג .,הכותמ :הֶלָהג .ןושלה התיהו -- ,םיעדוי
 ,ןש קורח) הינפש + םירחא ידי.לע תישענ ונתכאלמ -- "וניכז,ש
 לע ,תירבעה .ןושלה ירקחל .הימדקא .תדסימ 6 הינפש :םדא"ןב
 ,תילוטקה היפנבה לש "הביבח הגב, ,,וסנופלא דקוש הימדקאה רוסי
 תסנכ:תיב :םינפל . שמשש > ,קיתע .ןינבב הנותנ אחת  הימדקאה

 םינהכ
 םייח וגיתובא תובא תא .ולצ .םהיתובא .תובאש

 ,וניערומו ,ריביבקלרבגה תודג לעמ 'ושרוג םרטב םידוהיל
 ,םירוחש ישובל

 9 . <- םלועה

 . תאזה הרותהו .;תירבעה .ןושלה .תרות תא ורקחי ,וחמלו ,שאה לע
 ..:םמש  לע---קרצבו--תארקנ .היהת

 תא .והמל יכ לע  םימבו שאב וניתובא ואב םינשב .תואמ
 ,היפ לע  םהייח .תוחרא תא = ורדסו .ויתווצמ | תא ורמשו- רומלתה
 5עמו םיטנמלרפה תומב  לעמ םוי םוי :ונל םיריכזמ התע דעו

 םויה דע ול ןיא * תאז:לכבו ., דומלתה "ןוע, תא םינותעה ידומע
 ,.ווארכ  .תואינשמ הפונמו הנומ דומלת לש תחא .האצוה וליפא
 האמה ןמ ,םינש תואמ עברא .ךשמב .ירהש ,רבדב אלפ לכ ןיאו
 םימעה ,ינוטלש ויה ,הרשע:ששה האמה ףוס דעו הרשע:שלשה
 םשל, םיערוקו םיפרוש ,רומלתב  םתמח תא םיחינמ םיירצונה
 םינושארה  םיסופדה  ןמ * םירפסה = תאו = ריח:יבתכ תא "הוצמ
 חור לע  הילכ  םיאיבמ פה  ךכ ךותמ יכ  ,םבבלב .םיכרבתמו
 ילבב ם"ש 'לש רחא רי:בתכ קר רייתשנ ולוכ םלועה לכב , לארשי

 תנשב) הנש םיעבשו תואמ שמח ינפל .בתכנש ,דומלתה והז ,םלש

 * , תובלמה לש "הקיתוילביבב = ,ןכנימב רומשהו  (יששה ףלאל בק
 ףרנוילביבה הז די:בהכב הנושאר .שמתשנ ךרעב הנש האמ :ינפל
 ץיבוניבר ניר "ר לחה הנש םיעברא ינפלו ,יאלוזאה ונלש .לודגה
 תואחפונה תא ""םירפוס יקורקר, .תועוריה ויתורבחמב ןבלמו ררבמ
 ,ונודיב = םייוצמה  םישה ירפס יבגל רי-בתכ = ותוא לש \ תונושה
 קר עינה .תולודג תורבחמ רשע-ששבו  ,םי 5 ל א ל הלוע ןרפסמש
 :ונמצע ידי:לע תישענ ונתכאלמ התיה ,וניכז אל וליא . , ,יצחה רע
 ' ילתכ .ךותמ הוה יריחיה = ריהדבתכ תא | םיאיצומ | ונייה  ונחנא
 לכל וז הבוט הנתמ | םינתונ  ונייה | ונחנא = ,הרזה הקיתוילביבה
 רפסה ותוא לש וקמע .לכ לע דומעל םילדתשמה ,דומלתה ירקוח
 -- ."וניכז,ש = וישכע ,ונתמוא .חור .ףקשנ | וכותמש | ,אלפנה
 תאצוהו קארטש 'רוסיפורפה .םיאב = :םירחא י"ע תישענ ונתכאלמ
 תוקתעהב = דיה-בתכ | ותוא . םיאיצומ םּהו ןדילב .העודי  םירפס
 לובי רקוחו ' םכח לכ היהיש ידכ * ,תוקודמ תר יפרגוטופ
 רובתכל רבכ הז + ,עודיכ ,ושע ךכ .שממ  דיה"בתכ :ךותמ דומלל
 "בתכל וישכע םישוע .ךכו  ,םיינויו םיאמור םירפס לש םיקיתע דו
 ,םירחא םא יכ :,םישועה ונייה ונא אלו .ונלש םישה לש קיתע די
 ...םמש לע םא יכ ,הכאלמה ארקת ונמש לע אלו

 +, .'ידמ  רתוי הלודג =. "ונתוכמ, איה הלודג .חמכ ,יוה

- 

 \ ה

 .יקסניצשל .בקעו

 + הָיִרְיִושְּב םידוחיה םיִטְנֶדּוטְפַה
 " ר"ע  הלאשה לרוג םג התיה  ךכ ונייח תולאש לכ לרוגכ

 :.ולפט ונינקסעו ונירפופש ,הרותב םיקסועה וניריעצ לש םהיתודיתע
 ןמ שיא שיא ,ולפלפתה ,וחכותה .םידחא םיחרי ינפל הב

 ---ונתלגעו , ידו --- ,תוזרפהו תומזגה ורבח ירבדב אצמ םיחכותמה
 הצבב * םיעקושו םיעקוש הינפוא אלא ,המוקמב תדמוע איה ןיא

 . . הכוכרה

 ץפח--הלאשה . הרתפנ אלש--הדבועה םצע לע .אל םלואו
 לכ  רתפהל ונהינ .אל .וגיתולאש 5 כ ש רשפא ,םעפה רברל ינא

 . .,רינהל.ינא הצור לבא . העיריה איהב ה 5 א ש ה הרתפנ אלש ןמז

 דוחא :,יאלט = יבג לע יאלט .תחנה ,תצקמב הרזע = תניתנ םנש
 .םיחרכומו .םוביח .ונאש .,וז הרובע םגש --- ,ןקוזחו .תורוזפה .תוישה
 תא יתורה .אשו ךכופלו ,רטשמבו  רהפב .תישענ .הניא ,התושעל
 ,ונרבעמלו ונלמעל .היהת .אל .המוקתו םיפיה וגירבה .לכ



 םיררבמ .תישעמ הדובעב םיליחתמש רע ,םלועבש גהונב
 ,.רֶמוח  םיפסאמ . רמולכ ,ךרוצ וב שיש רורב הכלהה ףוג תא"
 ותוא םיררסמ ,םיחמומ ו םיאיקב לש תער-תווח .,םירפסמ  ,תועידו

 ידיל םיאב ךכ ךותמו  ,קומע ןויע וב םינייעמו האנ  רורס .רמוחה
 םיחכותמ + ונאו , םיעודי םישעמ חרכהב תובייחמה תועורי -.תוחנה
 דופי לע = םילפלפתמו = ריואב = תוחרופה תורעשה | רוסי .לע :ונא
 הנה .ללכ םהב ספות ישממה רורָבה ןיאש ,אמלעב .בל-ירוהרה

 ונא םיעדויה | .הרותב םיקסועה וניריעצב ונרב הברה ,ונרבד + =
 תוטיסרבינואב הלא  וניריעצ .לש םר פס מ אוה המכ ,פ"הבל

 םיעדויה + קרפל קרפמ םרפסמ .הברתי וא טעמתי םא +ל"וחבש
 םישעמה, םה .המו הלאה םיריעצה לש ירמה םבצמ תא ונא

 תא ונא םיעדויה = + תורזעתהה  .ןבומב םמצע ןיבל םניב םישענה
 ןיאש ,יל .ירב + הלא וניתונבו ונינב לש םבל-יכרעמו .םחורדתוגה

 תולאש לע בישהל לכוי רשא ,רחא ףא ונינקסעו ונירפוס לכ .ברקב =
 תושעל לכונ ,אופיא .,ךאיה . שממ הב .שיש הבושת הלא תוירוסי = =

 ונינפב  רנופמו : רוגפה ,הז .עוצקמב שממו. תלעות וב שיש רבד
 +תומתוח העבשבב |

 תומוקמב .םישרודו = םילאוש טנמא וליחתה .הנורחאה הנשב

 םבורש  ,היסור  יאצוי םיטנדוטסה בצמ לע  ץראל-ץוחב םידחא

 קר "הפי ההתלע התע תעל לבא .עוריכ ,םה םידוהי .לורגה

 תנתונה  ,תאזה הטיקנאה תואצות תא . רבלב .תינכנימה המיקנאה
 וניטנרוטס לש ירוטלוקהו ירמחה .בצמה רורבל -עגונב בה .רמוח
 ,ארוקה .חכוי .זאו  ,בורקב "םלועה,ב םסרפנ = ,תוינולוקה  תחאב |
 וכרענש תוטיקנאה ..תאזה הדובעב שי .תיתמאה תפוז ןמ .המכ |

 ,ןיבפוה ןהל .ןואש םינבאכ םינביכראהב  תוחנומ .תורחא ת תוינולוקב | =
 / ,.ללכ " רבדב :וליחתה אל. ןיידע תומוקמה בורבו
 םצעב תואיקב = ,ףסכ--תאוה  השקהו תיניצרה הָדובעל .םיצוחנ
 םאו  .וז. הדובעל עורי ןמז - בירקהל .םינכומה םישנאו .הדובעה
 הרמב :םיוארה .םישנא םיטנדוטסה תוינולוק ךותב אוצמל .רשפא =
 .ןיא ףסכ הנה ,ןמזו חכ הל בירקהל םינוכנהו .וז הדובעל העורי =

 התואל םיוארה םישנאה לש .םסיכב היוצמ .תכתמה .ןיא ןפוא לכב =
 . הב םוצורו הדובע =

 יסח + תֶאזה הצוחנה  הדובעה ןמ .שאיתהל ךירצ = ,ןכבו =
 תריקחל הדוגא היסוחב דסיל ,ונתעד יפל ,רשפאו רשפא !םולשו
 םיעצמאה : תא םג אוצמל לכות הדונאה התואו ,וניטנדוטס בצמ
 ,הזכ דסומ תואיצמב רבכ שי ילואו  .התרובעל הל ושרָדי רשא

 .םידוהיל היפורב הובג רפס:תיב דוסיב רבדל רקתשא וברה ירהש |?
 םידיחיה .םתוא וא -- .דָחומה ותוא אנ עדי ,רבדה אוה ךכ םא =

 אלש ןמז לכ תישעמ הדובעל םישגנ ןיאש -- דסומ ןיעמ םישמשמה
 םיטנדוטסה 'תוינולוק לכ טעמכ .הלחת בצמה יטרפ לכ .וררבוה
 םג בור י"פעו תויללכ ,ןהלשמ תויצזינגרוא וזיא ןהל שי. ל"וחבש |
 תוינולוקה לכ םע םירבדב אובל  תלוכיה אופיא שיו  ,תוידוהי |
 -= + ןיגבה תרובעל תמדוקה רורבה תדובעב ןפתשלו

 תועידיה תא וניארוקל .רוסמל ונחנא םיצור הז .ונרמאמב
 תועידיה . הירציושב רשא םידוהיה םיטנדוטסל עגונב ונידיב שיש
 ןהל שי ,תוכיאהב אלו תומכב קר 'תועגונ ןהש ייפעא = ,וללה | <

 הלּודנ ררס לע עודי גשומ פיהכ5 תועבוק ןה רשאב ,בושח ךרע =
 . הירציושביונל רשא םיטנדוטסה תחפשמ לש <

 םה המ ,דיגהל ונילע תועיריה  ףוגל  רובענ םרטב םלואו

 דייווש ריפ טפירשטייצ,ב . וניתועידי תא ונבאש 'םהמש תורוקמה +
 י'ץייווש . רעד ךוברהאי .סעשיטשיטאטס,בו  *"קיטסיטאטס עשיראצ =

 .לינואה לכבש םיטנרוטסה פס לע תועירי הגש הנש קואכימ
[ 

 :םורבד

 . םהידומלו  םהיתוצרא
 -וטפה לש םתוימ וא ל לע דומעל רשפא-יא ולה תועידיה ןמ לבא
 םיטנדוטסה רפסמ תא .םג םהיפ-לע תעדְל רשפא:יא .ןכבו ,םיטנר

 ,םנימ" ,הנידמה לש תוימדקאהו תוטיסרב

 שיו == ,םיעדוי ונא: םלואו\ ..םידוהיה

 ,וז העיריל

 תויביטקייבוא .תוחכוה םג
 היה ,ריצולוברה ירחא רמולכ , תונורחאה םינשבש --

 םיעשת דע  םינומשמ "'םיסורה, םיטנדוטסה .ברקב | םידוהיה .רפסמ
 רע םג הלוע םידוהיה רפסמ היה .היצולוברה ימי" ינפלו  'צורפ
 העורי הרמב הברתנ תונורחאה םינשב) * ,'צורפ םיעשתמ רתויל
 םניא םינלופה  םיריעצהש םושמ = ,םינלופה \ םיטנדוטסה .רפסמ
 הדבועה איח תיסופט \ (.תיאשראווה  הטיסרבינואה תא םירקבמ
 התיבב הריד ול רכש יסור טנדוטס : םיטעומ םימי ינפל יל ורפסש
 לש ןוילנ .ונועמ .תלעב תאמ טנרוטסה לבק  ':תירציוש השא לש
 ריזחהשכו - :,תוליגרה .תובושתה :תא ןדגנכ םשרו  ,גוהנכ . ,תולאש
 השאה ההמת "יבלפוברפ, רמאנ תרה ד"ע הקירבורהבו :ןוילגה תא
 ...'םה לארשי תד ינב םיסורה לכ ירהש ,ינודא ,תיעט יאדו, :הרמאו

 חמ\ יפכ ,ללכב | םיסורה ד'ע תועידיה תא איבנ ךכופל
 סחיה תא חכשי אל ארוקהו ,םירומאה תורוקמה ךוהמ ןונבאשש
 ..םיסורהו םיהוהיה ןיבש" ירפסמה

 :םיסור םיטנדוטס ואצמנ תוירציושה תוטיסרבינואה לכב
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 :וטסה רפפמ תא הארמה ,הנושארה הרושה תא  ליבקנשכ
 תנשב םרפפמ תא הארמה ,הנורחאה הרושל 1890 תנשב םיטנד
 הנומש יפ הירציושב לרג םיסורה םיטנדוטסה רפסמש הארנ זא ,1
 ,תקפסמ הניא רבלב וז הלבקה לבא... םינש םיתשו םירשע ךשמב
 ץוחנ תמאב .ותומלשו ואולמ לבב לּודְנה ןויזח תא הלגמ הניא רשאב
 1909 תנש דע--םינמז ינשל הילע ןינד ונאש הפוקתה לכ תא קלחל

 םיסורה .םיטנרוטסה רפסמ .ךלה 1909: תנש רע .1909 תנש ירחאו
 תחפנ הבש 1896 תנשמ .ץוח) קספה יילב הברתנו  הירציושב
 ףכית הלודג .הדמב .תאזה תוברתהה התלע דוחיבו ,(םינשב םרפסמ
 .שיא 8888 רע רפסמה עיגה 1906 תנשב -- חוצולוברה ירחא
 הטעומ הרמב רפסמה .הברתמ .הכפהמה תנש :ירחאש םינשה יתשב
 רפסמה רוי 1911 תנשבש דע הדיריה הליחתמ 1909 תנשבו ,דאמ
 1904 תנש לש רפסמה ותואל = רמולכ | ,שיא 1589 דע ץיגמו
 אלה % הריריל ומרגש תובפה .ןה המ  .בל"תמושתל יואר הז ןויזח
 ועבק = ,הסאקו  ץראווש 5ש םתלשממ תונש ,תונורחאה  םינשב
 ,תונשיה תרימשב .רתוי םיקדקדמו .םידוהול תושדח תולכגה היפורב
 תנמ לע ליוחל 'םיכלוהה .וניריעצ :רפסמ ךלוהו :תחופ .תאז לכבו
 תובסה ,ונתער :יפל ,ןה םיתש  :.םינוילעה. שרדמה-יתבב רומלל
 ,היסורב םושנל םינוילע שרדמדיתב תחיתפ ,תישאר ..ךכל ומרגש
 ; ומכו  ,הירציושב ונלש \ תוטנרוטפה רפסמ  תומעמתהל םרגש חמ

 , קרו ףרוחה .רטפמס לש \ םורפסמה תא ונאכה  םינשה לכל עגונב (*
 ל --,ץיקה רטפמס לש םורפפמה תא ונאבה 1011  תנשל ץגונכ
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 הירצוושב :תודמולה .ונלש תוטנדוטפה רפסמ לודנ הטמל הארנש
 ירחא תונושארה םינשב .הירציושב םידמולה ונלש םיטנדוטסה רפסממ
 תוטנדוטס וראשנ  ןיידע היסורב 'םירומאה שרדמה-יתב תחיתפ
 וליחתה רבבש הלאש םושמ ,הירציוש לש היתוטיסהבינואב הברה
 תוריעצ לבא .ןדומל-קח תא ןאכ רומגל  םג וצפח ןאכ ןדומלב
 תורמוג  תומדוקהו ,רכזנה םעטה  ינפמ ,טעומ רפסמב תואב תושרח
 הזה דחאה םרוגה םלוא .תוטיסרבינואה תא תובזועו ןהידומל תא
 וניטנדוטס רפסמ לש הדיריה ןויזח הא ודי לע ראבל קיפסמ וניא
 םרפסמ א יבהל ךירצ היהש ,רחא םרוג שי ודגנכ ןה .,הירציושב
 םילבקמ 'ויה ,ןכל םדוק םגו ,1905--190? תונשב .הילע ידיל
 ,העובקה "המרונ,ה לע הלועה רפסמב תוטיפרבינואל םידוהי .היסורב
 םיריעצה לכ טעמכש רע ,ןוגה רפסמב --תודחא  תוטיסרבינואבו
 תוטיסרבינואב םוקמ םהל ואצמ ינוכית רפסדתיב ורמגש םידוהיה
 ,תולבגהה תרימשב דאמ םירהמנ .תונורחאה םינשב ,ךפיהלו .תויפורה
 רועשב וליפא םידוהי םילבקמ ןיא היסורב תודחא תוטיסרבינואבו
 לש "ףדועה, תא הז י"ע .טעמל ידכ ,םליבשב העובקה "המרונ,ה
 , םיכלוהה םידוהיה םיריעצה רפסמ ךלוהו טעמתמ ז"כבו .תומדוקה םינשה
 א 5א תאו ןיא | .םינוילע שררמדיתבב דומלל = ץראל-ץוחל
 .הטיסרבינואל הקושתה ונבוחרב הדרי ללכבש
 ,אל וא הוה רבדה ונל אוה בוט םא  ,ןייעל םוקמה ונתא הפ אל
 ,הימואל .הדירי וא הילע ללכב ונל םיאיבמ םימולפודמ ונינב םא

 ,םולפידל הקושתה הלחמש ,הדבועה לע תוארהל 'אלא ונתנוכ ןיא
 הרוצ השבלו לארשי תיב לכ תא  תונורחאה .םינשב הפקת רשא
 ,טאל-טאל תרבוע ,קוחצ תרהועמ םג .תובורק םיתעלו המיענ-אל

 לודגה םבורש ,וז הדבוע םג שיגדהל םיבייח 'ונא ינש דצמ לבא
 ,םידימאו םירישע ינב םה .הרותב וישכע םיקסועה = ,ונירועצ .לש=

 לכמ בר .קחרמ םיקוחר םהו  ,הרזה הרוטלוקה תציחמב = וכנחתנש
 לש עוריה סופטה ותואו ,םיידוהי .רוחיבו םיירובצ םילאידיא ינימ
 לעופב םיקמה ,חרותה לש הלהאב ומצע .תא תיממה ,ידוהי טנדוטס
 ירקיעהו ישארה םרוגה היה רשא ,"לכאת חלמב תפ, יווצה תא
 איבה רשאו םידוהיה * םיטנדוטסה ברְקב תוינחורה תוסיסתה לכל
 טנדוטטה לש םופטה ותוא=-, וז הביבפל  תוימואלה :תועיבתה תא
 דוע  אוצמל .ןיאש טעמכו וניניעל  עוגו ךלוה טסילאידיאה ידוהיה
 ,שרהמה-תיב ילתכ ךותב ותמגוד

 .(אובי דוע)

[ 2% 

 .ןאמביפ בקעי

 .םיריש
₪ 

 דָנְו יִנָא ףלוה םיִבר םיִמָי הָ
 ,יִלְקמ הָו .הֶלּודְנִה ץֶרָאָּב
 וראָוצ תקְלָחְבְו שָבָי אוה ,וטיִּבַה

 ,ידוחנ יָת ומתחְנ ותפלק קרב
 םיִריִהְּבַה ויָתּותוא שָמָש וב ןָּפָיַ
 ,ללוהה םקָחְשמ ּוקָחְש וב רַעָסְו םיִמָשְנ
 לָהְי וב שרָח תונורכו הננ א

 ו 5 % . %

 5 , 35 םלועה , ' חל ןוילג /

 ; קד ול .םיִחְרְפּו םיִבָשָע חיִרְו
 יא תא לא הָפִא כ בֶרָע תַמְמְְבּ
 ,תיקוחרה תוחורה תִוָמָה עמשל ןיִמָאַא שי

 : 6 ,יִלָבְלְּב עפ ריִחְּבה םָיה דָהְ
 2 ! = בד יִל הָלּודְגה ץֶרָאְּב יופצ דוע :עדֶא וא
 7 רקּבַה רוא דעו - ועל דוע שי

 םיבְחרה םיִלנה תוהגְנ יל םיִרְע

 .ינָפשו .םֶליִ מַה
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 ץִנִה לק מר קר .םֶדּוס יל ולג .אל םיימה
 ' ,ןַמָאְ חטביו .יִבָבְלל םעפ
 0 ,שָרִח יכרד לע רואָה לפיו
 , דָעורְ 0 רוא

 - : ב .תוניגנמ

 | ,ץֶרָאּב תֶכָלְל חמא כ לע
 0 . שֶדָח רקב יִמדִמּד לָּכ םֶע יִל בוטו
 "9 -וקָתְרַמל יניִע תאש
 2 שָרָח לָּבַאְתַה הָעיִקָש לָּכ תוחוה םעְו

 5% ,ּלָח יִכ םי לַע
 םיִרָז תוליִלְּב םִג יִּתְדַמָל חטבו

 ;םיִלְלּצַה םָע לכ תֶכלְו
 ןיִרוחְּב בָחרַמּו שמש" קר יִתְבַהֶא בהַא ךא

 ןֶמְמָל תוליִצְמַשמ ,תונימימ הָבְרַע .תוחּורו
 ,ןָּכְרִד לע שפי רֶשֶא לָּכ תארקל תוחַמשּ

 ,םיעונצו  םירוחמו דֶדָב ינכוש םולש לע יִרישְ
 0 , נמו םייחל .עָנּפִמ םֶתּוִדִמ םיִכרְה
 | . ובל תעדמ = םיִפָ

 , םכילעדםולש

 .ורבָחַ ראן
 (יםיבלוהו .םיתחופש םיסופט)

 ו
 .ךֶלֶפַה-רש יִצָ

 -תיבב רשא ,שָמשה לש :ויונכו ומש הז -- ךלפה"רש יצנ
 ,ונריעב 'קיתעה שרדמה

 תוצופתב 'רשא .תושרדמ-יתבו .תויסנכדיתב .ראשבש רשפא

 ! , .קיתעה שרדמה:תיבב םלואו ,ךכ-לכ הפי םישמשה חּכ :ןיא .לארשי
. \ 
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 . דחי םיתבה"ילעב לכ לש םחכמ שמשה חכ הפי ונריעב רשא
 ,שמשהל םיתופכ םלוכ ונריעב םיתבה-ילעב לכש אלא רוע אלו
 . וננודא אוהו וידבע ונא ,.ולוע תחת םינותנו וינפל םיענכנ םלוכ

 -תיבב :ררתשהל תיב-לעב - םושל חינמ וניא שמשה | יצנ
 ,רמוא שמשה יצג ,ולש ךותב השועה םדאכ וב תושעלו שרחמה
 ךנוצר :..וב םירופא לוח-ירבדו .אוה שודק םוקמ שרדמהדתיב יכ
 רפסל .ךנוצר  .קושב רברו ךל =- ץרא-ךרדו רחטמ יקסעב רבחל
 + לירבהל  ,ץחרמהדתיבב :רפסו .ךל -- אקיטילופו הנידמ ינינעב
 תעשב ,תבשב וליפא הפ תוצפל יצג ךל ןתי אל שרדמה-תיבב
 וניאו שיא ינפ אשונ וניא ,זראכ השק הז יצג ,הרותה תאירק |

 יב םגו יחרומה לתוכב בשת יכ םג ,םילודנב וליפא דובכ גהונ
 יצנ לטבי אל -- ךתילטל ףסכ לש תורטע הרשעזהנומש תישת
 וליפאו ,ריעב ןושארו שאר היחת יכ םג , ךנוצר ונפמ ונוצר תא
 ךיפ .תחתפש :ןויכ --- ,ומצעבו :ודובכב ריבגה :לושֶההעשוהי בר
 לוקו ןחלשב המוצע הקיפד עמשת דימ ,רבר רברל שררמה-תיבב

 . ךינזא יתש הנילצת יכ רע--'! יס:סיה, : המרכב \ארוק
 רשא .םירפסה-ןוראמ :רפס לוטיל  ךבל | ךאישי .אמש וא

 יכ ,ךל חטבומ | ,העובקה העשב והריזחת אלו שררמה-תיבב
 .ץק ןיא רע םילוזלזו תופרח שמשה יצגמ לחנת

 ,הרותל ךתולעב ,תבשה םויב רדנל | ךרקמ הרקי אמש וא
 אלו .,םיינעל 'תוטורפ י"ח וא  ,שרדמה-תיכל .תורנ ארטיל .יצח

 לטבו ךרבס :רַבָא דימ , תבשה רחאל ףכית ךרדנ תא םלשל הבאת
 םא דע  טוקשי אלו חוני .אלש  ,שמשה .יצנ לע .הקזח .. ףיופס
 , לגרה תא התא טשופ יכ ,ריעב ןיטינומ ךל .אוצוו

 ,ךמצע .תוחילשב והחלשתו יצָג ינפב ךינפ זיעה אמש וא
 :רמאוו עמשיו .בישקיו ךדגנכ  רומעי 'זא  ,שרדמההתיב יכרצל .אלש
 םוקמה לא ךל:ךלו ךמצע הא חירטהו ךילגר לוט +ךל .שי םילגר,
 +,."'תרמא רשא

 , םימיה לכ ונהנמ ךכו שמשה יצג לש ובימ הז
 יצנל תועמשנ :ןניאש = ,רועב = תוירב ןנשי ןכדיפדלעדףאו

 ,םה \ םירוענהדינב .וללה .,ןהילע .ותורמ תא תולבקמ ןניאו שמשה
 ,ןבר = תיב :לש תוקוניתהו םירוחבה ,רודבש םינפההיזעו םיריעצה
 ןיאו .םהל ןודא ןיא .רשא  ,םיררוסה םינבהו : םיבבושה םירענה
 םידרוי ,םילולעת 'ינימ :לכב הז יצגב םה :םיללעתמ , םחורל רוצעמ-
 א% רשא ,םישעמ ול :םישועו ונמיה ותמשנ תא םילטונ ,וייחל

 תאו | תונחלשה תא ו5 םיכפוה  :לשמל | ,לארשיב ןכ הָשַעְ
 םיחלושו רויכה  יפ תא םיחתופ , םיאור ןיאב םהיפ לע  םירומעה
 שררמהדתיב לש = :תיטנולאה תא . םילטונ . הצוחה .םימה \ תא

 תורמגה יפד לע בָלַח יפטנ םיפיטמ .םירשק:םירשק התוא םישועו
 תלפת תא להקה ירודפ לכ ךותמ םישלות , שרדמה-תיבב רשא

 -תיבב חתופ התאש | ,רורפ לכ יכ דע ,הינשה "קרופ םוקו,
 הנושארה  "ןקרופ  םוקי, תלפת אלא וב אצומ התא"יא ,שררמה
 י:ךמלב

 שמשה יצנ הנעתמ וללה םיעורפה הרובחההינב ידידלע

 םה5ל ברוא והירה ךכיפלו = .וייחב .םנהינ םעמ םעוטו םירתסמב
 .םשפתל ידכ ,דימת םהירעצ רמושו םהירחא .טיבמ ,םימיה לכ
 חטבומ -- שמשה יצנ ידיב לפנו זחופ רענ לש ולומ  ערתא .םאו
 איצוי אלש ,יצנ לע הקזח .הפי ןיעב וקלח תא לבקי יכ .,ול-
 :הרוקע ןזוא אלבו הרובחו עצפ אלב דפלנה .רענה תא ודי תחתמ .

 ,השירדו הריקחב הברה ךיראהל שמשה / יצנ לש וכרד ןיא
 ,ודיב לפנו יצגב לקתנ יכ רענ . ולא םירברב אצויכו- תודע-תייבגב
 אלא הנקת ול = ןיא--- ,םיינע :ןב וא אוה | םירישע ןב םא
 + יחל"תכמב

 + רבד ותואל .אוה החמומ יחל תוכהל עדוי שמשה יצגו
 0 צ [ \

 םיאצוי םיצנ --  הרירומו וז. ודי תא םירמ אוהשב .ול םיצורח-דו

 תחפשממ ואצומו  ,אוה .הרובג .לעבו .חכ לעב ידוהי  .התחתמ
 ,םןנצו .קר ..ול רדה אלו ראות אל .ןיע-תיארמל יכ ףא . ,םירובג
 תובע :,ןה תובע = תואפ = ויתואפ .יתש קר  ..רבלב תומצעו רוע
 תורוחש ול םיניע יתשו . ,ולוכ רוחש ומצע אוה ףאו .  תורוחשו
 תושבכנו תוחרומ אלא  ,שיא .ינפ לא. תוטיבמ ןניאש = ,תומעונו
 רוחשה .ומפשו .םומא ומטוח .,תולפונו תומונצ ויתותסל . עקרקב
 םהשכ | ,וללה .םיקהבומה \ םינמופה לכ | ..ויפ .לע הסכמו דרוי
 ועבטב אוה ער םדא יכ .,שמשה .יצג .לע םיריעמ ,דחי םיפרטצמ
 . תוירבה תא אנושו

 וילע ..םינגסנו ריעה .ישנא  וילע םירמוא -- ."עשורמ עשר,
 תא .םיעכהל אלא .יושע ונוא .הז שמש ירה . . ומוקמב  שיא-שיא
 הלשממה .לכ .. תעגמ . ודיש ןכיה רע  םהל רצהלו . םיתבה-ילעב
 תעד לע .וישעמ תא .השוע  והירחו ,ול םילעב ןיא | איה .ודיב
 , וחתופ .אוה ---  .שרדמה-תיב תא חותפל הצור . אוהשכ מצע
 םיעיגמ - ףרוחה = תומושכ =. .ורנוס .אוה -- ורגסל הצור  אוהשב
 וינפל ערכת םימעפ עבשו . .,ודסחל קוקז התא ..,תרבגתמ | הניצהו
 אהת רשא שיו  .שרדמה-תיבב רונתה .תא קיפי םא דע ,הוחתשתו
 םיתעבש רונתה תא קיסיו- םואהפ . םוקי זא ,וינפל  ןוצר תעש
 . םוחה ינפמ דומעל .הירב .םושל רשפא-יאש דע ,העבשו

 סופיו .וצנ לא .ןנחתהל אובי יכ לארשימ | ינע ,לשמל ,וא
 שיאל ןתי אל שמשה .יצנ = :וינונחת אושל -- .הצרא םופא וינפל
 רמוא והירה -- ,שהקהכ וניא ..שררמדתיב, ..שרחמהדתיבב .ןולל
 .םחר עדי .אלו ,הצוחה ינעה תא שרגמו

 דיב ותלשממ | תא :יצג :גהונ ..,םוארונה .םימיה םיעינמשכ
 עורי==-"ךילע< אנימ-הררועהנ- .שמשה וצנ לש .ובלב .םא = -.המר
 ףךנב תא בישוהל ךריב הלעי אלו .רפוכ לכ ךק ליעוי אל יכ ,עדת
 וא  ךנב .יכ ,ךל חטבומ .. ה תא .ץופחת רשא םוקמב ךנתה תא וא
 תונעטב  אובת םאו .או ה  ץופחי רשא םוקמב בש בוש ךנהח
 ;רמאוו .הז ךל .הנעי ,יאבגה ונפל

 י ,.ךלפהדרש לא .ךל --
 וצנ לש וינפב ,שמשה יצנל = ךתוא אוה חלוש יכ ,תעריו

 -רש 15  םוארוק .וינפב .אלשו  ,ה תא  ןושלב .וילא .םירבדמ
 ,יך ליפה

 ,התא הצור .םיעינמ- תוכוסה ימישכ ,גורתאב ןידה אוהו
 אלא .רקוב דועב ךתכוסל גורתאה תא ךל איבו שמשה יצגש
 רעוג התאשכו .ךכב וניא יצג :לש ונוצר , ךכב ךנוצרש ינפמ אקוד
 :םינשהיפ ךילע ולוק תא םירמ והירה ,וילע ךלוק תא םירמו וב

 !רתוי דוע ךל יתיכח ינא ! תוכחל התא לובי --
 .יאבגח לא הער ותבד תא איבהל שרדמה:תיבל אובת זא

 : םינוא-ןיאב ךל הנעי .יאבגה םלואו
 %ךלפה-רש דגנל הצע שי םולכ --
 ןידה אוהו  .העיגמ הבר:אנעשוהשכ ,תונעשוהב ןידה אוהו

 נחל הרומש הצמב ,םירופל \ רתפא-תליגמב ,,הכונח לש תורנב
 שמשה יצג , יצג ידיב לכה  .שמשה יצג די .זועת לכב .  חפפה
 < .ריעה לכ לע לשומה אוה ,ריעה לש הנורטפו הגיהנמ .אוה

 יפדלעדףא - ,הנעתמ :ריעה = .ודי תחת הנעתמו תלבוס ריעהו
 החנמ ןיבש העשב , בוטדםויב וא תבשב . תונעתהל הנוצר ןיאש
 ,םיחיסמו םיפופצ םידמוע , שרדמה"תיבל םידוהי םיסנכתמ ,בירעמל
 -- שמשה .ינפמ  אריתמ שיא ןיא .,הלפתב וחתפ אלש ןמז לכ
 "תוא לככ החישב קופעל .שרדמהדתיב .יאב. לכל .זא .הנוהנ .תושרה
 .ותלשממו שמשה יצנ לע וכפי םירבדהו תובבלה וררועתי זא ,םשפנ
 לכהְו יאשחב םירמרמתמ לכה ,והער לא שיא םירבדנ לכה

 תולג ףראת .יתמ .דע .+יתמ דע  ?הנא דע, :הז תא. הז םילאוש

 ו ל שש ו : . ו %



 , < םלועה < ה. ותל ןוילב

 .ןינעה עקתשי הזבו ..,י+ ולוע תא אשנו לובסנ יתמ רע %הו ייצג
 ,םימשה ןמ איה הריזג וליאכ  ןוצר יהי .?םידוהי ושעי המ יכו
 !הָחְדהֶה ...ביואו רצ שיא ,ער ךלפ:רש םהילע הנמיש

 ךלפה-רש יצנ לדחְי זא רשא ,הנשב שי דחא םוי קרו
 ,הז אוה םימת םוי אלו .םדאה רחאכ היהו בשו ךלפ"רש תויהמ
 .אוה םירופכההםוי ברע םויה ותוא .תודחא תועש ,םויה יצח אלא

 תלפתל םיללפתמה ופסאתיש םרט ,הירחש תלפתל ףכיה
 גופסל שמשה .יצג לש ותושרב םפונ תא ורסמיו הלודגה החנמ
 בומדסוי ידגב שובל ולוכ ,הריעה יצג אצוי ,ודי-לע םיעבראה תא
 רפבל תיב-לעבל . תיב-לעבמ ךלוה ,תורדבתמ תובעה  ויתואפו
 : ויתונוע לכ לע .הליחמו החילפ םתאמ שקבל' ,םהינפ תא

 םכרובכב יתענפו םכדננכ םירבד יתחטה אמש ! בוט םוי --
 םכתא ךרבלו םכינפ תא תוצרל אב ינירה | , םיתפש-יוטבב
 + הבוט המיתחב

 : םירמואו ול םינוע

 ,לארשי לכלו ונלו ךל חלפי אוה:ךורב-שודקה .םתא םג --

 .םויה תרכ ,שבד-תנועב ותוא םידבכמו .תבשל ותוא םישקבמ

 .ח

 ,דֶרויַה .אָיְּוז
 וב הקרזש ,שולק ןק] לעְב ,םינפי ןבל ,ןקז קוה איה איסוז

 הרות םידמולה ,םירוחבה לכ םע שררמה-תיבב אוה בשוי .הביש
 שררמה-תיבב ותבישי הרות דמול וניא ומצע אוה אלא .'ה ינפל
 בולע אוה דדוב ,םש העובק ותריד .איה הלטב הבישי

 , אוה דרוי .אוה"
 .תסחוימו האנ .החפשממ ואצומ . ררוי היה ויבא .אוה אל

 . םירירא םלוכ .םירישע םלוכ ,םיריבג םלוכ
 .םירשע םיבורק  דרויה איסוזל ול שי ןיידע  וישכע םג

 ... םה ויבורק ריעבש םיבושחה םיתבה:ילעב לכ טעמב
 ומצעבו ודובכב לישָק:עשוהי .בֶר וליפאש ,רברל םילגר שי

 ּול ..ול .אוה ישילשב ינש | ,אוה איסוזו לש ורשב-ראשו ובורק
 ראבל .איסוז .ןוכג .זא-יכ ,ענר וילא עומשל לישָהַעָשוהי בר הבאי
 ,םהינש ןיבש .ןיסחויה-תלשלש לכ תא בטיה ראב ול

 -יבא---רמולכ | ,איסוז .לש ונקז-ויבא .ויבא דצמ ,תישאר
 ---רמולכ .לישההעשוהי בר לש ותנקו-ומאו ,יכררמ-םהרבא ,ויבא
 . < .וזל הז וסחיתה םהינש ,ליטָא-הנויפ ,ומא"םא

 םניא וללהו --- ןיפחוי לש וז תלשלש ול ליעות המ לבא
 ,תאצל וילע םיוצמו הבדנ ול םינתונ ?וירבד תא תולכל ול םוחינמ
 יאולה .ותנוכ םירישעה ויבורקל -- הרהטב םתמשנ אצתו יאְוְלה
 רוזחיו םהילע לגלגה ךפהיו יאולה ! םהירבק םיפיה םהיתב ויהי
 ותגרדמל ונימיב = הרהמב = ועיניו .יאולה. !הטמל ,הטמל דריו
 1 םלוע לש ונובר ,ותרימעלו

 ויבורק תא תלפוכמו הלופכ הכרב ררויה איסוז ךרבמ ךכ
 ול ונתי אל םהינפ .תא קרו ,דימת ול ורזעי רוזע רשא ,םירישעה
 םיאנושש ,םירישע לש םכרד ךכ .םבלב ותוא םיאנוש םלוכ .תוארל
 ,םה םיקיתע וללה םירבדה ,ןויבאה םהיחא תא םכלב םה

 תובדנ לבקמ  .שררמה-תיבב הלטב הבישי בשוי .אוה ירהו
 היה .חונ יּכ .,אוה עבשנ = ,.תוצרמנ תוללק ורסח-ישנא תא ללקמו
 םולכ לבא ..םימ .בואשל = ,םיצע .בוטחל = ,ךרפ-תרובע רובעל ול
 ? ןכ תושעל אוה יאשר

 האנ החפשממ רצנ ,םיבומ"ןב | ,אוה רוי ירה  ,תישאר
 :עשוהי בר ,םירירא םלוכ ,םירישע םלוכ ,םיריבג םלוכ , תפחוימו

 +. ,רל :אוה ישילשב ינש ומצעבו ורובכב לושה =

 .איסוז

 ו / - 0 ו
 שר ל ל

 אל ול שי הנושמ \ תחא לגר ...איה םומ-לעב | ,תינשו
 וינפל הקרזנ/ וז לגר -- .ךלהמ .אוהשכ  ..איה .המוקע  .םבילע
 טועבל = ןוכתמו .רמרמתמו | איסוז .סעוב .וליאכ ,המוד = ,הילאמ
 .תוירבה ינפב ולגרב

 רשפאו :,אוה םעוכ םלועה לכ לע .רימת םעכי סועכו

 םלוכ ,ערה-ןיע אלב , תאזכ ההפשמ : ךמצעב עגה . ותא קדצהש
 , ולא לש םדי ןיא םולכ -- םירידא םליכ ,םירישע םלוכ ,םיריבג
 ויכרצ .הא :ּול קיפסהלו םומה-לעב ןויבאה םהיחא תא םנרפל .תגשמ
 'לספסה .לע ןולק ,םיחתפה לע ריזההל קוקו .אהי אלש ,רובכב
 םיפסאמה | ,םירוה .םירוחבה רפחל | תופצלו .שְרְרמהְהתיבב השקה
 ,לוענל לענ םעפו שובלל דנב םעפ ול םיקיפפמו וליבשב תוטורפ
 םהיבאב חורה סנבי
 .לדשל .ודיב הלעש רע | ,עגי :תועיני | המכו חרט תוחרט המכ
 רבכ הנשיה .יהה) השדח הטופק ול ורפתי יכ ,ולא תא םירבדב
 ,(6! םיערק-םיערק  התשענ
 ריעה ינב לכל םיכירכת :ורפתיו .יאולה | ,ומצעב גארי .הריפתה
 (םיהזכא ::.הלןכש | ריע .! םיעשר הלוכש ריע ! לודג דעו ןטקמ

 - ! תאזה ריעה איה םודסכ
 תא: הנחנ יאדו .אזיכ  ,תנקותמכ הגהונ ריעה ההיה ילמלא

 -ןב ,ןקז קור -רוחב בשוי הנה .ותילכתל הגאדו וילע הבל
 ויה :ילמלא % ושאר ןיבליש דע. בשי יכ וצק המ--,רריש םיבוט
 זאחיכ ,םבלב םיהלא הוה .ילמלא | ,םינקותמכ  םיגהונ ריעהדינב
 : .. .ודגנכ רזע ושקבו ול וגאר יאדו

 -לע ,ךכ .ידיל םירבדה | ועיגישכ ,םירישעה ותחפשמ ינב
 ה םהל קוספיו יאולה --- אינודנ ול .וקספי םחרכ
 ןיא םולכ . ;...הילאמ ול אצמת אָצַמַה הינע הלב !עגנ לכו ילח לכ
 -ףאו : +םירוע ,םימלא ,םירגה , "ונממ םיעורג םימומ-ילעב ריעב

 + תונבו םינב וחילוהו םישנ םלוכ ואשנ ןכדיפ-לע

 המב לבא | .הברה םיצפוק ואצמיש יאדו ,איפוז לע ,וילע

 תא - סינכישכ + םירומא םירבד
 לעופה לא חכה ןמ ואיצוהל ובל

 העינהש הלותב שמשה יצג - ותיבב תרזוח ,לשמל הנה
 תא רָּבכְל שרדמה-תיבל האב איה םימעפ ,המש הנסא .הקרפל

 תא ןתיו ןינעה יבטב ושאר

 .תפת ,רשב-תאירב הלותב ,םילפפסה תא ץוחרל | ,עקרקה

 .- .. .! החור
 .םירי :יתשב איסוז תא | לבקי שמשה יצגש ,אוה יאדו

 ךירצ + דרויה | איםז | ימו שמשה "רצ אוה | מ יכ
 ותוא = ,וילגר  רפעב = קבאתהלו * .וינפל | ךרב = עורכל  אוה
 ' ךצונ .ךכל אל | !ויתובאדתובא-יבאב = חורה = סנכי | ,שמש
 : ותומכש | הזבנ שמש ינפל ומצע תא 5יפשיש | ,איסוז

 " אובת = ,רועה ינב = תאזל | וכי לא  ,רבדב .ליחתמה אחיו
 ונובר ,םוערה | םיורמה לכו = .ערילחו  הפגמו הפרש םהילע
 , ...! םלוע לש

 ליעה ינב לכ תאו ותחפשמ ינב תא ררווה איסוז ללקמ ךכ
 41 , הקרצב ותוא םיסנרפמה ,םלוכ

 וב םיכמותו = ריעה .ישנא וילע .םירמוא -- "הָרֶאְמִמ תערָצ
 בומ-םויו  תבש | תורועסל  ותוא  םונימזמ ,ובל תבדנ .יפכ שיא
 ףופ:לב-ףוס ירה - .םיתב:ילעב תבוח ירי . ודגנכ תאצל םיצמאתמו
 ,.,לגלנה  וילע ךפהנש ,םיבומ-ןב .,הז שפנ-בולע ,אוה .דרוו

 תא דחא םוי-  וחכשי \ .ריעה>ינבו .הרקמ הרקי םאו

 וניע = םישיו חיגשמ לאפר . בר  ררועתי זא ,ונמיה םבל וחיסוו

 : ,וילע

 ןיא וכ ל המדנ |. דימת זגורו סעוכ :ררויה .איסוז םלואו

 ' ..!ותנוכ .םמצע םיריחכה םתואל -- .םמאו

 : ימדל =-- תנתפל : רב-ול ונקי יב וא

 0 איסוז

 ,:רינב אל - .ודגנב ותבוח- ירו אצו 2 ל רשא ,ץראב םדא
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 והירהו ,חיגשמ לאפר בר אלו שררמה>תיב ירוחכ אל. ,ותחפשמ
 . תוצרמנ תוללק םלוכ תא ללקמ

 םוסחמ דרויה איסיז םישי זא רשא ,הנשב שי דחא םוי קרו
 . אוה םירופכה-םוי ברע םויה ותוא .שיא ללקי אלו ויפל

 רשא ,השרחה ותנתּב תא איסוזו שבול םירופכה"םוי ברעב
 -תיב ירוחב ול ושע רשא ,השדחה הטופקה תא ,ומצעל רפת
 גישה 'רשא ,טעמכ תושדחה ,תומלשה םילענה תאו ,שררמה
 ,תיבל תיבמ ' תכלל אצוי אוח 'ירהו ,היגשמ לאפר בר וליבשב
 םיבורק יחתפ ' לע ' ריזחמ ,ריואב המוקעה ולגרב .טעוב .אוהשכ
 לכ לע \ הליחמו החילפ םתאמ שקבלו םהוינפ תא רפכל ,םיקוחחו
 ,זגור ךותמ עמשנ ורוברו םעזנ וטבמ .ריסכ םירוח וינפ ,ויתונוע =

 : דימח וכרדכ
 םכדובכב יתעגפו םכדגנכ םירבד יתחטה אמש ! בוט םוי --

 םכתא ךרבלו םכינפ תא תוצרל אב ינירה ,םיתפשהיוטבב
 .הבוט המיתחב

 : םירמואו ול םינוע =
 לכלו ונלו ךל "הלסי אוה:ךוךב:שודקה .םתא םג --

 , לאלשי

 ,םויה תדכ ,שבר:תנועב ותוא םידבכמו הבדנ ול םינחונ -

 .,ןוטלגרב דור,

 ,ל'ּכַה תולְכָּכ

 .ןושאר .קלח

 .סנרגב לוולוה

 (:ךשמה)

 וו

 תוקוחר .תיקוחר  םיתעל = הריעה לא עוסנל ליחתה 'אוהו

 ..דאמ
 רשא ,םירופרפה דחאל .רמא תחא םעפש אלא דוע אלו ,
 : הואנג תצקמב ,ותאובתל םינוק וינפל עיצה =

 . םמצעב וילא אובל ,םדובכמ  הליחמב ,,םירחופה םולוכו =

 7. ותיּב ךותמ םדא ינב שרגמ .ונוא .אוה .םולכ ךכב ןיאי ,ןכ ,ןכ
 לש .ותיבב ולא .וירבד רוסמי הזה .רופרפהש ,היה .חוטבו

 וילא אובל  הריעה .ירחוס וליחתי  ףוס לכ: ףוסו  ,ונתוחמ חיהש ימ
 יתב לא םיאב םהש | םשכ  ,ץרא-ךרדבו  םומנב :.אובל  ,ּהנה
 2 . ביבסמש .םיצירפה

 תא םוי 'לכב : רקבו' ותזוחאב בשי  תינקתש הָיִפַצבו הולשב
 םירכא הברהש ,םיינוציקה ויתורש תאו תוכומנה ותאובת תורוגממ

 ברעבו .,לישבהש ובורכ תא וליבשב ורפחו םהילע וצופנ .תורכאו "
 לע 'רהרהמו הפסה לע בכוש ,ראומה | ותיבב ידיחי ההוש היה
 םירקה היתובוחרמ רחאבש ,הריעה לעו .חיורהש ופסכ :לע :,וייח
 לש 'םח .ליעמ .השובל .איהשכ  ,יל'הרימ וישכע .תבבוס .םולפאהו
 םע דחיב ןיידע םיחנומה ,ויפלא תשש תא ונורכזב .הלעמ ;ויתס
 ,אקבירפשקמ ףרגה לש ורי תחת יליהרימ לש  היפלא תשלש
 ינפל םהב רֶאְפִש ,םישרחה םיטיהרה  ןמ- הכשוממ האנה הנהנו
 \ | ( םילישעה םעטב ךורעה ,ותוב הא םיטעומ םימי

 7 ו
 <  םלועה <-

 רהוי וללה םיטיהרה לע זבזבש ,השע הפי יכ ,המור --
 ! השע הפי יאדו +8 ,לבור תואמ שלשמ

 תמ .וליאכ לכה זא היה  ,ראומה | ותיבל | ביבסמ ,ץוחב
 םיחתמנ םיצצונתמ םיבכוכ = םיעוז א םימש .הקיתשב | ףוטעו
 ורצחב קרו ,תמדקומ הליל תמונת רפכה םנמנמ םהחתמו ,לעממ
 ןואש .לכל :םתחיכנ םיעימשמ םיבלכה ויה רפכה ןהכ לש הרודגה
 םיאלממו ןשיה = רפכה יפלכ םהיתויפ תא םיחלוש ,בורקו קוחר
 ..הגונהו המויאה םתלליב לולא יליל לש ןנוצה ריואה תא

 רתיב חובנל םיליחתמ םיבלכה ויה תינימשה העשהל בורק
 ירוחאמ תועמשנ ויה יוג לש תודבכ תועיספו ,תורמרמתהו זגור
 לע הביבש ךותמ ושאר תא םירמ היה זא .םילשבמה רדח תלד
 חתפה ךותל םר לוקב ארוקו בישקהל וינזא תא הממ ,הפסה
 ! חותפה

 + ייסכלא ,הטסופה ןמ המדרבד לבקתנה !יסְְּלַא --
 אל  "יטסָאמָאדעיוו איוועשוריב, ןותעה דבלמש ,ערי .אוה

 תא .ארוקו רזוח היה ןכ ייפ לע ףאו ,םולכ הטסופה ןמ לבקתי
 ,המצעל איהשכ ,םר לוקב וז ותאירק , ברעו ברע לכב וז ותאירק
 םג אורקל םיגהונ ויה ךכש םושמ ,הכורמ האנה ול תמרוג התיה
 לש ןהמו אשמב ומע םיאב ויהש ,םיסמונמה "םיצירפה, םתוא
 , םינכש

 ,קוריה הסכמה םע הרונמה .לצא ךכ-רחא בשוי היה בר ןמז
 יקלח לכב תועות ויניעו היב:לעב לש תערה:תבחרה ךותמ בשוי

 ,תומוקמה םתוא לוקב ארקו רזחו ארק אוה ;וינפל  שורפה . ןותעה
 ,אטנירה ירעשב ןייעל רימתמ היה  דוחיבו ,ול  םימותס ויהש
 לש םיוסמ ךס חנומ היה .רבכ ודי תחת .הזריבה תקלחמב רשא
 אטנירה .ירטש הז ףסכב --תונקל הע לכב היה .לוכיו .,ןמוזמ  ףסכ
 םג םירוגס םיחנומ ויהש ומכ ,ותספוקב םירוגס םחינהלו
 םיאצמנ אטנירה ירטש ויה הזמ ץוחו . םיצירפה לש םהיתוספוקב
 -ןטק ידוהיה ,יאבאראט םוחנ אוה ,יאבאראט םוחנ לצא דימה
 תיב תביבסב רפכב רגו .דימת דורטו דימת חמש  היהש ,המוקה
 ,ותזוחאמ תואטסריוו הרשע"הנומש .לש קחרמב ,רכוסה תשורח
 וינב תא ךנחמו ,םירישעה םיצירפה ךרדכ :ותיב תא םש גהונו
 םוחנ תא תחא םעפ שגפשכ . תוקוחרהו תולודגה םירעה תחאב
 < תלוכיה ול התיה = רבכ ,םירז .םירהוס לש הבסמב הז יאבאראט
 סג דוע  וניא. ,סנרוב לוולוו ,אוה .יכ ,ול תוארהל :,וילא תשנל
 ; לוקב ותוא לואשלו ,ךכ 'לכ

 -תעברא-תלעב, לש הבצמ וישכע המ ! יאבאראט ינאפ --
 תחנומ התיה ,ןותעה עירומש יפכ ,רבעש עובשב +"םיטנצורפה
 ... "הנררמה לפש,ב

 ידי:לע .זא לבלבתנ .יאבאראמ
 : ויפ תא רעפו הצלה-ךרד ויניע

 ! אטנירב רבכ חש הז םדא-ןב ירה !הֶא --
 ,רועפ :ויפ\ םמותשמו אחות וליאכ ,הלק העש דמוע ראשנ

 , םולכ ותלאש לע: בושה אלו

 ויה תוזימרו םימעט המכו  המכ ---וללה  םיהמהה | םינפה
 וילא אב היהש ,רוסרפה :ותוא ןמז רחאל ול רפס םנחל אל ! םהב
 / :/ותלגעבו .וסוסב .תובורק םיתעל

 לוולוו תא ,ותוא ללה הז א יאבאראט םוחנש  ,ושפנ יח --
 ותנש אהתו יאולה ;םירחוס 5ש  המלש הרובח ינזאב  ,סנרוב
 : ירבד תא אנ ורכז + וז ןושל יאבאראט יפמ עמש אל םא ,, תחלצומ
 ! חרפו רותפכ---רוחב  לדגו ךלוה סנרוב השמ םהרבא לצא
 ! יץירפ, לש עבט---יתנומאב

 אוה ןרובכ םג ול קלח הז יאבאראמ םוחנו השעמ היה

 תא וילע .שטל ,וז ותלאש

 0 ו %



 חל ןוילנ

 יפ תא לאשו השדחה ותבכרמב ורצח לא ' רס ,ותזוחא ךרד רבע
 . תינלופ ןושלבו םר .לוקב ייסכלא .ןולגעה

 --  אמָאר סענרוב ןאפ יצ 4 6%
 + רברה- היה .םויה .תוצח רחא .תיעיברה העשל בורק
 לעמ הציפקב = דרוי  יאבאראט | תא -וא האר .ןולחה רעבמ

 הריגסה ,הקעמה תלד תא | תוריהמב ול חתפ ,לבלבתנ .ותבכרמ
 . ץרא"ךררבו .דובכב תיבה .םינפל ופינכהו ,דימת

 תוזיזפ ויה ,המוקה ןטק ידוהיה הז  ,יאבאראט לש ווניע
 ,תשוחנה-תלבט לע  וליפא הקיתשב רבע אל אוה ;רתויב תודחו
 : הסינכ בגא :וסלקו ,ץוחבמ הקעמה .תלרב העובק התיהש

 היחי "הז = המ לעד הז הסל" = ,יאמ אלא = ;ךכ = ,ךכ =

 !+ תומדא ילע םדאה

 ,ומצע לע רפסלו הברה טפטפל בהוא הז םדא היה ועבטב

 תעשב ףוקנל ,הכרב אלמה ותיב לע | ,םימוצעה | וירחטמ לע
 תא עגְר לכב איצוהלו השקה ונוראוצ לע תחא עבצאב השעמ
 . םירצקה וילוורש תחתמ םיט'זנמה

 וזיא לכה-ךסב .והזוחאב תחקל | ולצא \ סנְכנ רבדה םצעב
 לצאש ,וירוש יתפר ליבשב ןבה לש תומא .תואמ שלש:וא םיתאמ
 ,ךכדרחא .רברל .קיפסי .דוע הז .ןונעבש אלא ., רכוסה תשורח תיב
 הז .יאבאראמ .לובי .העש יפל .,ותיבל בושל .ותבכרמ . לע .בשישכ
 ,רוכבה .ונב .תודוא לע .רפסל .,תערה .תבחרה ךותמ .תצק טפמפל
 :ילופב דמולה ..רועצה ונב .תודוא לע ,לודנ קנאב הזיאב דבועה

 בוהאל השפנ הקברש ,שלשו  םירשע תב .,ּותּב + .לעו = ,םוקינכמ
 . רומלה ןמז תא הרחא הז םעטמו תיבה .תאו רפכה תא

 : םיטעומ .םימי . ינפל  ,וז ותב =,ול איה תרמוא
 ! אסידואל עוסנל ינא .הצוה  ,אבא .--
 :הֶל" בישמ : אוה :ירהו
 !אסידואל ךל .יעס --
 ,התיבה אפידואמ איה .הבש ;תועובש  השלש ךחאל .הנהו

 ! תהמואו הארמ : ,ןבל יבג לע .רוחש :ול  הארמ
 תוקלחמ .שש .יתרבעו ןויסנב .יתדמע .+ אבא ,התא האור --

 ..היזנמינה
 ,עבשו םירשע = ןב רוחב לש ,חמ = ,תצק םטמוטמה .וחמבו

 לש .והב ,תודוא לע תונושמ | תובשחמ .ךכ רחא תורקנמ וליחתה
 ,ול- המדנ :,ןכל םדוק  ותפורא התיהש .וז תודוא לעו .יאבָארַאט
 ,יאבַארַאמ לש ותפ  הרמע ובש : ,הז ןויסנ -ןיב הבר | תובייש שיש
 וזש .,םילויטה ..ןיב .םגו = .,יל'הרימ הל .הריזחהש .םיאנתה > ןיבו
 תיחפמו .ןיטקמ הז לכש | ,םיקפיל  טנדוטכה םע וישכע  תלייטמ
 אהיש ,ול רשפאדיא ףוס-לכ-ףוס ירה .תוירבה יניעב וכְרע תא דאמ
 הלובחת אוצמל אוה ךירצ ,אבהל םג ךשמנו ךלוה הזה ןינעה
 .הזה ריפחמה בצמה ןמ ץלחהלו

 : שחרתהל.-ךירצ היה אל ,הרואכל ,רשא ,רבד שחהתר זאו

 היהש | ,רפכה"הרומ * ,"ץקש,ה . ותואב ויניע תא םש" אוה
 -ףוסו .ןרקבל \ ןהכה לש תורגובה 'ויתונב יתש לצא םוי לכב סנבנ

 ,יאשחב | ויפמ החות .חקול. ליחתהו ותיב לא ותוא ןימוה ףוסדלכ

 : יץקש, ותואל רמא תחא םעפ
 לודג לכש . ,,תרובשה לש הקמועב ןופצ לודנ לָבַש ---

 ,דאמ
 ,איפהרפב הלא :ויהבר לע  ץצולתהו 'אצי . ץקשה,ו
 לכב רוצע קוחצמ ךכ ירחא תועקפתמ ויה חלנה | תוגב

 ? ותיבב .םנרוב ןודאה םאה (*

 / י 3- םלועה <
 ג -

 ,הריעב ,םשו + ןהיב הקעמל .ךומס רבוע ותוא תואור ויהש ,םעפ

 החוא לאל השיגפ תעשב :והוחא תא תחא םעפ יל'הרימ .הרצע

 :הצקעל הנוכב

 ,.% הטיסרבינואל סנכהל . םבלש לוולוו ,אוה רמוא יתמיא --=

 (אובי רוע)
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 . ילזרב עשוהי

 . םילשּורי ידסומ לע

 יה

 ,ךונחה עוצקמ

 ףא תומלש םוש ןיא ,םילשוריב דאמ .אוה יוקל .הז עוצקמ
 : רפחב לקתנ התא םהמ דחאו דחא לכב אלא ,םידסומה .ןמ רחאב
 קופסב עורי ףותש תפתתשמה ,הלונה  תוצראמ .תחא לכו ,ריתיו
 לע המתוח .תא הנוצרכ .תעבוט ,ךונחה ידסומ .לש .םהיתואצוה
 עוצקמב .םילשוריב .ונ ל שי תאז .לכבו  ..חנממ .םינהנה םידסומה
 .םירחא לש הז לע םכרעב םילועה .םירחא םידסומ  ךונחה
 םהיניעב .רקו אל ןברק לפו פע ףסכ םהל שי ם הש י"פעא
 ,.ךונחה יכרצ םשל

 תוקלחמל .קלחל יואר םילשוריב .ונל רשא ךונחה-ידסומ תא

 ; :הלא
 ; תומָותיו םימותיל ."םיימינפ, .ךונחה-יתב (א
 .' תונמואלו תונמאל רומל-יתב םג. םהל שיש  רפסהיתב (ב
 . תובישיו הרותהידומלת (ג
 : וללה .םירפומה הב שי 'א הקלחמ
 דסונ .( יט רופקנרפה םימותיה-זתיב (1

 "ץיראב םימותי .ךונחל דעו,ה ייע לכלכתמו להנתמ ,מ"רת  תנשב
 רותב םימותי םישלש םיכנחתמ הז .דסומב .טרופקנרפבש "לארשי
 -תיב לע ,םיינחורהו םיימשגה  ,םהיכרצ לכש = ,"םיימינפ, םיכינח
 ,רכזגה דעוה םעטמ הנמתמה  ,להנמ רמוע רסומה שארב .םכונח
 22000 ךפל תולוע  ,דעו ותואמ כיג תונהנה , תויתנשה תואצוההו

 םתושעלו םימותיה תא לדג5--הז .ךונח?תיב *ש ותרועה --- .קנרפ
 הו םשל .םיליעומ םישנאו" םידרה םידוהיל

 5 .ןלהל 'יע למל ליצאה  םש לעש ם"היבב םיכינחה  םידמול
 ישאר םיגאוה הז .רפפ:תיבב  ורומלדקח תא ךינחה רמגש "רחאלו
 > /הכאלמ וא רחסמ י"ע םייחב  ךרד ול םיאצומו ויתודיתעל תיבה
 ..םלתשהל .ולכויש ידכ ,הרזע .תנתינ םוכינחבש םינדקשהו םילועמהל
 . םידומלב

 "ולתכ לא  םג. .ררחו הדשה-חיר ץרפ היחתה תפוקת םע
 ;וחכונ .םילהנמה . .. הזה .רפימה . ןבל תוטב ::דיתע > ךל :ןיא .יכ

 רסומה = רובעי = הז .םעטמו :,עקרקה לע הדימעה ןמ לארשי-ץרא
 : םיכינחה ודמלי םשו .,הוקת-חתפל . ,תובשומה .םאל םילשורימ םורקב

 +המראה "תובע תרות םג "דתיב .שארב םירמועהש .,תווקל שי
 השענה בושחה יונשה לא םירומלה תינכת תא .ומואתי הזה .ךונחה
 וכרע לדגי .ךכ- ךותמו ,רפכל .ריעה ןמ'ותרבעהל .רמולכ  ,רסומב
 : בושיל .םגו ויבינחל .םג .רתוי דוע .הלודג .תלעות איביו רפומה לש

, 

 תוכירא ירול .אובל אלש ירב , םירסימח תומש תא יתטמשה הנוכב (*

 .וילז ר ב | --, םושיה לש ירוטסיהה קלחל ךויש הזש ,טרפבו ,,הרתי



 ,םינונה .םירכאב : תוחכב הבורמ* .ךרוצ ול שיש .:,ץראב. :ירבעה |
 תועידיה .תא-ושכרו  המדאה .הרובעב . םהודלי : .ימימ ולנרתנש = ,

 . וז הדיבעל תוענונה תוירואיתהו תוישומשה |
 דסונ--.ןיקסיד שיעש םימותיל הסחמדתיב (6 8%
 תיבהש םושמ ,רוכש תיבב ,השרחה | ריעב אצמנ ,א"מרה .תנשב
 ילהנמ ןיב וצרפש  םיכוסכסה ילגרל רמגנ אל דוע ונעמל םינובש"

 םיכנחתמו םילכלכתמ הז :ךונח-תיבב -- , ןינבה דעו  ןיבו תיבה =

 ,שרוק"ידומל רסומה ךוהב םידמולה םימותי .תּואמ שלשנ
 -- .הנשיה המישה לש "הרות רומלת,ה יתב חסונב ןובשחו .בתכ
 םישנא לצא --דסומהל ץוחמ תוינמוא םג םידמול םיכינחה ןמ תצק
 ,קנר פ 180,000 לש םוכסל תולוע תויהנשה תואצוהה 0
 . הלוגה-ינב לש םהיתובדנמ  ףסאנה ,ךרעב

 =- םשארבו ,םחכְיאבו םידפימה דעו י"ע| להנתמ דסומה
 רפימ = ,ןיקסיד .ל"יר = ןואגה לש ונב ,עדמבו  הָרּותב \ לודג םדא
 רבכנה להנמהש ,לַבִח .. תיבה
 הרוצה תא הזה ץוחנהו לודגה רסומהל תה ירכ * ,יוארכ\ ודיב
 תושעל רשפא הזה רבדה תא .ןמזהו םוקמה יכרצ יפל ול 'התואנה
 ןה . תיסכורותרואה ותרוצב איהש-לכ העיגנ וליפא .עוגנל ילבמ \

 םיענמנ םניא ז'כבו ,םה םי רומג םי ד רח "ינומכחת,ה ידסימ ,ם
 תוצוחנה תועידיהו  תופשה תאו תירבעב-תירבע  םהירימלתל דמלמ

 == .ומחל תא אוצמל לכוי ןעמל ,לארשי ץראב יגר רי ע 'םדא
 בוטכ וינב תא .ךנחל בא לכל :תושה .הנתינש  רמאנ 'םא/ וליפא
 קפס לכ :ןיא ירה ,םייחב םהיתודיתעל נוארל.. ילבמ :וינועב
 , םימותי יכנחמל וז תושר הנתינ א ל ןפר א םוש ב ש

 לש  ןתרוצב .םג . יכ . ,רועהל .ונתוא .תביחמ תמאה ..םלואו
 איה = .ליצמ = יכ | ,הניגה | תלעות הזה | דסומה  איבמ \ .וישבע
 תעפשהמו .בערמ ,יגחורהו ירמחה ןבומב הילכמ םיבוזע .םימות
 לודג. ךרוצ שיש אלא .,וב ךומהל יוארו  יואר ךכיפלו ,םיתיסמק
 ןוקתל םישורדה םיונשה תא וב :ושעי יכ  .וילהנמ לע  עיפשהל
 . םיהלאה ריעב .םימותי .הואמ .לש :םלרונ

 תנשב ..רסונ--.םי רר פ פל םימותי-ךונה:תיב (8
 ,םירסימה .דעו :ו"ע להנתמ ,םימותי םישמח וב.שו ,ביסְרת |
 יבורנמ.דחא.לש ונובשח לע הנבגש השרחה ריעב .הפו .ןינכב אצמע \

 תובדנה . לע .ורקיעב ..רמוע = הו. .ךונח"תיב .םג  ::םירכובה .'וניח
 . קנרפ ..80,000- ךרע .-- תויתנשה - ויתיאצוה ..הלוגה .ןמ .תואבה
 תשגרומ  ןאכ .םנש אלא .,הנשיה הטישה י"פע םיכנחתמ םיכונחה
 ,םיררפסה .וניחא ברקב רימה .היוצמה ןמזה יכרצל בל תמיש .התוא

 סנו .תוידוסי :תועידי .וזיא .., שדוקדירומל .ךבלמ .,םידמול .םוכינחק
 הז רפומ ,  דסומל .ץוחמ תוינמוא םידמול םיכינח הרשע .יתיקרומ
 קנרפ האמו ףלא .ךרעב .םילוע היתוריפש .הנטק תמיק .ןרק..ול שי"
 .הנשב

 תיבב :השרחה ריעב אצמנ--.םי רו על ךונח- תיב 4
 ,ודי לע. להנתמו .ריעה .ישנאמ דעו :י'ע ביפר תנשב :.דסונ ., רובש | |

 ךונח םיכנחתמה ,םירוע םיכינח םיעבראכ שי הז ךפומ
 םידליהל םירמלמ :וב אנקל םילוכי םליג ונבמ םיחקפ הברהש .,ןוגה
 -יתב לש תינכתה :י'פע ל ידומל םגו שרוקדידומל הלאה םיללמואה

 ,לויר ב: תטיש י'פע .,תומלוב .האירקה = תויתוא ..םיידוסי רפס =
 = -בחכה ..תועבצאה לש שושמה שוח חכב ןתוא םיארוק םירועהי
 לבא תולק  תוינמוא :םידמול םיכינחה =- .,.עודיה ."םיטחמה .בתכ
 ,םילס * ,תואסכ-יבשומ  תעילק  ןינכ . ,םייחב ךרוצ שי ןלוב
 תוחתפתה .ילכבו הפב ריש םתוא םידמלמ ףא | ,'וכו .תושרבמ

 תורוא לע "רובח, בתכ םיכינחה דחא ..הֶלהתל \היואר םידליה |
 ,םילשורי .תוביבמב לויט לש עסמ

 5 םלועה 3-

 . הגהנהה ןסר תא הקול וניא הזה

 *ןכיהמ ,אלפתמו דמוע התאו

 ב % זכי ו יל 14

 הל ןוילנ .

 שוחל וזכ הקד  השנרה ,םיניע .רוא רפחה .,הז .ללמוא .רפוס חקל
 .הזכ רמחנ .ןונגסל "םיעבצ,ו עבטה יפי תא

 לע .ןלשמ ןינב- ןורפח אוה דפומה לש לודגה ונורפח
 .םישחח הומוקמל לגרתהלו .ןינבל ןינבמ רובעל ראמ השק םירועה
 תומורת -סגו .הלוגה ינב תאמ .תוברנ--רסומה לש ויתוסנכה. ירוקמ
 . בושוז .ינב לכ .לע :'בובח .תיבה יכ  ,ץראה וגב האמ  םירבח
 , קנרפ 88,000  ךרעב . תולוע תויתנשה תואצוהה

 י"ע ויסרת תנשב רסונ--.לא רשי תונב ל ןוע'מ 5
 והחגשה תחת דמועו .הז דעו .ייע להנתמ .,הודבכנ םישנ לש רעו
 ךרע-- תויתגשה תואצוהה = .."הרוע,ל .רשא .רפסההיתב להנמ לש
 500 לש םימולשת -- .ויתוסנכה ירוקממ .קנרפ 0
 תאמ םילבקתמ ולאה. םימולשתה | .הכינח לכ עב הנשב קנרפ
 . תוירקמ תוברנמ םגו םייטרפ םיבדנמ ,"הרזע, 'ח | ,ינויצה .פ"הוה

 ןפואב תומותי ע ש תו םיע בר א  תוכנחתמ \ הזה תיבב
 ,טרופקנרפ  חסונב .ירמגל  יסכודותרוא .אוה ךונחה = .דאמ וגה
 לכ תורמול .תודליה . תינרדומה הטישה י"פעו .י מו א ל םג לבא
 יבוטו תיבה ילחנמ = ,"הרזע, לש תונבל ס"היבב ןכונח ןמז ךשמ
 המודמכ .תוכונחה לש ןהיתודיתע תלאשב התע םיקוסע ונינקסע
 רפומה תא ריבעהל לדתשמ ילארשיצראה דרשמ הש
 ןתודלי .ימימ תומותיה וב הנכנוחה ןעמל ,הדוהי תובשוממ .תחאל
 רשפא זא .הלועפל תאוה הבוטה הבשחמה אצת םא . תורכא רותב
 שגרמ ןנורסחש | , תונוגה  תוירבע :תורכא הזה תיבה ונל דימעיש
 .הנופ התאש הניפ לכב לארשי-ץראב ךכ-לכ

 אצמנ- .יללכה תומותי-ךונחו הפחמ-תיבש
 הרבעה הנשה" דע  ,ויפרת 'תנשב דסונ ,רוכש תיבב השרחה ריעב
 םיערויה תיבה יררסש םושמ + תומוהי םירשעו האמכ -וב -וכנהתנ
 , .ופתשו ,םילהנמה םג םה םהש ,םידסימה ודמע דאמ םיבוזעו
 ,תיבב םינוגה םינוקת ישע הלאו ,תודבכנ םישנ לש דעו הלהנהב
 ,םָי עב שו ה שש לע ותוא ורימעהו תובינחה רפסמ תא וטיעמה
 תוידוסי תועירי  דומל וניהנהו ,יוארכ| ןלכלכל היהי .השפאש ידכ
 45,000  ךֶרע --- תויתנשה "תואצוהה = . תוצוחנ תובאלמ םגו
 ,יוארכ 'חתפתהל ליכי הז "דסומ םג ,  הלוגה=ינב \ תובדנמ ק גריפ
 דעול :ועייפוו. ןוכנ םיסב לע והורימעיש * ,םיכמות ול .ואצמי םא
 ילבמ .הרומג תינרדומ .הרוצ ול תתל = ,ונוקתב קסועה | ,םישנה

 ..יסכורותרואה .ויפאב  עוגנל
 אצמנ ולו ,םיפסכדתלרגה דסיל ן וי ש ר ול שי הז דסומ

 ,הלרגהה ירטש תא רוכמל תויימה 5ע רבוכמ רחסמ-תיב 'ל"וחב ול
 + ויתואצוהל ןמאנ רוקמ תויהל .הלרגהה הלכי זא יכ

 (,אובי רוע)

 יש
 ,קרמוינ ור .ף"ר 'פורפ

 0 היפוסוליפה .תודוסי

 90. ה ו יפ
 .(ךשמה--.ג)

 . תיִרוטסיה-תיִזיפטִמַה םֶלְועָה תפקשה

 לע .ורקחמ םע רשקב ולש םיראתה .תרוה \ תא הצרמ יולה
 לכ  :תינומדק  הרופמ .ירחא אוה  ךורכ הזב .תומשה רבד
 בורו : ,ללכה | ןמ אצוי ילב םעמכ ,םייארקמה םירפופה

 2 , ו ה
/ 



 ,םהיתועד תא םיצלמ תינויה .הפוקתה  ירפוס לש ןינב בורו ןינמ
 לש ויתומש תרוה תרגסמב וז תאו םיראתה תרוה תרגטמב
 ,םידוהיה  םיפוסוליפה לכ .לצא טעמכ .אצמנ חו תא , הולאה
 רבדב גילפמ יולה םלואו . ארזע:ןבא - םהרבאו השמ לצא דוחיבו
 תניחבב םיראתה 55 תא גישמ אוה  ;םירכזנה ורוד ינב לע
 ,וז ותפקשה ךותמ - ולש .םיראתה .תרות לכ תא הצרמו .תומש
 ךרע אלא ול ןיא ורקיעמ יכ םא ,הזה יחוכוה | יעצמאה

 בוטש . דע = ,ךכ .לכ  ריהב .רוא .ןינעה- לפ .לע .הלות ,ינולורותמ
 ךותמ :וירבד תא :הוצרהלו .ףוסוליפה לש ויתובקעב תבל יוארו
 הפקשהה | .ךוהמ : ..ומצע .אוה הב רחבש :תיגולודותימה .הפקשהה
 ,םינימ  .ינשל  םיראתה לכ .תא וירבד תלחתב יולה קלחמ .תאוה
 ,שרופמה .םשב ,עברא ןב םש ב יולתה ותוא אוה דחאה
 םג .היבקה לש = ויתומש - .ראשב | םייולתה | םיראתה -- .ינשהו
 םיפוסוליפהמ ויתונקסמב קימעמ .יולהש אלא  ,שדח וניא הזה קוליחה
 .ולש .הולאה גשומ .לש הרחוימ השיטלל | :ופותמ אבו = וונפלש
 ןעשידוי רעד . עטפישעג,  ירפכ לש ינשה = קלחב) רחא םוקמב

 םה יילוכוו .םכח, = םיראתהש  ,הרכההש  ,הארנ ("עיהפאזאליהפ
 הפוקתהל הבשו  דואמ איה המודק ,הולא לש םיירקעה םיראתה
 ייח ב ןוגכ ,יולהל ומדקש םיניבה ימי יפופוליפ םגשו , תיארקמה
 ,הטעומ וא הלודנ הרמב וז הרכה םהל התיה ,ל ו רי ב \ לוחיבו
 םייתוהמ םיראתל יולה ינפלש ןינעה .חוכוב םיקלוחמ םיראתה
 ןימהל | יהלועפה יראת,ו "םצעה יראת, וא ,םי יש ע מ םייראתו
 לוכי = ,ןומדק ,רחא ,אצמנ + םיראתה תא לינרב םיבשוח ןושאר
 , תורמה הרשע-שלש לש ןניממ םיראתה תא---ינשה ןימהלו ,םכחו
 "םיינושאר םיראת,ל ןושארה .ןימה  ןמ םיראתה * םיקלוחמ בושו
 אל לבא םייתוהמ םה םיינושארה םיראתה = ,."םיינש .םיראת,ו
 םיעגונ ןומדקו .דחא ,אצמנ : םיראתה ,רבד לש ותמאב םייימצע
 תודא לע  רבד םוש  םילגמ םניא לבא" ,םצעה לא ,םנמא ,םה

 שי םא :הלאשה לע קר םיבישמ הלאה םיראתה ,הולאה םצע
 םניאש " ,םיימשגה | םיארבנה ןמ :,ץוח תואיצמל דופי הזיא םש
 לבא ,טלחהב םינומדק םניאו טלחהכ רחא םניאו טלחהב םיאצמנ
 ,אצמנה דוסיה ותוא לש ומצע אוה המ :הלאשה לע םיבישמ םניא
 + ןומדקה ,רחאה

 ,"לוכיו םכח, : םיינשה םיראתה םיבישמ תאזה הלאשה לע
 םיראתה .חכו 5ָבָש אוה הולאה לש ומצעש ,ונל םילגמ םה
 םדאה לש  וןלכשל רשפא רמולכ ,םה םיעודי םיינושארה
 רשפא יא רמולכ ,םיעודי םניהא םיינשהש רועב .,םגישהל
 םה "םָא,ה < יראתו . המלש הגשה  םגישהל םדאה לש ולכשל

 רוקמ, סה םינורחאה הלאש רועב ,"הָמ,ה יראתל "הי והה רוקמ,
 ד'ע | הלעמל \ ןיע) םינושארה תרכח לא ונתוא | ואיבהו "העיריה
 .(יהרכהה תבפ,ו "היוהה תבס,

 ידי לע :הולא גשומה תוחתפתה לש" הכרד ךכ יכ
 םחאה לש ולכש ,םיארכנה יראתב יולג ידיל םיאבה ,"םימשר,ה
 ,םיימשגהל ץוח ,ינחור דוסי הזיא םש שיש ,הרכהה ידיל אב

 רוחיב םיזמור הלאה .םימשרהש רחאמו . ונממ םילצאנ םימשרהש
 םה הלאה םיראתה ינש ןכ לע  ,תלוכיו המכח לש רוקמ לא
 ירחאל קרו .םדאה לש הולא גשומה תוחתפתהב תונושארה .תוחנהה
 לע שכרש הרכהה ירי לע קרו תאוה הנרדמה הא םראה רבעש
 הלעמלש הרכהה לא ספטמו םראה לש .ולכש הלוע ,תאזה הגררמה
 המכח לש דופיה ותוא לש וגשומש  ;הרכהה לא  רמולכ ,הנמיה

 ותוא .ונחנא םינישמ םא אלא .תושממ לש תושי ול ןיא " תלוכיו
 הרכהה תגרדמ לע .דח או יח צנ ,שיא) .א צ מ ג תניחבב
 םרוקמ הנה ןה . תודחאו תויחצנש ,תעדל םיררועתמ  ונא \ האוה
 םיראתה .ןיבש סחיה | ; תורחא .םילמכ | .םייתוהמה  םיראהה לש

 לועפה יהאת ירה אל  ,ןבומכ .חולא תגשהל הלועו םדאה םפטמ

 "הלא .ןיבש  ומצע : סחיה  ותוא :אוה \ םיינשה םיראתהו .םיונושארה
 -  םיינושארה םיראההש ,םירברה ןבומ אוה הזו ."םימשר,הו .םינורחאה
 " םיינשהש דועב | ,םיינשה לש | ((40 .6890061) ה יו ה ה ת ב ם םה
 ירחאו .םינושארה לש (1060 600080000 הרכהה תבס םה

 תלוכיחו המכחה יראה ןיבו םימשרה ןיבש הזה סחיהש ,ונאצמש
 , ןבומו וולנ ירה  ,יולה תיפוסוליפ לש םיידוסיה תונויערה 'דחא אוה
 יולה רשא ,דופיה אוה ,םיראבמו םיכלוה ונאש = ,ןויערהש
 " .תלוכיחו המכחה יראתש * ,וניאר .רבכש ירחא דוחיבו . וילע הנוב
 . ןייע) הרוצה רוסי --- ישרשה ראתה לש יויִטְנְנפְמק) :ויִביְּבְִמ םה
 .,ןיי . ,גיימ ן הייצ .,וייע \ ,זיס , א'מ רוחיבו הלעמל םיאבומה .תומוקמה
 כ ה ,!ד .,הימ ;הטמל 9ל1.--520 יע" היכ ,רימ ; גיב
 ,(דועו 866 'ע איב

 .הלחת ותבשחמ תא םהילא ןוכמ יולהש ,תונויערה םה הלא
 'לש םהיתונקסמב שמתשהל םידקמ אוה ונל העודיה וכרד .יפ לעו
 :םיראתה (לחל אב אוהשכ ,וירבד תלחתב ףכית הלאה  תונויערה
 ,.תוקלחתהה התיה * ,יולה ינפלש תידוהיה :היפופוליפב * ,םהינימל
 'רא ת/ ןיבו םצ ע ה י ר א ת ןיבש וז םיראתה לש תישארה
 ;לוכיו םכח ,רחא ,ןומרק ,אצמנ :םה םינושארהמ ,הל ו עפ ה
 ₪ ןניממ .םיראתה | ןמ  המודכו ןונחו םוחר .,בוט * :םינורחאהמ
 , םיינושארל םצעה יראת לש םתוקלחתה לבא ."תודמ הרשע שלש,ה
 יפב .דוחיבו ,םיפופוליפה ירפסב היד איה היולנ .יכ םא ,םיינשו
 :כב שוריפב .המעטומ התיה אל .תאז לכב ,לו ר י ב ג .תיפוסול
 ' םלואו ,םתגשה תורשפא תגרדמ יפל םיראתה תנחבהל לודגה הכרע
 רליפה לש .הוכרמל .אוה עגונ יכ  ,דראמ אוח  בושח הזה טרפה
 .םיראת המכ דע ,הלאשה לע ונרברב :הלוכ 'תידוהיה  היפוס
 לע תפאב םיחכותמ וננה ,םדאה לש ותנשה לובגב םה םיעודי
 " אב :יולהש | המ .אוה הזו ,םראה לש ירשפאה  הולא נשומ תלאש
 :רמוע הצרמנ תוינקפמב ..ולש םיראתה תוקלחתה ידי לע םילשהל

 ראת םע .דחא רדגב המה םיינושארה םיראתהש ,ותעד לע יולה
 ',םהיניבש הושה רצה יפ לע ,םוישעמה םייראתה וא הלועפה
 0 .םה םיישעמה םיראתה .םדאה לש והגשה לובגב םה םהינשש
 די לע .רשא | תונושארה .תוחנהה  םהש .'םימשר,ה לש  םניממ

 בופ םה ,םיארבנה יראת  תניחבב ,םימשרה \ ,םימשרה ירהכ
 ח נה ה הא ארבנהל םיאצממ םה ךכ ךותמו ,םייביטקי
 בו א םה' הלועפה יראתש רועב ,ארובה חבד לע הרשי 0
 , לרבההש אלא .השקהה ךרדב אלא םיגשומ םניאו ,םייב יטק
 :.  ,םהיניבש הושה רצה לש וחכ תא לטבל ידכ וכ ןיא םהיניבש המ
 וורשפא :תנררמ :יפל  םירקעה קולח ידול ונאבש ירחא  םלואו
 . םיינושארה םיראתה םגש ,הרכההל ךררה תא ונללס רבכ ,םתגשה
 ' םניא | הלאה םיראתה םג כ .הזה הושה רצה לש 69 םה
 " אב הב רשא ,ךררה ל ענונב אלא םיארבנה יראתמ םילדבנ
 4 ,ו תו א ייצ מ תא גישהל לוכי וניא םראה ,םנמא ,םתגשה יריל םראה
 .,הרכההש ,חוכשל ןיא לבא . הולא לש ותורחאו ותויחצנ
 הרכהה חכל לעמ םה הולא לש ומויק .ןפואו ותודחא .,ותואיצמש
 = ,גישהש ימ .. רבדבש העיריה .תורשפא לכ תא הצממ רבכ ,ישונאה
 , < ,ןוימרו גשומ לכ לע הלועה ןפואב רחא ןומדק .אצמנ אוה הולאש
 . דע אב רבכ ,הלאה םיראתה לע וחומב ריצל םדאל ול רשפאש

 = תא גישמ ומצע הולאש | ,רברה תמא . הזה / ןינעב העיריה תילכת
 ורתי .לבא ,  ארבג/ לכ .תועידימ  קיודמ .רתוי ןפואב הלאה .םיראתה
 - הולא': םמצעל םהשכ הלאה םיראתהל ןפוא םושב ענונ וניא הז
 : ,םדאה :תעידימ הקיורמ : רתוי .העירי = םיולמרופה ויראה תא ערוי
 ' םיראתה לש םנכת תא ערוי אוהש ינפמ .אלא הז :ןיא לבא
 ו םנש "ןפואב = ,ותלכיו ותמכה לש ןמצ ע תא : ,הלאה
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 םיראתה םג.יכ  םיימצעה"םיתוהמה םיראתהל עגונ הזה
 ,אופיא ,הלא .(םיימצע  םניא כ ףא  ,םייתוהמ .םה םיינושארה =

 ,םגישהל םדאל. רשפא יאש ,םידיחיה .םיראתה םה
 תטישב םיראתה לש הלופכה םתוקלחתה ןבומ .והז

 תנבהב תועט יריל .ךכ ךותמ .ואכו .ותטיש ישרפמ הב ועמש .,וולה
 תוקלחתהה תא .לבק .יולה : ללכב .יולה .תטישב םיראתה תרות
 אוה הז םע דחיב לבא ,םיישעמ םיראתו .םיימצע םיראתל הגוהנה
 תוקלחתהל .הרצ הניאש ,השרהה תוקלחתהל ונתוננובתה תא .ןוכמ
 = -,הנשיה לש הרצב .בושחו דחוימ דיקפת האלממ .איהש אלא ,הנשיה
 ,םיעודי-םניאשלו םיעוריל .םיראהה תוקלחתהל רמולב
 .םגישהל םדאל רשפא:יאש םתואלו םגישהל םדאל רשפאש םיראתל
 .הנשיה לש הדיקפהכ השרחה .תוקלחתהה לש הריקפת ןיא רומאכו
 ,הלאשה ןורתפ . תא :ןיכהל .אוה .הנשיה  תוקלחתהה לש .הדיקפת
 יראתב  לפוקמה - ,ירסומה . סחיה .גשומ .תא :ךימעהל רשפא רציב
 תוקלחתהה לובגב :ןכ לעו .יזיפממה .סחיה גשומ .לע ,הלועפה
 הצה ךיתמ ,םה תחא .הרושב םיינשהו . םיינושארה םיראתה תאוה
 לש החיקפת םלואו .,םהינש םג .םה ..םייזופטמש  ,םהבש הושה
 םדאה לש  ותגשה תדמל תולובג .לובגל .,אוה הינשה .תוקלחתהה |

 הולא .גשומה .לש ויתולובג .ליבגהל .:רוצקב וא ,ארובה ..הרכהב
 דחא ריקפת .דוע השרחה . תוקלחתהה האלממ .הז םע רשקבו ,ונלש
 בשה הח דופיה .שורפה רוסי יהי תאצל -- אוהו .בושח
 ורוקמ (םידחא םיידוהי  .תורוקמלו .ינורדנפכלאה הירידיל ורקועב

 ןבומב תוהה .היפוסוליפהל סנכנו הלזהעמ תבישיב .םיניבה .ימיב
 <--ב חר ה ינבומב לבא ,םירחאו ילארשי קחצי ידי לע דוע עודו =

 ירבד תא שרפל ךירצש ,הזה דוסיה לש ונבומ .הי דע ידי לע
 הלבגש הולא גשומה תולובג תא  םירבוע םניאש .ןפואב . הרותה
 םוינשהו .םיינושארה םיראתה םילדבנ וז  תוקלחתהב . היפוסולופה
 םוינשה ירהכ םה םיעודיש םיינושארה ירה אלש יינפמ ,הלאמ הלא
 ..םיעודי  םניאש .

 םג בל םושל ונילע .רואיב רתיב :ןינעה .תא ;ריבסהל ידכו
 : הזל

 ותפקשה .. ךותמ םניבל .םניב םסחיב .,םוראהה ינימ תשלש =
 יפ לע .וזמ וז .תונוש  .תוכרעמ שלשב דימעהל .רשפא ,יולה לש
 םכח, : םיימצעה  םיראהה : : ללכב .םיראתה רקחמב ןמוקמו' .ןכרע
 םוש םהב ןיא :,"הרוצה רוסי, .ישרשה .ראותב םידחואמה .,ילובו
 הולא לש .יזיפטמה .סחיה , ישו ר פ אלו ינינע אל ,ללכ ישוק
 העיבת אוה הזה םחיהש אלא דוע אלו. ,אוה .רתומ .ותלוז אצמנל

 ןכ לעו  .רכזנכ = ,הולא גשומה לש ימצעה ונכת אוה  ,היפוסוליפ =
 ,הזב םינוכמו "לוכיו םכח, םיראתה תא הולאל ונחנא םוסחומ םא -

 ונא םיסחימש ,ששח םוש ןאכ ןיא .,ארו ב ,הרוצה :דוסי אוהש =
 רמולכ ,יומרה תנכס ןאכ שי םנמא .ןונה וניאש .ראת הזיא הולאל |

 םנכת יפ לע הלאה םיראתה תא . גישנ ונחנאש ,רבדה בורקש
 ,וריציל רצוי וומד .ידיל הזב .אובנו .םיארבנה .יראתמ ונל עודיה
 ןיאש ,עדוי .לכש לעְב .לכ .ללכ .הלורג הניא תאזה חנכסהש אלא
 םלועפ טלחומ ולויה .רויצ :יר  ,םלוע תאירב יד ותמכחבו :ותלכיב =

 תועט  .ינפב = רדג רודגל .ונחנא םיצור ,םא ןכ .לעו .. תורוצ .אלמ
 םיאטבמהש ,ש ר פל םיקקונ ונחנא .ןיא ,ןפוא לכב תירשפאה ,וז *
 ,הרבעהה שומש יפ לע אלא םניא ארובהל םסחיב .לוכיו םכח

 ריעהל אוה וז תועט דעב רודגל היוצר רתויה .ךרדה ,אוה .ךופהנו
 הלאה םיאטבמה םישמשמ םיהלאל םסחיב קרש ,הדבועה לע <
 רועב = ,יהרובגה ולו .המכחה ול, יכ  ,ירוקמהו .ןושארה .םנבומב >>

 םלוע5 .םישמשמ :םניא  ארבנהל םסחיב תלוכיו המכחה .יראתש +

 םוש ןאכ .ךוא .ארוב = תניחבב הולאל הלאה .םיראתה .תא .םיִסחימ

 א

 -.םלועה < 0000000

 :"ארקמה | ירפס | םא ,ןכ הנה ..דבלב הרבעה לש שומש אלא

 % % יי י1- אלע ל"ד של
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 חל ןוילג

 הולא לש ומצע תא םיאטבמ הלאה םיראתה יכ ..רבדב .ישוק
 לוריבג לש ונושלב וא .,תלוכיו המכח .א ו ה אג ה הולא ..שממ
 ,המכח אוה הולא : ונממ לכק יולהש (המכח לע תלובי .רימעמר)

 הולא גשומ  םע | הקיודמ רתויה המכסהב .אוה הזה אטבמה
 ,.הנושארה הכרעמה איה וז .תודהיה לש

 םיראתה  .םיינושארה  .םיראתה תא .תללוכ :הינשה ' הברעמה
 םגש ,הזב הנושארה הכרעמה יראתל הושה רצ םהב "שי הלאה
 העיבת םהש אלא \ רוע אלו  ,םגשומב ינינע ישיק םוש ןיא המה
 ישוק םהב שי רבדבש ישורפה דצהל ענונב םלואו . תיפיסוליפ
 ןיאש .דועב :יכ = ,(לוביו םכח) םיינשה םיראתב .רשאמ לודנ רתוי
 לוכיו = םכח :םיראתה תא 'גישיש * ,ןימאמה תא :םיביחמ ונחנא
 רשפאש  ,תועטה" ינפמ .ותוא םיריהזמ ונא ךפיהלו ,שממ םמצעב
 אלה ,הלאה םיראתה לש ימצעה םניערג ךות לא סורהל םדאל
 ירה + םיינושארה םיראתהל עגונב הז לע .ונחנא םיורזמו םיעבות
 וריציל = רצויה תא * תומרל אובנ יכ | ,ראמ \ הבורק = תועטהש
 אטבמה אוה הז יכ) "ןורחאו ןושאר, וא "דחא, ראתה תא ונגישהב
 סנישהל ונחנא םיליגרש ,ימצע .ןבומ ותואב (ייחצג, גשומל יארקמה
 1 , םראל 'םסחיב

 םיראתה .םיישעמה םיראתה תגרעמ איה תישילשה הכרעמה
 ינינעה ןבומב ,םינבומה ינשב  לודג ויה ישוקה םהב שי הלאה
 דאמ .רבדה השק .אלה ינינעה . ישוקהל .עגונב ..ישורפה ..ןבומבו
 ,תוילעפהו = תונשגרל = לולע . אצמנ = .תניחבב | הולא הא גישהל
 םיכירצש . אוה .יומרה .תנכס קר .אל1 .. ןהב אצויכו האנק ,םימחרכ
 הנכס קר .התיה .ילמלא הלאה  םיראתה .ןודנב .הנממ רהזהל ונחנא
 "ונויה "'/חלקנ -לע---חנממ <.טלמהל -םולוכי- ונייה זא וב  ,רגלב וז
 אצויכו  הנונח א וה או ה -,םימחר אוה ארה .הולא .: םירמוא
 ,םעבה = ,ןוחחה .אוה ודב ל -אגה חולא :םג .ןבומכו ,ןהב
 גיא - םדאהל .. .םפחיב הלאה .םיראתהש .דועב --- המודכו .האנקה
 ןיאש = ,אוה . רבדבש ישוקה לבא  .דבלב הבעה אלא .םושמשמ
 ונילע ;  5לכו ללכ הולאל הלאה  םיראתה תא . סחול םיאשר ונחנא
 וא םיבומ .,תוילעפהו תונשגר  ינימ לכ .ונלש .הולא גשוממ .קיחרהל
 רתויה .םג ,טחי לכו ,ותלוזל חי תביחמ תונשנר לכ יכ .םוער
 תווהתה  ונחנא םיסינכמ .ירהו .,תונ תש ה ביחמ ,יחמשו לק
 הזה ישוקה .ןמ טלמהל תרחא ךרד םוש .ןיאש ירה . הולא םצעב
 םיישעמה = םיראותב = .לולכה  ירסומה .סחיה תא ונרימעהב אלא
 תווהתה םושו יונש םוש .סינכמ וניאש יזיפטמה סחיה לע  םירכזנה
 םצעב | יונש  .סינכמ וניא יזיפטמה .סחיהש ,הזב) .הולא םצעב
 לע | ירסומה  סחיה תא ודימעה ירחא רואב  ביחרמ .יולה ,הולא
 וילע .רוזחנו - הלעמל הזה ןינעה -לע. ונזמר .רבכ, ונחנא . וזיפממה
 הנתשמ  וניאש סחי ,אוה ירימ ת םחחי יזיפטמה סחיה : הטמל
 לש  ותנכה :יונש .יפל .תינתשמו .תכלוה ותלועפש אלא ,ומצעב
 ראמ אוה לודנ  רבדבש ישורפה ישוקה םגו ,  (לבקמה . רמוחה
 הלאה םיראהה תא םסחיב ארקמה ירפס ..הלאה םיהאתהל עגונב
 םדאהל | הולא לש .ישעמה ורסומה סחיה תא .ראהל ידכ  ,הולאל
 ,הלאה < םיפחיהב תורוהל  ןימאמה תא םה םיביחמ = ,םלועהו
 ,םשינרהלו םתערל ,םגישהלו םריכהל

 (,או + רוע)



 =< םלועה <

 .הָינמְרנמ .םיִבָתַכַמ
 א

 ,םינורחאה םומיב | םירעופ | תוכבלהו = םוזגרנ הינמרגב | תוחורה
 ,.וחמבש םיבובסה תוערואמה רוע ופסותנ .הנהו ; םיעגי םינינעה הנודמה םונפב
 יכרצ | רקוי - לעו = תוינונראהו םיסמח א שמ רבוכ לע םירמרמתמ םעה ינומה
 לכב תעמשנ הלוקו חכ הפוסומו תבלוה וז תורטרמתה . רתויב םיצוחנה .םייחה
 םוקמ לכב = ..םירעה .ןוטלשהיתבבו .תונותעבי ,יבמופ לש תופסאב ץיראה תוצק
 לכב שמתשת יכ ,םירעשה תעקפה דעב רוצעת יכ ,הלשממה תאמ םושרוד
 תא  חקפת יכ ,שפנ לכוא יברצ לש םריחמ רריש ידכ םיתואנה םועצמאה
 הלשממה םלואו , המורכו .תורחא תוצראמ תואכה תורוחסה ינפב םילובגה
 הזואב .התע-תעל תקפתפמ איה אלא , וללה תושירדה לוקל התנענ אל ןוודע
 םה יכ , םירעה ינוטלשל הצע:תגיתנב---םגו שממ םהב ןיאש ךרעדולק תונויסנ
 ןמ , הערה רוקממ הניע תא הלשממה תמלעמו .הז  עוַצקמב רבד הויא ושעי
 ןכ:לע:וכ \ ,הלדגו :תכלוהה  תורקוה | יףול  האיבחש , תוררגאח הקיטילופה
 ןיע םיאור ולה | . תרמוע  המוקמב ןיירע .םירוחשהו םירקנויה לש טתעפשה

 רפומו =- ,םרגנכ = תגווכמ | לחקהךתער יִכ = ,וילע סעח שפ) תרמ יכ ןיעָב

 חל

 לתורמרמתה .תטלכנ םש רוכצה ינינע .תגהנהל תוריחב שוש םוקמ ל

 םיר-ועו םיכלוה  םיקזח רתויה ןהירצבמו , תוינויצקאירה תוגלפמה לע םעה לש

 םוקממ | הלצהו * חוירל . םיביטברסנוקה ווק וז םתרע תעב .היציזופואה יריל

 רכדב םיכוסכפה י"ע *תויטוורטפה, .תושגרה תוררועתהמ , ץוחה ינינעמ :רחא

 םילרבולהב .םעה תא םיקחל םיקמ  םוביטברפנוקה םהל ואצמ ןאכ . וקוראמ

 םימשיטנאהו . תדלומה:ץרא לש הרובכ לע םיפח םניא יכ ,רמאל , םידוהיהו

 םיברה םיריצופואה לש םהייחו םמולשל םיששוח םודוהיה יכ ,"ואצמו .וקדב,

 ,.אוה "יקנ, ןיידע *:פ ו ר-פ ה אבצה) יצנרפה אבצב רשא םהנומא ינבמ

 ןימ המחלמל םה  םודגנתמ ןכלו , (עודיכ ,  םידוהי םיריצופואמ , םשה ךורב

 לכו ,הלטבל ואצי הלאה "תוימואלה תונעטה, לכ לבא .היצנרפו היגמרג

 הלשממה לע הווקמה םשורה תא ושע אל םיביטברפגוקה ומיקהש ברה ןוא עז

 תורשע | הֶאְוצוה | אלו וקוראמ רכרב היצנרפ םע רשפתהל הרחבש , תינמרגה

 וקוראמ .:ןינעב .אוצמל | תויגמיה תותכה לש ןתוקתו , לטקדהדשל שיא יפלא

 תראשנ | ,תואבו תושמשממה גאטסכיירה :לא תוריחבה ליבשב הבוט "הלורפ,

 ךיא : הגאדב םול אושו םתצמ תא םיטמקמו םינמיה םידמוע בושו ,.עמ אופא

 תוריחבה | תאמ םתלשממלו םהל הפקשנה הנכסה ינפ תא םדקל רשפא המבו

 שמתשהל | , העודיה  האצמהה לע םנמא ולפנ םיגיהנמה ןמ םיחחא ? תואבה

 םניא .םמצע םה | ,הארנכ , ךא . תוריחבהל "הלורפ, רותב "תידוהיה הנכס,ב

 יכהוא תויהל וכפהנ םונמרגהש ינפמ אלו . וז "הלורפ, לש החכב דוע םינימאמ

 רצ הזיא מ ,ןוכנ לא ערוי וללכב םעהש ינפמ אלא , שפנו בלב לארשי

 רוחבל םעה לעש העשבו .תוילכלכה תוכצהו יטילופה ץחלה תמאב וילע ואב

 ןיד = ןתי- יאדו .זַא---םיושממ םיסרטניא ןיכו "תוטשפמ תושגרה, ןיב .ןיחבהלו

 תומשיטנאה | תרירו לש תירקעה הכסה ילוא יהוזו ., םינורחחאה הלאל המודק

 לושמל אב ואמ  התלגנו  הרזחו  התלגנש .הרורו---,ןורחאה ןמוב .הינמרגב

 . "לוחכת-רוחשה קולבה

 םיישארה ןהיגיהנמ תומ י"ע, המלשנ  תוימשיטנאה תותכה לש .ןתפובה

 , תדרוי . .הלוחתמ  תוטילופ .הגלפמשכו .,.גרבננוז :ןופ :ןמרבולו .ןמרמיצ ,  רקטש

 התע | ולרכנ ןכ הנה  .ףרוע םאתפ הל .ונפי םינפלמ :היבהוא .םגש שי זא

 תובושח תורשָמ יאשוגו העפשח ילעב ויח םינפלש , םישנא םימשיטנאה לעמ

 לעו רוגרפה יריחאמ םש השענה לע לחקהל וישכע םורפסמ םהו , וז הגלפמב

 ,תימשיטנאה  חגלפמה יכ ,המרג רשא , םיימשישנאה םיגיהנמה לש תופוקתה

 :םונקתמל, ,תונוש תותכל .הררפנו הצצופתנ ,'תינילרבה .העונח,ה תעב הדלונש

 דחא "לאיריא,ש י"פעא ."תילכלכ הרוגאל,ו "םיילאיצופהםונמרג,,ל ,"םיילאוצוט

 האנקה ילגרל םיימונפ םידוגנ םכותב וררש םוקמ-לכמ ,  ללה תותכה לכל היה

 לשומ תויהל םהמ שוא שיא ףאשש הפיאשהו והערב שיא םיגיהנמה  ןאנקש

 ופ,ה ןויצה אוה הינמרגב ה 'תותכה לכבש הושה ,דצה * , יריחי

 תוימשיטנאה תא ןה תודימעמ הזב ' , ןהיתועבטב | עוכקה  "ילכלכה,ו = "ילאיצ

 / / " תא .םוקחור םירוהיה יכ ,םעהל חיכוהל ןצמאתהכ = , ומןנוקוא רוסי לע רקיעב

 תומשיטנאה המש הזה הוסמה תא , םיילכלכה ויסרטניאל  םיקיזמו  וילגר
 האיצוסה העונ תה תוררועתה ימיב = ,םלועל \ האבשכ ףכית הינפ לע חינמרגה

 לבל םעההינומה לש .םהיניע תא הז פיפכת י"ע רועל הרמא איה , הנידמכ תיל

 הנאה וכ ןיבו אלו , םיו לכלכה ויפרטניאל הערה תמאב האב ןכיהמ | , הארי

 םלואו . וילעבל  ןונה = חויר | איבמה "קסע, ןימ אלא | הניא הפוג תומשיט
 | ,סהה םידמעמב םק אוה ירהו ,הער  ןל םימרוגה םה ימ ,ףוסבל ריכה םעה

 + ללכב םימשיטנאה תגלפמ םגו תווגויצקאירה .תוגלפמב

 ,רמאל םכבלב וכרבתי םא | ,הינמרג ידוהי ועטי ףלודג תועט םלואו
 הינימ אל .,הנידמב רומג תווכז:יווש םהל אימו תומשיטנאה הגלפמה תדרי םצעש

 ,םמצע םה םהיתוחכ לע ןעשהל אלא םהל ןיא הינמרג ירוהי  ,היתצקמ אלו
 הרוה ןויפנה .,תוילאמשה תוגלפמה ןוחצנב םחטבמו םחוקת לכ תא םישל אלו

 ,לשמל .,הנה , םירוהיה לש םתבומל רתויב םיגאוד םנוא .םולרכולה ג: יכ  ,רבְכ
 רנופלשש יפ:לע:ףא , םורומל םירוהי , עוריכ  ,םונממ יא םיינוריעה רפסה:יתבב
 תא תוחדל םירעה * ינוטלש ' םיליגרו  ,םילרבול  ידיב םבורב  םונותנ םירעה
 ךא . םירומל ם רוהי יונמ רשאת אל ה-שממהש ,  אלתמאב םידוהיה םירומה

 םורוהי םירומ תונמל םירעה ינוטלש ו צ פח ולו , אלתמא אלא וז ןוא תמאב

 יפכ ,םדיב תבכעמ הלשממה התיה אל זא יכ ,םתושרב םירמועה ם"הבב

 ב יכ . ,םימדוקה ןניכתבממ רחאב ונערוה רבכ , *וולפרבב השעמ,, חיכומש

 הטלחה ,םעל רפסהחותבב םורומל םירחא םירוהי תונמל רועה ןוטלש טילחה

 לע רמע ןוט-שה לכא ,םימשיטנאה דצמ  תופווח תואחמ התעשב הררוע .\\

 הרש א ה לש מ מ ה יכ ,רבדה םסרפתנ התעו , ותטלחה לע רתו אלו וחער

 " אופיא הלטב . הרדתקל בורקב ולעי םירומל ונמתנש םודוהיהו ,וז הטלחה

 "תירב, ןוגכ , תולודגה .תוידוהיה תוירדתפההו , תככעמ הלשממהש , אלתמאה

 לכמ שוהדְלמ הנוחאת אל יאדו  ,"םינמרגה :םידוהיה תדוגא,ו *תולהקה

 םידוה םה םג ונמישו תפומל יולפרב תא םהל וחקי יכ | , םירעה ינוטלש

 : . םתושרב םידמועה ס'הכב םירומל

 תעד לע "תנקת םינקתמ, | םיימוקמ םירוקפ .רשא שי "ךרוצה תעשב,

 גרובסרטשב : וישכע . ערוא ךכ .  הלחת תיזכרמה הלשממב ךלמה ילבמ , םמצע

 :ןויכמו . חבוטקואב ןושארל דימת ןאכ עבקנ אבצלדהאירקה םוי ב רשא

 התחדנ = , עובשל ןוש ארה םויב רמולב ,םהלש תבשב הז םוי לח הנשהש

 תויררתפהה תשקב י"פע | . םירופכההםוול ונייה---וירחאלש  םוול אבצל-האירקה

 הרוקפו ., כ"הוי תרחמל דע , דחא םויל דוע אכרא םירוהיהל הנתנ תוודוהיה

 םג ןתנ וזכ אכרא  ,אבצה=ירקפמ לכל הלשממה תאמ הז לע החלשנ הדחוימ

 וכרטצי  םירוהיה יכ , ףיסוה אוצוה רשא ותדוקפבש אלא ,  סזלאב אבצה:רקפמ

 רהוע בדה .םימולשת םשל םירתי םימי ינ ש  אבצב דובעל

 .ללכה ןמ האצוה לש ןובלע הזב  םיאורה " ,םידוהיה ברקב  תוומומתה

 .ןובשהב * םילעמ " םניא  םידוהילו , ןוכשחב ןושארח | םויה הלוע  םירצונהל

 < תרמוא ,עמשנה יפל !םהלש גחה תא אלו הנידמה לש תבשה תא אל

 תרוגא,ש רעשל שיז  ,רפיקה לא הז רבדב תו:פל סזלאב תירוהיה הירוטסיסנוקה

 < הילע לטומה תא איה םג הדצמ השעת "םינמרגה םירוהיה

 לש .תיעיברה תיללכה הפסאה ןילרבב היהת רבמבונב ישימחב --

 .תורבחהו תודעה לש חכ:יאב תואמ שמחכ וארקנ הפסאה לא ,תווזה "הדוגאה,

 : םיינרות | םימואנ ינש םג ומשרנ | םויה.רַרסב .רתויב תוכושחה  תוודוהיה

 ,תורה"ויח,ו ,ףרודלסירמ קב ר"רה ברח  תאמ = "תונומאה רתו ךותב | תודהיה

 , טטשמררמ .ןייטשדלוג ר'דה = דופיפורפה  תאמ "םידוהוהו םיינמרגה

 ' לש תותנשה תיללכה:הפסאה - טרופקנרפב היהת רבוטקואב ב'כב --

 + טלחהב וידע ועבקנ אל םויה:ררס יטרפ , "תומשושנאה - ינפמ חנגהל .הרבח,ה

 חתוא , גאטסבוירה לש תואבה תוריחבה תלאש שארב םוקמ סופתת יארוב ךא

 תוגלפמהו תותכה לכו ינמרגה םעה .לש ומלועב החע תרטנמה הלאשה

 + ףרה ילב הב תוקסוע  תויטילופה

 ..ןולרב
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 ! רבכנ  ךרוע

 + הלאה. םירבדהל םוקמ .תתל .השקבב
 רישעהל :הנוצרב : ;.ודולב "ה י מ ז ה, .תורבע תורפסלו .הרטול הדוגאה

 רשעה תנש .רבול  ,המילחה , תירוקמ תירבע היציזופמוקב ונתריש :תורפס תא
 דחאל  תוכוט רתויה  תויציזופמוקה | רעב (סרוקנוק) תורחתה ןנוכל , המויקל
 הלילה (ב . יתחנא חורל יתירו (א :קיל אי ב .נ .ח ירישמ : וללה םירישה
 :גורפ ,ש ירישמו ,(םע  ירישמ) ןולחל  הבשוו איה (ג . ךרדה לע יתברא

 םירשעו , םישמח ,השמהו םיעבש :םיסרפ השלש הבצק וז הרטמלו . םוכה (ד +
 + ןבוט תגרדמ יפל :, תובוטה תויציוופמוקה ילעב םהב וכזיש , 'ר השמחו

 העב , תוירוקמ הנייהת תויציזפמוקה (א :םרוקנוקה יאנת
 תוגיגנמ רבחל רחא .לבל .תושרה  (ב . (ָאלֶאז ולב א םע) .ת ב רו ע מ הלחקמ
 ובוש | ,תונוגנמה תא .סיפדמ "רימזה, (ג : םירבמה םירישה לכ ךעב
 הסנכהה הסכתש  ירחאו , םצמוצמ םירלפמסכָא רפסמב ונובשח לע , םיסרפהב
 םיצפחה (ד. .הרבחמ לש ותושרל היציזופמוקה בושת--רינהו סופרה תואצוה תא
 ונמסי םדי-תמיתח םוקמבו ,םתמיתח יל ב םהירובח תא םיחלוש תווחתהל
 ןמיפה ותוא ומישי" הרוגס הפטעמבו ,יוטבב וא.ןמיס הויאב םהירובח תא

 + תוחא הפטעמב ומישי  תאוה הפטעמה םע  רובחה תאו ,םדיזתמיתח םע
 ,הוה טבש שרחל ןושארה פוי דע--סרוקנוקהל תויציזופמוקה חולשמ ןמז (ה
 + ללכב רעו

 ,םטפשמ תא סרוקנוקה ::יטפוש ומסרפי טבש 'ב:םוומ םימי שרח .ךשמב
 9 ..םהב .םיכווהל .וחלשוי  םיסֶרפהו

 :.ת..בטת כה
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 ..ב"ערת .ירשת 'חב ., דול

 ה

 !רבכנ ךרוע

 ,,ירבח .לכל הנמאנה | ותדות תא  "םלועה, י"ע עיכהל יל אנ השרה
 הנש םישלש תאלמ םויל תובוטה םהיתוכרבב ינודככ רשא = ,יבורקו ירירו
 ןויצ תמחנב .תוארל , וכוי .יכ ,הכרב ..ריזחמ ינא םלוכל , תינויצה ותדובעל
 . םולשוריו

 ,גובדלוג .ל 0 רומג רוככב

 ה 3

 , ב"ערת ירשת ,אגליוו

 .תּונויִצּב

 לעופה דעוה ירבחל .הבושי ןילרבב התיה ,ירשתב ט"ו , יעוברה טויב
 הבישיה . לודגה לעופה דעוה ירכח םג ונמזוה הבושיה לא . םצמוצמה ינויצה
 : םצמוצמה לעופה  רעוה ירבחמ :ופתתשה הבישיב | . יטילופה בצמה לע הנד
 ירבחמ = ;.ןיול  ,ש דחו הקטנה . ר"דה , בולוקוס .נ ,  גרוברוז 'פורפה ה"ה
 ןומיס .סוילוי = ,.ןיקצומ .ל- , ילק ר"רה ,רשיפ ן'ו ה"ה + לודגה לעופה רעוה
 םישנא  םג  הבישיב ופתתשה לארשי"ץרא ינינעל עגונב .ופימ ןהוט ר"דהו
 ר'רה = , יודרנ ר"רה ה"ה תאמ | .חלא םינינעל םיחמומ םהש ,  םירחא .םידחא
 ר"דה = , םהיב .'רא , רמיהנדוב ר"דה , ןוסלנצק ר"רה . ןוספלוו דוד , ןוסבקעי
 םידחוימ םיבתכמ ולכקתנ םיוכנזור 'שו ןאמסיוה ר"דה ,  גרברלוג 'ב :, ןמודירפ
 + קרפה לע ורמעש תולאשה רורבל

 אנליווב גרברלוג .ל"י רט לש  ווריקומו וירבח  וכרע ס"טהוחל 'רב --
 םיעשתכ ואב טקנבה לא .תימואלה ותרובעל הנש םישלש תאלמב ורוכבל טקנב
 ב'\ .רפסמב הכרכ .לש תומרגלמ ולבקתנ ל"וחבו .הוסורב תונוש םירעמ שיא

 ב | < םלועה <

 .םיהלאב רוצכ הקוח הגומא דימת התיה ותחיש ףוס ,הקומע תוימיספ םימעפל ז
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 מו = ןויצ-יבבוח רעו = ,ינויצה לעופה  דעוה תאמ 'סג תומרגלט ,ולבקתג .דאמ
 ןפירדא .ולבקתנ  אטילר-קסירבמו  ןוגרומסמ . םיעודיה םינויצה םינקסעה לכ
 + תופי

 ןא םיפיו םירצק םירכדב ראת רשא ,לושינ הירא רמ חתפ טקנבה תא
 וע אוהש ,תירובצהו תימואלה ותדובע ךרע תאו גרברלונ רמ לש ותוהמ
 םירחא .םימאונ ורבה | לושינ רמ ירחא . תואילו קספה ילב הנש םישלש הו
 ןינע \ ברב  ראתו םימאונהו םיבופמה לכל ותדות תא עיבה לבויה ןתח
 ןוא . םינושארה ןויצ-יבכוח לש םלרונב התלע רשא , הלודגהו השקה  הרוכעה
 שמ יב  ,ומצעל םגו םיבופמה לכל  הכרבב 'גרבדלוג רט  םייס הפיה ומואנ
 יש לבוי תאלמב ,לארשי-ץראב הנק רשא ,הלודגה ותזוחאב שושמ: ותא ושישי
 . תיטואלה ותדובעל

 שרל : תנמ :לע .'בוה .םישמחו \םיתאמכ - םיבופמה = ופסא .דמעמ .ותואב
 . בהוה רפסב .לבויה-ןתח תא

 הטיטניק

 הוברח .רמ | ,הילגנאב "םינומדקה = םיבכמה, = ןדרואה | לש .ואישנ
 וואה ישאר .לכ תא: איבצמ .אוה וב רשא ,  זורכ הלא םימיב .חלש ,שטיווטנב
 וונתה שארב .הדמעה וושכע .יכ ,.רמאנ זורכב ..הירופו השהח הדובעל .וירבחו
 תישעמה .הדוכעה תינכת תא :הלועפל איצוהל תביחה , דַחא ןוג תלעב הגהנה
 עופה .דעוה םפרפש , הדובעה תינכת לש םוקרפה ישאר תא  ואיבהב
 חל םיביח םינויצה יכ ,זורכה לעכב רמוא , סרגנוקה ירחא ףכית םצמוצמה
 ומעג ונלוכ םא קר, .האולמב ותינכת תא םיקל תלוכיה תא פ'הוהל
 תתונוצר לעופב .ומשגתי זא וא , הערל םיחא תדובע  ,המת הרובע
 ."הגהנהה לש םיבוטח היתובשחמו

 ןש ןורחאה רמונב המסרפ ןילרבב לעופה רעוה לש תיזכומה הכשלה
 ןוע ול שי --- ,רצב זורכ ותואב רמאנ---,לקשה .,לקשה ד"ע זורכ "טלעווה,

 והש אלא ,העוגתה לש םייסנניפה הירופחמ תא אלמל יעצמא רותב קר אל

 ןמעתתש הכירצ העונתה, | . תינויצה הלומעתה לש ךותה רומעו הדוסי
 םיפא הרובע  ילב הלטבל איצוהל םיאשר ונא ןיאו , בחורל םג טשפתתשו
 ] ."רחא םוי

 ןיצוה | , ןהכ  לארשי רמ ,  הילגנאב תינויצה  תנרדתסהה לש הריכזמ
 רא ינונעל ולכ שדקומ היהש ,"טלעווה, רמונ ותוא תילגנאה הפשל םוגרתב

 םירומע 208 ןב רפס תרוצ .ילגנאה ומוגרתב לבקש  ,תזה רמונה לא , לארשי

 + ןוספלוז רוד רמ תאמ החיתפו םגרתמה תאמ המרקה תופרוצמ

 וטל.( קרמ 8814,86 תימואלה ןרקה תבוטל ופסאנ עובשה :ךשמב
 לש ןורחאה | רמונה =, קרמ 70,94---רמוהנפוא לש .ודופימ תפתושמה הפוקה

 ,4094--אוה בהזה רפסב תומישרה

 \,הפוטח .התימ תמ  לולאב .ף"כב + ונל םיבתוכ ןלקמ
 .ןווניבור ..ל .רמ  םינשה-אפור , ימואתפ ןוסא ילגרל
 .וא םימת בלב  וכבי :םינויצ א .הבוהו םידידי הברה

 ץחרנ אל ףא- ,ישיאה היח פופ .אל , ןרבד אל - תאזה  הלודגה 4 הדבאה
 היה ולב .  בלדהפיו היה .עונצ .תוירבל הארנו שארב דמוע תויהל םלועמ
 הו -- , רייוהנפוש , טנק , דומלתה | . תוקומעו תובר תובשחמ הגוהו ףוסוליפ
 הלועו עקוב היה .וחור  תוגהו  תובשחמ 'ךותמ םאו . תונמה לש  ומלוע היה

 | .ןלק' ,ןוזניבור ל |

 "וגב לכל .ןמאנ חא !:; טילופומסוק  :חוגמה היה :הז ןבומב  .הפיהו בוטה  רוקמ
 ,חא םג ול חיה םראההינב ויחא .לכ יבמ לבא . המדאה ינפ' לע רשא םדאה
 וע .ןוזניבור- היה ימואל .ידוהי. , ירבעה -םעה --הרחוימ .הכהא רמש ול .רשא
 .הברה הברהו .  םימיה לכ  תואושנ :ןוניע | ויה .ןויצלו  ותמשג לש. הכות .ךות
 *ניבור היה ,םידבועה ואלנשכ .. העונצה ותוישיאמ ,הפיה וחורמ תונויצל ןתנ
 .ןתוערב לרבהו רורפ .ץרפשכו ,השדח חור חיפהלו חופר .םירי .קזחל ןושארה ןוז
 + תוכבלה תא ברקלו םיחא ןיב. םילשהל ןושארה ןוזניבור היה

 זהרומו ץעוי :, רידי םהל היה ןווגיבור רשא , םישנאה רפסמ אוה בר
 ."היה םדא ,---יב םימת בלבו תמאב ותומ תא וכבי םלוכו , ךרד

 / / ! ורפעל םולש



 , ופוב ,הילצרה,  תירבעה היסנמגה  להנמ תאמ
 -מגה לש תיעיבשה הקלחמה חתפת םידומלה תנש תישארכ,, : וז העידי :ונ

 ,תוירופיה תוקלחמה עבשלו תוניכמה שלשל םילבקתמ תודימלתו .םידימלח

 , בושרגוב .ח רירה

 + "ןוושח שדוח שארב---םידומלה תלחתה . ירשתב ו"כ---ר"כב הגויהת תונוזחנה
 : הלאה םוובדכ העידומ ןילרבב "לאלצב, תדוגא לש הגהנהה --
 תנש תא המויפ םילשוריב "לאלצב, תונמא לש תוכאלמל רפסה<חיב

 ןפואב ןובשחה תנשב יופ השעו לדג רפסה:תיב ,רבמטפס ףוסב הנוצ

 270 ןמ הלע ,פם"היכב הרובע םהל שיש  ,תולעופהו םילעופה רפסמ ..ןווצמ

 לש שדחה | להנמה םגו שדחמ ונמזוהש םווומה . שיא 400 ןמ רתוול דע

 ןביטו תושדח תוקלחמ וחתפנ . הנומאב םתחלשמ תא ושע םידברמה תקל

 יפויה ןבומב הלעמל הלע , רבכ הז תומייקה הוקלחמב תושענה , תורוחסה ל

 תונמזה הברה ש כ השרחה ותרונע תנשל סנכג רפסהיתיב . תוהו

 + רוע לדגי ויתולעופו וילעופ רפסמ יכ ,החטבב דיגהל אופיא רשפאו 1 ד

 1 הימחלמו החסמ תובשומב רפסהותבל .םופו םינונב תתע .הנוב א"קיה --- =

 רחוימ חקפמ םג התנמ א"קי תודיקפ --- = , רמגנ רבכ המוב רפסיתוב ו

 םייגוגדפה םירועשה דימלת) ןוראק .ןרהא רמ תא-- -הירבט זוחמב = רפסהיותנ

 . (הודורגנו
 הפסאה . רופס .והילא .'ר- לש .ורכזל לבָא:תְפסַא הכרענ הוקה-חתפב = -

 פש ומש לע הקיתוילבינ הוקת:חתפב דסיל הבשומה רעו םכסהב | הטולחה

 . הקיתוילבובה םלואב והנומת תא תולתלו ו

 תבלוחה = ונריעב + *ץנעדנאפסעראק  'רוי עוינה,ל  םיבתוכ וכעמ - -

 םוטויחה לכ טעמכ . תוכאלמדילעב םבור  ,.םודוהי .שפנ 180 / ךרע  םירד הלו

 דחא ידוהיְו םידחא .םידוהי םירחוס םג .ןאכ שי ., םה םירוהי וכעבש םורלדנפהו

 ,.ררופמ רוכצ תגרדמל וכע ירוהי התע דע ועיגה אל .ונרעצל ., הנחמ*תוב לע

 י ירבע .רפס-תיב ןורפח אוה ,ריעה ורוהו ברקב שגרמה  ,רתויב לודגה ןורפזה

 הפיחב רורל ואציו רועה תא ובזע וכע ידוהימ םיבר יכ ,םרג ומצע הז ו

 םיירצ וגה רפסה:יתב תשלשב םיחמול םודוהוה ידלו תתובהמ . טוריבב %

 הרומה ' אוה ,רוכב רמ , ידוהיו הלשממה לש רפס:תיב םג ןאכ שי , ובענש

 -םראמ ידוהי יח תינוריעה  הקיטפאה .להנמ  םג . היתפרצה הפשה תא וג

 ילגרל .ידוהי דחא רבח שי 'המדקהו תורחאה, לש ימוקמה דעוכ | הע

 תונבל רובצה תודובעל  ןוירמפינימה בשוח | ןרוחכ | אבצה דקפמ .לש והעעח|

 ,ןוורטסינימה לש וז וחבשחמ םוקת םא , תיפורהה ב"הסמ לש 7 תא ונע

 ך .ךותמו ,  תיסזדהה ב"הפמ לש תישארה :.הנחתה .םג וכעל .הפיחמ רובעת

 עוהיכ . ירבעה בושיה םג ןאכ זא לדגו יאדובו , הלעמל תולעל ריעה הריחע |

 ילמלא ,וכע ץרפמ ךרד הפוריאל לאערזי קמע לש ולובו לכ וישכע םג רבע

 ולכי יאדו זא יב הז רחסמב םהידי תא  םיחלוש םיסיגמ * םידוהי .םירחומ ויה

 ..הירופב תואובתה רחפ לש וזכרמל .וכע תא תושעלו ההובג .הגרדמל ומורהל =

 בהוה יהופת תא ץראל-ץוחל  חולשל הלוחתה .רבכ "סררפ, הרבחה -- /

 . שדחה .לובוה לש
 תחפ הב לחהש , ריעל םימ = תקפסה % לש הרובעה תרמגנ ןורבחב -- 1

 בוחרב ,ריעל  .בורקה  "ברע-ןוע, ..ןיעמה .קיפסי- .םימה תא .  םדוקה .םולשווו |

 לב לבו הנשל 'רפ 200 לש רכשבו , רובצה לכל תיזכרמ ראב הנבת רועה
 ..ותיבל ראבה ןמ :תורונצב םומה תא ךושמהל םָוא

 ,הגורחאה תעב  ורקש םיבורטה םירקמה ילגרל ::םיעידזמ אטשוקמ -=- ו
 רץראב תומילש תובשומ לע םגו  םידוחי  םידוהי לע .םירדוש ולפנתה מ
 הלשממל תודחא םימעפ םוחנ םייח  'ר היקרומ ינבר שאר הנפ | ,לארשו
 וישכע , םידוהיה לע .ןגהל. ירב הילע לטומה תא השעת  יכ , אטשוקב  תיןברטה
 תשקב תא .תושעל  הלשממה .הנוכג .יכ ,םירזוה שאר. תאמ .הבושת .הלבקתנ
 י"פעאו ,הרימש םשל םילייח.תוגולפ םינוש םיזכרמב ךימעהלו םירוהוה |
 םונינבה תא  תונבל בוטה - םנוצר  דעב םירוהיהל הרות .העיבמ הלשממהש

 שמתשהל חצור , הלשממה ;  איה .ןיא .םוקמ:לכמ , םנובשח לע ךכל  םיצוחנה
 ןובשה | לע םינינכה לב תא הגבת איהו , םידוהיה םיעיצמש ,ףסכה-ימובסכ

 ,ץראה יבשות לכ לע ןגהל הלשממה לש הרומגה התבוח יהווש םושמ , המצע |

 ךירצ תומוקמ הזיאב 0 עודוי יב , םונבהה = שאר .תא הלשממה תשקבמו
 =ץרא .ידוהי .לא . הזכ .הנפ םינברה שאר .. הרוטשל .םילויחה-תוגולפ תא רימעהל
 . הלשממל רבר בישהל ידב ,םהמ לבקו רשא תוארוהב שמתשיו לארשי

 תיוכרמה הלשממה החלש יתפצה םקמיאקה לש .ןתולדתשה י"פע --
 םהיתובאש , תונמלאהו .םימותיה .רשע-העשתל .םקלהל שחג 0 לש םוכס
 0 ,אלולה ה תעשב 8 "לב ו וגרהנ 2

 15 / < םלועה <

 ךרד .ץראה לא .סנכנ אוה  .םעה-דחא התע ההוש לארשי"ץראב --
 =ץראב .םעפה ההשי םעה"רחא . ריעה ידבכנ וינפ תא ולכק ףוחה לעו , הפיח
 .םירעהו תוכשומה כור תא רקביו םישהח השלשכ לארשי

 םינורחאה  םימיב האצי םילגנא םידמולמ לש הדחוימ היצידפסכא --
 םינשה יתשב ושענש * , תוריפחה תא ךישמהל תנמ לע םילשורול ןודגולמ
 איה וללה םירקוחה לש תירקעה םתרטמ | .קיתעה ןויצ לדנמ םוקמב תורחאה
 םילשורול םירקוחה . ואבישכ ףכית .. המלשו דוד לש .םתרוכק םוקמ תא אוצמל
 יפל ,.תוקרי ןגל התיהו השרחנש ,לפוע תעכג ילגרל תוריפחה תדובע ליחתת
 םיחקפמ תוהיפחה .תדובע לע = + ןויצ . לדגמ| .םוקמ .והז - םידמולמה * תרעשה
 ..תיוכרסה הלשפמה םעטמ ךכל :ןגטתגש .םירחוימ םיקרוט םידיקפ

 .תוידוהוה תוכשומב רפפה"יתב תלאשו הבטפמיזה
 ונד בא לפוניר ט קיב תיכלפה  הכטסמיזה לש :הנורחאה הפסאב

 ם"הב | .ךלפ ותואכש תוידוהיה תובשומב םיליחתמל רפסה-יתב ד"ע .הלאשב
 לש םוכסל הלועה ,תירוכצה תמיקה ןוקה לש היתוריפב. םיסגרפתמ וללה
 חותב תא ופינכו יכ ,הפסאה .ינפל עיצה הכטסמיזה ןוטלש . לבור ףלא 28
 תקפסמ הגיא רבלב תיברהש .ינפמו ,, הבטסמיזה תושרל ק"הק תפוק םע רפסה
 הבטסמיזהו ,ם"הב לש = םוילכלכה םהיכרצל קר וז אצת ם"חתב יכרצ לכל

 תפוקמ זרבש תא .םורומה ולבקי .יב. ,הלכשהה ןוירטסינימ ינפל לרתשת
 . הכלממה

 + הלבקתנ העצהה

 יקסבוקשילא רמ- בוו קח -בהה ..השחכה
 : הוה כתכמה תא "הימירוו בונה, לש םינורחאה

 םע החיש יל התיה יכ , רמאל בויקמ המרגלמ הספרנ 12756 רמונב |
 ?וז יתעדוה תא סיפדהל שקכמ יניוה תמאה ןעמל . ואלכדתיבב בורגוב

 " אל םגו .הילתה  םוקמב אל 'החיש םושב בורגוב :םע יתסנכנ אל,
 + "ידועמ זב .יתויה אל .רשא וב .אלכנש רצבמב

 םירמונה דחאב םיפדה

. 

 הבכ םרוקה רמנב .,םד:הלילע ליבשב םידוהיב תוערפ

 .ירוהי/לע סעה=ןומה לפנתה הינגרפ לכחבש שא רועב יכ ,ףרגלטה תעידי תא ונאבה
 = .ןושכע ,םיערופה ירוב תוחמל "חכ הרצע אל, היצילופהו יטרס ךלו רבאש םושמ
 = פטה ו םיעורי:אל םישנא ריעה לא ואב בויקב ערואמה רחאל יכ , ךרבתנ
 ירפ אלא התיה אל ןומהה דצמ תולפנתהה התואו ,תוערפל םיבשותה ברקב

 ןמז רחאל אצמנ רכאש .יטרפה דליה -- ..וללה ."םוחלושמה, .לש הוצטיגאה
 + סוקו יח אוהו טעומ

 הנוחאה תעב ,הש ראווב םירוהיה לע תוילפנתה
 תושגנתהה תכס ,השראווב םירצונו םידוהי ןוב תושגנתה לש .םידחא םירקמ ורק
 םירצונ .םולעופ ןיב הרגת הלפג היזואפ .בוחרב , הכ דע הררבתנ אל חלאה
 אלו בר םע ןומה ףסאנ , ודיבו ושארב ןיכס י"ע עצפנ ידוהיה .ידוהי רלדנפ ןיבו
 "נמחלנ . םירצונו םודוהי ןיב השק המחלמל הכפהנ תושגנתההו םיעגרה וכרא

 שגנש ,דניקריבוא ידוהיה לע . םיקובקבו םינכא והערב שיא וכילשה , תולקמב
 לבא ; וגטבב ועקתל ןווכתהו ןיכסב ירצונ לעופ לפנתה = , הרגתה  םוקמ לא
 דחאל ךומס >ורו ףכב תחנ ןיכסהו  וירוב ומצע לע ןיגהו רהמ  דגיקריבוא
 תא וצצורו ךאכנילימ ידוהיה לע סילעופ השלש ולפנתה בוחרה ותואב םיתבה

 תושימחה העשב ,םויה ותואב לבא , היצילופה י"ע הקספ תושגנתהה .ותלגלוג
 םירוכש םירצונ םיריעצ השלש ., הקזיג בוחרב .הרגת הצרפ בוש , םירהצה רהא
 ..ידוהיה תא הליצהו אובל הרהמ היצילופה .םלואו ,  ינקניפ .ירוהיה לע ולפנתה
 לע ךומשל םיפוס לע םיבכור 4 םירטוש וחלשנ תושרח  תורגתמ ענמהל \ ורכב

 בוחרב ,ינשה םויב םג וקפפ אל תוישגנתהה לבא * , םידוהיה תוכוחרב ררפה
 'היצולופה . םהותבל הלצהה:תובכרמב ולבוהו םידחא  םידוהי ועצפנ לזרבה
 ---םורקה ,תפנכה תיפב םיללפתמה םידוהיה לבא , םירדסה  תרימש לע הדקש
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 שיאה לוכו אלש םושמו .רפושה תעיקת לוק תא לבוס וניאש

 בותרב . םהיתבל תכללו םתלפת תא קיספהל וחרכוה---םירופכה .םווב = היה הז
 וערקו תוצרמנ תוכמ םתוא וכה ,סידוהי השלש לע םיריעצ ןומה ולפנתה ייגוב
 הידוהי השאו םירחא תוכוחרב םג םידוהיה לע ולפנתה , םהילע םהידגב תא

 .הנטבב תנכוסמ הריקד\ הרקדנ החא

 הסירואב | תיסורובונה | הטיסרביואה .םידמוש םה תלאשל
 תא בושחל שי םא , הלאשב הלכשהה-ןוירטסינימ לא. םימעפ יתש .התנפ
 ע"על . תיטנצורפה המרונה ןינעל  םירומג  םידוהיל | םירמומה  םידוהיה
 + ןיידע ךתחנ אל םירמומה לרוגו הבושת ילב תאוה הלאשה הראשנ

 ק פגיווד ריעב םידוהיל רשא תורבקה-הדשב . םי תמ דוב כ לולח
 תורבק וחתפנו רתויב תורקיה ןמ תובצמ ה"כ ורבשנ . הלודג הלכנ התשענ
 + םיעשופה ירחא תשפחמ היצילופה . םיתמה
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 ןשיגה בוי ק ב הסכטהרירבח .בויקב םידוהיה רפפמל

 תא הריכחב תחקמ םמצע תא םיקלפמ םה יכ , העדוה .תינורועה .המודה לא

 תחפנ בויקב : םידוהיה .םיבשותה רפסמ .יכ , רבדל םעמ םתתב רשבה םכמ

 5 | לש רועישב .הגווחאה הנשב

 ריעמ םואתפ ואצי היקרוטו הילטיא תמחלמ ילגרל
 שרגת ןפ םיאריתמה ,םירוהי סבורש ,הילטיא יניתנמ םיפלא תעברא, יקינולס
 םיקנאבהו רחסמה:יתב ילעב םה םהמ םיבר , הקזחב תיקרוטה הלשממה םתוא

 .דאמ לודג קזנ ריעהל תמרוג םהאיצי .ריעבש םילודג רתווה

 ללוכה-בר תריחב רגדב הלאשה .הילגנאב שדה ללוכ:בר
 ,ןודנולמ = םיעודומש :יפכ .רתפהל הבורק רילדא ןמריה ר"דה .םוקמב הילגנאב
 ללוכה ברה םכש לע הושמה תא תתל םש םירוהיה תלהק ישאר וטילחה

 שמשל ןודגולל הלאה םימיב אובו הזה ברה ,יול לאר שי היצנופבש

 קר אל םסלופמו םינש ב"נ .ןב התע אוה יול לארשי ברה ,השרחה ותנוהכב
 רכח רכזנה ברח .  ןיוצמ ףיטמ  רותב םג םא יכ , לורג .רמולמו םכח רותב

 . תירבעה ןושלה רקחמכ םירחא םירפס בתכ סגו םיירוטסיה םירפס הברה

0% 

 םינורחאה םימיב ררבתנ ל וה תילגנאה ריעב .הגושמ טפשמ

 ,ירצונ שיא פשוי םידוהיל רשא  לודגה תסגכה*תיב תברקב :הוה טפשמה
 תא | חירכתל

 שרוח. ךשמ | לכב  רקבהיתלפת תעשב םוי םוי רפושב ועקתו לבל םורוהיה
 שארל ןושארה םויב ..וממז תא קיפהל הנושמ .הלובחת ול אצמו שקב , לולא
 דתעוקת , הליחתהו הפל  הפמ | םיללפתמ אלמ תפנבה"תוב היהשב , הנשה
 יובכל .םויושעה םיקרזמ ךותמ תפנכה:תיב לא קרוז םדא ותוא ליחתה , רפושה
 האב  םימה .תקירז .יכ .,1בשח םיללפתמה ..םימ לש םימלש תונולפ תוקילד
 רפושה-ביוא בפה זא . טלמהל םלוב ורהמו תסנכה:תיבב שא הזחאש ינפמ
 ץראל םהמ הברה ולפנ םימה:ימרז ףקיתבו ,םיטלמנה ינפ תמועל םוקרזמה תא
 .םפוגכ וקזינו

 . םיופמ ףסכ םוכס םלשל שיאה תא שנע ,םיטפושה

 היעב .הינפשב תירבעה ןוש לה רקתמל יזכרמ דפומ
 בורקב ךפוהל ,דמוע , תינפשה . תוברתהל .לודג .זכרמ םינפל השמשש , הרילוט
 רבדל . .רהועמה = . תוירבעה = תורפפהו ןושלה רקחמל דאמ/דככנו לודג רסומ

 חל ןוולנ 3 4 םלועה <

 הנוהכ אשונו םעההירחבנ תיבב רבה , ןאלקניא הגיא אל .ינפשה זיקרמה היה
 ןהכהכ \ ,םילודג  םירקותו. םימכח ודמעי הזה רפומה שארב ..הכלממב הלודג
 הצקוה הזה  רפומל ןועמ .  םירחאו זירפמ באווש ידוהיה רוסיפורפהו הרטיפ
 םירוהיח .תולג יהחאשו ר"יה האמב הנבנש ,וטוזנארט ןיד קיתעה .תסנכה:תיבב
 םואלה לש ותושול רבע 1875 תנשכו , ילוטק .הלפת:תיבל ףפהנ הינפשמ
 ןונעתמ וזנופלא ךלמה . הינפשבש םיאלפומ רתויה םינוגבה דחא אוהו , ולוכ

 זכרמ .שמשל ריתעו הז שרחב דוע | חתפהל רמועה ,הזה ןוכמב ראמ דע
 .תירבעה תורפסהו ןושלה לש םונושה תועוצקמב  תוריקחה לכל

 יםיה לע הריסה,  רישה לש ורודפב :הו עט ןוקת

 10 ךומע שארבש תורושה יתש . תועט הלפנ (4ל רמונ םלועה )

 ,חצההתומהנ. ,םישק םילותפנ ךותב)

 (לנעמ :םינפל לגעמו הז לע הזו

 ,הרושה .םדוק 11 'דומע | שארב ןמוקמ

 .'וכו "ורמח

 ,ורכלתה, " תלחתמה

 ,גרבדלונ :,5  ,י"איצומה

 ומת ד6 ₪. תה, 10855

 ,םונאיורד ,א ךרועה
 ק6הגאזסק5 4. ז[. 0/8808 ₪

 םיובנירנ קחצי .רמ  רקיה ונרבח לש ורעצב 'םיפתתשמ ונא
 ןויצ ילבא ראש :ךותב םימוחנ 'ה ול .םלשי : ,ויבא וילע  תומב
 . םילשוריו

 ,גרבדלוג 'ב ,גרברלוג ל*י ,ץיבוקרב ר"י ,בוכורב מייא
 .יקסלבולוו .'י ,.בונאיורר 'א

 .יוטסלוט .ג ,ל יבתכמ ןושארה ךרכה
 ,נ .ל, ₪ :יוטפלוט לש ותנומת (א :וב שי הז ףרכ

 59) יקצינבר .ח יז תאמ ,תטרופמ היפרגויב * ,"יוטסלוט
 20) .תובשחמ-לעב .תאמ  ,"ןמאה .יוטסלוט. 6 ..;(םידומע

 ;(םידומע 307) 'ץיבוקרב .,ד .,י םוגרת :,'תודליי,' (ד -:(םידומע. |
 , תינמרגו .תיפור* רפסב 'ואבש "תושקה םילמה 'רואב

 .חבושמ רינ לעו תו ש ד ח. תויתואב .םפדנ רפסה
 -רפס .אוה הזה ףרכהש ,ףיפוהל ןוכנל םיאצומ ונא

 . םירוענה-ינבל םג םא יכ ,םילודגל קר אל ןיוצמ האירק
 םירפסה דחא אוה "תודלי.- יוטפלוט לש .אלפנה .ורופס
 -ינבו םילודגש ,םלועבש תוקיתוילביבה לכב םייוצמ רתויה
 לש הפיה :ירבעה .םוגרתה .לשב . ןהב .םישמתשמ .םירוענ
 רפסה יואר וילע :וולנש םיחבושמה .םירמאמה .ינשו רופסה
 םישקבמה | ונירוענ-ינב .לכ . .ידיב .םג .יוצמ .היהיש ,הוה

 ..ארקמל :ןוגה -ירבע רפס |
 ,'בור 1.20 חולשמה םע םידחאל רפסה ריחמ

 .: 'םלועה, לש הסירדאה יייפע- תונפל

 סה טק כו "ב0 תה, המה 1102800000 0088 18/9.
 186680000 <11801ג)ו>, 1(\ !םה, (0007008%8]ב א 18/9.
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 צא [[,א ג, 26-66מ 6200006 1

 וליאוי התעמ יכ ,ויארוקו "םלועה,, ירפוס תא ונחנא םישקבמ

 :וז הסיררא י"פע ת ככר ע מה ינינע לכב תונפל

 -א ג. 1 סל הוזסמק, םוהמוזה, 02088000 א 1.

 ויזה 4-0. .תוט]ההס = ]חה (11וופא1.) 8010418%8] 1.

 : וז הפירדא י"פע -- הנ הנ ה ה יניגע לכבו

 תהנו ה א קתההה = ,,1'הס האי, הסחה, 1102%600-

 סה.

 0086100 ,1101הוה וה (1אוג881.), 1260700381;

 תא םיארוקהו םירפוסה וברעי תכרעמה ינינע אנ לאו

 . הנהנהה ינינעב

 .הּפְצִמַה לע

 .אג%

 לש עובקה הרפוס  ,רוימרפה לש  ויחא  ,ןיפילוטס | ,אל
 היה .הרקמ . ויפע ..וי\חא תא .וגרה :;ןופא ..הרק .,"הימרוו . ,בונ,ה
 5באה .חאה לבק .בויק . .השעמ .רחאל .םיטעומ .םימי  ,ידוהי חצורה
 היסורב תשלובה 8 הנֶכוס .םינפל היהש ימ ,יאקאב תאמ .בתכמ
 ינא חמש, : רמאנ כתבמ .ותואבו ,םירנויצולוברה לא רבע כ'חאו
 בתכמה לעב ג ייכ ,ןיפילוטכ בשח  ,"היפורל ערה יכ , ךיחא גרהנש
 םינהכל ןוירנימסב 'דמל ותורענבו אוה רומג יסור תמאב) ידוהי .אוה

 רשא הננעה תא רז55 יידכ ,"ורעצ תא חכפ,ל ידכו ,(םיבלסובארפ -
 ירנותע ליבשב וקחדרמאמ תא 'בהכו .ונחלוש לא שגנ  ,וילע הצבר
 ! הלאה" םירבדב רמייסו ומחל ןתונ \ ןירובוס לש

 םידוהיה םע תא ךכ-לכ :וצצק עזנה תולוגס יכ  ,ןיבהל ךירצ,
 ןנואש  ,תודחוימ .תוירבל  םתוא ושע יכ דע ,תושונאה רתי לעמ
 ,םראה עבט רבד"לע וננשומל תומיאתמ

 תויחב םילבתסמ ונאש 'םשכ ,םהּב לכתסהל| ונחנא .םילוכי,
 ,בועתה גוס ותואמ בועה םהילא שוחל ונא םילוכי ,ןתוא םירקוחו
 האנש לע 7 םלואו  .תיממשל וא להשל ,עובצל םישח ונאש

 וב ,ביערת | ,ןושח "ד :הנליו
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 יב ,יוטסלוט לש ותרכה חככ לודג ותרכה חכ םרא לכ "אל 'ןה'

 תישימח הנש

 חסד ג, 18-ע0 08628, 1911

 ןה .  ונלש .הנררמל רע םתוא  םירהל--תרמוא תאז ירה ,םהילא
 םיבאוה תא :הלודנה  הינטירב ייא  לכמ רעב םילגנאה .וליכשה
 וא .רבדל .ותעדב הלעת אל םילגנאה ןמ שיא לבא ,רחא דע

 ,., הוה קיזמה ףרוטל ותאנש לע .בושחל
 ! .פש .ותוהמ רבד-לע גשומ םעה לש ותרכהב עבקי םא קר,

 ,םראה 'ףויז לעכ םא יכ ,רחא ןיממ תוהמ לעכ אל ידוהיה עזגה
 " ךותמ קר--,דוחאו עגמ תודוקנ וניניבו וניב הנייהת יכ רשפא יאש
 * .םעהו . ,טאל-טאל.םעה .לש- ופוג .אירבהל- לכוו .הזכ- גשומ .תעיבק

 :ןעמ מל ,תקפסמ .הרמב םינוא"רסח לש בצמ :יריל |אובי ומצע :ידוהיה
 ! 5. ,.,ירבאי יכ"וא ,רוע תיחשי אלו ערי::אל :יכ- ,םיחוטב  היהנ

 םהילע רובעלו איבהל םילוכי ונא הלאה םי ר בד ה תא
 "ןילרבמ'צ = ,גנירהיר = יפמ ינעמש רבכ " םתמנוד ,החונמב טעמכ
 "עברא לע םיכלוה לכ לש םכרד' הזו ,הרובחבש "יתוירא,ה רתיו
 .ןיפילוטס לש | ויפב  .תוירא לש םתחישי םה םנושלל ."םגרת,ל

 םוקל :םשור ללכב םישוע  הלאכ םירפד ןיא הריאמל וירפזו
 .םוי םוי הנקל םיבייח  םה םתדועס תאו ,םחילעב-  םורכש

 , הללקב

 /,הדבועה םצע לע  החונמב רובעל םילוכי ונא ןיא לבא
 העוטנ ,םהבש "םיבוטהו םילודגה, בלב וליפאו  ,תובבלה לכב יב
 תחאל = ןיבתכמב | הדוח -יוטסלוט-- וליפא = .ונילא המוצע .האנש
 יאובב יב 0 לע ותעד המ ,יתוא הלאש רשא , ויהורכממ
 חכבש אלא ,ער שגר .ןתעדמ :אלש ובל ךוהב רוענ ,ידוהי וילא
 "והוא ףכית שבוכ אוה .,םדא .לכ חא בוהאל ותנא הָנצמה ,ותרכה
 לש .ולא .ןיב אלו = ,חורה ינואג לכ ןיב .ּגעינכמו ערה שגרה
 .םבְלב ןיאש ,םידרוב םיריחו קר אוצמל רשפא ,דבלב םיולסה
 "| הילע ספתנ םדא .ןיאש ,תעדמ אלש .האנש םג ול ,ונילא האנש

 'אלש בלה תא ססוכה | ,ערה  ורצי תא ץינכהלו שובכל-לכוי

 : ..םילעב .תעדמ
 < םימה ָבה"םינמרגה . םיטטופדה םידחא םימי ינפל " ופסאנשכ

 רירה .םוקמב גיהנמו שאר םהל רחבל .ירטסואה טנמלרפה לש

 "םילר ביל ה"םינמרגה ןיב סחיה לע החישה הבסנו ,תמש רגניפָא
 םֶק ,םירומג  םימשיטנאל = םימסרופמה | ,םילקיהרה"םינמרגה ןובו
 .יימ וא המ: תומימתב רמאו :,ומש שירגניא ,םיפסאנה .ןמ .דחא
 = קר + םילקיררה תגלפמ ןיבו םי לר ביש ל ה"םינמרגה) וניניב 'לידבמ
 גל .וארקי .יכ  ,ונחנא " ונישע 'חמ :םלואו ,רבלב םידוהיה תלאש
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 לא לנחנא | ונאצי וב רשא ,עוצקמ  םוש .ןיא + םידוהיה-ידבע
 ,ונתאמ שרד אל שיא םגו ,םידוהיה .ינינע לע ןנהל ירכ ,הכרעמה
 שיא אוה הו שירגניא ..."םידוהיה לש םהינינע לע ןגנ ונחנא יב
 אוהש םושמ אקוד. 'לבא \ .ללכ .להקב ,המודמכ  ,עודי .ונניאש
 שרופמ וי פמ ונעמש ךכיפל ,סיסכת .ינינעב יקב וניאש ,טושפ לח
 . ונילע םירקפמה םילרנגה בלבש המ

 איה היצחש ,הנושמ | המיענ  ךותמ : םילבוק  ונא :םנחלו
 םילודגה, יכ לע | ,קרצו טפשמ | תשירד היצחו םימחר תשקב
 וננובלע תא םיעבות םניאו :םיחומ םניא העפשהה ילעב "םיבומהו
 תוחמל וגב םפורגא תאו םנושל תא םיחלושה ,םהיחא ידימ

 אל םה םבלבש ,הלא קר םילוכיו םייואר וננובלע תא עובתלו- |

 הלכיא שאכ תחדוקה ,האנשה התואמ תחא תממוע תלחנ הראשנ
 ילבל ידכ דע םיטעמ ,םה םיטעמ וללהו ,םירחאה לש םבלב

 ןיידע תלחנה התוא םא ,הערל םהא םיצור .ללכ םתואיצמב שיגרה =
 עגפש העשב ול וקדבו ואצ  ,"בוטהו לודגה, לש יבלב תשחול
 םאיכ ,תחא תלחנ אל יכ ,םתיארו ,וקיזהו ידוהי הרקמ י'פע וב
 ...רפאה ךותמ םאהפ ורקרזג םירעוב .םימלש םידוא

 ןיא הילע | .ראמ | רע תאזה האנשה ונל איה השק ,השקו
 םולשהל לוכי ונתאמ שיא ןיא ,החונמב רובעל לובי ונהאמ שיא <

 םושמ אלא ,סראב ונמחל תא הליבטמ איהש םושמ אלו , התא =
 רודגל רשפא יכו .ץק-ןיא באכו סרא ונשפנ תא האלממ איהש '

 רשא ,םדאהיינבש | ,עדוי התאש העשב סראה ינפב שפנה תא
 באו לעכ ךילע םיטיבמ ,החא הפיפכב םהמע רודל ךילע רזגג
 תא םימשופ םה רימ ,ךב םישיגרמ םהש ןויכ ,םרא-ינבש ,תובָרע <

 + ךלגר ףכ .ךרדמ .לכ .לע ךל םיבריאה ,םיכאז םישענו םדאה םלצ ' >
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 ונא תאוה תחרוקה .האנשה לש התבס תא י,הרוקמ תא "==
 ךכ:רחא =: .הכרעב איה  התוחפ = םודוהיה תר = :ורמא . .םיעדוו
 ,םכרעב םה .םיתוחפ םידוהיה לש םהייח יכרדו .םהיסומנ = : ורמא
 לש  םייתרבחה  םהילומגת = : םירמוא | .וליחתהו .תופוקת | ורבע

 ; ורמאו ואצמ תרחא הליע וישכע  .םכרעב םה םיתוחפ םידוהיה = =
 תוליע ,םילבה לבה .םכרעב םה םיתוחפ םידוהיה לש םעוג ,םמד
 ,םירוהיה לש ם ב צ מ ש ,אוה רקיעה , שממ ןהב ןיאש תולילעו

 םויה לכ םג םא ,ופרעב אוה תוחפ ,יתרבחה | ,ינידמה ,ימואלה =
 וז .תיאנסכ "םידורט, היהנו תואיצמה ןמ הנוכב ונתעד תא חיסנ |

 אל דחא גת ףא .,הלעמל הטמלמו הטמל הלעמלמ ןפואה לונלגב <
 . ..., תולג ,תולג ,תולג :ונינפל תורחה ןמ החמי

 א

"00 

 לדביו הרצוי הילע חמש .הריצי:תורח תעשב הרצונש הנפ ו
 ,ותריצול התוא דונעיו התוא ךרביו ודוהו וויז ינרקמ .תחא ןרק =
 . םי העפיו םימש הגנ ,שמש רוא הנפה  אלמתו =
 %ארשי"ץראב וליפאש ,המודמכ , תאזה הנפה םש תרנכ -

 ריבסמ ןופצמ |. התומכ הפי הנפ ןיא ,יפויו רוא הלוכש ,המצע
 ביהזמ .בגנבו ,ןומרחל םיברעה םיארוקש ומכ ,יבשה ךיש,ה םינפ
 ,עדוי התא יאו ,םימגה תרנכ"םי ימימ הזמ רבעמ .זיזפה ןדריה
 תיעבה ילבל םמוקמב ודמע יכ וא ,ןרריה לא םה םירהונ .םא
 םולועו םיספטמ הזמ רבעמו .םהילע השורפה דוסה תמולעת תא

 ,המוד . םיבחרו םיכורא םיללצ םיפוקזה ןלוגה ירה יוגח ךותמ
 :תריח ,םלועה-רוס ןיבו ךניב םילידבמה םה םה וללה םיללצהש

 םלואו ; לכה תילג ,תעדי זא יכ ,םכות לא תעקב ילמלאו ,חצנה =
 :,םילידבמה םיללצה תחת לא עקוב התא ןיאו ךמוקממ זז התא ןיא <

 < םלועה <

 ,הדיחהו רוסה יכו  +ןורתפבו יולגב עצב המ יכ לבומ התאש
 + םהפ םיפיו םיבוט םניא ,ךשארמ הלעמל דע םהב

 תונבל .תימואלה ןרקה לש הגהנהה / הרחב הזה רככה תאו
 + תוליו-קש"ריע וילע

 העומשה  לארשי ירישע םהקב ורבעתו םיטעומ םימי "ויהי אל
 םינקזל \אל :עוגלמו | .החונמ םוקמ לארשי-ץראב שי יכ ,הבוטה
 הב שי יכ ,רבלב תוממושה תוברחה דידלע אלו דבלב םיפיעו

 ,םיפיו םייחה רדהב .םיצוהה ,חכ :יאלמל םג .עוגרמו .החונמ  םוקמ
 רכחו תימואלה ןרקה לש הגהנהה לא ואבו לארשי ירישע ומקו
 שיא שיא  הנבו * ,תרנכה תנפב עקרק תזוחא התאמ שיא שיא
 , לארשי תוליו תרגכה האלמו = .ותיבלו ול הרדהנ הָלִיְו ותזוחאב
 הליוו  הליו לכו .הנינבת ברעמה םעט בג חרמה חפונב
 ארקי "לצרה-ןג, ,הנבי ןג ריעה .עצמאבו . הל ארקי ירבע םש
 תונבנ .הלאכ לארשי :ירע וחור ןוזחכ האר .רשא לצרה אוה ,ול
 .לארשי:ץראב

 5ע םהיתוליו תא רוע ונבי אלו םריעל לארשי ירישע ולעו
 םצרא לע לארשי ירישע וחוניו ,םהי לגר תחת תרעורה  ,םירז תמדא
 ואנשי -אנש .רשא ,החונמה  תומוקמ לע רוע ועוני :אלו םתלחנבו
 ירישע דוע וקחרי אלו .ופסב תא יבהאי בהאו ידוהיה הא םש
 םה דוע ויהי אלו .םהלש הניאש הציחמל אקוד םנכהל לארשי
 ושלתנ םעקרקמ יכ ,הנקת םהל ןיאש ,םיבולע םילּורג םהינבו
 .םטלוק :וניא רחא .עקרקו

 רשא .,םהותונבְו םהונב .םג םריעל לארשי ירישע  םע ולעו
 קר אל יכ ,הלאה  רברמה ינב וארו .תולגב ,רבדמב םהל ודלונ
 -יטומקו המוקדיפופכ ,הפוס ירצוקו חור יערוז ,םירופרסו  םינונח
 המוק:ףוקז רוד .לארשי-ץרא  הלדג .יכ  ,םלופ םמע .ינב םה .בל
 ,ומחל עבשו ותמדא רבוע :,םימרכ .רצובו תודש רצוק ,  בל-בחרו
 םייח תובא יכ .םמע אוה םותי .טע :אל יכ .,רבדמה ינב וארו
 אוה ןושלינלע םע אל יב  ,רברמה :ינב וארו .וצראב ול םיתמו
 5ארשו" ץרא התיחה יכ .,וחור תא סנרפי םירז תפשב רשא ,םמע
 ררחו ..וסנרפי ההוער תא השאו ותפש תא םגו םעה חור תא םג
 ול ואטח ךשא םעה לא ה:לש הבושת ובשו רברמה ינב בל ררחי
 םג ואיבהו  ,םתומכ רברמ-ינב  ,םהיחא לא ואציו ,הלודג האטח
 ..תורפהו . הלואגה תרושב תא םהל

 תונפ ונקיו וניתוליו לכ תא ליכהמ הנפה | התוא ןטקתו
 םיוקיו  ,הנושארכ תורדהנו תופי םירע םש םג ונביו תורחא תופי
 ,השרחה"הקיתעה ץראה ,לארשי"ץרא לע לצרה הזח רשא ןוזחה
 "=... הנינבו

 יכ ,אמלעב "היסטנפ, אלא וז :ןיא יכ ,םירמוא ונהא -- '
 לכ ,ןטק רבד לכ | ךופהל " םינויצה ' לש "הנוגמה םסיפכת, | והז
 .אשנו םר לעפמל והשמבש והשמ

 .הנבי היפטנפ םלוע .םהקרצ אל --יכ ,םכמע בירנ .לא
 ,םתעדיו ,ומויקתנ רבכ ונ ל.ש ."תויסמנפה, ןמ המכ .,ובשחו ואצ
 עגר הררוסה םכחורב ורצע | .םתקרצ אל יכ
 לולע ,רברמבש ,תולגבש אשנו םר לעפמ לכ יכ ,םתעדיו םכמע
 והשמ ,ןטק רבר לכו ,והשמבש והשמל ,ןטק רבדל ךפהיש אּוה
 ודיתע וכותב אשונ אוהש ,רשפא לארשי"ץראב השענה ,והשמבש
 , אשנו םר לעפמ לש

 התואב ,לארשי-ץראב םישענה ,םישעמל ודומת לבל ורהזה
 ., .תולגב םישענה ,םישעמל הב םירדנמש ,הרמ

  ןובשח תא ושעו
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 5 < םלועה <

 . "ומה 2

 םג לודנ ןוחצנ החצנ "פנאילאה, .לש תיזכרמה הגהנהה
 ואב ,םדוקה רמונב ונרבד הילעש ,יללכה רעוה תפסאל : םעפה
 הריחכה תוכז תא לוטיל העצההו ,םירבח  העבראו  םירשע
 בורב הלבקתנ הגהנהל הלוכ הרפמלו הרבחה ירבח תאמ
 ויה הלאה .תוערה הרשעהעשתמ . ,שמח דגנכ תועד ההשע-עשת לש
 לש -- תחאו ,זיראפב םיבשויה םירבח לש הר ש ע:הנ ו מ ש
 םירבחה ןמ םלוכ ויה "ואלה:ירמוא, תשמח .היגלבב בשויה רבח
 אלא ,דבלב ואל תרימאב וקפתפה אל עמשנה יפלש ,םינמרנה
 רידה .רעוה ירבח : תאמ . העצהה דגנ התופירח תונעט ונעט
 ,הפסאהל ואב אלש ,גרבסגיִנק--ןיטשלגופ ר"רהו  ןכנימ--רנרֶו
 םתודגנהה תא ועיבה םהב רשא | ,םידחוימ םיבהכמ | ולבקתנ
 םיבתכמהל םג בל םשוה אל :,ןבומכ ,.הנושמה העצהל  הרומגה
 . הממור םיאזירפה דיו ,הלאה

 ,הנקת לש .ףקות לבקת תיזכרמה הגהנהה לש התעצהש ירכ
 הינש תמכסמ הטלחה :"םירודמ, ינש רוע רובעל הכירצ איה ירה
 יאשר יללכה דעוהו  ,ומצע יללכה דעוה לש םירבחה בור דצמ
 הטלחה -= ךכ:רחאו ..םדוק אל = ,םימי  חרו דועב הפסאל םנכהל
 . ההבחה ירבח לש תיללכ הפסא דצמ םג תמכסמ

 רעוה דצמ הינשה "היוצרה,  הטלחהה יכ ,קפס לכ ןיא
 םירבחה ולדחי אל תועיבש העברא ךשמב : אובה אוב יללכה
 זיראפ איה  :החוטב :יכ = ;ונהמא רבכו .םיבורמה תויהמ .םואזירפה
 ןמז ךשמב :.הרבחה .ירבח לש תוללכה הפסאה רצמ םג הנוחצנב
 תויהמ :.ולדחי אלו  ץעה-ימלג  ךות לא המשנ חפות אל טעומ
 יפלאו "פנאילא,ה ירבח ףלא םיעבראו םימיה וברי אלו , ץעדומלג
 :;רמאל הלודג .הרושב ורשבתי הילּודגו הישרומ  ,היתורומו .הירומ
 ףוסת אל .םחורו ראניב ק'זו . .ךאניר המלש וחצנ םלוע"ןוחצנ
 , תורודה לכ ףוס דע "פנאילא,ה ילעפמ ךותמ

 םנמאה .? תאזה  הרושבה לוקל ונעי המ םינמרגה םירבחהו
 ,תואור םהיניע ויהיו םיבורמה תוער יבגל םהיתועד תא ולטבי
 ,והתב התלע ,םידיחיה םיטילשה לע ושידקה רשא ,המחלמה לכ יכ
 הרובק .ורבקנ ,זיראפ תמישב תושעל ושרד רשא ,םינוקתה לכ יכ
 .ןילרבו זיראפ. תמחלמ לש הפוס .היהי הז םא ,ונקפוסמ  תימלוע
 ודרפי ףוס:ףוס :הל היהת ירמגל תרחא תירחאש | ,המודמכ
 ,םינמרגה םירבחה בור םג דחי םתאו ,ינמרגה ףינפה ישאר
 רשא  ,תידוהיה  תורדתסהה התואו = ,תיזיראפה "סנאילא,ה לעמ
 הל .וארקו תוצראה  לכבש םידוהיה תא הב ףתשל ורמא הירסימ
 .., םיערק םיערק ערקת ,"םירבח לארשו לכ,

 . ...ראגיבו ךאניר וחצנ רשא ,"לודגה ןוחצנה, ,אופיא ,והז

- 
 .יקסניצשל .בקעי

 , הָיִרְציִושְּב םיִדּוהְיַה םיִטְְדּוטְּפִה
 (.ךשמה)

 בצמ לע ילל כ  גשומ ונל םינתונ םנמא ונאבהש םירפסמה
 טועמהו יוברה תנומת לבא ..הנש םיתשו םירשע ךשמב םירברה
 םיקרפ הפוקתה  התוא קלחנ .םא קר התוריהב לכב ונינועל טלבת
 תוטיסרבינואה לכבש ,הארנ הזכ .ןפואב ,קרפה םינש ,שלש ,םוקרפ
 ; היםור .ינב .םיטנדוטס .ואצמנ תוירציושה

 םועמ וא יובר|ןשיא 5 1890 תנשב*
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 םינשה שלשב קרו ,יוברה קספ אל הפוקתה לכ ךשמבש ירה
 יוברה ,84:0 -- שילשמ רתויל דע העיגהש ,הרירי האב תונורחאה
 רתויה יוברה ;(! 109) 19095 --1899 םינשה שלשב היה קזח רתויה
 ,הפוקתה תישארב | .(14יק 1896-1898 םינשה שלשב --לק
 5ש האמה תישארבו ,6800 דע יוברה עיגהה ,0
 .870% דע קר--וישכע

 פכ לא טעמכ הסינכה 'התיה תודחא םינש "ינפל דוע
 פא,ש | ,עוריה םגתפהבו = ,דאמ | הלק תוירציושה תוטיפרבינואה
 אטבוה ,"ז'גבל רבוש חכב סנכהל רשפא תינרָּבה הטיסרבינואה
 .היסורמ .םיאבה םיריעצל הטיסרבינואה תודיקפ לש בוטה הסחי
 תאמ ,קויד רתיב ,וא ,הערל ,עוריכ ,הנתשנ הוה םחיה םלואו
 תועידי .וישכע םישרוד :הירציושב תוטיסרבינואהל סנכהל םיאבה
 הוב תוארל םינמוזמו םינכומ ויה רבכ ונתאמ םיבר , הנוגה הדמב
 םוש וז המשאהל ןיא ונתעד יפל לבא .תומשיטנאה תורבגתהל ןמיס
 תמאה תא םילעהל ילבל ,םיניעה תא חוקפל קר ץוחנ ,רוסי
 היתותלר תא לוענל תוטיסרבינואה ואר המ ,ןיבהל ירכ הנוכב
 ,וניתוריעצו וניריעצש ,םידיעמ רבדב םיאיקבה םישנא . תצקמב
 אל ,תוירציושה תוטיסרבינואה .לא תודחא םינש ינפל םיסנכנ ויהש
 תא ועדי אלש םושמ אל ,םהינפל וארק רשא םירועשה תא וניבה
 'יפ.לעש ינפמ טושפ אלא ,השורדה הדמב תיזנכשאה הפשה
 וחרכוה ךכיפל . ערמ ינינע תנבהל ועיגה אל .טתוחתפתה תגררמ
 אבה לכ יכ  ,תוטיסרבינואה  תודיקפ ינפל עיצהל םירוסיפורפה
 ודומלדקח תא רמגש ,הדועת איבהל ךירצ הטיסרבינואל סנכהל
 תנבהל םיצוחנ רתויה םידומלב הלחת ןחביש וא ,ינוכית רפס:תיבב
 הבס רוע .ןאכ שי הוה יגוגרפה רצה רבלמ םלואו , םירועשה
 דתיב לכש ,לכל עודי  ,רתוי דוע לורג הכרעש ,תירמח ,תרחא
 ףשפא םאו .הלשממל םיכורמ | םימוכסב :הלוע ןוילע שרדמ
 תוקלחמב םיעמושה רפסמ תא תלבגומ יתלב הדמב לידגהל
 םלוא קר שורד ךכלש םושמ  ,היפוסוליפה וא םיטפשמה . תרותל
 לובג ילב הכחרה לש הז גהנמ גוהנל רשפא-יא הנח ,רתוי לודג
 םנמואה . תויעבטה תומכחה רתי לכו האופרה תרותל תוקלחמב
 " ,איצות .יכ  ,הירציושב | תילנוטנק הלשממ תאמ שורדל רשפא
 .היסורבש םושמ ,תוירוטרובלה תבחרהל םיקנרפ יפלא תואמ ,לשמל
 תאמ שורדל רשפא םנמואה ,הזב אצויכ + םידוהיל תולבגהה ורבג
 םוקמ ול  שקבמה ,ירציושה ינפ תא םקיר בישיש ,ריטקְרה
 ,תידוהי הטנדוטס הקיזחה רבכ הזה םוקמבש םושמ קר ,הירטרובלב
 < םיקנרפ הירוטרובלב = רובעל התוכז רעב המלשו היסורמ האבש
 ' ףשויהו קדצה רצמ קר אל ןורל ךירצ הלאכ םינינע לע + םידחא
 שי תמאב םאו .תישממה תואיצמה חרכה רצמ םג אלא ,רבלב
 ,"םיסורה,ל םפחי רבדב תאטח םהילע תישלו םירציושה לע לובקל
 -ינב .רתי לככ םישוע םה םנש ,הזב קר םמישאהל רשפא ירה
 םמצע לע ןגהל םכרטצהבש--ררמולכ ,המדאה ינפ לע רשא םדאה
 ,םיפיקתהו םיקזחהב אלו םישלחהב קר םיענופ םה .םירחאה ינפמ
 < תרעוב הלאש = ,עודיכ  ,התשענ רלכב 'םירזה ובר, תלאש
 | ינותנ .םה היבשות לכמ יעיבשה וא יששה קלחהש ,הירציושב

 כ 6% / עי



 הנהו  .תאזה .הנטקה .הקילבופרה תא. תופוקמה .,תולוחגה .תוכלממה
 םירזה יובר לש תיטרפה הלאשה םג .וז תיללכ הלאש לע .הפסונ
 ,םיצנרפב  ;םינמרגב = עונפל  רשפא-יאש -ןויכו , תומיסרבינואב

 הירציושל םיאכה ,תורחא .תינידמ הברה לש !םהיניתנו םיקלטיאב ,

 יהקזח, םהל. שיש" הלא םיבולעב ,"םיסור,ב :םיעגופ ירה ,רומלל
 .םנימיל  דומעי אלו 'םהילע ןני אל שיא יכ  ,הנשי

 הירציוש  יניתנ = םיטנחוטסה לשי :םרפסמ | תא אנ ליבקנ
 ,תורחא תוצרא | יניתנ. םיטנדוטסהילש םרפסמל היתומיסרבינואב

 תרילי = הניא  תוטיסהבינואל עגוגב. !םירזה . תלאש, יכ :,הארנ זאו =
 לכב .תישממ .הלאש אלא .םיבהלג םיטוירטפ לש הלוח ןוימד
 : םירז .םיטנדוטס ואצמנ הירציוש תוטיסרבינוא

 8096 -- ךע 1890 תנשב
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 רפסמ הלע 1899 תנשב 'צורפ .םישלשמש ,אופיא ונא םיאור
 ,(7?190 תנשב) 61 9, דע םג עיגהו (1905 תנשב) 56' : דע םירוה
 רפסמשכ ,58 9 דע ---תצק םירוה רפסמ ררי .הנורחאה הנשב קרו <

 ,םירזה תלאש תדלונ אליממ ירה הזכ לודג טנצורפל עיגמ .םירזה =
 הרומגה .תושרה ונל שי היסורב םאו .אמלעב לוטבב .הרטפל ןיאו |
 שיש םשכ ,הריתב םיקסועה | וניריעצל = רומג תויכזדיווש .שורדל 7 <
 ינאש םושמ ,ונלוכל .רומג \ תויכזקיווש .םש .שוררל = תושרה = ונל =

 יבשות רתי לכ הוש .הֶרמב הכלממה לש .היתואצוה לועב םיאשונ ="
 וניריעצש ,ץראל הלאכ תושירד עיצהל תושר ונל ןיא*ירה  ,ץראה =
 תואצוהב ללכ םיפתתשמ ונא ןיאו ,הבוממ תונהיל קר הילא .םיאב =

 תוירוטרובל ןוקת  ,תוטיסרבינוא .ןינבל .האיצומ איהש ,תוריבכה |
 תוטיסרבינואהבש םשכ  :רוכול ונילע \ רחא  רבד .רועו" ,ןכו ובו

 ,המורכו  םיצנרפ ,םיקלטיא  ,םינמרג .הברה םירמול .תוירציושה
 ,תויקלטיאה ,תוינמרגה .תומיפרבינואב םירציוש הברה םידמול. ךכ | /

 תירוחי הטיסרבינואב לבא ..םילמונ לש הטיש ןאכ שיו ,תויצנרפה |
 ,\;דחא ירציוש וליפא דמל אל ןיירע

 5ודג ללכב םירוה .רפסמש ןויכ : םיארוקה ולאשי רשפא
 תוטיסרבינואה ישאר .ואר המ ,הירציוש תוטיפרבינואב \/ ךכדלכ איה = <
 ,ונבשה רככ וז הלאש לע + 'םיסור,ל אקורד = תולבגה .עובקל
 אלו , םיפיקתב רשאמ .רתוי םישלחב םיעגופ םוקמ לכבו .דימתש
 הירציוש תוטיסרביגואב .תמאב אוה בר "םיפור,ה .רפסמש אלא דוע
 תוירציושה תוטיסרבינואהב ,םירפסמ :ירה ,םירזה רתי לכל םחיב םג
 : םירוה .רתי לכל םחיב "םיסור, םומנדוטס  ואצמנ
 ,819: -- רע 1890 תנשב . :

; 1900 , 1 
 ם 05 /
- 4 01906, 012 

1907 60 
48. 1 

 רבכ 15890 ,תנשב ,.  רואב םיכירצ םניא הלאה םירפסמה

 ;םירזה לכ לא .םתיב .'צורפ םישלשמ רתויל "םיפור,ה רפסמ עיגה
 ,הנורחאה הנשב וליפאו ,'צורפ .םיששמ רתוילל 06 תנשב =

 ,הלעמל .וניארש - מכ. .,הלודג הדמב תחפנ "םיסור,ה רפסמשכ +
 :רבינואב .ורמלש םירזה לכ קש (48%) םתיצחמ טעמכ םה ויה
 ..הירציוש תוטיס+

 (,אובי דוע) 8

 ב .ןאמביפ בקעי

1 

 יץק ןיאל" ךראת יִּכ ..יל םושו ;הָפְרֶא פרד
 : ' , תר סג יל בוט א
 םיּבָרָה יִדּודָנ ףוס אָבּו-.םוי שי .יּכ

 7 ילמַחֶא הפ עא
 אָשַּה יִלועְבִג םיכרדה .יִדְצְב
 ;םולשל םשאר 25 עיני .דוע אל
 בָרָע תַמַמְח םָע יִלָחֶא ףיִסוא אל תו

 ,םָָמ הא ָּכ לע
 ,הָמָמַּו הָחּוַמְו חַבָא םיחְטְבִמ ןֶּבְשִמו
 דא וב נב בל דָחֶא רצ-ליִבְש
 ו ףזח םימה ףָמש ל אוב דע
 בָשֶא םֶש
 םיִמָ לש -רהזה יטוח :יִריִשָּבגרֶאָאְו

 ,הָז רפא הֶו םיִרְבּועְו םיפלוח
 ,םיִלוהטה .תוחורה .ילגכ

 ורבע םִמָי ומקו ,חַתפָי .חונורֶכזה ריִבְדּ
 .תונויזח תעפשו ,ינָפל םיפיבו םֶנוגיִב

 כ שף רטובה כפל ה
 ,רע םהה .םימוה .םיקנחְר ךא
 קֶחרַמַה אָרוק רוע

 ;יִל םָי יַתְכִרַיִמ .ברעמו חַרָוממ
 = יניע ור .םֶרמ. דנע

 םיִרְבועְו :םיִפְלּוחַה .תונויזחה :ןומה
 ה ץראת תרמזמ ןפבש ד ורָצֶא דוע םרטו
 ענר גה יִטָּבִמ ה

 תוהובנה הָכְרְּבַה תומק לע

 אוגה יִאָשְַּב םיִרָדָע ןוחֶטְבּו
 = ה יִָבְל סח
 ,םֶלָצְו םיִָפְּכ םולש רבו טַעְמְּכ טקשו

 רָהָ תַּחְמּב-קבְדְו פע יִּכ-.ענְרהו |
 םיויַלַעו םיִרָז םיִכָרְר יִרְבּשְל
 ; הינע רקפָהַה רה
 . רעובה יה .ןיֶלְּכ תֶא יבא בא ב

 | תוארמל יִח הָבָעְה

 שה"



 5 < םלועה < טל ךוי לב

 ,ּהָמִתְו יִתּודְלַי דָפַח יל הָבישָה בשה רָשָא איה ו םימיה לכ אבו רבע לע םַתּוהַתּו
 / ₪0 יה שרל ₪ "ד כ 5 ד ₪ ש ו - 7

 ,ויִשָו יִבָבְל הָנושאְר הָכְרְּב רָשַא איִה ,חצְנ ירדונו םילכור ןֶּב ,יִמצע תֶא אָנשַאְו

 נב חְְַל הָמַּתַח רָשָא איִהְ וּוּבִה תֶרּות דוע דַמְל אל רֶשַא

 ...הָנּותַה תשודקו -םילְלְצִה עַרָי אל רקע

 1 , םיִנָשְו םיִּבַר םיִמָי לַמָע דָחֶא םוי

 ,בֶלה ץֶפָח הָכָּב
 ,4. ןל רַצַּב הָכָכ יִּכ

 ,ןוסלגרב רוד ו

 \ .לפַה .תַוְלְכִּב הלל יִתְנר לעמ רַשַא שי .דוע ןבָא
 1 ,ןעו ּהָל קָתְרְמְּב םיִריִרע םיעות דַהְ
 ינוח הָלְקְִ בולע הַמ עַדָא א

 ,םיִביִבָחְו םיקוחְר ליל יִדְדְונ

 .ןושאר קלח

 .סֶנְרּוּב לוָנְלוו

 : .(ךשמה) רּוהָטַה רַחְָשַה ןיּבְלַי סֶכְל קר רֶעַא
 4 זץ ; הָנרֶּת םיִרְתְפַה תוניִעְו

 / 2 ל = ג . 5 ,רכופה תשורח תיבב היה רברה | .יִאבַארַאטב שנפ בושו ןשונה ורעצ םע ירָיש הז ,יִריִש ךא
 / ,םשל קיפסהש ,בורכה רעב ףסכ לבקשב 5 7 ,

 יִאבַארַאט ינפל דמע ,ןשייבו ןקתש ,קיתו דימלת לש סומינב : תמש וִאְָנ ןוּבָלָע סע
 ,השינפה 5ע רפסמו תעדה תבחרהב טפטפמ אוהשכ ,וילא בישקהו קמרֶמַב ּוטְשַּפ ,םיִנּונה ויִליִלְצ ּורְזַפִנ
 . לעו .ותפורא התיהש וז םע הריעב םיטעומ = םימי = ינפל שגפנש , םיִנושאְָר .הֶדָש .תוחור םַע

 "0 ,היבא תיבב ,רמעמ ותואב :םש המע חשש ,תיסומינה החישה 8 0
 1 םשב התוא הנכ ,םיצירפה ךרדכ ,הינתמ תא וררפה ינפל קבח א שַחְלְב רעיה ןו בס 0
 6 ,ויתודוא לע שממ הנזא ךותל הל שחלו יִאנַאפ * אנ'זומלבונסאי ! ,םָמוקְמ .דוע יִתָעַדָי אל יִנָאו
 , , ָ : לוולוו תודוא לע , הָגּונַה יִרּוענ תניכש הקֶלַתְסִ םרט :דוע

 8 ז אלפו אלפה ,ןוגה ךורש ,הליבשב ךורש ול שי -- . % : ל /
 / ר ךלוה ךא
 0 תזמרמו תעבות תחא ןיעב | ,לוולוו לא = ,וילא ץרק דימו ישרת פסח .תא -/ 38 ףלוה דא
 2% :ופתכ לע ודי תא חינהו ,יִבָבְלְל בֶרּוא רָבָּכ רָחַא בָצָעְו
 ו ,יִאבַאראטב ,וב 'חטביו הברה רעטצי לא -- ,תולילב יִדבל אָצֶא יִּכ

 םיִנָבְל רחש יִמדִמּד םיִחָנ רוע : ףקות רהיל העובשב םייק .ולא וירבד תאו
 השאל ול היהת אל יל'הרימ םא ,הבוט ותנש ול היהח --

 . . הבוט ,איגַב דָבּואַה ִליִבְש לע
 , רהרהמ היהו םכוחמה הז יאבַארַאטל זא היה הדות ריסא שּוחא רבּכ םירהצ טהל ּךִא
 -- ךייחמו רהרהמ ,ותיבל ובושב ,ךררה ותוא לכ דובכה 0 , םירָיִהְּבה ירה לע דער | ה 4 ד 1 "הדב -

 5 / / ְק ג 2 1
 ! תוירבה ןיב ברועמ םרא הז ירה ,םכח שיא הז ירה <- שרֶח תואשונ תוקתמה קִחְרְמַה תולצִמו
 ותוא ירחא חמשו שגרנ היה םיפוצר תועובש ינש טעמכ ,.+אַּבַה ימוי :תריש יִל ןַפָתַכ לע

 "םיתעל וילא אב היהש ,רופרסה תא הפי ןיעב הֶהב רככמ ,השעמ
 ךותל סנכנ הברה .םימעפש אלא דוע אלו |; ריעה ןמ תובורק

 ! תוצילעו החמש :בור ךותמ םש וילא רבדו ונולגע  לצא הורואה םיפקָשְנ םיִרְדוקַה ויִעְלָמּ
 -ריעל .עסנשכל .ייסכלא ,שרח עבוכ ךל תונקל ךירצ -- --, לָפֶאַה ויִתומוהְת קרב ויל הגנו

 , ינריכזה ,םשה ןעמל + התא עמוש . ינריכזת זוחמה תולילב נע ופקו תמה רָשֶא שוחה
 בושחלו ותטמ לע ולוכ ברעה .לכ בכשל ול םענ םהח םימיב

 היולת היהת ףוס-לכ"ףופש * ,יל'הרימ לש המחה | ויתפה"תרדא לע ונורְכְז רשאו ,ותולָחב ִבְבְל אפר
 יל'הרימל םיאבה םימיב הנעי ךיא ,ומצעל .ראתלו ,ןורדסמב ,ןאכ ץֶרֶאב יונ תומולח ֶאְמ םַעַפָ

 :הפונ וז הטמב הביכש .ךותמ םיִלְּתְלִּת תַלְּפַאְו תרחרַמש הרענ תַנְדַע בוש
 הנוצר +ויסוס תא הנממ אוה ענומ םולכ % המ וכו -- 0 ה 8 4

 !עסתו םיסוסה תא רוסאל הוצת .--- + הריעה לא עוסנל ו
 ותונלבס ..היִפצ לש שגהנ בצמב .אצמנ היח ןמזה וחוא לכ = םיִעָע תרוהשו הָמַתְו הקוחְר חָרְשנ

 ו

 יִפָאְב הָלוע קוחרֶה םָיַה ַחיִר בוש



 יִאבָארָאט ;םויקי :רציכ- .שארמ- תודיתע .שוחל-. ליחתה .אוהו  ,העקפ
 ! ותחטבה תא

 יאדו . ;.חריעה לא בורקב יאבאראט עסי .עוסנ בו
 ; ונתוחמ .לצֶא פניו: וירחפמ ילנרל בורקב םשל עסיש

 ,יִאבָאְרַאט :םוחנ .לש ותבכרמו :םירבוע םימי לע םימי לבא
 הקספ אל יל'הרימ .הריעה לא ןיידע הרס הניא ,םשו הפ תיארנה
 וינינע יבעב הסנכנ ,תוחא תגאד רגחה טנדוטסהל 'גוארלמ רוע
 :וןינפב אלש וליבשב הנעמו

 תחת ,ןאכ .בשוי אהיש :,ותילכת .יהוז" םולכ + יאמ אלא --
 !% הריעהייתונבל הרות רמלמו ,אמא לש הרניס

 םש וצופנ תוליהבמ תועומש קרו ,הריעב ויהנ אל תושדח

 לצא ;םְהְח .םימיב רג היהש ,אקבירפשקמ ןקזה ףרנה  תודוא לע
 . ץראלהץוחב ונתח

 רחמ :וא :םויה =
 .קנאבה .תושרל רובעת

 תועומשה תודוא לע .תובורק םיתעל םיבהכמ ול הצירה ומא
 הקספ אלו  ותב תאו | ונתוחמ היהש  ימ תא םהב הללק

 אקבירפשקו = ,לגרה הא" ףרנה  טושפי

 ,וללה
 :לובקלמ

 "ווננמוב םיפלא תשש !+ ךיניעב וז הלק יכו !םיפלא השש,
 ץיוורוה הילדג לש ומש לע  בוחה תורטש לכ אלה :רועו

 .,הז- תא ,עהויה אוה ומצע .ףארגה. קרו .,םיבותכ: םה |
 םורצקה ירשת .ימי .תא .הנשב הלבמ בוש ליחתה :ונוצרב" אלש

 ,הגונהו הדככהיתרחנב טקשהו .ןטקה ותיב תא .אלמ < ,םירורקהו
 : רכונו ,םעפ לכב .ץוקה

 תודוא לע ויתובשחמ תא %.+ ,.וילע ואב םילודנ םירוסי --
 רקיעב ......רקועבו -..,.. תולטובמו ןה .תולטב ...,-חורה .אשנ,.לחימ
 .,םישדחה ויטיהְה לעו .ווסוס לע .בה = ןוממ...רזפש ..תושעל \ ליכסה' |

 שמשה המראתה .,םחו. האנ.ןושאר םוו טק לח..תחא .םעפו
 לעו .,ןבתה-תונג- לע הבהו  תומימדא תא החלָשו םימשה | הצקב .

 תולימח םישובל ..,םורכא.. .םירשונ..םהילעש  :,תּונליאה. . תורמצ
 ידיחיה .והוהיה תי -.לש תונחח .לצא תחא .איפונכב ורמע ,תורוחש
 הזוא המחה .לש םודאה. .הרוא תמחמ םמצעב ושינרה | ,רפכבש,
 ףרוחה תומיל ץיקב םהל ורגאש .,םמחלב וההרה .,תודלי לש תוכר
 == 1 תוחאבו הבהאב .והער . לא שוא .ורבדנו אבה

 אדו 4 א . ,ןבתב.. םותבה .ילתכ ..תא .תוסכל ןמז .עיגה --
 . ןמז עינהש

 ויבאמ ,.להובמו -,ףוחד . חלושמ ...,לוולוו לא  .,גולא- אב זא
 הנושמ העור .ול רסמו :ותנשמ ותוא ..ריעה ,ודיב ףארגה תורטשי
 :הפורטו

 היהש .ימו .,אקבירפשקל - הלילב .הוע אב .ןקזה .ףארגה --=- '
 דוע' ןוזפחב. םש> עפנ .., םירמוא ..,ונתוחמ .היהש .ימ  ......ונתוחמ
 , רקובה .תויהב

 ןתלגע 5ע ןוופחב עסנ הנש ,םיכוסג = םינפבו .םדרנ .חמב
 ,הקיהה .והצחב ,ודיחי .ןקזה .ףארגה : תא .אצמו אב :.,אקבירפשקל
 לבקו ,הלבוהל םינכומו - םישובח ויה רבכ םיטיהרה  .ולופאש םוקמ
 םיבותכ .ויה .וללהש ..יפ:לע-ףא . .,ויתורטש לכ .דעב .תומלשב ודימ
 ,היה רובס. ןקזה.ףרנהש אלא רוע אלו .ץיוורוה הילרג .לש .ומש לע

 :וללה .םירבהה תא =
 .,.םיפלאה תשלש האשו ,הימ .ול ערופ אוה םיפלא השש --

 , ץראל ץוחמ .ול \רוזחי םיפלאה תשלש ראשו
 לע .רבכ , חנומ .ונתוחמ היהש :ימ .לש ופסכש ,רימ ןיבה וא

 ןב:יפ:לע-ףאו  ,הנוגמ רבר | עפה השע יב ,שיגרהו = ,יבצה = ןרק
 :ושארב ףרגה .יפלכ עוגה |
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 ..ולחל- .רוסמל . .ונממ- שקבו = ,ץיוורוה. הילדנ -לש .וחולש אוה אוה וכ

 ,ול רוסמ*- הלאה; םיהבדכ :,אחינ ,אחינ --
 הלעמב ותלגעב הלעשכ ,וותיבל ותריזחב ,הלילה תליחתב קרו

 לש ותלגע "תא " קוחרמ  ריכהו הקבירפשק ירוחאמש ןושארה | רהה
 ובלש ",שינרה = ,הב גהונה ,ןטקה .ץקשה םע ונתוחמ היהש ימ
 ליבשה :לא-פוסה תא -תוטהל ונולגעל הוצו רהמו ,הקזהב ופקונ
 רהרהמ ,,ויניע הארמ לע אהות .להבנ היה אוה . רצה ןמש רצה
 ::ומצע תא לאושו ונתוחמב

 קרש ,עמשמ 3% רקבה רואמ. ורעיב הז ההשש ,עמשמ --
 ! ? אקבירפשקמ ףרגה לא עסונ אוה וישכע

 הנפמ היה ,הכרצ לכ ול תנבומ התיה אלש ,הבס םושמ
 לע הבנגב ויניע ףיעמ  ,רצה ליבשה ןמ םעפ לכב ושאר תא
 :האורו טיבמ ,ונתוחמ לש ותלנע

 .הנשיה ותלגעל עור ןפואב םימותר םיכוראהו םיזרה םיסופה
 וניא ךכיפלו = ,יאדמ :רתוי תורצק ינמיה .םוסה לש הלנעה תובע
 ילאמשה .טוסה :יבג לעש 'תועוצרהו -,ובולהרךרדב ץופקלמ קסופ
 ,והזחב ..אל .הלגעה ...תא. ךשומ .אוה .ךביפלו ,יאדמ רתוי תוכורא

 תונותנ םיריב בשוי הלגעה שארב ,ולש הרדשה-טוח תלחהב אלא
 לוורשב < וז .תונותנ וודי :ומצע "ץיוורוה הילדג בר  וילורשב
 ,םינשל:קלוחמה ,ץומאה -ונקזו וירוחאל תצק לשפומ ושאר ,התרבח
 .לאמשלו ןימיל חורב .רדבתמ

 :ומצע ינפב בשחו להכנו  תצק םונע היה אוה
 םצק עיגה .:. ,+ םיאנתה לש םצק :עינה רבכש ,עמשמ --

 . ...+ ןיטולחל
 תא םותָרְל .הָיצש םוקל .ראמ םיכשה  רקובב ינשה םויב

 , ,םיסופה
 טשנו ,םירדוקו םינוועמ ויה םימשה  ,ןנוצמ ריואה היה ץוחב

 בושו קסופ. .םעפו ףטפטמ..םעפ .,םועגרל ףטפט ירשה ,ףוס לש קד
 םיזגרנ  וינפ ןיה הריעה לא העיפנה ןמז לכב .:ףטפטל | ליחתמ
 וזב ,יאבאראט לש והבכ .רהֶההמ היה העש התוא ,רתויב םיגונו
 :ריעב .תחא :םעפ האר רשא :;הואגי ךותמ ידימת: תקתושה ,המלעה
 : + זוחמה

 אל יאדו ,יאבָארַאט לש וז ותב :,וב הצרח אל איה --
 .וב הצרת

 ידול אב ,ול'הרימ תודא-לע הבשחמ ךותמ ,הלילב רוע

 : הטלחה
 ונתוחמ  היהש "מ :לש: ותיב::לא דופי: ,הריעב ,םש --

 . ףארגה .ידימ ,לבקש ףסכב וק קלח תא 15 רוזחיי
 תערל ראמ היה הואתמ ! רתויב ויניעב ןח האצמ וז הטלחה

 הז לע 'רמאי המ" =- :רקיעהו ,הז לע תוירבה ורמאי המ ,שארמ
 + יִאבָארַאט

 ,רורזורפב .דוע .אוהו ,ויבא תיב לא סנכנשכ אלא

 ,ץיוורוה .הילדג * בר לש רובה .תונעט וינזאל ועיגה
 ובא >'לוק = "תא . םגו  ,ןטקה | טניבקב
 ! הנעטב..ררובה .ורבר תא רתוסה ,סמונמ

 % ךפיהל ,לשמל ,רברה .הרק ילטלא ',ןידה היה המו --
 הב הונעטה לא ונזא תא הטהו .רורזורפב תצק בכעתה אוה

 ? הלאשה \ התנשנו הרוח יחומבש ,העשב
 ...!הלכ לפה ++!.םיאנתה..לש םצק .רבכ -עינהש ,עמשמ --
 אלא ,טניבקה לא :רורזורפה ןמ הנפ אֶל ,ושפנ תא תעד ילבמ

 םישנא  ינזאב .הללקו ומא הרמע  םש רשא  ,לכואה-ררח לא רט
 םינרפקו םימועז  םינפ רימעה א .ןתפורא התיהש ימ תא םירו
 : + ץרא-ךרר .תהמְבו -פעכב הב ףזנו תצק

 , ;.1וז לש הינפב אנ ולכהסה [שש !שש --
 ז (,אובי דוע)

 הנהו
 םש קעוצה

 ץראה-םע לוק | ,עמש



 ,ץיבוקרב .ד
 ו

 .רָפָכיִנְּב
 ,רשפנל-ביזעו- עורפ ,םינש .עבש ןב.ירפב רענ היה .הקבויפ

 םיבוזעהו םיעורפה .םירכאה ידלו ןוב -.,רפכב להג וימי לכ רשא
 רחאה יִָדּוהיה היה . ,חפנה תיַּמ ,ויבא המ :.ויבאכ .והומכ ,םשפנל
 היה הקבייפ ףא .,םייוגה וננכש ףותב .רדובו .ריחי .,בולווק רפכב
 םירענ .,םירכאה  ידלו .,םוצקשה .ןומֶה .ךותב דחאה .ידוהיה רענה
 אָלמְלא ,םלועמ .האר .אלו הקבייפ . עדי אל טעמכ םתלוז םירחא
 וציצהש ,תוטהולו.- תורוחש .םיניע. יתש .ול ויהש ינוע יתש
 השק -- :,הוע :יושעה .. ,קומעהו ..ןשוח ועבוכל תחתמ  תונשקעב
 ידוהי :רענל :.ו5- ןינמ . .אוה .םודוהיה .ערזמ יכ < ,וינפב .ריכהל .היה
 הפש :ול-ןינמ- 3 הֶרובחו עצפ .םיעוצפו םיכומה ,ולא .םינושמ .םינפ
 ;וללה םילגרהו- + הילע הקיהבמ .םדכ המודא תקלצש ,הנוילעה וז
 םלואו .? לֶארשוזןבל ןה-ןינמ .,תובאוסמהו תוסגה , תופחיה םילגרה
 םיניע-..יתש - -.,ומא האמ .השוריב . הקבייפל | ול .ולפנ םיניע יתש
 < + :שא..תורזמו . תוטהולו  תוריחש

 ;הפכל- ךומסה :רעיב .הלבמ הקבייפ היה ץיקה  תומי לכ
 ,תוירטפו..םיהמכ הרובחב -םש .טקלמ = ,ומע .םיצקשה וירבהו אוה
 תא .םהימוהמצ .לעמ .שרגמו .םיהובגה .: תונליאה לע .הלועו םפטמ
 ותכאלמ השיע-היהש שי:וא. .חטבל ןהינק לע תוצבורה , תודיסחה
 שפחמו םיכרבה.דע- םחב; הצוח ,םימזימגא ךותבו םילחנב ,תוצבב
 היהש שי :וא-;ורי-חלשמל םישמה ינימ לכו םיִחְּפּולצו .םיעלוה םש

 תעב=תוהשה בחהמ .ינפ"לע - ;בזענו-חלושמ -לגעפ--,בושו .אוצה .,ץיר
 ,:תחש .ןועטה = ;ָחובג .ןורק:לע הלועו  פפטמ : היהש רע  ,רוצקה
 םורממ 'זא-קעוצ = ,םירעובה-.:ץיקהיימש. תחת הלעמלמ . דקרמו =

 ,רחנ .ונוהגו:;הנושמ םיארפדתקעצ .רפכההינב וירבח לא ותרמע
 תילולפאב.:'םןיח:םוחכ .דהיבהמ היהש שי :וא =: . םיבהל ינפ וינפו
 תורוקה תחאב';:ומצע :הלותו .הנכסב < וויח רימעמ ,התנצ) ..ןרוגה
 םיקומצ םיסנא  לכואו .ףטוח - ,הענצב ;והשעמ .השוע = ,גגה  תחתמ
 ,תודידבו הולש::לש וז העשבו ,ודיל .ההרקמה הנָאש ,ץע-ירפ לכו
 תכפתשמו. םיקדסהו םירוחה .רעב :הירהז .יפלאב הרדוה .המחהש תע

 ,הלטבל ובל :תֶא הקבייפ הנפמ ,חרופ בהז - קבאכ .ןרוגה .תילולפאב =
 הקבויפ :זא רח :, םירוהרה רהרהמו הרוקה .יבגהלע .בוכר .בשוי

 -ןב הטיקימ וה  ,רהווח .ןב :הטיקימ | לע .םיבוטה .וירוחרה תא =
 -תליפמב :רוטקודנוק םש השענו םיקחרמְב הלודגל הלע רשא  ,ליחה
 רפכב :לחקח= לכ ;יניעל הארהו .ויבא תבל :רוח וישכעו = ,לזרבה =

 ןתפמ לע הז" חטיקימ בשוי .הלילב-הלילב \ . שודגו -אלמ ףסכ :רורצ
 וביבס::;התאנהל :ומפשב :לסלסמו..ההובגזההובג  רבדמ .,ויבא .תיב
 ;לילחב םהינפל ללחמ :אוהו- ,םיפופצ םידמוע תולותבו .םירוחב ןומה

 תע םלעתמ היחש : ,הקבייפ תא  הרקמ- הרק תובר םומעפו <
 ,ּומאו ויבא םלואו ,והיא ומוקמ עדונ אל הלילב םגו ןיעה ןמ הבר
 יכ .,וב-והכ \אלו .הזל בל :ומש אל" ,החפנה ותשאו  חפנה תיתמ
 -ריעכ ושפנל םוזעהו עורפה ,הזה רענה לע הצבר םיהלא תללק
 + ץרא" ךרר -אללו הרות אלל" לחגו: ךלוה אוהו ,רבדמב 'ארפ

 < וימימ דחפ עדי אלו תֶח-יִלבְל יושע רענ היה .הקבייפ
 ,דימת רחפמ היה םהינפמו .וכרד לע ול .ורמע םירבד ינש םלואו 1

 אל םיהלאה ינפ תא .הלפתהו םיהקאה : ויה  וללה םירבדה ינש
 םיהלא םשב  ,םימעפל עמש ומש תא קרו :,םלועמ הקבייפ האר
 ריתעל בר 'שנוע ול 'םיחיטבמו  םויב .עבש ול .רפומ םיפיטמ ויה |
 יפלכ םהיניע םימירמ :ותשאו .תיתמ ויה  השעמ | תעשבו = ,אובל <

 ול" רמָהְו הקבייפל ער ןינע היה הזח ןינעה ',הרמ .םיחנאנו- הקעמו
 ו

>< 

 ךלוה .אוה רשא לככ יכ ,עדי עודי  .ויתוגונעת ימי. 'רחבמ הא
 אל זא רשא ,החכותו הרצ םוי  ,םויה .ותוא ברקו .ךלוה ןכ ,לרגו
 ,ארונהו לודגה לאה ינפל בציתי = וחרכדלעו ' ול םונמ לכ" היהי

 השעמ היה תחא םעפו . םירתסמב ןכושה  ,רזומו .רז .,םקונו אנק לא "
 6%בל ירוהי שיאב השעמ .הנכסה ןיבו הקבייפ ןיב היה עשפבו
 הקבויפ לע הלגנש | ,וינתמ .לע ול רוזא  רמצ-הוזאו רעש-תרדא
 םיגלש-תפוסו ץרא הסכ ךשוח תע ,רק ףרוח םויב םואתפ"עתפל
 תובגו היה ךורא ןקז .לעב רזה .ירזהיה ותוא " .ץוחב  הללוחתה
 : התיה שדוקה"תבאלמ חפנה 'תיתמ  תיבב ותכאלמו ,תותובע ויניע
 לעממ ףוקשמה לא הקוברה ,הקרצה-תפוק תא קירהל ריעה ןמ אב
 השיא ינפל החנמ ןחלשל השיגה  תמעפנה  תיתמ "תשא .תלרל

 התוא .םוק האלמ :הרעקו .םילשובמ המדא-יחופת : חרואה :םיהלאה
 תא םצעו וזב וז וידי תא .ךוראה ' ןקזה 'לעב  ידוהיה ףשפש העש
 ;:וינפל תודמועה ,תואלמה תורעקה יתשל לעמ הבר הנוכב ויניע
 עפעפמה = ,ןבלה לבהה רעב האר > ,ויניע תא חקפו רזח רשאכו
 רמועה ,להבנה רענה תא  ,םימחה  המדאה"יחופת | ךותמ :הלועו
 הקבייפל .םיהלאה-שיא זמר זא  .תוכמה = לא אבחנ " ,תיוז-ןרקב
 . וילא והארקו ועבצאב

 ויחל לע ול .קולחהו = דמעו --  +ינב .,תרמל הרות =-
 ןהמ ףרנ קבמ-תקבא חירש ,תוקדו תורוח * ,תורק תועבצא :יתשב
 רונהה דיל  תמעפנ תדמועה = ,םאה ינפ ",הקבייפ לש ופא .לא
 תעסופ איהו ,השובה .לרוגמ ראמ 'ומדא ,הבל לע" הידיו .םיריכהו
 ןטקה הנב תא םילמ"םוגמגב קידצהל תצמאתמו הינפל תחא העיספ
 שיאה .םירה זא ..ריעה  ןמ אבה ,ריסחה חרואה יניעב 'עורפה
 יפלכ .ןפקזו ,וינפל רשא ,תורעקה יתש לעמ ווניע תא רזומה
 הנה תחא רעשה:תרדא ךותב ושאר תא 'ענענמ ליחתהו  .םורמ
 -תרדא ךותב םיהלאה:שיא שאר * לש ולא םיעונענ .  הנה תחאו
 .להבנ הקבייפ . הבוטל תוא ויה אל הנה תחאו הנה תחא רעשה
 -ימי ואב זא  .היבוברעב וב םישמשמ  וליחתה = םוחו-רוקו ולוכ
 הנהו ,םולח האר הלילב:הלילב = , הקבייפל .תוהלב-תולולו ''רחפ
 ,.,וראוצב זוחאל וילא תוחולש  ,תוקדו תורוח ,תורק  תועבצא .יפלא

 בולזוק רפכה | ,הזה סויה דע הקבייפ תא ורמל אל הלפת
 תרבחמ לדבומו םידוהי לש בושימ קוחר ,היה בזענו םמוש רפכ
 .:בםכוש הקבייפ היה ,רקובה תויהב ,תבשו תבש לכב ' , םדא"ינב

 הנושמ גהנמ אוה גהונ יכ* ,ויבא "תיתמ תא האורו:'ובכשמ : לע
 המופק  אוה שבול =: לוחה-תומיב ושָעי אל רשא ,םישעמ השועו
 רמועו ויניע תא םצוע ,תילטב ףטעתמ ,האלוטמו העורק ,הרוהש
 יכ ,הקבייפל ול שח ובל .. תווחתשהלו שחלב ללפתהל לתוכה לא
 עדו אל ךכיפלו ,םיהלא יפלכ תונווכמ ולא תויוחתשהו וז הלפה

 דגנכ וינפ תא אוה רימעמש ,ויבא לע היה המת .ושפנב ההונמ
 עגופ היה אל זא יכ = ,ויבא  םוקמב אוה היה ילמלא " .הנבסה
 -לכ בכוש הקבייפ היה ולא .םירוהרה ךותמ . .=. רקיע"לכ 'םיהלאב

 הקיהבמ םרכ המודא "תֶקלצו ,ול םיעוצפו םיכומ םינפש ,עבש ""
 עורפ רענ -- תובאופמו תוסג ,תופחי וילגרו ,הנוילעה .ותפש לע
 = ץיקה .םנ רבע ךכ ,וילע תצבור םיהלא' תללק רשא :,ושפנל" בוועו
 ,ויתסה ימי. ועיגהו ןורחאה

 םעפב תדלל תפנה תיתמ השא הערכ םהה  ויתסה ימיב

 הנהו ,התדיל ילכח ירחא הילא החור בש אל דועבו ,תיעיבשה

 < .םירקבהו ץוחב ןנוצ .ריואהש תע. ,םיארונה םימיה ואבו ושגרתה רבכ

 ' = הנוימרב .עוזתו דרחת םימב רשא הגדה וליפאו ל5רע םיטוע

0 
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 םייוודה .התדיל ימי וברעתנ הרעוסהו הדדובה .תיתמ תשא לש

 רדוק ןוני .האלמ ,השק תחא תעל ויהו = םיארונה  ןידה ימיב
 הנותנכ ,יאשחב התיבב הכלהתה תירפכה השאה ,..םיהלא-תחכותו

 -ןרקמ . לצב תעעונתמ  ,םינפ-תנבלו המהדנו הרדוב ,לפרע ךותב

 תאזה הנשה .השפנל םימוחנ ןיאבו הוקת ןיאב ,תיוז-ןרקל תוז

 ,תורגובה. תולותבה ,היתונב ,הלוכ התיה תואלת-תנש .הרבעש

 יתבב תרשל תוכומסה .םירעה לא .וכלהו ןהיתובא תיב תא ופוע

 םלועה יכרד לא .רמל ,אצמנ םחל ונממ רשא ,רכאה .םירז

 ימי ,םיבוטה םימיהו ..היהשמ םיתעבש ערו ףיקתו םורע השענו

 הטילחה .זא .דוע בוש ילבל ורבאו ופלח רבכ  ,םימולעהו חכה

 רפכב םיללפתמה .ןינמל הזה םירופכה םויב חולשל חפנה תשא >

 ,הקבייפ .תאו תיתמ תא ,התיבב .רשא םירבגה ינש תא לורגה

 ךריו .ושדק .ןוכממ םיהלא בישקי םהינש תלפתל ילוא -- עדוי .ימ

 ,., םחביו .םוחיו ובל תא
 תא שבל  ,וינפ תא תפנה תיתמ ץחר רקובב .תחא םעפ

 ליחתהו .ןולחה דיל רמעו שגנ ,האלוטמהו העורקה תבשה"תטופק

 ותוא .ריהבה .םויה .רוא רגנכ תומודאהו תובצה ויניעב ץמצממ

 לבה עפעפ  ךומנהו ןטקה תיבב היה םירופכה"םוי ברע םויה

 ןהפל לש .חוחינ-חיר ףדנו ,קסומה רונתה ךוהמ הלועו = קובה ,םח

 האיבהו הקבייפ תא שקבל רפכה לא האצי תיתמ תשא .קמוצמ

 רקובב .,םיבהלנ .וינפו ולוכ .לבלובמו עורפ אוהשב ,.התיבה ותוא

 הרעפה .םצעב רפכה םעמ ותוא והקלו הקבייפ תא ורירפה אוהה

 הנשת אל הומכ רשא ,םינדעו רשוא תעש םצעב ,תובהלתההו
 םעפב הלגעה לא וא רפא רדווח ןב אטיקימ ! םלוע:רע דוע
 היה רשא ,ארפה דורכה חיסה תא ,ויבא לש וחיס תא הנושארה
 ,רמעמ :ותואב ויה רפכב רשא .םיצקשה לכ ..האור ןיע לכל אלפל

 םמוקתה :השעמ תעשב ךנושמ גהנמ גהנ בהלגהו ריעצה חיפה
 לכב םשנ ,ורסאמ ךותב רכרכו חתר ,וילעב דגנ תומורקה וילגרב
 לע ףרוטמכ טיבה .,םידעורהו םיבחרה ויריחנ ךיתמ \ ופיג םוח
 ףךחא םוקמ לע ויתופרפב עקר ,וינפל םידמועה ,םיברה םיצקשה
 ..הלוכ .ץהאה לכ תא ויתחת .טימהל ןוכתה וליאכ * ,חור-רצוקמ
 סמ ליחתהו .הנושמ הציפק .ץפקו וחכ לכב ומוקממ עתרנ םואתפו
 םק זא .ימע ותלגעו אוה ,רפכב רבועו ףטוש ,בוחרה ינפ לע
 ףידרל .ואצוש ,םימידקמה םיזירזה ןמ היה הקבייפ .שערו .ןואש

 תעשב ושפנ תא ףרחו .,קבא ידומע ךוהב ריעצה םוסה ירחא
 ,ונסרב ושפהל  םוריח

 תופחיה וילגר ףכמ וב הלכתסה ,הקבייפ ינפ תא הצחר םאה
 ודיל .הנתנ ,קומעו ןשי רועדעבוכ שובחה ,ושאר דעו תובאוסמהו

 :ול הרמאו הנתנ ,שפנ-לכוא-יכרצ אלמ .רורצ
 ..ךל .חלסי םיהלאהו ,םימתו בוט רענ תייהו ךל ---

 ,םירבגה ינש  ירחא המיבהו התיב ןתפמ לע .הדמע ואו =
 תעבש ..ןיה םויב ידוהו .ןינמב ללפתהל רזו קוחר רפכל םיאצויה
 תירפכה השאה תא ושילחהו וניקזה ,הייחב הרימעה רשא ,םינבה
 ןתפמ .לע .ההבל התע הראשהב .ףרועה"תשקו בלה-תשק  ,תאזה
 ,ףחיהו .עורפה ,ןטקה הנב .ירחא המיבהבו ,הרעוסו הרדוב ,התיב
 רוע הב םק אל ,םיהלאה ונפל בציתהל הנושארה םעפב ךלוהה

 .הזוזמהו תלרה ריל יכבב הלוק תא. הנתנו הענכנו חור
 :ורבע .םהינש ..ויבא ירחא .הקבייפ ךלה הענכהבו הממדב

 ןונמה םש רשא ,לורגה רפכה רע ..םיממושו םירוצק תודש ןיב
 "תא .ואלמ ןוהמתו דחפ .םהינפל תועש יתש ךלהמ היה  ,ידוהיה
 םיכילומ ןאל .,וכרצ-לכ יידע ןיבה אל .רענה .הקבייפ לש ובל
 , אוהה רוה םוקמב ,םש ול הָשָעִי רשא ,רבדה המו התע ותוא
 ףטש הבש ,תובהלתהה התוא הגפ .אל ןיידע \ לבלובמה וחוממ ,

 שבל .המל םלואו ... רפכה ינפ-לע הטיקימ לש ריעצה וחיס רבעו
 3% ו : \

 טל ןוילנ

 המל + האלוטמהו .העורקה ,הרוחשה המופקה תא םואתפ ויבא
 ,תאז ןיא + ןבלהו בחרה ליעמה תאו תילטה תא .ךררל ותא חקל
 רשא ,תונערופה תעש :,האהונה העשה העינהו הברק רבב יכ

 ..הזה םויה דע דוע התיה אל הומכ
 ויתונליא לכ רשא ,לודגה רפכה"רעי ינפל ורבע ונבו באה

 ,םתחת םירוזפה םישומכה םהילע לע םילבאו םיממוד וישכע ורמע
 ץנצנ ןויער .רעיה לא. יריחו הנפו ויבא ירחאמ לדבג הקבייפ
 ? רעיה יקמעמ לא ושפנ לע טלמיו וילגר תא אשי ילוא : וחמב
 לש הנב לא רבחתי םש .וייח ימי לכ םש ראשהל ול בוט אלה

 לע המראדיחופת םהינש :ופאי םש  ,ןיעה"םותש ,הָריּכְשה הנילאכימ
 בלח בולחל רפכה תורפ .לא םהינש ובנגתי םשמו הרודמה

 תא השקי אוה -- והותימי יכ םג ,ותוא וכי יכ םג ...ןהיניטעמ
 ,ומוקממ זוזי אלו עמשי אלו הבאי אלו ופרע

 ליחתהו תונליאה ןיבל םנכנשכ .ןכ השע אל הקבייפ קרו
 האר ,םישומכה םילעה יבג"לע הברה הממדה ךותב ידיחי 'עסופ
 עפושה ,ךרו רוח ,אלפנ ריאב ראּומ ולוכ הנהו ,רעיה תא םואתפ
 ,םירומפה םילעה דה --- עמש אלפנ דהו ,קחרמה ןמ הליעו
 ובל תא הזע הגות הצחל זא . וילגר תחת הבר הלומהב םישרשרמה
 הברה הממדה ךותב רזו אוה ררוב יכ ,.וילע הלפנ הלודג המיאו
 .היבוברעב רחי םישמשמה ,רוחה רואה

 טיבמ ליחתהו םמותשמו .ההות כולה" ךרדב דמע חפנה .תיתמ
 ,םירבעה לכל תומודאהו .תובצה ויניעב ץמצממו וביבס

 ? אה ,התא ןכיה ,הבויפ --
 + רעיה .ךותמ  אציו הלגתנ הקבייפ
 ... םיהלאה = לכוי  םויה ,, . רעיב רופא םויה : ,הבויפ --

 והשא ירבדב הפנה -תיתמ רכזנ --- ..םימתו בוט רענ היהת  םויה

 + ןמא תונעל ךילע .. . ךילעו - - ,םהילע רוחו
 ,תופחיה = וילגרב : ןתוא .שבכו  ויניע תא . דיריה .הקבייפ

 , תובאוסמהו :תופנה
 .זגור ךותמ םואתפ הנע --- .,.,לוכי .ינניא .ינא אלה. ךא =
 תיתמ עיגרה -- =. + ןמא תונעל איה השק הרובע םולכ --

 םיריעשה :וינפ תא הריאה .הדרח קוחצדתבו | ונב חור תא תפנה
 ,הנוע התא ףאו -- םינוע לכה .יכ- ,האור התא --- ,םינָתּונעהו
 . ותשא ירבדב 'בוש תיתמ רכזנ -- ,.,., ךל .חלסי .םיהלאהו

 ,חענכהבו הממרב ויבא < ירחא ךלה .בושו = שירחה הקבייפ
 וינפל .טיבה הקבייפ + הנעי .המו אוהה רזה םוקמב ותוא .ולאשי המ
 םימשה םידרוי םש רשא ,קוחרה םוקמה לא םה טיכלוה יכ ., בשחו
 ,םיחלאה בשוי ,הובנ לת לע | ,םש .  ךז .הנּונ םיבופשה ,םירוחה
 לכה .הבחרו הלודג רעש-תררא ולוכ הטועה = ,הבישדשוא אוהו
 םיהלאהו ,ול תונעל םיבייח לכה = . לאוש אוהו  ,םיהלאה : דע .םישגנ
 הנה תחא הבחרהו  הלודגה רעשה-תרדא = ךותב ושאר תא  ענענמ
 עורפו ןטק רענ ,אוה הנעי .המו הפ הצפי :ךיא , . הנה תחאו
 טלפמ  .ןיאו סונמ ןיא רשא  ,ארונהו  לודגה לאה  ינפל .,ותומכ
 . + ונממ

 תולק :תוריבע ,וויחב . הקבייפ. רבע :רבב :תוריבע - הברה =
 .םויב .עבש ותוא :.הרסיו דימה: ומא ול הריכזה :רשֶא  ,תוהומחו
 םימ ינפל רבעש ,תוריבעה  יתשב קר .הקביופ רהרה :וישכע םלואו
 ול הלגלגתנ תחא הריבע | . םולּכ הערי .אל ןיידע .ומאו ,םיטעומ

 ,רוע ןצבק היה הז הקשינא .  ןצבקה הקשינא | ירי-לע הקבייפל =
 וכרד תא ששגמו .ולימרתב .םירפכה לע ריזחמ היה .וימי לכש
 רחא תא .ץעונ .הקבייפו השעמ | היה תחא םעפ  .לודגה .והטמב
 ול וחינהו םהינש ורמע .. ומיערהלו הקשינא לא לכנתהל .םיצקשה
 הטושיפב .עקרקה לע לפנו  םלוסב הקשינא לקתג . וכרד לע .םלוס
 , .וספתו .רפכב םירכאה .ולהקנ ., םד .בוז דע ומטוח תא עצפו םירבא
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 םד ,רפכ:לש ובוחרב רועה .הקשינא בשי = , אטוחה הקבייפל ול
 םוהלא :יּכ ,ןעוטו הכוב .,שילש-תועמדב .הכוב :אוהו . ,תתוש ןונפ
 תא .וקלהו:.םירכאה .ודמע = .םקוע-רע - ךופשה ומד תא רפכי אל
 הזב .יכ ,ושפנב .שיגהה הקבייפ םלגאו ,.ותאטח לככ ןטקה ידוחיה
 הקש ינא- םד תא .רפכי אל  םיהלאה  ,.ונוע .תא ןיידע הצר אל
 ! םלועדרע ךופשה

 ץוחמ :הריבע .רבדב .תינש לשכנ הקבויפו .השעמ היה .בושו
 העש התוא -: ,םירפאה לש תורבקה-היבל ךומפה םוקמב  ,רפכל
 ירחא :תפדור ,,הכותב הקבייפו ,רפכה ינבמ םיצקש תרובח .התיה

 םלועה <
 .דההודהוהודוקלהה לדוד האמה קה ההד היהיהה הוה ןח הידד ההוד ה

0 . 

 םינבא הקביופ  םג קרו ,ןהב . םונבא . תקרוזו  .תופע 'םינוי.ןומה
 רמועה ,ןבלה בלצה .ותואב ונבאב עגפו הקביופ  רהמ אל =. ריואב
 ּולהבנו םיצקשה ואר  .םירבקה .ךותב : םורעה \ ומלצ :טע : ולת לע
 הקבייפל :ויח םינמאנ םידיריו םיער .הברח : םלואו :: םתזהא .הדערו
 הריבע רבע יכ :,זא ול .וריבסה .וללה םינמאנה םידידיה = .םהיניב
 , ומצע םיהלאה ןבב ונבאב :עגפ יכ :,הנקת םוש הל ןואש הרומח

 שרויו :הילתל ןודינ ופוס  ,םיהלאה-ןבב עגופה לכ ,/'/;םנהיג

 (אובי .רוע)

7 - - 
 , ילזרב עשוהי

 / , םילשּורי ידסומ לע

 .(ךשמה--.ה)

 ,ךונחה עוצקמ

 ,תונמאו תוינמואל דומל .ותב םהל שיש רפס יתב..:'ב הקלחמ
 , תיזירפה "םירבח לארשי לכ, .תרבח- לש רפסה-יתב 1

 (.1 המישר)

 2 ו 'צוהה רפסמ רפסמ
 ֶּ םירומלה .ןבות | | ותוהמ ו הנתמ 0
 | 6 ו (םיקנרפ) |[ תודימלתה = 8

 דל םיד ו / ודלו --  םידומלתה בור | . יתפרצ ינוריע  ם"יבל המור [ 28,000 [== -- = ,לחנמ י"ע :[=-ר + ע ב = [ =. ב"טרת [ הרותה, ס'היב [ 1 |
 \ הםונב = ןינעל  'םאלו תר | םיעדמו = תיקרוט תיפרע תותח ןינבב םיועג כ ו לדבה וב :ןיא :  םידרפפה | , תירבע , תיתפרצ :םידמלמ ו ה ו

 םידלי םג וב םיהמול םימעפל [ ותוהמל .המיאתמה | הרמב + תוזברמה
 , םימילשומ לש + הרומאה

 ו וש בא | ₪==- ו וו שש

 : [  תורעה | לבמ --- םודימלתה |[ .תולגנאו תיתפרצ  :.םירמלמ [ 80.000 [ -- 'םיימינפ,75(השרומה י"ע + פש |, ב"מרת ס"היב, :
 % | . תובשומה ןמ םגו םירעבש .[ .ןמואל תוצוחנה תועידיה תאו ₪ ל 2 כ
 : וליחתה | תונורחאה = םינשב [| ,תומחפ "= , תורגנ + תוינמואה הפ 0 ב וע : 1 תוינ םי ב

 : תא םיבזוע = םידימלת תצק [ -תקיצי ,תשוחנ-תשרח ,הקינכמ
/ / 

 , תאי םרמג  םרטב 9 פ'היב | , העיבצ | ,הגירא | ,תויכתמ :
 + + םרומלדקה + םושרו בוטח

 ןשי ההד ההדזלה | ההד הדו | ןח -הדוה | הידד ה הרה[

 2 תונבמ --  תודימלתה | בור [ רעש-תותשר תעילק !םידמלמ ]| 0 ל י'ע + םש [  ,ר"פרת 0 .
 : לש התעפשה ולגרל ,םיררפסה .(א0ע30628) .םירחתו ו 0 ג
 הז .ם"יבב * תשגתמ תלהנמה "נה

 רומלל  ,חרחזימ  בלחתמושת [ אל תופשהו תועידיה ידומל)

 5 ..תירבעה : ןושלה (:ת כ ר ע מ ה--.ושרופ

 צ . יבמ ו וו ומ | ה | | ?

 / 5 ו 2

 : ררכשמ | הסנכה :תצק ול שי [ אל םידומלה תינכתו תוהמה) [ 0 - 0 - רי עיב | ,דיפרת = [תו רע ג ל םי'יב| +

 : 0 רומל .(ת ב ר ע מ ה --,ושרופ םעטמ השדחה םידלו-ןגו :
 הנהנהה : [ירובש תיבכ : ,

 ,תיזכרמה .

7% 
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 הסנכהה ,הרבחה תפוקמ אב הזה בושהה ףסכה םוכס לכ

 5לכ הילע .דומעל .יואר ןיאש דע .ךכ-לכ איה הטעומ .רומל-רבשמ

 ,רובש תיבב .אצמנ תורענל םהיב קר =- = , ןובשחב האיבהלו

 רצחב םיאצמנ (1---8 רמונ) םירחאה רפסה"יתב תשלש לכ לבא

 םיכיישה . ,םירדהנ"אל .יכ םא ,םיחורמ םיגינבבו .דאמ םירי תבחר

 י ::הרבחהל |

16 .- 

 = ;תוערגמה לב לע .רוזחלו | ןוחט .חמק ןוחטל הצור ינא ןיא
 + >;,חייכח .לש .םיהתבב העובקה םידומלהו ךונחה .תטישב | תויוצמה "

 = :חייכח לש םיהתב ןליבשבשו לכל רבכ תועודיה  תוערגמה ןחוא
 הזב אצויכ . היחתהו בושוה יכרצל הרומג המאתה םימיאתמ םניא
 : 'םינשבש ,ביצעמה .ןויזחה .ותוא תובס לע .ןאכ דומעל ץפח יניא

 2 םרפס"תיב | ו תבאלמל ט/היב .ידימלת .ולחה .תונורחאה



 תוערגמה ידמל = תועודיש םשכ = , םדומל-קח .תא םרמג םרטב
 הרבחה לש הגהנההש ,עודי  ךכ ,הייכחה לש :ךונחה תטישבש
 השוע איהו ,םלועב תרוקב ירבד םושל בל המש הניא תאוה

 .:איה היניעב .רשיהו בוטה תא קר הרבחה לש . ךונחה תודפומב
 לבא % תעמושדאל ןזוא לע .ונרבד תא ונא םג תיחשנ המל כיא

 םיעוריה םהיתוערגמ לכ תורמל יפ  ,ריגהל וגא םיבייח תמאה םשל
 תאו-לכב םהל שי םילשוריב רשא חייכח לש רפסה-יתב ירה
 המצע חכב תעבוט דוד ריעש הרוצ התוא ,תימואל הרוצ וזיא

 :יתבב .הב םיצור םניא םידסומה ילעב םא וליפאו הידסומ לכ לע =
 ,םירבעה םידומלהו ןושלהל בל-תמושת תצק םג שי וללה רפסה
 ילהנמ לש םנוצרב יולת לכה ! לארשי:ץראב | לודג .ללכ והזו
 רוגש השענ אוה ירה ירבעה רוברב םיצור םילהנמה םא ,.ס"התב

 ... "סנאילא,ה לש רפסה:יתבב וליפ א םידימלתה יפב -

 -יד הָביָלְנֶא םש לע תונבל רפפ-תיב ₪
 :יד לינואיל ןורבה ייע ר"כרת תנשב רסונ -- .דליש טור
 :נולה יםיחא תדוגא, תרבח לש התושרל רפמנ הימרת תנשבו רלישטור
 .ןטק לבא ,הפי ןינב .ולש ןינבב השדחה ריעהב אצמנ אוה ;תינוד
 .תודימ ל ת 6490 תודמול םהינשבו "םידלי"ןג, םג ול שי םייהיב
 םידומלה , ןוגה ינוריע ס"יב לש וול המוד ס"היב לש :ותינכת
 לש ותעפשה ילגרל ,די:תוכאלמו םיעדמ ,תירבע ,תילגנא :םה

 ןושלה רומלל הדחוימ בל-תמושת הזה רסומב שי ישארה הרומה
 קנרפ 84,000  ךרעב תולוע | תויתנשה | ויתואצוה  .תירבעה
 תדמוע ם"היב שארב = ,"םיחא:תדוגא, לש התפוקמ  תולבקתמו
 ,הזה סיהיב .  תרכזנה הרבחה לש הגהנהה י"ע הנמתמה ,תלחנמ
 תלעות איבהל לוכי | ,ןוגה רפסמב םילשורי תונב תוכנחתמ ובש
 תלהנמה הלכי ילמלא וישכע איבמ :אוהש רתוי הברר  הלודג =

 ,אורקל ידכ ,ךכל שורדה ןמזה תא שידקהל ושארב תדמועה
 תימואלה הָיחתה לש םכרעו םתוהמ יו א רכ ןי ב ה ל ו בושחל =

 ולא המו ,וזב וז םיקובדו םירושקה לארשי-ץראב ירבעה בושיהו >>

 .לארשי ץראב םָא תויהל תדתעתמה ,ןויצ תבמ םישרוד
 (,אובי רוע)

/ 2 % 

 + תורָיעְבו םיִרָעְב

 ו

 ! םויה יכנא הרושב שיא
 ינע,ה םגו "יאכז ולוכ -- רוד,הו םיתנש דוע ,הנש רוע

 .אובי אוב "רומחה לע: בכורו
 תוריעה תאו םירעה תא םיאלממה ,םיברה םיינעה םורע

 הנש םש םיברתמה ,"םיירוטפיהה םינלבס,ה םידעו ,םוחתב רשא
 +הנש

4% 

 א"

 לעו ,ינומרקש םירָומה רבדל ברה רבכ םינושארה לע
 ,םעפה רפסל תושר ינא לטונ ירה --- םינורחאה |

 םינלבסה, ,םה םיצבור ,אמיל תנירמב רשא םירעה תחאב
 בכריו הלעיו אובי יכ לאוגל םיכחמו םירדע םירדע ,"םוירוטסיהה
 , םהילע

 םניא ,הדשבו תיבב הדובע לכמ םה םיתבוש התע"תעלו

 םיפצמו רבע לכל תועות םהיניע -- ,ומירי אל לגרו םמוקממ םיוז
 , אובי יכ םלאוגל םה =

 ןח וז ריע האצמ םינשב תורשע ינפל : תורפסמ  תוירבה

 טל ןוילנ + םלועה <>

 ליצאיו ..לארשיב  לודגו הרותב לודג בר הל ןתיו ,םיהלא יניעב
 ברה יהיו = ;הנידמה יבשות לעו רועה יבשות לע ודיהמ ברה

 לקמב הער ורדע ןאצ | תאו ,רודל : גיהנמ םג :יהיו ותדעל גיהנמ
 5כ5 םגו םלצב ארבנה לכל הרתי הבחבו הבר הבהאב ,םעונ

 .םהינפב "םיהלאה םלצ, םנפנ רשא ,הלא
 םירואל לודגה .ןהכה ותוא רמע רשא ,םינשה םישלשבו

 הקלחנ אל הדעה .התיה הולש ,ריעה התיה הטקוש ,םימותלו
 היה יכ ,ואב אל םימש םשל אלשו םימש םשל תוקלחמ ,תוגלפל
 הרובע לכל םצבק אוה וחורו יתדע ינב לכל שורק ברה רבה
 , השעמו

 ןחלש לע םלוכ ויה םיכומס ולאכ ריעה ינבו -- םהה םימיב
 לע ,הל שאר ברהו הלודנ תחא החפשמכ ריעה לכ יהתו .םבר
 ברה יהיו .הרובע לכמ ופרי ויפ לעו תירובצ הרובעל ואצי ויפ
 ,ולצב תוסחל םיאב םדא-ינבו םיבורמ ויפנעש ,דידא זרא

 ףנעה ,זראה לפנ, , אב ומויו .ברה ןקזיו --- םימיה ובהיו
 ןנוקי הככ --- "םיעיטנ .לדגט  ולרחו ושבי וישרש ,תרכנ ןורחאה
 ,הל ןיא העור רשא ררעכ הדעה בועתו -- התע םג רוע ןנוקמה
 , ורגב אלש םינטקכ םואתפ ריעה ינב ויהיו

 תרי ,םוי ףודרי םוי -- ,ןנוקל ןנוקמה ףיסומ --- ,הכ ןיבי,
 וב ברת רדעה .לדגי רשא לככו ,לדגו ךלוה רדעהו ,"חרי גישי
 ,םירדע ל היהיו ררעה ק ל ח י הבוזעה ברת רשא לככו ,הבוזעה
 ןאמי דחאה ץופחיש המכו םיצפחה ' וברי הכ םיררעה תוברכו
 לכ לע םידושחה הלא :ודבל רדע רדע ,םיצבור םלוכו -- .,ינשה
 היצוק לכ לע םידרחה הלאו ,וא ל הרותב וילע  בותכש המ
 לכל תועות םהיניע  םלוכו * , הרוסמהו: הבותכה הרותה לש הינתו
 .אובי יכ םלאוגל םה םיפצמו ,רבע

 אביש רעו ,םימסק-לגעמב ונחנא םינותנ : םירמוא םינושארה
 תויהל ךירצ לאוגה-ברה .  ונמוקממ זוזל 5כונ אל  ונלאגו לאוגה
 בושנו היחנו םוקנ זא -- ,ונומכש םינוא-ירפח תוירבל חונו ןלבס
 .ונידי ישעמב הכרב הארנו :רובעל

 סוליקבא ןב הירכז יבר לש ותונתונע :םירמוא םינורחאהו
 הנתנ ,ונבוע רשא ,ונבר לש ותונלבסו- וגשדקמ תיב תא הבירחה
 לארשי :יעשופל = חינה בר ...ןהב ונתוא .חגנל םירומחל םינרק
 הירבח ןיב הנמנ ונגיאש ,בר ;םולשו םח רתסלפ הרותה תא השוע
 יבטלופה שורקה לש םיטעב הארבנש ,"לארשי .תסנב, ההוא לש
 ,ונמיה החונ תויהל הלוכי ידוהיה חור ןיא ,.יאנבוקה ץלהו

 .ריעב .תקולחמה התברו
 לע .דמוע יתייה .יאדו ,םיררעה ןיב עירכהל אב יתויה ול - 

 ,םייחב טולש> הלאל רוע הוקת המ יכ ,םינורחאה לש םדצ
 תא ןידה בוקי, לש הדמבו םרחה ,העוצרה ,לקמה תרזעב אל םא
 השודקה : הופמ ,רתסבשו יולגבש ,םהישעמ לכ המה +"רהה
 ,םירחא לע--.ותארי היהת ןעמל םיכירצ םה ברל -- ה מ ה .םהילע
 םתויהמ םא יכ :,תאז ןיא ,םלאניש ברל אקוד ופחי יכ םינושארה ךא
 והבק לע םישרש ּופעלש ,"םיירוטסיהה םינלבס,ה םתואל םיבורק

 אל. םמוקמ תאו -- .םינשב תורשע המכו :המכ לגעמה ינוח לש
 . וחינה

 ,הנש רועש ,חיכוהל םא יכ- ,עירכהל אב ינניא יכנא ךא
 הלא ןיב םג םיהלא ישרוד ובר יכ ;יאכז  ולוכ --- רודהו םיתנש
 ןסר ומישי ןעמל שאר םיטישומה ובר יכ ,והובוע יכ ונרמא רשא
 =- .תיהי םידוהילו לאוגה הלגי ,בכורה אבי ףופ ףופו ,םהיפב
 5 יםידוהיל,

 יהיו ,תוילופרטמב ,תורחא .םירעב םג ובר םיהלא ישרודו
 וב םיראפתמש ,טישכת ןיעמ ילארשי - יהלאל  ללפתהק, ץפחה
 ברקל ךלוהכ :יילארשי יהלאל ללפתהל, :ךלוהה יהיו ;םיברח ינפב

 צי
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.> 1 

 תא שקבל, ךלוהה יהיו ;ורובכב םיביח לכהש ,לארשי תא ליצהל
 תויהל .םיכירצ םירעשה לפש ,,םילארא .תוכאלמב ךלוהכ ,"םיהלאה
 רפכל .ןולקה דומע .לא .רמעהו -- חתפי אל רשאו  ,וינפל םיחותפ
 , לארשימ ףא-ןורח ריפהלו ועשפ לע

 : יניע .דגנל אנלבוק בתכ הנהו
 ...ב.םידוהיה בוחרב רשא הסנכההיתבל יכ ,יתבשח בושח . ..,

 ויחא תברקב גחה ימיב אצמהל ףאושה | ירוהי לכ .סנכהל לכוי
 המש יתאב ידוהיכ . יתינשו יתבשח ךכ---, לארשי יהלאל ללפתהלו
 יידיהי קזוק, ךרדה תא ידעב םפח תלרה רי לע הנהו  ,ללפתהל
 הנושמה קזוקה תרועל  אובל .ןמוזמו ןכומ היה יש מ מ  רטושו
 היהש ,ילש קוניתה לש ותלאש .לע הנעמ יפב יתאצמ אלו ,.הזה
 .םימת עוב ש הז גחל הכחמו הרות תחמש לש לגרב .ןיוומ

 םידוהיל םינתונ ןיא עודמ--,קוניתה ינלאש---,אבא --,
 +םידוהי לש תסנכ:תיבל םנכהל

 חתרכומ == רחא. הלפתהתיב בוחר .ותואב יתאצמ .אלמלאו,
 ךרוצה תא יקוניתלו- ימצעל קפסל תלוכי ילבמ יתיבל בושק יתייה
 ... "הזה .ינחורה

 יתייה .יאדו  ,עירכהל .יתרמא ל
 : ול רמוא יתייה . קוניתה לש ותלאש

 יכ  ,ילכו .ןיעדער = היה .אלול . ךיבא אוה ילכו ןיעדער --
 תחמש לש לגדב .ןיוזמ תייהש ,םימתה עובשה ותוא 15 קיפסה א
 תורחא תומהוזמ .תשוחנ תוטורפ םינכהל ,הזה גחל הכחמו הרות
 תוכזה תא ול. הנוק היה ולאבו * ,םידוהי לש הלפת-תיב .תפוקל
 ". הזה תיבב "ינחורה ךרוצה תא ךלו ומצעל קפסל,

 דוע .ןינעה תא ול .ריבסמ יתייה ,אוה  םיכח קוניה .םאו
 םידוהיל רשא | הלפתה-יתב ןכיהמ  ,ול ריבסמ | יתייה . רתוי
 םימיב ,םמויקל גאודה אוה ימו .תויוצמ םהיתואצוה ןכיהמ ,םינוזנ
 םיאבה לע -- ומצעל הבוח האר לארשימ םדא לכשכ ,ורבע

 רשפא יאש תואצוהה לועב תאשלו ריעב רשא הלפתה"יהכמ דחאל
 םיינעה תא םג הלפתההיתב לא סינכהל היה רשפא זא ,ןתלב

 ףא ,הקדצה לש הנובשח לע םייחה תא ,יוחמתה ןמ םיסנרפתמה
 םהיבתכנ לע םיבולקה יבתכנ וברשמ ךא .האצוהב ופתתשה אל יכ

 ?נוק ,םינורטאית לע בר ןוה םיזבזבמה וברשמ ;הלפתה-יתב לש

 תקזחהל וזבזבי אל .הטורפ  ףאש העשב םיפרנוטמוניקו .םיטרצ
 םילפטמ ןיידע םיטעמה קרו = ,םהל אוה רתומל יכ --הלפתדתיב
 שורד הלפת"תיבש ,הלאה םיטעמה ירה | וישכע --- ,הלאב
 תא תודעומו םיגח ימיב תונפל ללכ םיביוחמ םניא  ,תמאב םהל
 ןהנשה תומי לכ ךלוה אוה רשאב ךלוהה ,ב ו ר ה ל" םהיתומוקמ
 ינולפ לש "ינחורה וכרצ קופס,5 : גואדל  ביוחמ שיא ןיא .וישכע

 ודי לאל תויהב טרפבו ,ומצעל גאוח :ונניא .םא | ,ונומלא וא
 הז הרות תחמש לש לגר > ןיוומה,  ולש קוניתהלו ומצעל .גארל
 עבתנה דצמ רשויה ןמ הז ןיאש ,רשפא םנמא ,"םימת עובש
 לבא ,"הרות תחמש לש לגרד ןיוזמה, קונית  ינפב = תלד .לוענל
 תא .םירחאמ עובתל אבה ,עבותה רצמ הז אוה רועכו תר עיבצ
 , ומצעמ עובתל ךירצ אוה רשא

 ימ  ,איח תחא ידירל .אב ינא עירכהל אל * ,רומאכ .,ךא
 ןיוזמה קוניתה רצמ דמועה ,עבותה םא : ןולקה רומע לא רומעי

 --עבתנה רצמ םידמועה יישממה רטושהו הנושמה קזוק,ה וא ,"וכו
 המכ רע ,תוארהל אלא אב יניא יכנא . הלפתה"תיב לש וילעב
 םיברקתמה ונכותב ובר המכ דע ,ונכותב םיהלא תשירה הלדנ
 ,יאכז ולכש רודה ונילא בורק המו 'אתונמיהמד אחרוא,ל

 ...וחיכוי יתאבהש םיטקפהו
 +, םיאב םימי הנה ,חיכוהל ןיידע םיקיפפמ הלא ןיא םאו

 5ע הנעמ יפב אצומ

 :םהיתומוקמל לארשי יינע רפסמ = דוע .לדגי .םיאבה םימיבו
 ורפמי .םיירובצה םהיסכנ ,הנלטבת םהיתולהק ,וברחי םהיתודסומ
 - ולבקי .המה -- םידוהיהו ,םהלשבכ םהב תושעל םירז םינודא ידיל
 ."תיפי המ, :ורישיו הבהאב םירופיה תא

 ותרלומ ץרא--ןילופ תנירמב "ימצעה ןוטלש,ה דופי םע יכ
 לארשי "תולהק, תודיתע--תונושה ויתואחסונ לכב "תיפי המ,ה לש
 .םירוהיה ינינע לכ םג וקשי ימצע ה-ןוטלשה יפ לעו .,לטביל

 .םיעדוי לכה -- ונל םינלופה ובוט .המו

 םה הנהו | וניחאמ תצקל ונא םיעמוש רבכ ןכ-יפדלעדףאו
 !םירמואו ןילופבש .לארשי לכ .לעו םמצע לע ןידה תא םיקודצמ
 ,םידוהיה .לכ המה תער ירעבנ יכ ,םחרל רופא  ,םהל הפי ךכ
 !היתוריעבו ןילופ .ירעב םיבשויה

 ! תרמוא תאז --- הזמ "בכרַהל םינכומ,ו הזמ םיינ ע
 ,! ןכומ .לכה
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 . היבוטזרב

 .ץֶרֶאָה יו םישורפה
 : | א

 ,.םישורפה םע הנוכנ םדי התיה ץראה-ימע יב ,ונערי ערי
 ,יאני רדנפכלא ימיב ,םיקודצהו םישורפה ןיבש תושגנתהה ןמזב
 םיקורצה ויה ץראההימע תמיא ינפמ .םישורפה רצמ ץראה:ימע ורמע
 ירבדכ תוצמה תא םייקל םיפונא
 ןייע| סופיסוי ירופסמ םג .דומלתבש תותיירבמ םג הלאה םירבדה
 האמכ לבא .(4? רמונ ."םלועה,  ,"םינויתמהו םיקודצה, ירמאמב
 -ימע .ןיבו םישורפה ןיב הער חור ומכ הרבע ןברוחה ינפל הנש

 ללה אקוד ,אלפ הו הארו ., םהיניב ןודמ תורגל הלחהו  ץראה
 ןיב םינושארה ןמ רחאכ ונל  המהי ,רסחהו הבהאה שיא | ,ןקזה

 םיאבהו ,ץראה-ימע ויחא םע תושק רברל לחה רשא ,םישורפה

 הנש תואמ שלשל בורק רברה ךשמנ הכו .  ויברדב וכלה וירחא
 % ל הממד לוקל רעצמל היה וא בירה לוק םדנ רשא דע

 ,רתסב שחולה
 םואתפ ולעה .+ םינוש תודמעמ לש ביר הזה בירה היהה

 ותונע תא וחכשו םעה תא ובזעו ללה ימיב הלודגל םישורפה

 ,םינפל .וירבחו. .וירוממ | בזענה ,םעה ליחתהה * + םיברה ויכרצו

 ויהש תונלפמה ראש ןיב םישדח םירבחו םירומ ול .שקבמ

 + לארשיב

 ול שקבל לחה ,םישורפה ןמ בזענה ,םעה יכ- ,בושחנ .םא

 : לכ תא ונעדי ., םישורפה

 < ללח לש וימי תירחאב לארשיב ודלונש תותכה ןיב .םישדח םירומ

 תותכה ןיב הקזח יכה התכה . דאמ הנשנ--,םתוא אצמ םגו

 , םירצונה תכ קפס ילב .התיה ,םהה םימיב וצצ רשא ,תונושה

 חמבה ןה--, ץראה-םע בל5 הבורק .תאזה התכה התיה הרואכל

 םישעמ ילבו הרות ילב רוחל הנומא רכשב תומלוע ייש החיטבה

 תא האנש וז התכ ,םירבדה ויה ךכ אל תמאב לבא . םיבוט

 ,התע דע הצמשל ומש תא הריאשה םגו ותוא התזבו .ץראה?םע

 םשל--ץראה-םע ,המדאה שיא --'םּוננּפ, .םשה תא התשעש איה

 םירעב :,הזכרתהש ,תאוה התכה יניעב = ,"םילילא-רבוע, לש

 לרק) ךחא  םילילאה-דבועו .ץראה-םע = ,ירפכה היה  ,תולודגה

 אל .םישורפה .(4%8 ,  תירצונהו תינוטלפה תוינומוקה =: יקסטיוק

 "רבוע םהיניעב היה אל המראה-דבוע ,  הזה .רבדה תא וערי

. + . = 



 טל ןוילנ | : ₪ ים רע שא

 , הרות"דומלתל עשילא ונב תא שירקהש ,היבא םג היה םילשורי = םילילאה-רבועל רבכ וארק  םירצונהש העשב וליפאו , םילילא =
 ,.םהומכ .םיברו | התאש :םוקמ .לכ ;הזה רבדל בל : םישורפה = ומש אל = "סוננפ,

 םירישעה וברקתהש הרמב כ .הומ קיסהל תושרה ונל שיה לבא -שוא  ;ירפכ אלא ונינע ןיא- -יןגפ, = םשח .תא  תושררמב אצומ <>
 -םעו .ץראה-םעמ םינורחאה | וקחרתה = םישורפה * לא ץראה*יליאו ,:תתוי- אל לבא ,המדאה = =
 םישורפה חורש ונאצמ = אל = ,תישאר  ,ונקפוסמ + םהמ ץראה אל תמאב יכ ,סעה תא :תוובל םג ולכי אל םישורפהו -
 , םהילא ברקתהל וליחתה םירישעהש הז ידי-לע המואמב הנתשנ . ןכ .ירחאו :אוה ונמוב אלו :ללח  ינפלש ןמזב אל םלועמ והובזע 2

 ,תאזה תוברקתהה תפוקת .ינפל רועש -,הלעמל .רכזנ .רבכ ,תינש | ילודג ., ךפיהל ; ללה :ימוב = ,םואתפ .הלודנל  םג = ולע אל. :םח .
 ,תישילשו , ץראה:ימעו םישורפה ןיב /הרגתה הליחתה .,ללה ימיב (קירצה ןועמש) םילודג םינהכ ויה ללה " ינפלש ןמזב  םישורפה :
 ויה אל ץראההימע .יכ ,הארנ זא ,בטיח ןנובתנ םא ,רקועה והזו  סונגיטנא) םירש ,(רזעוי ןב יסוי) תובושחה הנוהכה :תוחפשממ וא = 6

 ףכ ,םירישע :םישנא ואצמנ :םישורפה ןיבש םשכ *, םיינע פלכ לש וסינ < ,חטש ןב .ןועמש) ךלמה תחפשממ :םג וא (יכוס שיא -
 ויה .ימ + ץדאה-ימע  ברקב םירישע--התוי הבורמ הרמבו--ואצמנ | --ורבח יאמש וא םיצעה-בטוח--ללה  ןכ אל >,(יאני רדנפכלא
 םיסכומה ויה ימ- . ץראה"ימע אלה + םיפיקתהו םירישעה םיקורצה = ,ןוילטבאו היעמש ילגרל | םהמע :ובשיש  ,םהירבח :ןוב : יאנבה
 , ץראה"ימע אלה % תידומלתה .תורפסה  לכב יאנגל .םימסרופמה םהידימלת :ןיב ,"םילשוריבש תופשאה רעשמ םיידרג ינש, םג ויה

 וצפחש , וינבו .םונקרוה םילודגה .םירישעה םג ואצי .םהמ אל םאהו יברכ םימחפ ,ןנחוי .יברכ םירלדנפ םג ויה. םהידימלת .ידימלתו ?
 רחב יכ ןעי  ,ותלחנמ = סונקרוה ןב רזעילא יבר תא ריבעהל | םיינע ,אתפלח ןב יסוי יברכ  תורוע-יטשופ  ,היננח ןב עשוהי 0%

 תא ובזע .רשא  ,םירושעה ץראה"ימע ינב :ברקב רזעילא יבֶר היה = םנמא יכ, .  םיארומאהו = םיאנתה לכ ימיב םג רברה חיה :ןכו" דחא אלו + רישע .ץראה:מעל תויהל אלו ינוע ךותמ הרות .רומלל |, וירבחו יעלא ייברב הדוהי יברו אסור ןב אנינח יברכ םינויבאו
 ושע םגו תושעל ושקב םיבר , הרות דומלל וכליו םהל רשא לכ .לשמ המואמ לכ הרותה  ילודג ונהג אל םהח  םילודגה :םימיב

 ,חרות אצת םהמש .ץראההימע .ינבב ורהוה :םתמ וחלש ןכלו .,ותומכ | ללב םינלטב אל  םש ואצמנ אלו ,םהלשמ קר וסנרפתיו .רובצה =
 אל םישורפהו .ץראהיימע  ןיבש האנשהש ,דמל התא ןאכמ וסנרפתה דרבלב םידימלתה אל יכ ,הכאלמו הדובעב םיסאממ אלו

 ונערי אלמלא .וליפא לבא . םינוש תודמעמ נב ןיבש האנש התיה . תותביתמה ישאר םנ םא יכ ,הרשבו .תיבב םתכאלממו :םתדובעמ = >>
 ,תורמעמ לש ,('ב ,ו"כר ףד ,ינש קלח ,םינושארה תקולחמב .קסע ןאכ ונל .ןיאש " ,הבורע .ונל 'שמשמ היה ,ץראה תורוד : יולה קחצי יבר) ."םהלשמ וסנרפתה 'םא יכ ,םירחא ימעב  הרמ קרוש  ,ללה לש ומש ירה  הלעמל רמאנש המ לכ | לשמ וחקל אל | ,םירומג .םיינע ויה רשא ,םהמ הלא םנ ,םמצע =

 : 4 ו 7 0 ו 0 ל ו ₪ וברד .תובא) . "רישעו .תובא בו וינעו םכח .אוהש ימל -אלא םדא 8 הבישמ תאוה הלאשה לע +תאוה האנשה אופא התיה ה הנשי לא, מש הבלימה :
 לאשע ב \ ןולופת ' חינפ יאש לב מא לשש א פלא ונאצמ אלו ,תידומלתה תורפפב תחא םעפ קר רכמ הזה" 0 ו תאירק 0 ו ל ץץראה תיפתח רומה "תישאר .רברב יהומוש פפו הלאה קמ %
 ול שיש "מ לב ה ףסוי = ןב .ןתנוי יבר ,וחתפ לע .הווזמ ,רומלתה ילודגמ תואמ םיחומ הזה רמאמה דגנ ,תישילש .יהנשו ול ןיאש לכ + רמוא ןהנ יבר .ורגבב תיציצ ול ןיאש לכ + רמוא 0 ה

 ארק ול 1 : 1 או םינכ = בעי ןואנה  ריעה רבכ ",תיעיבר , רישע היה םא * ,דנקפופמ . ארק וליפא :םירמוא םירחא .הרות דומלתל ןלדגמ ניאו םי יאנבה ימול אמש רלופאו תוטל ילפובו יומו בע אי סה
 ,('ב "מ | בכ ,תושימח . ינעה :רמולכ ."וקלחב חמשה רישע,ה אלא הז ןוא ו תוכרבו .ץראה םע הז יל == םימסח , "ירימלת שמש לו הנשו = אדו ירה ,הרות"דומלת ןינעל "רישע, הלמהל .סחי .הזיא שי םאש

 :םדאה תא לאש יננרוכה +התא .ימ ןכ : םהאה תא לאש ליצאה * ינבמ 'הלא לכ וחרכוה םחור-ראשו םחכ תא תולגל .םוקמ ספאמ ,םהישעמו  םתרכה : :יפ- לע אלא .,םרשע .ופ לע .אל ,םאצומ = ,ייינוירב .ינב,--םמוקתמה ןומהה יריחלע :םג = ,אמור :תוכלמ ירי יפ לע .אל- -.םילדבתמ לארשי .ינב.., לארשי . .יגב םודמוע .ןהילעש -לע םג .,סוררוה ידידלע םג .האכדנ ןוטלשהו הרשמה "לא .םתואת =" ,םישעמהו :הרבהה - :תוגררמ .ןיברשא - הלרבהב--םישורפה ודוה = ,ירמגל השלחנ םיקורצה תכ .האלהו ןברוחה ינפלש הפוקתה = תחא . .הלרבהב :.לבא .!!םה .םיכלמ םונב .לארשי לכ, --תולארשיה = ןמזמ | הז  םיאור ונחנא דוחיב ,םישורפ ואצי דאמ תיסחוימהו הרבהבי  תולרבה . ןיא . .יתרכחה...ןווושה תקוה לע םורבועה  תורישעה תוחפשמה ברקמ םג יב ,רברה תמא םנמא + תמועל -םמכ .לכב | ומחלנ רותה . חורל םינמאנ .. לר ינפל עוש . ןמז . הזיא .ינפל- האציש וריפה אל - :םישורפה -- ול. וז .תוונחור ינינעו..תויצראב . ויניעמ = ,ןתנ יברד  תובאמ הינש | אחסונב . האצמנ אלו תועטב < 'רישע,ו לכ יכ ,רכנתה ויכררב רשא שיאה םא .יכ--'ה ול ןתנ רשא הבוטה הלמה ןאכל הבברתשנ תמאב ,תיששו , תירומלתה תורפסה תונפ <> ץראה לא = תואושנ וינועו .ותמדא .תא הבועה שיאה אל .בשחנ  לכב םג "תובאד ולימ,ב םג ינועמ . הרותה = תא דמולה :חבשב = ץראה םעל יכ ,הלאה .תונושה .תורדגהה .לכמ .תואורה .יגינוע | ראמ ךאמ ולידגהו ,"הרות אצת םהמש םיינע ינבב .ורהוה,.:םתמ וחלש -
 ןכ לעו ,תוטוידההו תורובה ,תוצראה-םע תא ואנש ןַב לע קרו ןכ  ירישעמ = ,םופיסוי ג אצי .םישורפה | ברקמ , םחבשב הגילפה 5עו ,"תוטש חור וב הסנכנ .ןכ םא אלא אטוח םדא ןיא,ו הרכה | הדגאהש ,תסכה תיציצ ךבו עובש .אבלכ :ןב ,ןויָוג < ןב .ןומידקנ רסוחמ אלא אב .ונניא אטחה כ .,יטרקוסה ןויערב וקיוחה םישורפח = םילשורי .ירושע ילודג  םנ .ויה  םישורפה לא . םיבורק הורע = | ,תואיצמה  ןמ קוחר הז .לבא .."וינפ לע ותילוש ךפהתש ול חונ ןב רזעלא = יבר  ,ןופרט -.יבר = ,סונקרוה ןב .אסור .יברכ םילודג = = -חמייקמ ניאו הרות ךמולה, ,ערה .ןמ תושירפבו בוטה תישעב םג = םירישע םישורפה | ברקב םיאצומ : ונא  תיבח ןברוחל  הכומסה = וכ ,ערהו .בוטה .תרכהב קר אל ןייטצה --םכח ךימלתה-- הרותה | הפוקתב , םישורפה לא - םירבוע-- סופיסוי ירברכ---"םיקורצה :ירחא ירומ = לש. .לאוריאה :וכ =. ?ךוקחרי  .ךישעמו .ךיכרקי ךישעמ, וכלה, םינפל רשא -,םירישעה ןמ  םיכר :תואורה :וניניע .ןכ לעו . ךמצעב התא  אלא--ןינקח אלו אצומה אל + התא ימ :הנונשו ,אתיירואל  םלוח תא שידקהלו- לארשו תרות קא בישל ,תיאמורה . הרצק הלאש - םדאה תא ולאש הרותה ירומ לבא ,ךל שי המ תוברתה תא ודבעו םמע תא  ובוע אל .רשא ,תאוה .תכה
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 יקרפ) "ריפה :ץראה םע אלו, : רמאמה ונילא עיגה ללהמ

 לש  המלש הרושל בא | הנב הזה . רמאמהו .('ג קרפ ,תובא
 :ונינש  אתיירבב ,.ץראההימע .רגנכ - תונוכמה ;תוכלהו .םירמאמ
 ןיאו תודע .ןהל  ןירסומ ןיא = :,ץראהדימעב ורמאנ = םירבד השש,
 ןתוא = ןינממ | ןיאו דוס ןהל  ןילגמ | ןיאו = תודע = ונממ :ןילבקמ
 לש הפוק לע םופורטופא ןתוא ןינממ ןיאו  םימוהי לע סופורטופא
 לע ןיזירכמ יא ףא םירמוא שיו ,ךררב :ןהמע  ןיולתמ יאו  הקדצ
 -ימע תב אשי אל, : תרחא אתיירבבו ('ב טימ ,םיחספ) ,"ותדבא
 לכ :רמוא ריאמ יבר היה, : תישילש אתיירבבו ,(םש) "ץראה
 ,(םש) "יראה ינפל החינמו התפוכ ולאכ ץראה"םעק ותב אישמה
 יבר אוה ,"רשב .לוכאל רופא ץראה םע : רמוא .יבר, + תיעיברב\
 אבב) = ."ץראההםעל .יתפמ יתתנש | ,י5 יוא, :  הרמ חנאנ רשא
 רב לאומש יברש דע ,ךכ יריל  םירבדה ועיגהו .,('א 'י ,ארתב
 יברו ,  (םש) ."גרכ וערקל רתומ .ץראהדםע, + ןנחוי יבר רמא ינמחנ
 תויהל לחש ,םירופכה םויב .ורחנל רתומ ץראההםע, :רמא רזעלא
 יםייח" םניא תוצראהדימע, : רועלא יבר שרה בושו  .(םש) "יתבשב
 האנשה העיגח םינורחאה םירמאמה תשלשב , ('ב א"יק .;תובותכ)
 הפלהל אלו | אמווג ןושלב ורמאנש ,וילאמ ןבומ ,הצק םורמל
 'המ רנל הלגמו הברה ונתוא תלמלמ תאזכ אמווג ןושל םנ לבא
 ..השוע הנגיא דיהש יפ*לע-ףא םיקרפל  בשוח בלהש

 הלאשה לע הבושתה +םכת"רימלתל ץראה"םע סחיתה ךואו

 ! רועלא יבר תג הילע רזחש ,תרכזנה אתיירבב רככ הנותנ תאוה

 ,.גורהי אמש -- ןבומ םעטה ."ךררב .ומע ןיולתמ ןיא .ץראה"םע,
 -ךלהו .ץראה-םע תא בורקמ .ועריש .אביקע יברו .רועילא יבר לבא
 אלמלא, + רמוא .רועילא .יבר ..הרורב :רתוי .הבושת ונל ונתנ .וחור
 אביקע יבר ,(םש) "ונתוא ןינרוה ויה ןתמו אשמל :םהל ןיכירצ :ונא
 םכח"דימלת = יל :ןתי ימ ,יתרמא = ץהאה-םע = יתייהשכ, : רמוא
 ןיאנושש \ האנש  הלודג, +:אייח יבר אנתו ..(םש) "רומחכ  ונכשנאו
 םיבכוכדירבוע | םיאנושש האנשמ רתוי םכח"דימלתל ץראה-ימע

 ,  א(םש) "המ דתוי ןהיתושנו---לארשי תא
 רמרמתה רזעלא יבר יכ ,ונחנא םיאור םירכמה םירמאמה ןמ

 אל .יארוב רועלא יבר יכ ,םיעדוי ונאו . ץראה-ימע לע  רתויב

 ןב רועלא .יברב ינע ימ יכ ,ץראה-ימע תא אנש ורשע בורמ

 תויחהל הנטק 'םחל תפ ףא ותיבב אצמ אל םעפב םעפכ רשא ,תדפ
 4 לבקמ היה אל המדרבה אישנה תיבמ ול וחלש םאו ,ושפנ תא

 וכהדכ .אלש :ןידיגכ .םישק : םירבד .רברמ ןנחוי .יבר  .םג  הרואכל
 רמאמב ינמחנ רב לאומש יבר ומשב .רפסי רשאכ | ץראה"ימע יל

 ךרה ןנחוי יבר לש ועבט תא ונעדי רבכ םלוא ., הלעמל .רכזנה

 ייח .תורירמ תא קיתממהו םילעופה תא  רכושל  דגנתמה  ,הנקב

 "הוצמ לש הניאש הדועס,5 בשח | אוה םג םנמא םאו ,ורבע

 ונממ לבא .(א ,ט"מ ,םיחפפ) ץראה-םעל םכח"דימלת תב יאושנ

 תא דחאל הפיאשהו ץראה"םעל האנשה דגנ היצקאירה האצי

 יבר רמא, :רכמה רמאמבש ,המור ןכ לע יכ ,לארשי תסנכ

 ,,גדכ וערקל רחומ ץראה םע :ןנחוי יבר רמא  ינמחנ רב  לאומש

 לאומש יבר רמא, :תויהל ךירצ "ובגמו :קחצי רב .לאומש יבר .רמָא

 אצמנש 'הממ .היאר  איבהל  ןיאו :"] תנורי :יבר .רמא .ינמחנ רב

 םשב 'ינמחנ רב 'לאומש :יבר | לש" ורמאמ.- רחא  םוקמב | .דוע

 ,(א ,א"כ .,ןילוח) קחצי רב לאומש יבר ירבה תפסותב :ןנחוי  יבר
 יבר םשב ינמחנ רב" לאומש יבר לש ורמאמ ןכ םנ אצמנש פל

 ,6א ,"ק ,ןירדהנס) קחצי רב לאומש יבר ירבד תפסותב  ןתנוו
 רב לאומש יבר רמא, בותכ רומלתבש ,תומוקמ הָמַכַב וָנאצְמ בוש

 הדובע 'א ,ןיט ,ןטק - דעומ +: אמגורל) "ןנחוי .יבר  רמא ינמחנ

 רימת בקעי ןיעה תחסונפו ('א ,בייכ ,םירדנ ן'ב חיי א ,'ה .,הרז

 תיארנ וז אחסונו : ."ןתנוי לבר רמא ינמחנ רב לאומש יבר רמא,

 יטמחנ 75 לאומש יבר ירמאמ םירזופמ ם"שה לכבש יפל : ,תירקיע

 ן'א ריי ,הגינח ן'א ,דימ: ,הכוס . :אמגורל) .ןתנוי .יבר .םשב

 .(תומוקמ ראשו 'ג קרפ ,םילקש ימלשורי ן'ב ,חיק ,ןיררהנפ

 ילעב םה  ןתנוי יברו רזעלא < יבר יכ ,רבדה . תמא .םאו

 תבס תא תוארל שי  ,ץראההימע דגנ.-רתויב םישקה םירמאמה

 אל לבבב .לארשי ץראב םירדה םילבפ ויה םהינשש ,הוב רבדה

 הילאש הגררמה התואל ץראה"םעו םכח-רימלת ןיבש דוגינה עיגה

 םיעבטה םייחה 'אנת ויה לבכבש יפל ,לארשי ץראב עיגה

 ם% ריעה רשאכ ,לארשי ץראב רשאמ רתוי םיביט  םייתרבחהו

 ,תוחנמ) "םינבכ םהילע תבשוימ .ןתערש לבב לש תוילג, לע אנוה

 ..םידמולה רפסמ היה לבבב הרותה רומל תחירפ ןמזב .('ב ,ייק

 ,א ,ו"ק תובותכו 'א ,ויפ אעיצמ אבב : אמגודל) | םוצעו בר

 ,אמק .אבב) ! איה ןוהליר--ירמא ןוכליד, : בצעב רמא ןנחוי יברו

 םינותנ רבכ הז = המואה ידירש ויה .לארשי ץראב יכ ,('ב :,טיק

 :ויה לארשידץראב .םימונפו- םינוציח .םישיטפ יפלא :ןיבו .ןפה :ןיב
 יכ ,םיאור ונחנא  ,דעצו רעצ 55 59 - םיבורמ םידוגנהו .םיכוכחה

 המואה תודחאו למב  יבשוי לארשיב תותכ " ויה אל .ןנע ימי רע
 ,תותכה תמחלמ הקספ אל לארשי"ץראב לבא .המלש טעמכ התיה
 הרותה רימל םש לדלדתנ תוינוציחהו .תוימינפה .תומחלמה בורמו

 החכתשנש טעמכ הב םיקוסע ונאש הפוקתה ךשמבש דע ,ךכ לכ

 אייח יברו ותעשב ללה ולע אלמלא ,םימעפ יתש הרותה םש

 םש היה יכ ,אלפה המ .(א ,'כ ,הכוס) הושרחו לבבמ לתעשב

 וממותשה .והארמל רשא  ,תוצראה"ימעו . םימכחההידימלת .ןיב .דוגנ

 ילודג ,םילבבה .ינש + םצראב ךכל ולגרוה אלש םילבבה .רוחיב

 םהש מכ םירבדה בצמ תא וניבה ,אייח ברו .%לה .,הלאה חורה

 .ןיבש רוננה תא לטבלו לארשיב .הרות ץיפחל .םחכ לכב .ולרתשהו

 שו יכ ףא ,לבב ילוע םימכחה ראש םג ושע: םהומכ ,המואה  יקלח

 ,ץראה-ימע םהיחא דגנ םהיפמ המחרבד ואיצוהו םחורב ורצע אל רשא
 תוצראה ימע, : רועלא יבר .ירבר תא = ןנחוי = יבר  עומשבו

 - אחינ אל, :ול רמאיו וחורב ריצעל רוע לכי אל  "םייח .םניא

 ןיא, + רמולכ -- ב ,א"יק ,תובותכ) "יכה והל  תרמאר והיירמל

 "הבוח ףכל ךכ לארשי תא ןד .אהתש הצור אוה ךורב שודקה

 הוהו .ןנחוי יבר .בשי א אייק ,ןירדהנס + יישר לש | ונושל)
 שקבל ליחתהו תכלל קיחרה יב . ,רזעלא יבר .ןיבה זא .,"רעטצמ

 ובר  ,לודגה .ורבח .םגו .. (םש ,תובותכ) תוצראה ימעל .הנקת םהל

 ץראה םע אלו,--ללה ירבד תא חכש אל רשא ,שיקל ןב ןועמש

 "ותנוכשב .רודת לא אוה ריסח ץראה םע םאו, : רמא םגו- -ידוסח

 < םיקיחרמה - דגנכ .ץראה-ימע לש םתוכזב רצ ,('א :,ג"ם ,תבש)

 תורומז ',הלשמנ ןפגכ וז  \המוא,  :רמאיו ולשמ תא .אשיו תכלל

 ,םימכחהידימלת ולא -- הבש תולוכשא .,םיתבדילעב ולא --- הבש

 םינקיר ולא =- הבש תונקונק ,  ץראהדימע \ ולא -- הבש ןילע

 ףיפומ -- לארשיבש  םינקיר וליפאו ,('א ,ביצ ,ןילוח) "לארשיבש

 ,ןיבוריע) "ןומרכ תוצמ םיאלמ, - רמואו שיקל ןב ןועמש יבר

 ? יעשופ :שיקל ןב ןועמש יבר  רמא,  .דבלב וז אלו יב חיו

 יעשופ וליפא ,(םש) 'ןהב תמלוש םנהיג לש רוא ןיא לארשי

 ן5ארש ו

 ונייהו, = :וב .רזחו הלאה .םירבדה תא .רזעלא יבר  עמש

 אלמלאד אילע לע (תולוכשא) אילכתיא ימחר יעביל : םתמ וחלשד

 יבר -- םתמ יחלש, .(םש ,ןילוחו "אילכתא ןימייקתמ אל אילע

 תויהל לחש םירופבה םויב, הריחנ אל .,('א. ,זייי ,ןירדהנס) "רזעלא

 !"אילע .לע אילכתיא ימחר יעביל, אלא --- תבשב

/ 



 עיגה התע רעו -

 ברקב-

 -- הרותה תודופי :םיקיתעה תורוסיה ,ופפור אל םיקיתעה תורוסיה
 לכשה ,הרכההו תעדה חכ הז -- הרותה חכ לודג ..םלועה תורומי
 םג אוה ערו בוט עדוי לא יכ םפא ,ץערו בוט עדוי לֶא---יתוא עודיו
 אוה םימחרבו ומלוע תא גיהנמ אוה םימחרב . ןונחו םוחר לא
 הכוי ימו ןידב .םייקתהל לוכי םלועה ןיא = , ויתוירב תא . לכלכמ
 . ןירב .ךינפל

 ! יאילע לע אילכתיא ימחר יעביל, ., םימחר ןועט  םלועה

 .היקרוטמ םיִבָתקִמ
 ה

 לטב ,רהפמה תבש . המחלמה לש חלוק ינפמ םלאנו קתתשנ לבה ל
 תוטלחה וטילחהו םיקנכה לכ לש םילהנמה  םנמא ופסאתנ יקינולסב , טידרקה
 םויב תוטלחה הנליעותה: םלואו , רחסמה קוש .קזוי אלש הזל תונווכמה ,תוגוש
 ,הנמ רמול ךרוצ ןיאו , עלס ול שיש ימ . םעה לע המחלמה דחפ לפנ % הרבע

 קנכב  ףסכ ול שיש ימו ,ופסכ תא עבותו אב תויקלטיאב רושחה  קנכב
 ןמ הטוהפ התלכ .ופסכ תא עבותו אוה םג אב--תויקלטיאב רושח וניאש
 רוחיב . לכב המחלמה רי --- , ליהבמ ןפואב  ורקייתנ .שפנ לבוא יכרצ , קושה
 יכ , םיעגו הינונע ויח המחלמה םדוק םגש ,  תופוריאה היקרוטב בצמה השק
 +דאמ לדתו ץרילוחה תלחמבו תופרשב הגודנ

 לכמ . היקרוטב וניחא לע םג המחלמה לש השקה הדי תחנחו
 םימילשומהל םירומ ג םיחא םה םידוהיה היקרוטב רשא םינושה םימואלה
 , הנידמה תא  תמטסלמה | , הילטיא ידימ ףתחכ האב רשא , הרצה תשגרהב
 ,ץראה .תופנכ עבראל ונחרנו ונוזפנ החכנש ,הולגהש אלא = רוע אלו
 ,הולטוא יניתנ םידוהיה תרצ יהוז---הרחוימ הירגרט ןנליבש ב םעפה הלירבה
 האב םוט דוע הלשממהש י'פעאו ,הב וועתנ .רבכ הזו  היקרוטב םיכשו יה
 וא הנידמה ןמ הילטיא יניתנ לכ תא תולגהל םא , הגורחא הטלחה יריל
 תא םיבזוע הילטיא יניתנמ םובר ןליחתה רבכ םוקמ:לכמ ,  םמוקמב םהיאשהל
 ,ער .םויב .םהילע רעתשת לבל םעה תמח תא םה  םוארו יכ ,חיקרוט
 תויקלטיאה תוטסופה . םונותנ םה רוצמככ , הנורמב ןיידע םיבשויה , םיראשנהו

 ,חילטיא ןיתנ אוהש ,ונאידומ בקעו וניחא לש קנבה ורגסנ יקינולפב . ורגוס < <
 + םידוחי םה םבורש , הולטיא יניתנ לש  רחסמהו תשורחה:יתב רתי לכ גו
 הזמ ץוח ,רחסמאו תשורחההיתב תא החתפו הלשממה הרזח המ:ןמז רוכעב)
 ,םיריבשל לודג קויה חאיבמ וז הריגס יכ ,התארש ינפמ , ונאידומ לש
 הלשממה המיוחה םיקלטיאה פ"התבו .ח"היב תא ,(  םינאמותוע םה םבורש
 רדה יקלטיאה  ןיתנה לש ובצמ וישכע אוה ראמ השק ,השקו ,המצעל
 . היקרוטב

 שיא ןיא , תיקרוטב םירדה ,.הילטיא  ינותנ םידוהיה רפסמ אוה המכ
 םיפלא תשלש ךרע יקינולס ךלפב שי תוימשרה | תוריפסה י"פע . עדוו ןנתאמ

 עבשב ץראה תא התע דע ןאצי םהמו ,םידוהי לודגה םבורו הילטיא יניתנ
 ימ---הנורמב .םורחא  תומוקמב הילטיא יניתנ םידוהי שו המכ . שוא תואמ
 ,אטשוקב םידוהיה  ירישעמ טי ב ר .טעומ םרפסמ ןיא ןפוא לכב ., עדוו
 םחמ םינהנ .הקרצהו רפחה תודסומ ..הילטיא ינותנ | םה , יקינולסב , רימזאב
 םידוהי םבור -- ,םירוכש יפלא םג םיולת הלאה ןוהה ילורגבו ,הכורמ האנה
 הנה  ,הבורמ ןוממ  דפפה תנכס הפקשנ םילעבהל םאו --- ,םינאמותוע
 , שממ רופחמו בער תנכס הפקשנ םהיריבשל

 תומש םישל היתואצותו ערילוחה תלחמ טג ואב הנה הרצה הברמלו
 ,ריטסנומ ,  הלופונאיררא , רימזא ,אטשוק ירחא | . היקרוט ירוהי

 הנק תא הלחמה המש ןאכ , יקינלפ לש התעש םג העוגה וכו היפוקסיא
 תנושאר תלחמה התארנ לולא שדוה עצמאב . םידוהיה יעבורב | אקוד

 רע |, "לגרוזה, לש ונובשח יפל , םיתמה  רפסמ
 ,הלורג = ןנוקתכ םינשהשכ | ,םירוהו םלַוכְו  ,שיא  םושמחו  םיתאמ
 ,הרצ תעשב ) ןושכע .םידוהיה לש < םיבולקה | ןיב תקולחמה | , עודיכ

 2קעי 'ר ,  םינברֶה שארו הדעה  יגיהנמ ורבחתנ םהילא  ,ףכות  ומילשה
 + ןוסאה  דגנכ הגוכתו הצע םושקבמ וליחתהו  הדחוימ היפימוק ורסיו ,רואמ
 ,הלחמ ירקמ .ןהב ויהש , תוחפשמה תאו דךחא םוקמל ולידכה םולוחה תא
 תא ושעיו םהיתופוק תא זחתפ םיבולקהו הדעה . ריעל בורקה רפכל ואיצוה
 . הלצהה תדובעב אוה םג ףתתשנ "המדקו תודחא, דעוה ,םהב יולתה לכ
 וקוחכ קרקרל לחה ,היסימוקל  עמשנ םעה .החילצה הצווחה הדובעהו
 היה ,ףגנה לחהב ,ןושארה םויב :הלחטה החפרו תואורבה תרומשו הרחטה
 וא דחא ידכ דע םיתמה רפסמ וטעמתנ כ"חאו ,הששו םישלש םיתמה רפסמ
 .'חכ הלחמה הפיפוה בוש םינורחאה םימיבש אלא , םויב .םונש

 לע .לפנתהל םוקמ ןאכ .ואצמ : םינויהו  םיקרוטה .םינותעה .ןמ המכו
 םהיתונוכשב ררושה ןוקנה-יא .ילגרל יכ ,הכוח סהילע רדמללו םידוהיה
 האב , םהב םיליגר םהש , (תבשל .םינמוטש ןימחה) םיקיזמה * םילכאמהו
 םידוהיה םוריהז ןפוא לכב , הלאה תומשאהה לכב שממ ןיא , ןכומב . הלחמה
 האלחה םהיתונוכשו םידוהיה :יקושב םאו : םיקרוטה ןמ  רתוי הרהט ינינעב
 תונוכשה לכ זא רחטלו תוקנל גארש ,ריעה ןוטלש הזב  םשא ירה  ,הווצמ
 .םידוהיה תונוכש תא רחטלו תוקנל קר גאר אלו ריעבש

 םומותו םאתפ וברתנש הז רצמ קו אל הלחמה תואצות ןה תושקו
 ,הברה תשורחחיתב \ ורגסנ ףגנה ילגרל . םירחא- םידרצמ פג אלא ,  תונמלאו
 , הדוכע ילב וראשנ .תולעופו = טילעופ םיפלא תרשעכ ; קבטה לש .רוחיבו
 , תוריפו םיגד ירבומל לודג רספה הלחמה .המרג הזב  אצויכ ., םידוהי .םבורו
 לע לטוהש רופאה דגנכ  החפל :תאחמ - ושיגה .םיטרכ ילעב השמחו םישמחו
 ידוהיה ןומהה ברקבו ,.קנרפ ףלא . םירשעמ  רתויל הלוע  םריחמש ,.םהיבנע
 ילמחמ תא םתאמ הפרט הלחמהש ,שפנ:ירמ שיא םישמחו האטכ ואצמג
 ודב רקש יכ ,הקעצ ומיקה .:*תוחמל, ריעה בוחר לא םה םג ואציו , םבל
 + םידוהיח תא םיתיממ , םיאפורה ,םהש אלא  ,רועב ערילוח ןיא , םיאפורז
 יתולש ואבו ורהמ אלמלא היווב היצטספינמ ידיל אובל הלכי וז "האחמ,

 ותוא תרחממ םלואו .םתיבל וכש "םיחומה,ו , תוחורה תא ועיגרהו םיבולקה
 ואביו , לומתא לש וומ הלורג תופירחבו היצטספינמה השדחתנ כוש םויה
 גואצוי) "םימנר ,הו ,הרתי * תוסגבו דידקזוחב םיטנטספינמה תא 'וציפי\ םירטוש
 ,ירוהיה ןומהב םירטושה תא תיפהל .דוע ופיסוה ("יכצ:יתכש, תכ ינב לש ךרי
 אוה םג אצי ריאמ בקעי 'ר ברה ,םירטוש ואלמנ םיקושה ..המוהמה לדגתו
 ורסאנ םיטנטספונמה ןיבמ  ..ותומדקל .ררסה בשיו  ,ובל לע רבדל ןומהה לא

 ובשח הלחתמ ,ישפחל םהמ שיא .רשע-העבש ואצוה כ"חאו , םידוהי םושלש
 יכ , רבחה ררבוה .התע לבא ,  ןועדתוארמל אלא .וללה ורסאנ אל יכ , לכה

 תוממוקתהו דֶרמ תאטח םורסאנה לש םשארב םושל הלדתשמ תימוקמד תושרה
 ר'ע םירמאמ םינותעה ואלמ בושו , ןידה רמוח לכ י"פע םמע גהנתהלו
 יר סרגורפ, םינותעהו , םירוהיה לע לפנחה "הילמור, יקרוטה ןותעה . םידוחיה
 ,םירוהיל חנאתמ תושרה יכ ,וחיכוה "רורואה,ו  "יקינולס יד לנרו'ז, ,"יקינולס
 פג ואצוה תועובש ינש רוכעכ םנמאו , םידוהיל קדצו רשי סחי ושרד מהו
 , ישפחל םירסאנה רשע-תשלש

 ישאר | לכל עיצח חיקרוט ינכר שאר יכ , עירוה .רבכ "םלועה, --
 תאיציה רעב | רוצעל ירכ , תונקת ןקתלו רחי ץעוהל אטשוקב .רשא תותרה

 תומלעה ברקב רוחיב ,םינורחאה  םומיב דאמ .הווצמ התשענש , םלשואה תרל
 תותרה ישאר תאמ הלבקתנ ברה לש העצחה , תונושה תותדה תַונָבִמ תוריעצה
 תונברה לש הנכשמל | ואבו ופסאנ ירשתב 'זב .הלועפל האצי הפסאהו

 םילוטקה:םינמראה-ורוגורג = ,םינמראה , םונויה יקיהטפ לש םחכדואב .תישאוה
 ,םונברה-שאר | עיצהש ,תועצהב הנר הפסאה .ירגלוכה ךוזקיאה לש םגו
 "רירקת, = ךוכעי ,  רבדב . ליתתמה אוהש ,ברהש ,טלחוה ,ןלוכל המיכסהו

 אלא , םהישאר ינפל והואיבי םיקירטפה חכ<יאבו תורומאה תועצהה ןכומב
 תוחרל היהי ךירצ ,תועצהה תא רשאת איהש ,הלשממה ינפל תולרתשהה תאש
 . המחלמה ימי תולכ רחאל רע

 אטשוקבש ינמש'ג = שיל'גימה = רידלעש ךונתה ינינעל היסימוקה --

 ו"פע , קוזרנוקסוק רברפבש םינברל ר"רמהיבב השדח המרגורפ עובקל הטילחה
 םלואו = . תיקרוטלו תירבעל םורומ  דוחיב רומאה .פ"היב רימעי וז המרגורפ
 , םינבר .תויה ידכ .רע םידומלב םלתשהל | והמאי .רשא ,  םהה םיכיִנחה .ךרוצל
 ר"רתל רסמג השרחה המָרגוופה .רובח---.הנוילע , הרחוומ הקלחמ חתפת
 + תינולרבה "הרזעה, לש החכ<אבו אטשוקב םיזנכשאה לש םכר ,םוקרמ
 לש אישנה ןגס ,ןומא קחצי םכחה םג הזב קוסעי סוקרמ ר"וה  םע רהי
 : ,ינמש'ג .שול'גימה



 טל ןוילג

 -שאר .הנתשנ חמ + םינורחאה וירמונמ רחאב לאש "ןידוז, ןותעה ---

 הזריבה ,םיקנבה ווה םונשה:ישאפ לכבש +? םימרוקה םינשה-ישאר לכמ הז הנשה
 םלוכ ויה .ןוותאה הנשה:שארבו ,םידוהיה לש .םדובכל םירוגס רחפמהיותב]

 השאר  םש | אל עודמ ?ונגחל ןושארה םויב רמולכ ,תבשה םויב םיחותפ

 בושה וז הלאש לע 3 תילארשיה תדה לש הדובכ עגפי אלש ,הזל בל םינברה

 הישאר  תפסאש אלא | ,דעומ רועב רבדב לדתשה םנמא יכ  ,םוננרה-שאו

 םויב + םופוצר םימי העבראל םיקנכה תא רוגפל רשפא.יאש ,הטולחה םוקנבה

 לש םגח רובכל תבשה םויב , םימילשומה לש םתבש דובכל ,ליגרב ,יששה

 ינשה | םויבו ,  םורצוגה לש  םתבש רוככל , ליגרכ , ןושארה םויב ,  םורוהיה

 תבשה  םויב םיקנבה תא  תותפל טלחוה ךכיפל , םימולשומל גח וב לחש

 + םוי ותוא הדובעמ םישפח םהש , םידוהיה םידיקפהל עידוהלו

 תא יבמופב ףוח | םירציפואה דחא יכ ,"םלועה,ל יתערוה רגכ --

 אבצה-רטפינימ , יוארכ רמגנ הז טנדיצניא ,  םידוהיה  םיליחה תאו םירוהיה
 רעג יכ , עודוהו רבד ה לע ורעצ תא םינברה שארל עיבה החפ-טקבש-דמחמ
 שמתשמ | , רטסינימה = , אוהו , ןירבד לע טרחתהל וחירכהו רציפוא ותואב

 םידבועה  ,םידוהיה : םילוחהלו םירוהיל .ותבח תא עיבהלו בושל הזה הרקמב
 םידוהי  םילוח  תוולב אב ,  רציפוא ותוא רבוע ובש , ןויגלה דקפמ , אכצב

 םגש | ,ץידוהו "רציפואה השעש השעמה לע החילס  ונממ  שקבו ברה לא
 ,החילפ שקבל ברה לא אובו ומצע רצופואה

 ופוראק לאונמע ירוהיה טטופדה אצי "קרוט ןי'ז, ןותעה ירבר יפל --
 ,טילחה "דעוה, לש סרגנוקהש , איה רבדה תבס ."המדקהו תודחא,ה תגלפממ
 ופוראק רמש םושמו ,"םישפתה םינובל, .םירכח תויהל םיאשר םניא הגלפמה ירבחש

 ,"דעוה, ןמ אצי ךכיפל ,ויתועוב רוגבל הצר אלו "ישפה הנוב, אוח

 ישאר  תקפמל הנמתנ .יב רוטקיו ר"ד טננטילה , ידוהיה אפורה -

 תא | דובעל לחה רבכ יב  רוטקיו ר"רה ,ינמותועה יצב תואירכה בצמ לע

 + תאזה הכושחה .זתדוכע
 ,יתרזמ לאלצב

% 

 .תּונויצב

 תוסנכה לש המישר המסרפ ןלקב תימואלה ןרקה לש תיזכרמה הבשלה

 .(1911 רבמטפס -- ראונאי) הב | ןימייק ונאש הנשה יעבר תשלשל ןרקה

 ידיל העיגה רומאה ןמזה ךשמב תיללכה הסנכהה | יכ  ,םיאור ונא .1] המישרמ

 ,1910 תנשב הו ךשמב וסנכנש קרמ 279.761,59 תמועל קרמ 330,807  ךפ

 ןלע תאוה  הנשב . קרמ 91,136,81 לש םוכסב התבותנ הסנכהה רמולכ

 הילעה הלרג דוחיב , תוצראה בורב תמרוקה הנשה תמועל תוסנכהה

 81.647,25 תמועל וו הנשב קרמ 69.078,60- : הקירמא לש תירפה  תוצראב

 ודרי  תודחא תוצראב קר , הלפכוה הפנכהה רמולכ , תמדוקה הנשב קרמ

 ,םירצמ , היקרוט , הינד , הילגנא  הילרטסואב : תמדוקה הנשה תמועל תופנכהה

 היסורב םג תופנכהה ודרי ונרעצל |. תוימוררה תויולפה תוצראהו היברס

 הדירי לש היתובס | . רתויב טעומ ונניאש םוכס , קרמ 8088,18 לש םובסב

 ריסהל .וישכע .תלדתשמ .איה יב , העודומ תיוברמה הכשלה + ונלוכל  תועוהו .וז

 תאוה הנשה לש ןורחאה עברב  דוע יב הוקמ איהו , היפורב םילושכמה תא

 . התולדתשה תואצות ארי .ולגי
 םיגויצה לבא .תאזה הבומה החטבהה לע  ונחנא םיחמש , ןבומב

 . המינפ םשפנ ךותכ רוהיב הדובעל קווח אוצמל םיכירצ

 תבוטל ; קרמ 0898/32 תימואלה ןרקה תבוטל  ופסאנ ןורחאה עובשב

 לש ןורחאה רמונה . קרמ 188,47 -- רמיחנפוא לש ורופימ תפתושמה הפוקה

 , +-4104 .אוה בהוה רפסב -תומישרה

 ו

 הפסאה השראווב .התיה א"ערת לולאב ה"כב : וגל םיבתוכ השראוומ

 רמ םג  םכותבו ,םירבח 18 ופתתשנ הפסאב . "למרב, תרכח לש תיתנשה

 + לארשיץראמ הז םשל .אבש - ןיקסולג
 לש ורבו תא המיקב םיפסאנה לכ ודבכ יקסניול ל"א תנמלא רמעמב

 2 + הסירואב 'למרכ, תקלחמ לש להנמה היהש ןחונמה

 ,הסי רואבו השראווב "למרב,, ןיי תריכמ ד"ע ארקנש ,ןובשחהו ןידה ןמ
 ללכב יכו = תמדוקה הנשבמ  הלודג תומכב ןיי רבמג תאוה הנשב םגש ,הארנ
 , הנשל הנשמ הלדגו תכלוה "למרכ, ןיי תריכמ

 ונהוש | , תחחוימ הפוק רסיל טלחוה ןיקסולג רמ לש ותעצה .יפ לע
 םג ופתתשי וז הפוק דוטיב . ףוגה . יקזגו תומ-ירקמל | "למרב, יריבש הנממ
 רבחל םירבח השלש תב היפומוקל רפמג . הרבחה לש .םיריכשה םגו .םירבחה
 ..האבה תיללכה הפסאה  יגפל ותוא . עיצהלו .תונקת-רפס

 וז הנשב בוצקל .(א + הטילחהו .ןיבשחהו-ןידה תא  הרשא הפסאה
 כ"וה 1000 ךס תורה ףרועמ תאוה הנשב םג תתל (ב ;10%6 לש רנדיביד
 דגריבידה לע .חוירה ףרוע תא שירקהל (ג | "תובחר, .הבשומהל האולה תרותב
 2500) תמדוקה הנשה ןמ ףדועה תא םגו (כ"ור 1989) הנורחאה הנשה ןמ

 בוצקל (ד , למרכה, יריבש תבוטל .הרומאה .תדחוימה הפוקה | דוסיל (ב"ור
 םוכסה תא םלשלו 'בור .םיפלא .העשת | יקסניול .לש וימותיו .ותנמלא .תבימתל
 - םירועשל .הוה

 ןותעה , תוהלב ימלצ םהל תראתמ תוגויצה:ילכוא לש הלוחה םנוימד

 טולקרפה + ווראפמ וז העידי רבכ אל הז סופדה , אטשוקב .אצויה , "ראדמילא,
 "פנאילא,ה אישנ , ונאיָדימ ריקנכהו ,  הילטיא  ןיתנ , םלש לאונמע יקינולפה
 ונינע ד"ע ונדו 'לטוה-דגרג,ב הפסאל ופסאנ םידחא םושנא דועו , יקינולפב

 םוש חואיבמ ןניא יזגנבו סילופירטש , הערה העבוה וז הפסאב . סילופירט

 ןוולימ םישש לש רכשב ןהילע רתול היקרוטל הל יוארו , היקרוטל תלעות

 רעוה לש סרגנוקל החלשלו ןורכז:תלגמ הז  ןבומב ךורעל טלתוה , קנרפ

 , . "המדקו תודחא,

 ,עירוהל וגל תיטוו טפ .הבוחל םובשוח ונא + ןותעה ףיסומ םויבדה לע
 םירוהיה רתי לכו סילופירט ידוהי ןיבו וללה (!) םינויצה ןיב פחי םיש ןיא יכ
 י הלאכ חור:תוערו לבה ירכדב קוסעי אל יארו פרגנוקה ..םינאמותועה
 תורוקממ .הלודג תוצירחב םתדובע תא דובעל  םופוסומ  םינויצה  םלואו
 וטלמנ רשא , םילופירט ידוהי תרזעל אובל וטולחה :ה יכ ,ונל ערינ םינמאנ

 ידוהי בושי דופי רבדב הילמיא םע םירבדב אובי רשא ., שוא רחבלו , הטלמל

 הילטיאל רוזעל .םירמוא םינויצה . התושרל וז רובעתש רחאל .פילופירטב שדח

 רופמח , הילטוא , איהש יאנתב היקרוטל * 'רפ םינוילימה םישש יימולשת רבדב

 + סילופורט תמראמ קלח םינויצה רעו .יריל

 == / ךכדלכ םוביצעמ ויה אלמלא הלאה | םורבדה ויה םיכחוגמ המכ,

 ,רונא .םיחוטב :-- :"ראדמילא,ה לש וז .ותלילע לע  "קריט ןי'ז,ה  ףיפומ

 וניא .ומצע "ראדמילא,ה םג יכו הלאה הבדה ירבדל ןימאו אל שיא יב

 + םהב .ןימאמ

 ןימימ ונילע םילולעמש ,תולילע ינימ לכב .ונלגרה רבכ םינויצה ונחנא
 , חותמל םהעשב ולדתשהש ,"סנאילא,ה ילודג וישכע ונעי המ לבא , לאמשמו
 תוארהלו םינויצה ישעמ לע דשח לש וק ןיעמ םיריעצה םיקרוטה ינינעב
 , "ראדמילא,ה ירבד לע וישכע ונעו המ --- ,םה םתורשכ תא ךכ ךותמ
 'ה/יב ,"סנאילא,ה לש "הריפח, , עוריה יבדקיפבטדהזיר ר"דה דמע ושארבש
 +הילמיא תבוטל רתפב תובשחמ םקורה אוה אוה , 'פנאילא,ה אושנ , ונאירומ
 "וארו רשפא יכו : רמאל ,רי ,'סנאילא,ה ילודג , םה םג ועוני אל  םנמאה

 % ? םהילע בישהלו וילע םידובש תולילעה לכב לפטל םדאל ול
 ,היציזופואה לש ימשרה הנגרוא היהש ,"ראדמילא,ה .ותוא : אחרוא בגא

 + םיתגיב רגסג

 ב

 תוכז תלאש'ב יא בקפומה רוטנובוגה לש וישודה

 םסרפ יקסבוקנוזב יאבקפומה רוטניבגה .םידוהיה %ש הבישיה

 + תאוה הדוקפה תא הלאה םימיב

 םהילע לחה רופאב םיחיגשמ םגיא םודוהיה  םירחופה ןמ םידחא,

 'חרטמל םושמתשמו ,  הבקסומ ךלפבש םירפכה תא םג .םרחפמ .ילגרל םירקכמו
 םויה ךשמבו ריע וןיאב בשותמ  ידוהיה .רחופה :וללה תולובחתה יתשב וז



 ..אוהש לכ רותוו ילבו ןירה רמוח לכב הרמשנ"

 < םלועה < : 16

 בבעתמ אוהש וא  ,ריעב ןולל בש אוה הלילבו זוחמה| ירפכב רבוע אוה ולוכ

 תועש ותוהש ירחאו , הבקסומ ךלפ .ךרד תורבועה ב"הסמ תונחתמ תחאב ובררב
 היצילופהל תוארה ילבמ ,האלה עסונ אוה םירפכה דחאב ויקסע ליבשב תודחא

 תאמ תורשפאה תא  לולשל ץוחנל יאצמב . ודיבש תודועתה תא תימוקמה
 לע הוצמ יגירה , הלעמל  םירכזנה םינפואה י"ע םיקוחה תא ריפהל םידוהיה

 םירחוסה יכ = , ךכל םייוארה םירבדה תא ףבית ושעי יב ,תוזוחמה-ירוקפ לב

 םהש ןיבו בשומה-םוחתמ םהש ןיב ,הינשהו הנושארה הרלינה ילעב  םודוהיה

 ובייחתי ,  הבקסומ ךלפבש םירעה תחאב הרוחפ תונקל םיאבה  ,םוחתל ץוחמ
 ,.רצק .רתויה ןמזל .וליפא ריעה .םוחתל ץוחמ תאצ  יתלבל םדי תמיתחב ףכית
 =תבישיל םשל םיאב .םירוהיהש , תומוקמה 'םתואב . תדחוימ החגשה :עובקל -םגו
 םרחסמ לגרל רקבל תוכזה םהל שיש ,םידוהיה לע :ב"הפמ 'תונחתמ יערא
 תא ףכית ובועי יב =, תווצל  היצרטסינימראה הכירצ .הבקסומ  ךלפ ירע תא

 םנוצרב רבדה תא ושעי אל םא , היפכ-יעצמאב ךכל םחירכהלו , םירפכה
 ךירצ = ; הכקסומ . ךלפל אובל ללב תוכוה םהל ןיאש = ,םירוהיה תאו . בוטה
 לע ןירל םתוא רוסמלו ירימתה םבשומ-םוקמ לא יביטרטסינימדא .חרואב שרגל
 י"קוחה רוסו

 תינה .םידוהיה לצא הגוהנה הטיחשל תורגנתה
 ותואישנ תחת התיהש , תדחוימ הבישיב הררוע ה פ יד ו א ב "םייח"ילעב רעצ,
 לצא הגוהנה הטיחשה לע רוסא תלטה רבדב הלאש ,פש רטסיימצילופה לש
 םירופי תידוהיה הטיחשה תמרוג תרכזנה הדוגאה ירבח תעד יפל .םידוהיה
 + תוטחשנה תומהבהל םידחוימ םישק

 םיאבגה-תצעוט . הפידוא ידוהי לש םבלב הגאה הררוע .תאוה העיריה +
 -יאפור ילודג לש םתעדתוח תא תללוכ אהתש .,הלודג האצרה תכרוע
 תוחיבט ינימ לכ ןיב .הלק .רתויה התמהה איה תידוהיה .הטיחשה יב , תוטהבה
 . תומהבה

 + רבדב תרחוימ האצרה ךורעל ידב , הפסאל ופסאתה הסידוא ינבה םג

 ולבקתנש ,םירוהיה ירפפמ ררבתהל וליחתה רבכ .תו טי פר ביבואב
 תיטנצורפה המרונה  .תרזג .  תאזה םידומלה-תנשב םינוילעה  רפסה-ותב :לא

 תיגרוברטפה הטיסריבינואה לא
 הברה םידוהי ודמתשנ , העומשה יפל .,.םירוהי .517ו = םורצונ 1,730 ולבקתג
 תברה ודמתשנ | .ףכית ןלבקתנ םה םנמאו ,רעש .תחיתפל | הלוגס םושמ
 .לודג ישוקב הטיפריבינואה לא וסנכנ םש לבא , הסירואב םג םירוהי םיריעצ

 שרח עצמאב ,םידוהי םידימלת םונומש הכ דע ולבקתנ בויקב
 רפסמ | ררבתישכ | ,םירוהי םידימלת | וויא רוע | לבקתהל םידמוע .-רבוטקוא
 + םייונפה .תומוקמה

 ,תוטיסרבינזאל סנכהל םיצורה , םידוהיה םיטבצמרפה כצמ הומ בוט אל
 180-מ: רתוי = םידוהיה םיטבצמרפה תֶאמ | ולבקתנ  תיכויקה .הטיפרבינואב
 םירוהיתו ,.םיזוחא ב"ו = ךא . וסנכנ םירצונ .םירועצ תאמ יב ןעי .לבא , תושקב
 ףךכיפל ,,ללכב םישרחה םידימלתה רפסמ לש .צורפ 2 רפסמב קר סנכהל םיאשר
 הטיסריבינואה ןוטלש לכא .םידוהי םיטבצמרפ השלש קר סנכהל ויה םידמוע
 רשעמ רתוי הז םיבשחנה ,םידוהי ינש המרונה ןמ הלעמל | סינכהל טילחה
 . םיחקור ינגס תלעמב  הנש

 תקלחמל רחא ידוהי קר םנכהל וכז גרוברטפבש תונמאל .הימידקאה לא
 + רויצה תקלחמל םידוהי השמחו .תולכירדאה

 רקב יקפלוקינ יאפירואה טטופרהה ,א ב צה"-תדוב עו םידוהיה
 םיטמתשמ | םירודגה-ידקפמ יכ , וינפל ןגואתהו בונילמוחוס אבצה" רטסינומ תא
 י"פעש  ,הלכשה-ילעב םידוהי םירועצ םובדנתמ:םיליח רותב הנחמה לא  לכקמ |

 תוירחאש ינפמ .יכ ,ותוא :הנע "בונולמוחוס , הזל 'תוכזה םהל שי קוחה
 םהל שי ךכיפל ,םירודגה"ידקפמ לע קר תלטומ םיליחה לש תוטילופה םתורשב
 יהל םויוצרה תא קר הנחמה לא לבקל תושרח

 שגוי  רסיקה | תוצמב יכ , טטופדה תא רטסינימה עידוה דמעמ ותואב
 רבדב | ודי לע הכוענש "המיקנאה, רמח תא דבעל בורקב אבצהיןוירטסינימ
 םירטפונומה רוס .אושנ םע .החישב נכי הלאה םימוכ , אבצב םידוהיה תרובע
 .הפלממה:תמוד ינפל וז הלאש שגות הבה היססבו הז ןינעב בוצבוקוק

 טל ןוולג

 "הימירוו .בונב, ומפרפתנ םינורחאה םימיב .יקפניצ שוי ן ינ ע ל
 תא .להג רשא ,קוצשימ בויקב תשלובה ריקפ היהש ימ לע אנלבוק-ירמאמ
 יקסניצשוו יכ , התע טילחהו , יקסניצשוי רעגה תחיצר .רבדב השירדהו .הריקחה
 בוקאיריביצ לש הנועמב תופוכת םיתעל םיסנכתמ ויהש , םיקינוויוס י"ע חצרנ
 תודופ וזיא קוצשימ םנמא  עדוי .הארנכ . םידוהיב םורגופ תכירע רבדב ןורל
 + יקסניצשוי תחוצרל+ עגונב םיבושח

 יסאפ םסרופמה ךיצה .הכורעתב קילאיב לש ותנומה
 תכורעתב גצות תאזה הנומתה . קילאיב לש ותנומח תא רויצל רמג קאנריט
 ,הבקפומ ב חתפהל תרמועה -, םירויצה

 ו:

 .ץֶרָאְל-ץּוחְּב
 ,אצמנ שטיבוהורד | יגווה ןיב .ש טיגבוהורדב גרהה דה

 דע התכה אל היוטסוא תלשממ .ילומריב הרומה , יתפרצ ןיתנ םג , עודיב

 תיתפרצה היטאמולפורה י"ע םהיתועיבת תא ושיגיו גורהה יבורק ואוביש
 םויווהיה = םיקוזינהל .עגונב , קנרפ םופלא תרשע לש םוכסכ םתוא סיופתו
 -ימוכס וזואב םתחפשמ ונב תא פויפל רבעש ילוי שרחב רוע טרסכירה טילחה
 ,לעופה לא וז הטלחה ןיידע האצוה אל הכ דע לבא , הכלממה:תפוקמ ףסב
 הלשממה לא הלאה םימיב הנפ קיטיוו ינוירקואה יטארקומיד-לאיצופה טטופודה
 וכ ,.גרוכנוב!| ןופ = םונפה:ינינעל רטסינימה הנע הז לע ,הז ןורינב הלאשב

 ףסאל קיפפה אלש ,  הוצילג ,ביצנ לש ותמשאב הבכעתנ סויפה ףסכ תרוסמ
 הלשממה ידיב רמוחה אצמנ רבכ התע . ךכל שורדה רמחה תא ןוכנה דעומל
 + גרהה יקוזינל ןעשמ- תפוק רוסיב הקוסע איהו

 א"קי לש רוטקריד הברה םינש ךשמב היהש וכ ,רליפינו] ר"וה
 אוהש ,רלופינוז לע וילע םירמוא , טשפארובב רודל אציו סזנודב אצי , וורפב
 סחיתה יכו , לארשי ץראב א"קי התשעש ,םושעמה לבל רומג דגנתמ דימת היה
 + היצילאגו היפור ירוהיל זובב רימת

 רבעש עובשב ,לודג ןקפע לש םיששה  תדלוה לבוו
 פ מי 'זד , ןנכשאב םידוהיה םיירובצה םינקפעה ילודגמ רחאל הגש םישש ואלמ
 רתויה םיקנבה ילעבמ דחא אוה ןומיפ סמי'זד ."ןייארעפספליהה, אישנ ,ן ו מיס

 , הנומאב ירוהיה רוכצה יכרצב | קסע וימי לכו הפוריאבש 'םימסרופמ
 לכב הלודג הרובע דכועה ,"ןויארעפסליהה, תא רסי ןתנ לואפ ר"דה םע דחו
 ול שודקמ אוהו ,  םרקה תוצראבו לארשי ץראב םג הקדצהו רסחה תועוצקמ
 : י ונוהמו ונואמ הברה

 ךלמ לראק ינפל הלאה םימיב הבציתת תידוהי היצטופיד

 וא םגש ,1904 תנשמ יכ ,ךלמה תא  וריכזה היצטופידת ירבח ,הינמור

 םידוהיה בצמ בטוה אל ,ותאמ ןויארל לכקתהל תירוהי היצטופיד הדבכתה
 ירילי םידוהיה לע = ןיגו יכ ,ךלמה תאמ ושקב היצטופידה ירבח . הינמורב
 + םבצמ תא ביטהל הלשממה לע עיפשי יכו .הינימוה

 חירבד הירבח םע רבדו תופו םינפ רבסב היצטופידה תא לבק ךלמה
 . תישממ החטכה םוש םהל ןתנ אל םלואו , תודידי

 ,גרבדלונ 5 ,י אצמה / = .בונאיורד .א ךרועה
 118816ה5 ₪. 8. [0ה5155ק:0. ק62השנ0ק5 3. . 085

 =. 5 כ בב . 8 .

 ש ב :
 א ה וו 0. יגקפמש ה לח ₪ 5.

/ 



 תישימה הנש

 ==  ,םזערת :ןושח ד" ,הנליו ==

 תעשו ג, 98-20 0ת786ק8, 1911 2. ₪

 .הָפְצִמִַה לע

 .פאוגה התיתש)

 ,"רי\, הלמה עמשל רוקרקה ווא, .הוהש אוה היהש המ

 וחחישב בו'צידור ראה ךכ | ,"ליגרכ---ןואשה ותוא , הריענה התוא

 .המודה תחיתפ התשעש םשורה תא | םיאנוהעה דחא םע

 ,ראמ ההיה הער הָבְנעה .רבש לע רבש הפוג הנידמב
 לש הינפוא .בער  תנכסל | םופצ שפנ ןוילימ םישלשו
 ושמש = לומתא םוי = דועש * ,םיבכוכ | ;םיקרוח הכלממה = תנוכמ
 ןיאש = , ררבוה הליל ןיב :  םהיתולסממ םילפונ ,םילודג .תודואמ
 .ןיאו = ןיא | םילפונל םוקמדיאלממו  ."םירוכע םירמח, םא יכ ולא
 "החונמ,ה | .םידדצ  ידצמ | הכובמו | המוהמ---הנידמל  ץוחמו
 ,שא  התצנ | אטשוקנו | ימורב | .הל יובאו הל יוא .ןאריהיתב
 םואתפ = וכרטצנ = םילופירטב םיראופמה "היתונוחצג,ש ,  הילטיאו
 הפוריאל = רעוב = דיפל .ליטהל ,  הארנכ , תרמוא , דחוימ קוזחל
 רעו = ןוטגנישומ = ,םיניעה לכו  ,ריפכ .הלוכ תחתור הניכ , המצע
 .זרואהו = הָפַצַה ץרא לא הויוטנ = ,ןילרב דעו .ןודנולמ ,  היקומ

 םוש םהל ןיא | , בוק'צוג רעו .ץובקשירופמ , םיפורה :"םימוירטפ,הו

 לש תישמחה :היססה * הליחתה ."רי'ז,ה תגאד אלא תרחא הגאד
 =- ,ירבטה ןומְראב המרעל ומרענ .תובושח .תולאש הברה ,  המוהה
 ---םיחתופו לכה תא םיבווע ,  הנידמה ינקתמ ,"םיטוירטפ,ה  ,וללהו

 , םידוהיב

 ןיא  סנחל > אל / ,םיליתתמה = םיארבוטקואה ויה  םעפה
 ריתעב  םיימואלהו  םיארבוטקואה לש  םגווז ד"ע  תוקפופ .תוחישה
 גווזש ,םגויז>ינבל היאר איבהל םיארבוטקואה וצר 4 ,הארנכ . בורקה
 םירומג םירוחשש םיקמב רומעל | םילוכי םה םגש ,הפי .הלעי הז
 אישנ | ,הקנאיוראר = ריכוה אל .הנוכב וא הרקמ י"פע ..םידמוע
 חצרנ "וימרפה יכ ,ןיפילוטס  רכזל אשנ רשא ומואנב , המורה
 ומואנב חכש אל  ,הכלממה:תצעומ לש אישנה , בומיקא) ירוהי .י'ע

 ,םיארבוטקואה לש  היצקרפה האב | ,(הזה בושחה טרפה תֶא ,
 המיעטהו | אישנה | ריסחה רשא תא | האלמו ,השארב בוק'צוגו |

 המודל = .השיגהש = , תשלובה = ינינע = ר"ע = חלש  היצלפרטניאב
 ומש- .(יכדרמ) = "וקררומ| = בורגב = יב ,,החיתפ = תעשב ףכית

 וליחתהו -- , היה ירוהי .יכו
 : ."ליגרב

 גרוברטפב התיהש , םידוחיה םינקפעה  תצעומבש י"פעא
 ינינעב המורב התע>תעל עוגנ ילבל טלחוה ,המודה תחיהפ  םרוק

 =- .ןואשה = ,הריענה ,  רוקרקה

 הפיו) ץיבולפינ .ונלש טטופרה טלש :אל םוקמ:לכמ = , ללכ םירוהיה \
 , ןלחל .יע) .ריגהש המ  בוק'צוגל .ריגהו וחורב (טלש אלש השע
 הרמ תמא .עומשל בוק'צונ םג "וחורב טלש אל, (."היסורב, קרפב
 הלפת תומשיטנא . לג תו -=-- המבה לע .הלעיו  ,ץיבולפיג :יפמ
 :,ץייבולסינל בישה רשא ,ותבושת .התיה  ,תוסגבש הסג ,  תולפהבש
 רשא | ,ימשיטנאה השעמה לע :ןידל .יתוא עבוה  ץיבולסינש רע,
 תא ןידל עבתיו  ךלי -- ,  בוק'צוג  דיגח ךכ =-- | ,יכנא יתישע
 " רתוי הברה לורג .אוה השע רשא ימשוטנאה השעמהש , בורגב
 םהמ ויהי אל יכ ,  םירוהיה ומע ינבל .רמאיו ץיבולסינ ךלי . ילשמ
 ןיא .וליאכ ,רבדה המוד . , ."םירוטקובורפ אלו םיטפירוריט אל
 ,.המל םיעמשנ םניא םעו םע לכבש םילפשה אקודש ,עדוי .בוק'צוג
 ךברקמ .איצות לא, :אוה ומעל רמאיו בוק'צוג הפני .,םהל רמאנש
 " . > םושחכתמה ,םינרקש אלו , תולגלוגב םירמסמ םיעקותה ,םירוחש אל
 < ועמשי .םא ,האריו אנ הפני -- ,,"לומתא וב ורוהש המל .םויה
 . וירבד

 " /המודב בורה תגלפמ ,  םיארבוטקואה לש ם ב לב ש המ
 .הפצ וישכע ,הוב רניעט אל םלועמ .םושלש לומתמ ונערי---ונילע
 " ,רבדה ןוצמ לבא  .הפה לא בלה קמעמ התלעו הבשחמה
  הנורח אה איהש ,וז .היססב , ההע אקוד ויפ תא לבנ בוק'צונש
 :וגרמלי .המ  .תושרחה | תוריחבל ךומס ,רמולכ , תישילשה המודל
 יתוחורה תא ןכת םיארבוטקואה גיהנמש וא : הלא יתשמ תחא .?הז
 וליפאו תואבה תוריחבב חצנל לודג החכ ותגלפמ יכ ,אוה :חוטבו
 אוה  עדוי = :ךפיהל וא .סוקמ לכב םידוהיה הדגנ  ומחלי  םא
 'הריחי .אצת םא ,חצנל ותגלפמ לש היתווקת .ןה הויופרש  ,בוק'צוג
 ,םיימואלה םע גוורוהל ותגלפמ לש הפופ תמאבש ,תוריחבה=תמחלמל
 ? םידוהיה שארב אל םא  ,םיימואלהל אופיא ,הצרתי המבו

 . .פניאה -חטונ תא רוכזל םיכירצ ,םירוהיה = , ונא  ,ןפוא .לכב
 ,תאוה היפפה תחיהפ תעשכ םיארבוטקואה .ושיגהש = , היצלפרט
 אל ףיפ:ףוס . דטעמ ותואב .םלהנמו םרובג אשנ רשא :םואנה תאו
 , 4 ..המוהה לא :תוריחב | ןינעל .ונתנא "הלטב :תומכ

 ו



 םושמ. >,תונויצל = תדגנתמו  תירבעה .ןושלה לש  הָיחַתה 'תויטנב ה
 :רמולכ ."יתורמעמה .תמחלמ רופי = לע  תרמוע ,הנלפמה :,איהש ו

 תינוגר'ןה . ןושקב .הלגהמ :םידוהיה לש ינושלה יומו א לה להבהה | .םולש תדיעו, בובלב התיה ,רבוטקואב 'הבו'דב , םיטעומ םימי ינפל
 יפב היח הנורחאה אלו.הנושארהש םושמ ,תירבעה ןושלב א 5ו = םיטרקומדלאיצוסלו (*.ס ,פ ,1,) תידוהיה תידייצוסה הגלפמל "תודחאתהו =

 תייר ע ה היחתל .דגנתמ ידוהיה ןוירטלורפה :; ידוהיח .ןוירטלורפה : .םה- םינושארה + םינורחאל :םינושארה ןיב המ , ('.ד .,ם .ז,) .םידיהיה
 .גוהנכ =- "ובו וכו .וצ.ר א ב .םע ה תיחתל ,ם ע ה לש | :תינלופה .תיטרקומרלאיצוסה  הגלפמה לעמ 1905  תנשב .וררפנש

 ,הריעו .התוא .לע חומשל :,םינויצ ה. ,ונל שי .האז- לכבו . םיִּהְוהיְל תודחוימה ,תונוש .תוימואל תולאשו ןושלה :תלאש .ילגרל

 הנלפמהב םחלהל | וכרטצי < וארו . היצילגב = ונירבחש  ו"פעאו - אלש .,םידוהיה םימרקומדלאוצוסה  םה ,",ד. .ם ..ז,ה = ,םינורחאהו
 ןבומב | ,רנילא וז הברקתנ | ןפוא  לכב -  השרחה | הדחוימ :היצקפ ושענ אלא ,תיללכה  תינלופה הגלפמה .לעמ ודרפנ

 ,ומצע ןבומ ותוא ב ,הקחרתנשמ תוחפ אל ,ימוא 5ה לש םיימואלה םינינעה לע ירמגל  וללה ורתו הלחתמ ; הכותב
 םייסל החרכומ המב ,םיעדוי ונא ןויפנה י"פעו .םינלופה תאמ | ,עיברל ,שילשל ,הצחמל קר םירָתּומ וליחתה .ךכ:רחא ;םידוהיה

 ויחש העשב ,זא  ,תימואלה  האדוהה  םינמזה ןמ  ןמוב  ונלצא = םהירבח םע' דחי ויהיו "תודחאתההו םולשה תרועו,ל ואב-- ףוסבלו =
 רוסא לע םיזירכמו .תורוגפה תותלרה :לע .םירמוע .םינסעכ םירמוש = .,הדחואמו .תחא .הגלפמל ,םהמ םילדב ויה ההע רעש . .,םירוהיה =

 :5כ:לש:הקיטילופה, ,ןבומכ = ,התיה  ,תירוהיה תוימואלל .הסונכה | הנתומו .תואיצמב תביוחמה,, ,םידיהיה .םיטרקומרלאיצוסה.  תגלפמ
 הוה סחיהו ,ןויזבו קוחש ,יאנג םשל קר הרכזהב .תרתומ "לארשיי = ,"ירוקיה "ןוירטלורפה לש  םוינושלהו .םיימואלה םילדבהח .ךותמ

 הערכת .אל .תוימשר -תוריעוש .,תוחפה-לכל -,וז הדמב .רמתשנ .ןוידע .-.תוללובתהב םחלהל,---אוה החחואמה הגלפמה לש היתוהטממ תחאו
 תונלפמ ברקב אקוד ואלו --,דיעמ לכה םלואו .וליטב .לע שוריפב  <לש .לּודְנהו היחתפתהה תויטנל .תדננתמ ,תוללוכתהה ,איהש םושמ

 :תמחלמ לש הנכְת תנכה םצעש -- ,תוידוהי :תויטרקומדלאיצוס הגלפמה שאר ,יקסנישאר םג אב הריעוה לא , "ידוהיה ןוירטלורפה
 הל ולבג רשא  ,םורצה  תולובגה .ךותב .תטבלתמ  תודמעמה | הל אבניו הרחיאמה םידוהיה  תגלפמ תא .ךרביו :,תיללכה תונלופה
 יכ\ ,קפס לכ ןיא .םירדגה תא ץורפל .תשקבמ :איהו .,"םינושאר,ה , תובוט .תוריתע

 וליפא ,ומצעל ריתהל לכוי ידוהיה ןוירטלורפהו םוי קחרי אל = ןויערח+ .: איה .תאוה  'תורחאתהה . לש  המושפה .-ותועמשמ
 ,"לארשי-לב-לש:הקיטילופ,ה תא  ,תורמעמה:תמחלמ לש :ןידה רצמ = תורוגס תותלרה :ויה םש- .םוקמב :ןיחצנ לחנ::בוש ידוהיה .ימואלה

 ,הז עוצקמב ושענ רבכש * ,תונויסנה .וחילצה אל .התע רע םאו ודמע םש  םיקמב :,תוטעומ:\ םינש ינפל : וע .וינפב- תורגיסמו >>
 תוטלחהב "ךרוצ, רוע היהי אל זאו ..בורקה  דיתעב .וחילציש םפוכ  םהיפורגא. תא םיצפוק ,ץוחבמו תיבמ"תורוגפה תותלהה .לע םיהמוש > =

 היחתה דגנכ "תורחאתההו םולשה תריעו, הטילחרש ,הלא = ןיעמ "! הרופא הסינכה תידוהיה :תוימואלל, =  םיזירפמו |
 ,ןהילאמ .הנלטבתו ,ללכב תונויצרו תייר בע ה  ןברעב :ךורעהל = םועדוי נא . וגמצע תא  םימרמ נא ןיא

 .םירברמה םגש ,החיכוה בובל תדיעו יכ לע חומשל ונל שיש םשבו ,תיתמאהו הרוהטה .תוימואלה ..לש :הפקשהה תרוקנמ ,ןהל .יוארה
 >רקוטילופ ה לא ינויגה חרכה ךוהמ םיברקתמ ירוהיה ןוירטלורפה םשב | המחלמה :תא ה שוע :הרועוה :ןיא = ..הרועוה לש ..תוטלחהה תא
 רעטצה" שי ךכ ,המצע = תונויצה .הלולכ - הבש ,"לארשי:לב-לש = רעב = תרצוע = ,תולליבתהה :,איהש  םושמ = ,הבוח-תוללובתהב
 ועמשנ , םידחא  םימי .ינפל התיהש = , הילגנא ינויצ תריעובש לע = תדגנתמ אוהש םישמ אלא ,ידוהיה םע ה .לש-ולודגו ונווחתפתה
 , תאוה .הקיטילופה לעמ  ונחוא קיחיחל ידכ םרב שיש :,םירבר | ןלהלו .  ידוהיה ןו י רטיל ור פה ::לש .לודגהו. תוחתפתהה .תווטנל | <

 םימעפ ונוריעה רבכ = .ונלש- תויהל  הלוכי תדחא אלו איה קרש  םג תמחלנ הגלפמה, :המצעל "הכרב, תעבוקה  ,הטלחה :דוע .האב

 םיטעמה | חרזמה-ינב תא  וקחדו םיברה ןופצהיינב ודמע , םתארימו , הלודג ,קרב
 , תולד | םוקמ לא , הבחרהו הלודגה םצראב רשא , תובשחה תונפה תחא לא \

 ףע םש בשנת אל  טויח"חורו שמשה םש הרות אל רשא , ןוממשו ץחלו .חותפ סקופ
 ףוצמב תזה .לרבנהו רזה םעה .אנחכשי \  םבלב ןופצה-ונב ורמא רומא ,םלוע ,חו /

 לבה = תא וברק לא ףאשיו .ןמצע רשב תא םש לנאי ,.באתפוש דע ,קוצמבו
 ...םלועה ןמ רחכיו .קנחיו ומצע

 וירודנדומי  .ךשמבו היה ףרוע-השק םע אוהה יחתרזמה םעה םלואו,

 פע. םוש והערי אל רשאכ | ,םויחה:רופ תא עריו - .דמל תונוש תוצראב םיכרה = תא וב. ארוק ינאו , ןבר:תיב לש תוקוניהל םימיה:ירבר רפס חותפ ינפל ו
 ןמ החכהל הבא אלו ופרע תא ןטקה םעה השקה זא .המראה יגפ לע רחא = ארוק ,םהכ ןימאהל טעמכ  רשפא-יא רשא  ,וללה  םואלפנה | םוובדה
 :לעב קחרנ םשל רשא ,קוצמו רוצמ םיקמב ,איהה הכשחה הנפב םג םלועה + םמותשמו

 ויתש ,  תורחוומה ויתולוגס לכ .תא + השע .הרתו םג יכ אלא דוע אלו ,ןחרכ "ורב /תופוקתכ התמגוד ןיא רשא , האלפנה הפוקתה החואב..,
 הנפב הצוחה איצוה , חרומב ותחימצ תישארמ רוע ומדבו ושפנב תורוצא העבשו | .קותע יחרזמ םע תובחרהו תולודגה ןופצה-תוצראמ תחאב יח ,םימיה

 ינועב הזה רבדה היח אלפלו | . ונוצרכו ובבלכ ןחפטו  ןלדגו תאזה תחדנה :לע:ןיירע ןתבשב  ,ותחימצ תישארמ דוע . םידרונה םימעה ןמ :אוהו = ,.םומו =
 ןיאב , קוצמבו רוצמב ,הכשח :הנפב ףופצו קוחד בשוי .רזו ןטק פע הגה ! םיבר החתי - -לפמ ותגוכתו ועבטב הזה  םעה רכנהה רבכ ,חרזמב ועטמ"תמהא

 תא השוע , אוה יח הזה םעהו ---  ,.ותמושנל ריוא ןיאבו ושאר לעמ שמש | ירקיעב ,ןוויחרוחראבו .ווגהנמב םלוכמ היה הנוש ן ץראה ינפ .לע רשא , םימעה
 , ונושלב רבהמו ותרות רמוש , ןיגהגמ גהונו ןיכררב ךלוה ,הויגונב הנובו וישעמ קרצה תוָדמבו ושפנחרהוטב ,ולש םויחה"ןורשכבו | ותוצירחב , ותנומאו והר

 -תוקתו , הרישע רכע:תלחנו ,,  תושרדמ"יתבו  תויסנכדיתבו = ,ול םיוח םיהלא] | ,הבחרהו הלודגה ןופצה:ץראב םלואו , םלועמו זאמ וב  םיעובטה , רשויחו-

 ותוא וזיזי אל --- םלועבש תובשגמה תוחורה לכ ואובי םאו * ,הריהזמ ריתע = ויתולוגסב יחרזמה םעה רכנתה , רדונ םע לרוג ,ולרוג והחידה םשל רשא
 ְּ , ה + +. ומוקממ ,ןכש "ונותב ' רשא =, ןופצה:פע , לורגה םעה היה יכ =. עבש*יפ תודח)ימה

 הריח , ובובס םיבשויה , וינכש יניעב הזה רזהו |טקה םעה היה הריח, " םרועמייתלבו = םדא-ינב 4 תרבחמ .קוחר , טעמ רעבנו שעמ עורפו טעמ הנושמ
 ץראה .לכב .ותמגור ןוא הזכ רשא םווח:ןורשכ אלה ,בלה תא תבשומו .האלפג = .ינופצה םעה רפפמ) דאמ שעמ היח יחרומה םעה רפסמ יכ ףאו + תו'רכה םע | <

 ןחתפנ ., ןופצה-תגידמה .בשויה ; לורגח םעהל תמיסת ימי םהה םימוהו 1 הלורגה = הארי םתוא ,ואריז םיטעמה וגפמ םיברה ורחפ תאו לכב , תאמ-יפ ונממ לוג
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 ,םיִמָיַהייִרָבָדְב אָלְפנ .קְרפ



 , ברה רואה יגלפמ םהרנו שערנ ולוכו =

 < מ ןוילג

 חרומה ירוהימ םיבר הב .וקיזחהש * ,הלודגה .תועמה | לע תודחא
 ונא .ירמגל ברעמה ידוהי לש םכרע תא .תיחפהל ,חרזמה ינויצו
 םיאבה ,חרומה ידוהי לע טיבהל םיליגר ברעמה ידוהי .יכ ,םיעדוו
 ומרגש ,תובפה תא םג םיעדוי ונא ,הממל .הלעמלמ ,םכותב רוגל
 תא ברעמה ידוהי לש םבל ךיתמ ריפהל | לודג= ךרוצ שי, ךכל
 ידוהי ןיא ן פו א ל כ ב .יכ , סהל חיכוהלו חרזמה ירוהיל הז םפחי
 םוחי ינפב םהמוק תא םיפפוכ םניאו םכרעב םהמ םילפונ חרזמה
 ,םינושארה ויה םה יכ , ברעמה ידוחיל חיכוהל ךירצ .  "םתויברעמ
 ןיאש ,תודהיל הזב ואטח הלודג האטחו םיחא ןיב ולירבה .רשא
 תועיבתו תונעט הברה ,הברה | . תימואלה ההורחאב אלא .החכב
 תלוכי אלו ךרוצ אל םיאור ונא ןיאו ברעמה | ירוהי לע ונל שי
 ונל םג  תונתונ ןניא הלאה :תועיכתהו  תונעטה לבא- ..ןהילע- רתול
 םג .םיקחל , אוהש הממ ברעמה ידוהי- לש . םכרע תא תיחפהל הושר
 .םניבו וניניב הציחמ ונדצמ

 חרומה .ידוהי לע טיבהל ברעמה ידוהי םיליגר  ,רומאכ
 הררשה תא  םהבש םינקסעה : םילטונ  ךכיפלו , הממל הלעמלמ
 ,םיטעומה םה  םא וליפאו. ,"םהויברעמ,, חכב םמצעל םוקמ. לכב
 םא וליפאו ., חרזמה :ידוהי חב:יאב לש םהיתופקשה תא םילטבמו
 חרזמה .ידוחי םיבייחו . םיכירצ  יאדו וז הררש דגנ . םיבורמה םה
 , םידחא ואצמנ םילגנאה םינויצה לש היצנרפנוקב לבא . םחלהל
 יגיהנמש --- .ינפמ  ,"תולהקה תא שובכל, ךרוצה תא וריבסהש
 .םה םימשיטנא ,לארשי יאנוש םייברעמה תולהקה
 םתמוק תא | ףופכל | חרזמה ידוהיל ןיא ןפוא לכב :יכ ,ונרמא
 התואב לבא .םהמ םיכומנ םמצע תא תוארלו ברעמה ירוהי ינפב
 רשא = ,םידוהי םתסו םינויצ לש בולק דסיל ימלחוה  היצנרפנוקה
 שוריפבו = , םייברעמה = םיגיהנמה לע היול ג ה מ ח למ .שידקי
 עורקל בולקה ךרטצי םג םא םולכ ךכב ןיאש ,רמאנ
 . ברעמה-ידוהי = לעמ = חרומה=ירוהי תא .ותמחלמ  יסיסכת .ףרוצל
 ,לצרה | ירבדמ וו הטלחהל ךמס איבה רשא  ,שיא אצמנ ףכיתו
 רחא םע -- היה ןורחאהו ןושארה ולאידיא .רשא , לצרה ותוא
 םא יכ , תרחא הקיטילופ ערי אל רשא ,לצרה והוא ,רחו אמו
 ,"לרשי: לכ, לש וז

 לוחתה , םימורממ = זילא הציעה רסח:שמשו \ ושאר לעמ םיריהבו םיבחה .םימש
 תצק ברועמ תויהלָו םדאחינב .תרבח לא טעמ:טעמ ברקתהל עורפהו לודגה םעה
 תא .איצוהל ןיא  םָדא ם לואו , בלב תומוצע תופיאש והלונ | , תוירבה םע
 ! |טקה- יתרזמה = םעהב ינוע .תא ןופצה:סע ןתנ זא ,.הצוחה הלאה תופיאשה
 יארכ רשפא .! ובלב .עגר .רמאו | , תוכשחה וותונפמ תחאב קוחדו ףופצ בשווה
 רחא עגר קר לבא -- ? אלפנה ונורשכב שמתשהלו וב ןויסנ תושעל הז יוארו
 הארו אריו רבדב הטרח רהרה רבכ ינשה עגרבו , ובלב הלאה םורברה תא רמא
 בזע רבכ ,רבד לכל בישקמו רע היה רשא , ןטקה םעה ותוא הנה יב . הלורג
 םישרחה םימשה לא ץיצהו םירעש יתתפ לע דמעו םקו הכשחה | ותנפ תא
 ,םיקחרמב םיאשנה |, חצה ריואה ילג לא גרעו = , ןינפל םיחתפנה | , םובחרהו

 .. . ויניע דגנל םיפטושה

 לש םכרד איה ךכ .טעמב ףא אוהה ןטקה םעה תא םישאהל ןיאו,

 םואתפ ןארו ,קוצמו רוצמ םוקמב ,הכשחב םהימי לכ ובשו רשא , םךאהונב
 םינכושה | , חרזמה"ינבו םיטעומ םימו ויה אל ךסופלו  ...םהיניעב שמשה תא

 םיפאוש םלוכ וליחתהו םינשיה םהייח-יחרא תא ובזעו םואתפ וררועתנ , רדבל
 םיבר | , ןופצה:ונב , םהינכש הנחמב םהינפל הלגנ רשא , שדחה לא םיגרועו
 ויתוננכת לכ תא םמצעל לגפל ורמא רימו ,רזה אוהה הנחמה לא ורדח םהמ
 םש םרמעמ תא רוצבל  וקופפה רככ םהמ םיברו , םירזה :ןייח:!חרא לכ תאו
 + תונושה םיכררה לכב ברה םנוושכ תאו םחכ תא תוארהלו

 תרזמה-ינב תא  העונתה:ידבכ  ןיפצה:ינב ; וארו = רשא = , האיויהו,
 :סע ! הבחרהו  הלודגה .ןיראב רבע לוק ., סוול .םוימ הלרגו 7 םיצורחה =

 הסחבו  הזע  האנשב עמשנ הזה .לוקהו - -- !ונפמ םכל :ורוג 7 תו

 םלוע ה

 < יהעצ  ןגוכו ושאר "תא ךפה םואתפו---תוכשחמ בושחל עגר וכל-תא תנו

 תורהיל :םה = םירופמ
 םג הבה הבוט סה

 יארובש = ,הלאה- םישנאה םיבשוחו
 םיאיבמ םהיתוטלחהו םהירבדב יכ , תונויצלו
 .,,הונויצל םגו .תודהיל
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 םג שו--- .םיטולקהו : םיעורשה ונייחב .שי :תוידגדט קר אל
 . תוידמוק

 המרופרה ילעב =--רמולכ. ,"םילרבילה , גו םיסכודותרואה .םג
 םכורורפ הו " לה --- .אלא םמלועב םהל ןיא ,ונלש
 ?םוטנערוי .לארעביל,ה = תאו ?םילעארזיאה, תא .וארק -; אמלעב

 התוא .ךותמ .ת ח ר כו מ "הדלוה יהוז  :םתיארו 'םייטרופקנרפק
 . = ,.תוחהיה לש .תודוקנה .תחח א ל אל תדה תא השועה , הפקשהה
 לש :ןמלוע אוה לדו רצ ךכ ליבשבו .ה דיחיה  התדוקנל אלא
 - ?ןחלש ,ה אלא ,םולכ דחי  םג .ןהיתשל = ןיאו וללה תותכה יתש
 .ןהינוב שי . הצחמל ,  תוחפה:לכל  ,הקירה .ןשפנ תא וב אלמל ."ךורע
 * .תסנרפ ,לכ "טילעארויא,ה תפונב  םיפכודוהרואה : דחא .לדבה :קר
 תפונב = םילרבילהו = ,"ךורע-ןחלש,ה "= תרי מ ש = = איה | םשפנ
 לוטב == אלא םשפנל :תרחא הסנרפ ןיא "םוטנערוי ,לארעביל,ח
 ."ךורע-ןחלש ה

 <: ןורחאה | רמונב = רסומו רטמאז ר'רה .דמוע ,לשמל ,ןכ הנה
 " םינב רה יב לע ותרובח' ינבל .וניד תא " םוטנע וי ,לארעביל,ה לש
 "ךרהדורומ .םהייח = תוחראו םהישעמב  םישמשמ םניא : "םילרביל,ה
 י"פעא ,הלאה | םינברה  בורש  םושמ = ,םהיתודע ינבל םינמאנ
 "= :םאו,  ;םה הוצמ ירמוש השעמל ירה ,םה םירומג םילרביל הכלהלש
 - יהוהיל .רמאי ---- בולעה  רטמאז ר"דה לבוק --- ילרביל .ירצונ
 : :תואורקה , תווצמב- קרקדמ ךניא ךמצעב חהאש  ,-ךל יתיה. : ילרביל
 םיסכורותרואה קר אלו ,םיימשרה  ךהד .חכדיאב = לבא | , תוידוהי
 .ךתד ירקעמ וללה תורוצהש ,הנימיעמש ,ןהב םיקדקדמ ,םינוצקה
 7 חלאש לע הנוכנ הבושת אוצמל לאשנל היהי השק -- ,ןה

 לעו  ןילעש | ,ןמאנ | ךרדרהרומ ה"בקה ןמיוו םנ השענ

 "שיאה תא םדא:ינב תרבחמ קוחרהו רעכנה שיאה אנשי רשווכ ,הבופש
 לכמ ןילא  ףסא הזח | לוקהו . תוירגה םע םרועמה ,  ןורשכה"לעבו .ץורחה
 רגנכ הברה םתאנש חכב רימעל ולהקנ םלוכ ; לורגה .ןופצה"פע- תא םירבעה

 'הלובתת ולבח םלוכו תחא :הרוגא ושענ םלוכ , םישלחהו םיטעמה חרזמה"ינב
 ", ולכוו רשא לכב ול ערהל , הלודגה םצראמ " ןטקה םעה תא  רעבל---תחא

 "ורמע זא ,  עגל םתו .םא דע והפררלו ול קיצהל ,רפע רע וליפשהלו ול זובל
 ומתסו ורמעו ,םיוחה לא םיתותפה , םלוכ םירעשה לכ תא וינפל ורגסו

 םתמח ולכ זא ,יתו" םדאה באשי םהמ רשא ,םלוכ תורוקמה לכ תא 'וינפב
 םוחינהו ךונתהו רפסה יתבמ הפרחב םתוא ושרגו םונטקה ויתונבו וינכב םג
 "אובו = רשא  ,םוקמ לכב ומש תא וצאנ וא . תולוענה תותלדה ירוחא דומעל

 " בתבב ,.םיבוה תושרבו ריתיה תושרב ,ךרדבו רועב ,ץוחבו היבב ., םש
 '  רעבנה םדאה םג  לכנתחל לכוו אל רשא  לככ , ול ולכנתה זא , הפ:לעבו

 םדאה טג בושחו אל ןהומכ רשא ,תוער תו:שחמ  וילע ובשחו , רתויב
 +.,רתויב ערה

 רשא  לבכ חיה ףרועדהשק פע ףררנהו ןטקה םעה ותוא םלואו,
 - ףאש ןכו שקעתהל  ףיסוה ןכ--וייחל .ורריז .וידעצ- ורצהו ול .וזבו והופדר
 | םע  .םש ןל רומש םונועפצ:לער רשא " ,אוהה רזה הנחמה לא רדחו גרעו
 0 , ,,אוהה ןטקה םעה היה 'רט אלמו ףרוע-השק

 " התמגוה ןוא רשא  ,איהה האלפנה הפוקתב אלפנ הרקמ הרק הנהו,
 = עצמאב תחא םעפ | רמע ףוועה:השקו ןטקה םעה . םימיה:ירבד תופוקתב
 , המטשמה-ןכשמ ,רוה .הנחמה לא | םורונפזהכומ רבעו ףטש הב רשא , ךרדה



 לכ = ךומסל = התעמ ולבוי = ,הש עמ ל הב ל ה .הרוהש . ,ותארוה
 ברה .אוה---,םילרבילה:םירצונה םע .םהיחובוב .םילרבילה םידוהיה

 ותרע ינבמ םיברש | ,(היצנרפ) = רוטמ  ראיורב .ר"רה 'ימרופרה =
 ןרוטסרב = םירופכה םויב תופרמ- לכוא = והואר יכ ,  וילע .םיריעמ
 התראפתלו הדובבל הומ  לודג םימשרםשישודק שי וכו. ירצונ לש
 ? "הנוילעה תוילרבילה, לש

 םילרבילה = ילודג = לכ | ומוקיש = | ןתונ  ןידה .אופיא  היהו
 ונתיו ,ראיורב ר"רל .הצרא םיפא ווחתשיו רחא שיאכ .םהיתואסכמ
 םויכ םהל השע רשא , העישהה לע הלודג הנוהכ רתכ ושארב
 תוישוק = םישקמה =, םילרבילה םירצונה לכ ףכמ םליצה יכ ,הזה
 ויה . , ןפוא .לכב = .ןהילע הבושה התיה אל התע דעש ,תורומח =

 תילרבילה תידוהיה : הירוטסיסנוקהו = רומ  ריעה = תדע | תוכירצ
 םנמא ךכ = .ורובכ תא לדנלו ראיורב .ר'דה תא ריקוהל היצנרפב
 ,ראיוהב ר"דל = התלע ךכ אל השעמל לבא ,ןתונ ןירה :היה
 ותוא :השרג = ,וילע  הלפנתה :יהלוכ הדעה אלא , ליצמהו- הרופה
 הירוטסיסנוקהו  ,תונברה-אסכמ וחוא . הדירוהו הפרחב .הלפהה>תיבמ
 חתיבב .תררבתמ  וישכעו ..הלא םישורג הרשא .היצנרפב  הידוהוה
 לעו ותרע לע  שרוגמה :ברה' .שיגה רשא ,ואנלבּוקה ויראפב :ןיד <

 יוצפ = ימד = קנרפ :ןוילימהיצח .שרוד .אוה הב רשאו  הירוטפיסנוקה
 ;ול .ומרג :רשא :ןויזבהו ול ושע .רשא הערה .רעב

 קרצרטפשמו = ןיד .שורדל ויראפל רטמאז ר"דה ךלי רשפא
 ? "שורקה, ראיורב ר'רל

4- 
 . יקסניצשל \ בקעי <
 יי -

 . הָירְְיִושּב םידוהיה םיִטְְְוטְפַ
 (.ףופ)

 ,םייעבמה םיעדמל םיטטלוקפה ירה אלש ,ונרמא הנה ו
 .םיינויעה םיערמל םיטטלוקפה ירהכ האופרה תמכחל טטלוקפה ןונְב ==

 ,.אצו הנממ רשא , תחדנהו הכשתה הנפה רבעל +
 דותבמ ושרוג רשא = , ןבר תיב לש תוקונית . ויוה רבדב 4 םילוחתמה,

 וןנש . םהינפב תולועגה , תותלרה ירוחא שוב*<דע ורמעו ךונחה:יתבמו רפסה

 דוע לבונ אל : םהינועב תועמדו םואכודמו םויוזב , םהיתובא יתב לא תוקונותה =

 , רתויב הפרחה ו תותלרה לע קופרל |

 רזה הנחמטב םתוא ופדר םיכר םימי רשא , םילודגה םג ןאב םהירחא,

 םופדרגה ומק דחא םויב . םהל התונמ ונתנ אלו םוקמל .םוקממ  םתוא ושרגו
 , הבשחה הנפה |, הנושארה םתנפ לא ורהמו המטשמה םוקמ תא ובזעו וללה

 תא ליפשהל רוע לכונ אל :ורמא יכ ,םסונב סהירחא וטיבה אל טבה םגו
 ,רתויב הפרחה הלודג --- ונב םדאה וע

 םהימי לכ ומלח רשא , עדמה:ושנאו | םירפוסהו םימכחה םג וכש זאו, /
 הפרחה ילג לכל םהישאר ועינה םבל<תמותבו ,הוחאהו הכהאה םולח תא
 םושנאה = , רוצעמ:ילבו = ףרה:ילב םהילע .ופתנ רשא | ,תדקויה האנשהו דובחו
 םדאה ינועב רקיי רשא שו יכ  ,תחא םעפ ונובה תלאה םושודקהו = םימימתה

 . םירזה םימעה תדמח לכמ ,ויתוכאמ שרי רשא , ונואגו ודובב צצ

 ףררגה םעל ויה רשא , םירדופה םיטטופדה  ינש ואבו ובש םינורחא =
 םישנאה ונש .רזחו לודגה םעה לש לודגה םיקקוחמה-תיבב  טפשמההץוצרו =
 חבזמ לע הטושחו ןטקה םעה בירקח רשא | , ויה תונברק ינש הלאה םיבוטה =

 םיררוכה םיטטופדה וטבלתה םוָבר םימי 0% תוירזכאב  הרזה .תוירטנטלרפה |
 , םיחתורה תוגות'ק- לכ תא הבהאב םמצע לע ולבקו הרוה המבה לע הלאה

 עוסק תאלמ רתא םוי םלואו , םיארפ.תלהצב םשאר לע םהיאנוש קירה רשא = ->

 לא ,םהיתבל וכלהו ובשו המכה לעמ ןרריו  הפרחה לכ .תא דוע אושנ ואלו =
 % + א 59 % - - א

 םידימלתה ברקב םירזה לש יללכה םרפסמ תא ליבקנ םא ,תמאבו
 ,הז טטלוקפבש םירוה ברקב "םיסור,ה רפסמל האופרה תמכחל
 ,ץראה ינודא ילגר תא םיקחוד .םירזהש ,םירציושה תקעצ יכ ,הארנ
 םירציושה תא םישאהלו- רהמל ןיאו ,תואיצמב דופי הל שי
 םירפסמה ,ול המוח ןיאו ארונ ונבצמש ,הז ךמס לע קר תומשימנאב
 םירוטקרה תא הר כ ה .םירבדה בצמ יכ ,וחיכוי ףכית איבנש
 תומוקמהש ,םירומלה תלחתה ינפל תונורחאה םינשב עידוהלו זירכהל
 תומוקמה קרו ,םירציושה םיטנדוטסה ןיב הנושאר וקלחי םוירטרבלב
 : םירה לש םקלחב ולעי ,הקולח רחאל וראשיש ,םיונפה
 םוקמ .םהל שקבל םיחרכומ  םורציושה ויה יאדו וז הנקת אלמלא
 .תורחא .תונירמב דומל

 : עיגה האופרה תמכחל טטלוקפב םירזה םיטנדוטסה .רפסמ
 , טטלוקפ .ותואבש םיטנרוטסה לכ רפסממ 88 |; דע 1890 תנשב

 , ש . 5 7 כ א 10 -

. " , 0 ,0 660, 1905 , 

. , ' " ,0070 , , 1906 

" " , , ,0 70. , 100% , 

 . ' ל 61, , 1910,

 רפסמ | עיגה תמרוקה האמל םיעשתה | תונשב = דועש ירה
 :ומסה לכ לש שילש ירכ דע האופרה תמכחל טטלוקפב םירוה
 ,(5% 9ן) יצחמ .רתויל רע--האמה ףופב ,טטלוקפה ותיאב םיטנה
 קרו ,0%0'ןט) םישילש ינשמ רתויל דע -- 1906.190? תונשבו
 יכו .61 9% דָע רפפמה דרי בוש -- 1910--הנורחאה הנשב
 ,םתוריהבב ןיעה תא םירקודה % וללה םירפסמה םיכירצ הרבסהו רואבל
 ,הלעמל ונאבה .רשא םירפסמב ןייעיו בושיו ארוקה חירטי םאו
 :יושה תומיסרבינואב "םיפורה, לש םרפסמ תוברתה יב ,הארי זא
 טטלוקפב םירזה רפסמ לדג = ןהבש ,םינשה ןתואב.םנמא לח תוירצ
 יםיסורה, רפסמ תא םג איכנ תוריהב רתיל םלואו ,האופרה תמכחל
 :וטסח ןיב .האופרה תמבחל .טמלוקפה ידימלת לש םירוה .ברקב
 ;"םיפור, ואצמנ הז טטלוקפ לש םירזה םיטנר

, 
 םיטטופד םג ףוס:לכ:ףוס אלה , ןאצו הנממ רשא | ,תחדנהו הכשחה הנפה
 +.:! םדא םיאורק ,םיקקוהמהחתיבב םיבשויה

 םירזח ןופצההינבו , ותור וילא בושב , שלחהו ןטקח םעה השע ךב, /
 ןומהב םהמ קחרתמו ךלוהה , ףרועה*השק , הזה םעה לע םיאלפהמו םידמוע
 "והלא לא ,הכשחה ותנפ לא המלש הבושתב בשו ךלוה ,  וירחא טובה ילבמ
 .:.ףוש ארה ודו ב כ לאו קיתעה

. . 0. . . . . . . . . . . . 

 ךול ,יאסכ לע יתמדרנ | ,הארנה יפכ ,יניע תא יתחקפו יתוציקה
 חנומ ןחלשה .לע ונפל יתטלהו ינוע תא יתפשפש . תקלודה תיששעה
 | ררושמ, לע ןיגרוב לש  ורמאמ ובו ,'אימערוו עיאוואנ,ה ןוילג ירגנב
 ,ירבעה  ןותעה לש ןוילגה םג חותפ ול ךומפ . קי ל אי ב ,נ ,ח "םירו'זה
 ףקות לכב תוחמל  הפסאל  םיפסאתמ גרוברטפ ורוהי יכ ,הרושב .ונל רשכמה
 םולפטמ | םלוכו | ,םיבר  םיגותע = דוע הנהו ,הז ןינרוב לש וולוו לז  דגנב
 יסורת טטופרהל ץיבולסונ ידוחיה טטופרה בישהש ,הצרמנה הבושתהב
 .בוקשטוג

 + + ינוע דגנל ןיטולחל רחא הוחמ

 [ םולחב אלא םדאל ול םיאב םנוא םיבוטה םורביוה ןכא

| . 



 4090 ךע 1890 תנשב

, 1900 , ,98 
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 ל%, ,1910 ב.

 רפסמ עינה הרבעש האמל םיעשתה תונשב דוע :ןכבו
 טעמכ האופרה .תמכהל טטלוקפה ירימלתבש םירזה ברקב "םיסור,ה

 ,(?9%) םיעבר השלש דע טעמב--האמה ףוסב ;(49 |, יצחה רע -
 היה השק טעמבש דע ,ךכ ידיל רבדה עיגה 1905--? תונשבו
 רחא םע ינב האופרה תמכחל טטלוקפה לש םירוה ברקב אוצמל
 -- הז רבד ,.היסורמ תוידוהי ,קויד רתויב ,יא ,םידוהימ ץוח
 ומתוח תא עיבטה -- םירבנ אלו םישנ ויה "םיסור,ה  ךורש
 רפסמ עינה 1905 תנשב ,לשמל ."היסור,ה הינולוקה לע דחוימה
 ןהמ ;58 0% -- יצחמ  רתויל האופרה תומכח ידימלת ןיב .םישנה
 םישמחל םישנה רפסמ עיגה 1906 תנשב .88 %;---"תויסור, ויה
 תצק ונתשג הלאה  םיסחיה .90%/- -"תויסור, ןהמ ן'צורפ העבראו
 תמכחל טטלוקפב ללכב םישנח רפסמ ררישכ ,1910 תנשב קר
 , 81% קר "תויפור, .ויה ןהמו 'צורפ העשתו םישלשל דע האופרה

 תואבה םישנח יובר תא םיארמה ,םורפסמה םה םיבושח ל3
 "תויסור, םישנ ואצמנ ןכ הנה ,דומלל תנמ לע הירציושל היסורמ
 ! הירציוש תוטיסרבינוא לכב

 107 -- 1890 תנשב

 ל 1%
,) 1900 -- 594 

1905 ---. 1165 
1906 -- 1507 
?100 -- 1454 
1910 -- 978 

 ףלא רע הירציוש תוטיפרבינואב ואצמנ םימעפל : רמולכ
 הנשה תא ליבקנ םא וליפא .היסורמ ואבש תוטנדוטס תואמ שמחו
 רתוי יוברה היהי זא םג 1910, ---הנורחאהל---1890- -הנושארה
 תנש לש םירפסמה י"פע יוברה תא דומנ םא לבא ..העשת יפמ
 וכ ,החיכומ .תאוה אלבטה , רשע-השמח יפ טעמכ היהי זא ,6
 םיהובג שרדמ-יתב תחיתפש ,הלעמל הרומאה ,ונתרעשה הקרצ
 תונורחאה .םינשכש ,ךכל העודי הדמב המרג היסורב םישנל

 .הירציוש תוטיסרבינואב "םיסור,ה .רפסמ טעמתנ
 םולדבנ המכ דע  ;ונל וארי רשא םירפסמה לא רובענ וישבע

 םהירכתמ םגו  םירציושה םהירבחמ "םיסור,ה .םיטנדומסה םה
 אלבט ירה .,ןימה לרבה -- לכ תישאר .,םירחא םימע ינב ,םירזה
 :הירציוש תוטיסרבינואב  הוטנדומסה רפסמ דע

 - תוטגדוטסה רפסמ)
 תוטנדוטסה רפסמ| תוצרא תונב  [תוטנדוטסה רפסמ

 תויסורה ץוח .תורחא תוירציושה תנשב
 היסורמ

 ן07 7 15 10

15 3 11 2207 

100 11 17 04 

5 11 1%6 165 

106 | 17% | 205 17 

10 244 29 00 

 = = = תוירציושה .תומנדוטסה - לכ רפסמ היה הנש םירשע ונפל
 יוברה ..רשעדהשש יפ רמולכ ,844--1910 תנשבו הרשע-שמח =

 / 4 0 9 ה

 א - 3% םלועה <

 -וטסה רפסמ ירה התע םג לבא .ומצעל אוהשכ אוה לודג הוה
 תוטנדוטסה :רפסממ | עברל קר תיעינמ = תוירציושה | תוטנד

 ,חיכוהל = םיכירצ = ונא = ןיאו = ,היסורמ  הירציושל | תואבה
 םויקח יעצמא םגו הטיסרבינואהל הפינכה סצע .םג ,.-- םיאנתהש
 רשאמ רתוי הברה ץראה תונבל םיחונ -- דומלה  ןמז ךשמב
 ,תורחא תוצרא תונבמ תוטנדוטסה רפסמ ,היסורמ תואבה ,וניתונבל
 -- 1890 תנשב , ךרעב לורג יוניא ןכ םג | ,היסור תונבמ ץוח
 .תואמ שלשמ  תוחפ -- .הנש םירשע רובע ירחאו עבשו םישלש
 תוטנדוטסה רפסמש ,הארנ וא ,טופשנ 1906 תנש ייפע םא
 תוצרא | תונבמ םגו ץראה תונבמ םג הירציוש תוטיסרבינואבש
 תוטנדוטסה ןמ שילשל דע וליפא עיגה אל ,היסור תונבמ ץוח , תורחא
 רפסמ תלבקה ךותמ רתוי דוע טלבי ןימה לרבה = .היסורמ ואבש
 " םירז ,,ץראה ינב : תוירוגטקה שלש לכב םירבנה רפסמל םישנה
 היה 1890 תנשב ןכ הנה |, "פיפור,ו היפורמ ץוח תוצראה לכמ
 םישנ דחא טנצורפ קר -- הנושארה הירגוטקב יסחיה רפסמה
 --תישילשה הירוגטקבו .8%6 --- הינשה הירוגטקב ; םירבג יבגל
 1900 תנשב ,(ללכב "םיסור, 195 יבגל םישנ 109) 50%, ןמ רתוי
 הירונטקב +;5%: ןמ תוחפ .הנושארה הירוגטקב יפחיה .רפסמה היה
 ל4 |; טעמכ -- תישילשה הירוגטקבו 18%6 טעמכ | -- הינשה
 ןרפסמב תנומצמה ,1906 תנש לע רומענ בושו ,(808 יבגל 594)
 יסחיה  לפסמה היה וז הנשב  ."תויפור,ה 4 תוטנדוטסה לש ברה
 הירוגטקבו 14: -- הינשה הירוגטקב ,6'\, הנושארה הירוגטקב
 ' ירכ .םיר וללה םירפסמה , (2888 יבגל 150?) 68% ,---תישילשה
 ? נב לש :.תוינולוקה שלש ןיב ינימה לרבהה אוה בר המ ,חיכוהל
 .."םיפורה, .לשו  היפורמ .ץוח .תוצראה .לככ םירזה לש ,ץראה"םע
 המלע --- הז ןויזחב  ,ןבומכ = ,ולגרוה רבכ הנש םירשע ךשמב
 יופרב וליפאו ,םילוח יופרבו םדאה לש ופוג ןינב תריקחב רבגכ תקסועה

 האונשו ההומת המכ ,הנש םירשע :ינפל לבא  ,"תורעוכמ .תולחמ,
 םגש ,תאזה "הנישמה  הירב,ה * םירציושה יניעב התיה  חפואמו
 , .רבג ידומק ויה הידומל  םגו רבג תורעשכ ! תוזוזג .ויה היתורעש

 תוינולוקה .ןיבו תירוהיה תיטנרוטפה | הינולוקה  ןיב לדבהה
 ! ',תוקסוע ןה ןהבש ,עדמה תועצקמ ייפע םג רכינ היהי תורחאה
 !הזב ןפואב  םיטטלוקפה יפל "םיכורה, םיטנדוטסה וקלחנ ןכ הנה

 ןסידימלתה רפסמ | םירימלתה רפסמ | םידימלתה רפסמ
 טמלוקפב טטלוקפב טטלוקפב
 \ + (* היפוסוליפל | = . םיטפשמל . האופרל

 תנשב |

10 139 8 5% 7 

15 1%8 11 19 

100 08| 19 200 0 

155 1006 08 010 : 
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 קר קסוע ,ןויגהה תמכחב | רמולכ ,הרוהטה היפוסוליפב
 ירימלת לש ברה רפסמהו | ,"םיסור,ה לש טועמה -ןמ טועמ

 ץראל"ץוחל ןאובב 4 ,תובר תומלעש ,הז  ייע ראבתמ .היפוסוליפה
 .טטלוקפל העש יפל תוסנכנ ןה ,ןחבמל רומעל ןתלכיב תויה םרטבו

 ,תחא הנש תויעבטה תומכחה הא עומשל תנמ לע היפוסוליפל
 וז הנש ןהל הלעה ,לעופב | תוטנדוטסל ןתויהב = ,ךכדרחאש .ירכ
 "םיפוסוליפ,ה בו רש ,רמאל ,ונתער יפל ,רשפא ךכיפל , ןובשחב

 ,טטלוקפה \ ידימלת רפסמ . םיאפור בורקב תויהל םידיתעה םה
 5 דחא :טנצורפ ,הנודנה הפוקתה תישארב היה םיטפשמה / תרותל

 ?לר םעפה רוע--1900 תנשב ;,צורפ 3--1895 תנשב ;וצחו

/ 

 "\ 4 ל ,ו + תןיעבטה תוטכחה תא םידמולה םג וללכנ הוה ףפסמב (+

 \ 2% ב ו 5



 ןטעמכ .צורפ 4 .ידכ דע .הלע --1905 .תנשב ןוצחו .דחא טנצורפ

 םידימלתה וברתנ םיטפשמה .הרותל טטלוקפבשכ ,הנורחאה .הנשבו

 ירכ דע אלא .יסחיה רפסמה .הלע אל כ'ג ,הלורג הרמב םידוהוה =

 םידימלתה לש יסחיה רפסמה תא הארנו הרופנ התע .צורפ ל.

 לש---תורחאה :תוינולוקה יתש בהקב ,לשמל ,םיטפשמה תרותל
 , היסור ינבמ .ץוח .םיִרזה לשו . םירצוושה

 :היה .םיטפשמה .תריתל  טטלוקפב .םודימלתה רפסמ

 9 - םירציושה לצא | תש ב
 צב כא ה מ 155 . היסור ינבמ

10 1/8 7 
0 1 1 

: | 15 1 12 | 
 ל 9 10

 םידימלתה רפסמ היה הנושארה הינולוקבש ,אופיא םיאור ונא
 הינולוקבו רשע-םינש יפ לודג 1890 תנשב םומפשמה תרותל
 11900 תנשב , תירוהיה הינולוקב רשאמ רשע:הנומש יפ-- הינשה
 יפ --- הינשה .הינולוקבו רשע"העברא יפ --- הנושארה הינולוקב
 םגשכ ,1910  תנשב וליפאו ., תידוהיה הינולוקב רשאמ הרשע
 םיטפשמה | תרותל םידימלתה רפסמ הברתנ תירוהיה = הינולוקב
 = -.היסורב תושקה תולבגהה ילגרל םירבגה רפסמ הברהנ ללבו
 יתשב הזה טטלוקפה לש םירימלתה רפסמ היה לורג  קנש התואב םג
 ..תידוהיה הינולוקב רשאמ העברא יפו השלש יפ תורחאה תוינולוקה

1 

 םורואבהו םירפסמה- םתואש .,ונחנא םידומ , םיקיספמ ונא ןאכ
 לש תינוצחה התומר תא קר םיטילבמ הז ונרמאמב ונאבה השא ,םהל =

 תא :םיטילבמ םניאו .הירצוושב רשא תידוהיה םיטנדוטסה .תינולוק
 וללה םירורבה :םג ונל .םימדנ .תאז לכבו =. תימינפה - התוכיא
 םירפסמ = תוחפה-לכל .התע"תעל ונידיב ויהו ןתי .ימו .,םיצוחנל =

 תוצראב םג ונלש םיטנדומסה תוינולוק רבד לע הלאכ  םירורבו
 זהוהמ .תריקחל ךכזרחא .רובעל .לכונ הלאה םירורבה :ןמ ., תורחא

 בצמה ונל ררבתיש רחאל קרו ,תוינולוקה לש תוימינפה  ןתוכיאו =
 פע תובשחמ בושחל .ונל היהי רשפא זא וא  ,אוהש ומכ יתמאה
 5ש הדוקנה ךותמו תורזעתהה ןבומב ונלש םיטנדוטסה ינינע וודס
 ,ונילעפמ לכב דוסי שמשל הכירצש איה איהש ,תינחורה םעה תיחת

 . הירציוש , ךיריצ

 בש

 ל

 .םיִטָסיִדְנִּבְרְסְנוק
 (;עסמ .ימשרמ)

0 
 דחאב = יתעסנ  תינילרבה  הטוסרבינואב .דימלת : ותייהשכ

 ןילרבמ .הקחרתנ :תבכרהש המ לכ : היסורל ,ץיקב  ,שפחההימומ
 היסור::לובגל בורקו. ,םינמרגה םיעפונה :ןמ רתויו = רתוי .הנקורתנ =
 קר. ,יכנא .יתעסג הב רשא = ,תיעיברה .הקלחמה תלגעב והאשנ =

 הנחה לכ ונתלגעב ופסותנ אל םישרח םועסונ ,םירחא םידוהי

 הלגעה לא ץרפ םאתפו ,היסורל הבורקה הנמק הנחת וזיאל ונאב

 < םלועה < : כ : 6

 ..םושנא ,םושרח םיעסונ "לש םלש הנחמ הבר הלומהבו שערב =

 2 ריוע)

 מ-ןוילג

 ,םירדוהמו םושרח םידגב םישובל- ויה םה , םידוהי םלוכ ,םישנו
 .תיעיברה הקלחמב םיעפונה םיטושפ םישנא לש םדמעמ יפל םניאש
 ושמתשהו:,לובגל הכומסה ריעב ,ץהאל"ץוחב ויה וללה :יבלב יתרמא
 םילוכי םהש ולאמ םיפיו םיבוט לוזב םידנב םמצעל .תונקל הזה הרקמב
 הלאה םידוהיהש ,יתרכהו.טעמ רוע םלואו . םצראבו םריעב תונקל
 ינימ לש תורורצו תוליבח, םילבופמ ויה םלוכ . םיעסונ םתס םניא
 םאה .םיחילמו םיגד .םיאלמ = רי:ילס: ויה םישנל , םינוש  תורוחס
 ,םלוכ .םה תחא הרובח וללה .םישנהו םישנאה ,אל ? ןה םיגרדתורכומ
 םינדהש ,םידיעמ הרוחסה תורורצו  תוישמשהו תולקמה תוליבחו
 םה תאזה הרובחה ינב לכש ,ןיעה-תיארמ ינפמ הלוגס אלא םניא
 ירכ. רתיהב .אלש לובגה ךרד .הרוחס האבהב םיקסועה .םישנא
 .סכמה לע. ריבעהל

 עגר ענר ..העונת ואלמ ויה םלוכ ; דאמ םישגרנ ויה .םלוכ
 ףתכבו רצב .םהיתוליבח תא. שרחמ וררסו םהיתומוקמ תא ופילחה
 תומוקמ ויה הלגעבש יפ"לעףא  ,והער תא. שיא ופגנ | ,ופחד
 תורמרמתה יתאלמו הלאה םישנאה ינפב יתטבה .םלוכ יד םיונפ
 וקרז םעפב םעפב .תורעוכמה םתוינ בצעו םתוזיזפו הזבגה םקפע לע
 ,םיזמרבו ,הלגעב ואצמנש םירחאה םיעסונה ינפב םירדוח םיטכמ
 ,םהינפ לע .. םמצע ןיבל םניב וחחוש תועטוקמ םילמבו  תויועהב
 ילבל --- םלוכל ףתושמ רחא דחפ ךוסנ היה םהירובדו םהיתועונת
 לצנהל --- םלוכל תפתושמ תחא הוקתו ,לוכגה .ירמוש ידיב לופל
 םידוהי .קר םיעסונ הלגעבש ,וחכונשכ . םהל תברואה הנכסה ינפמ
 םה םיחוטב ,הלגעב ,ןאכ .תוחפה-לכל : תחא הגאד םבלמ החכפנ
 ילב לכ ןיעל יוארכ | םהינינע תא רֶרסְל םה םילוכי הפו הנכסמ
 ,רחפו ארומ

 םיוצמה  ,ןמז-דובאו רדס-יא ,תוזיזפ ךותמ הלחה הדובעהו
 תא : וריתהו םילפה תא וקירה תוריהמב . רחפה יעגרב ךכילכ
 תועבנמ ,ישמ תוישמש תופי = תונתמל וכו לכה ,  תוליבחה
 . הכחונמו הנושמ הרוצ םאתפ ושבל םלוכו ,םיליעמו תוחפטמ ,תופי
 השארל השבח ,הטושפ לוח תלמש השובלה ,םימיב האב השא
 ידוהי ..םינדעו .ינש תשבולה הריעצ המלעל המיאתמה  ,ראפ-תעבגמ
 ודיב.  לטונו = הפי .הרוגח .וינתמל רגוח ,ךורא ליעמ שובל ,ינע

 ! םהיפיכ ךות לא .םג תונטק תופי תונתֶמ ולבק לכה ,יישמ-תישמש
 ,תונתמה תקולח הרמגנ ףוס ףוס ,םינועש ,םיקנרא ,המקר ,םיטושק
 ןהילסב םיגדה חיטש .תא ןורחא רורפ ורדס םישנהו , תורורצה וררצנ
 םישדחה | םיעפונחו ,הלודג  תוריהמב .תאשנ תבכרה . , הלעמלמ
 תרבעל--ךכ-לכ ותוא םיארי םהש ,עגרה .לא לחימ תולכ םהיניע
 . הרימשה-להא לש םינבלהו םירוחשה םיספה וארנ קוחרמ , לובגה
 רשג ונפ לע הרבע תבכרה :תצק םיקוחו םיפוכת םירונדנ ושגרוה
 . הְקְוְח תושגרתהה ,  ונחנא . .היסורב -- ,לחנל וא .הלעמל לעממ
 םהיפמ , םיעסונה בל .ךותמ תוקומע .תוחנא .תוצרופ תובורק םיתעל
 אוה | םויח ןובשחה יפלש ,םיריקפ הלא"יא לש םהיתומש םיקרזנ
 הרובחה ןמ דהא חנאנ ,"ויהי םה  םא ,עדוי -ימ, , םהלש רמשמה
 םיעפונה . ...הרובחה ינב .לכ תא .םיפקות דחפו דערו ,הנאדב
 הלודג תושגרתה \ ךותמ םיטיבמו :תונולחה לא םיקחרנ וליחתה
 םה םילאוש "(רככ . , . םנמואה ,הרק המ, ,חותפה בחרמה .לא
 יכ ,חלאשה \ לש הנבומ תא .ימצעל שרפמ נא ,והער תא שיא
 רמשמח :לע יכ ,קוחרמ :וריכהו תיסורה הנחתה םהל תיארנ רבכ
 ,תונולחה דחא לא שגנ ינא םג ..םהל םיוצר םניאש םידיקפ םידמוע
 לכתסמ ינא  ,ץוחל = וכיתמ ףיקשהל  ידכ הנטק הנפ יל אצומ

 הפקתש * ,הקוחה תושגרההה = רוס תא קוריה בחרמב .שפחמו
 ..יתרעשה הז דוס יל \הלגנ ףבותו ,הדושחה !הרובחה תא םאתפ
 ותרוחס'תא ךילשמ הרובחה ןמ: רחא +: האוה :ינא :;הנוכנ חיה אל
 ו% שי -- ,יבלב .תבשחמ :תרבוע -- :,יארו ...הליבח- הליבח הצ וחה



 לבא  .תוליבחה תא ףוסאל ןמוזמו ןכומ הרשב ןאכ רמועה ,רבח
 תרבגתמ .תונולחה לע םיאבוצה לש םתושגרתהש ,ינוהמת לודג המ
 תושגרתהה ,תומ .תמיאו הלהבל דע הלועו  העיגמו עגרל עגרמ
 לכתסמ ,הרשה לא .טיבמ = ינא* ,יתערמ אלש יתוא םג תפקות
 רחא -- הנהו : ורחש ערא אל רחפ  אלמנ ינאו הרובחה ינפב
 ךא | ,לפונ אוה .הרשה לא הלנעה ךותמ םאתפ ץפוק םיעסונה

 וצוכתנש תובבלה "ךותמ = ,אירבו : יח וילנר לע םק .אוה ףכיח
 הדות תכרב .תטלמתמ תויפה .ןמו ,החמש-תחנא תצרופ .דחפמ
 ,המוה ,הממר הכרבל | ףכיתו ."!םשה ךורב ,םשה ךורב, + לאל

 םהדנ דמוע ינא םג :.הרובהר תאמ רבדה לטינ תושגרתה בורמש ==
 איה - הלודנ ףכ-לכ .םאָה /!םיהלא לא ינוע ואר .רשא הארמל +

 תא הנכסב הלקנ - לע רימעהל םדא לכוי יכ דע ,ףסכל הואתה
 ! + דאמ: דע ול םירקי םה םג יאדובש ,וייח

 עודמ ,םיטסידנברטניקה תא .יתלאש טעמ תוחורה ועגרוהשכ
 . תומל- ושפנ .תא ףרח עורמ ,הֶזְה ארונה. השעטה תא םרכח. השע
 םהל שי םלוכו רפסה לע םיבשוי םלוכ : רבדה תא יל וריבסה םהו
 תודועת לבא + לובגה תא .רובעל םהל תוריהמה , תודחוימ .הודועת
 , סכמ תבגג .ןועב .םלועמ ןשפתנ .אלש םישנאל קר תונתנ הלאכ
 וחקלו םעפ שפתנ  ,ושפנ תא התע הז ןכס רשא | ,הזה שיאהו
 םתומכ לובגה תא רובעל רוע לוכי ונניא ןכלו ,ותדועת תא ותאמ

 םימעפ םג וא םעפ רז םפרה תא  םישוע'םהש  ,יל ורפס  דועו .הלנעב
 םעפב םעפכו ,תובורק המפל םתא עפונ הז םרבח םגו ,עובשב
 .ךכב לגרוה רבכ אוה : "ה ידסח םילודגו ,הלגעה ךיתמ ץפוק אוה

 הניא  םיהיבעמ -.םה..רשא  הרוחפהש = ,יל -עדונ .יתא םתחיש ךותמ
 ןטק קלח קר םרכשב םילבקמ .םהו ,םירחא לש אלא  ,םהלש
 םייחו םיינע םלוכ = .דאמ = .תמצמוצמ  םתסנרפ . םכמה  ריחממ
 רגבו .לוכאל רצ" 'םחל <: אלא  םהל ןיאו .רעצו .קחוד ייח םה
 , םרופס תא ומייס ךכ ----- ,"הרוראה ונתסנְרפ איה וז, , שובלל 'לד
 -רטנוקה ינפב יתטבה = , יבל ךע ועננ הלאה םיטושפה םירבדה
 ,םתושגרתה-קמוע תא ,םשפנ תונע תא יתיאר ,םיללמואה םיטסידנב
 יבלמו -- ,הארונה םתסנרפב דימת םהל הכורכה הנכסה דחפ תא
 הערה ינממ המלענ ,הלאה םישנאה דגנ תורמרמתהה לכ התרכנו הדבא
 תונג הלאה םיטסדנברטנוקה יכ ,ןכל םדוק יב הננקש  ,החוטבה
 עוש -- 1םלוע לש ונובר < ,ונלוכל םה" תחפסו \תאש  ,הפרחו
 ינופקת תוגונ תובשחמ , .., םיצור םה תויחל --- ,יברקב :יבל וישבע
 . ,החמשמ םיללמואה .ינפ והאוה תמכ. ,יתיארו הנחתה לא ונברקשכ
 םהל רשא םידיקפה םתוא םירמוע םנמא רמשמה לעש | וחכונשכ
 וביהצה החונמו ןוהטב תורוא ; הרבע הנכסה  .ווק םהל  ,וכח
 םישנאה תחמשב :,םתחמשב יפתתשנ יכנא םג  ,םיללמואה ינפב
 ,יבלב ..םתוא :.יתפרגו יתבעת .תחא העש .ינפל .רועש | ,הלאה
 יתשוב ,  בל"םוח .ךותמ םהילעמ * יתררפנו ידי תא םהל יתטשוה
 יבל שחר .רשא .האנשהו זובה לשב :יתשוב ,הלאה  םושנאה ינפמ
 הירוגנס םימתבו | תמאב יתאצמ יכ ,יתחמשו ,ןכל םדוק םהילא
 ,ימע .תאלחל היתבשח התע  הזש ,וז הרובחל

 ו

 ,םיטסירנברטנוק- םע"דחא :םוקמל  יתנמהוג ' בושו
 .ורמגל 'םירחא םיאנתוב לבא

 ,ופיל תוריבמ .ךרדב+ ,חרזמב םיברה-יעסממ- דחאב היה הז
 תא תשרופה ,תיקלטיאה הרבחה לש תופיה תוינאה תחאב יתעסנ
 , ראמ היפיב הרודהו הלודג התיה הינאה> . ןוכיתה םיה לע .התשר
 לע ןאכ רדופמ היה לכד .ןויקנהו  יפויה :וקירבה הגיפו רבע לכב
 הכררל הגילפה :הינאה = .טרופמוקה = לש  תונורחאה תושירדה .יפ

 ידרוש

 ,לובגה

 ,תונחלשה תא-וכרעו תוירטקלאה, תורוגמה תא :ולעה .ברע .תונפל

 "םוהתה ינפ לע .החונמבו .תוריהמב תאשנ :הניפסחו- םיה היה .טקוש

 יפורצ .םילגב .וברחנו וארבנ הינאה לש היתועונת ךותמ ..הרוחשה
 רלונ .עגר :ןיבש הזה ברה .יפויב שיגרה :אלו- הל אל שואו ,יפוי
 ,המֶראה .תעיצרו הירוס : ץוח היה  רכינ קוחרמ ., דבא : עגר .ןיבו
 ויתש החונמהו ןיחטבה .ישגר תא רוע הלידגה ,ונכרדב ןנהיא התולש
 ,הליל ונילע ררי =, ךרה  ריואבו 'םימשב ,םיב = ,הינאב םיכוסנ
 לש םבהז רוא :בהבהמ .ליחתה . לפאה ריואב .עלבנו םלענ ףוחה
 5ע וננעתהו  הינאה הסכמ לע-ובשי םיעפונה = ..םינטקה םיבכוכה
 רחאל :יתעדונ הרקמב .,.יחרומה :הלילה לש ותומיענ ךורו ויפי
 םישובל ויה וירבחו אוה .,הינאה :ירציפואמ םיקלטיאה םירציפואה
 -תחנו .החונמ ועיבה :םהינפ .  םיצהוגמו םינבל .דרש  ידגב .םלוכ
 םימה ןיב .אשנ הפ  םגש ,הרכההו םתינא .יפוי םהל וקיפסהש  ,חור
 םע יתחהוש = .התוברתו :הילטיא לש  הויזמ- רחא סיפר .םימשהו
 .ץרא תא בועש = ,ויצנונא לע  ,תיקלטיאה תורפסה לע .רצופואה
 :ונתחיש ,תונויצה לע .;הילטיאב םידוהיה לע ,תפרצל ךלהו .ותדלומ
 תינאה לש וזכ הננאש החונמבו הלקנ לע אשונל אשונמ הרבע ,הטש
 ןויער טלוב חיה יתחוש שיא ירבד .לכמ םלואו ,טקושה םיב הטשה
 תובהלתהב רבד אוה .תיקלטיאה תוכרתה לש התלודנ -- דחא
 הקיפומה לע :,התורפס תוחתפתה לע ,תיקלטיאה הפשה יפוי לע

 ,רודה  ,הפי -היה :ומצע  אוה .םגו =: ,.וצראב  תוחרופה  תונמאהו
 ,ירוטלוקה םראה לש ותרכח ול התיה המיענו ,םעט .אלמו .סמונמ
 . ירסומה ויפיו ימע לש יינחורה ורשעב ראפתמה

 לע שרפ הלילה .תרחואמ התיה  העשה
 םימשה .תכשחב | בהז :תודוקנכ ובהבה םינטק םיבכוכ .רוחשה

 קר וראשנ הסכמה לע .ונשי .רבכ םיעסונח בור  ,םילוחכה

 םילפפסה לע .םתבשב | הלק המונח. ומנמנתהש ,םירחא :םיעפונ
 הפלהמב = הינאה = הרצע םאתפ הנהו = ,םיכורא -תואסכ ךותב וא
 םיבר :ושינרה \ םינשיהו םימנמנתמה  ןמ  ..הדמעש טעמכו ריהמה
 םלואו .?רבד הרק םאה .וציקיו הינאה = יעונענב .יונשה תא
 , םיעפונה תא םג .העיגרמ םתחונמו ,םיטקש םיחלמהו .םירציפואה
 םיחצנמ םניא וניניע יטבמ לבא ,,םימשה :תוחור לכ לא םיטיבמ: ונא
 , ףוחה תעוצר תויהל .הכירצ םש םיקממ בר קחרממ ,הלילה תכשח תא
 ,ץראח לע םיבכוכב םיריהזמה ,שא:יביבש םוארנ
 םיכר .ירמגל הרמע ףוסבלו חורל חורמ תבבוס ,םיניש םיעונענ
 וז .הדימע- ,תעדל הסכמה | לע .ולעו םהיתוטממ .ומק םיעסונה .ןמ
 םאתפי עתפל התארנ ,םיה :ךותב ,קוחר"קוחר | הנהו . איה "המ
 הריס וזיאל הכחמ הינאהש ,אופיא ירב .התבכ ףכיתו--המודא שא
 ,המירק .לפאה ללחב הטש בוש הליחתה הינאה ., םיב .הטשה
 הריסה תא איה תשקבמ הארנב ;הלאמש ,הגיסי = ,,תינרוחא
 איה .הבורק : חנהו ,המורא שאה הצנצנ בושו .המלענו התלגנש
 ,.ונתינאל

 הברקו תשגנ .שרפמ:תריס יכ , תוארל היה רשפא רבכו :,םיב לודג

 תשגנ הריסה ..הימרפ לכל הריפה תא: האראו טעמ דוע .ונילא
 קובד .שיא ,םופופצ םיבשויו םיבכושה םישנא האלמ איה = טאלב
 ;לק הגה ףא .עמשנ אל .,םישירחמ- םלוכ ,והער- לע שיא :וא .והערב

 ופיעצ תא .לכה

 ..ךופש הכותב רשא :םישנאה : לעו .הריסה : לע. םיה לע ,לכה לע
 תומד םתומרש ,םידחא םישנא םידמוע ןרותה די לע, רוס הוא
 ,.לכל םיגמוזמו םינכומ םה יכ : ,םהב  הנוע םהינפ תרכה :..םירהוש
 , םלופה תא הטמל ולשלש הינאה ןמ
 ןתנ רשא ,יברע - הזיא עיפוה םהל ךומס .. אובמה רי:לע .ורמע
 הריסה :ךותמ הלע םלוסה לע הריסה ילהנמ םיברעל םינמיס
 . ול .הכחש ורבח םע ,הלורנ תושגרתהב לבא ,יאשהב חישיו .ןכוס
 הריסה יעפונו = ,הרמגנ ,םיחלמה בר םנ הב ףתתשנש ,החישה
 םוריעצ םישנא לש םלש הנחמ הלוע ..הינאה לע תולעל ולחה

 - השוע הינאה

 = 'קחרמ לע .רוא ךפש רשא- ,לוחג .סנפ וקילדה :הינאב

 - < .םירציפיאהו םיחלמה"בר

- 



 רכדה המוד . םילועו םולוע םישנא ,םמותשמו טיבמ ינא ..םיקזחו
 ינא .םיה ןטבמ בר אבצ םואתפ אצוי םסק תרוקפ יפ לע ולאב

 . הריסב ואבחנ שיא השמחו םיעשת --- םילועה תא .הנומ
 םישנאה | :י5 .םינוע , יכנא לאוש %הלאה םישנאה םה ימ

 םהב שי לבא ,םירצונ םבור .אבצב הדובעה ןמ םיחרוב הלאה

 הנידמ תכמל התיה אבצב הדובעה :ןמ תוטמתשהה .,םימלשומ 'םג
 בוזעל תושר םילבקמ םניא ,אבצל םיארקנה ,םיריעצה .היקרוטב
 םה ירהו = ,םילמנה | ךרד = עוסנל םהל :םינתונ ןיא .ץראה תא
 ,תוינאה ינוטלש םע הזח ערפמל םישוע ,הבנגב םיטלמנ

 , ךרדב הינאה תא םיקיבדמו הריפב הלפאו ךשיח לילב םיגילפמ |

 עצמאב םיחרובה אא תלבקמ הינאהו ,שארמ וילע הנתוהש םוקמב

 ,תולשממ ידי לע ורשאתנש ,תוימשר תורבח :תוקסוע וז הבנגבו ..םיה
 + ותוברתו םמע תלכשה לע ההובג  ההובג םירבדמה = ,ןהידיקפו

 הרוצ ףכית שובלל ולדתשה הינאה לא ולעש םיברעה

 םופילחהו םשאר .לעמ םישוברתה תא וריסה םהמ םיבר ..השדח
 הינאה לא  הלע רשא ,ןכוסה םנעמל ןיכהו םהקש ,םיעבוכב .

 התיה הרובחה | ,םיאפוריא םיליעמ םג .ושבל םירחא . תוריבב

 לא ולע רבכש ןויכ ,התרטמ תא הנישה --- הלודג'החמשב היורש
 הירוטירט | ןידכ הניד הרז .הינא + הנכסה: ןמ ולוצנ רבכ 'הינאה
 לש התושרב םיחרובה ואצמנ רבכ וישכע .חתנירמ לש הדחוימ

 הרבחו ,םתנירמב ,םצראב :,םמעב םידגוב וללה :, תרחא הלשממ

 הבננב םיקסועו םהל םירזוע הלכשה ילעב םישנאו תוברת תב
 < ףסכ םשל וז הרעוכמ

 הארמל ןש וקרח םה ,םירחא םינמותוע םג  ואצמנ :הינאב =
 ,רבד  תושעמ םרי .הרצק לבא ,םצרא- דובכ -תא .ללחמה . הזה

 לאו ,םמע ינב ברקב טלושה ,ןיבקרה לא :וננובתה םינפ:תשובבו

 ,םהל הרזה תיפוריאה .תוברתה ןמ טלובה ,לורגה רקשה

 הללוע ול היה המ :!הלאש השרשר יחמבו ימוקמ לע יתדמע

 ויה אל םאה % לשמל הינמרגל םא יכ  ,היקרוטל אל .ךכ " הונאה
 הידיקפו הרזה הרבחה רגנ דחא שיאכ םיממוקתמ םינמרגה .םיעסונה

 דחא ענר קר םלואו ?תומקנ םהב םישוע ויה אלו הינאה .ילהנמ ;

 העש התוא היונפ .התיה אל יתבשחמ | .יחמב וז הלאש השרשר
 היאה םיטסידנברטנוקה לא יתטבהשכ ,היקרוט לש הבצמב ןיעל
 םתוא .לא םליבקהל .ילבל יל היה רשפאהיא ,ינפל רשא | םיקלמ
 םידוהי דחא דצמ .היסור לובג לע יתשגפ רשא" ,םיטסידנברטנוקה
 ךותמ םישועש המ: םישועו הנכסב םהייח תא .םיד מעמה  ,םיונע

 םישועה ,םידיקפ ינשה רצה ןמו ,םתיב תאו .םמצע תא סנְרפל חרכה*

 הפסוה וזיא םשל םילוונמה םהישעמ תא הרומג החונמבו ןוחטבב =
 אלש ,ןומהה ןמ ,םיטושפ .םישנא דחא דצמ | הנוגהה םתרוכשמ לע >>

 ,םפט יפלו םהיפל םחלה אוה םתגאדו .םתחיש לכו ךונח .םושל וכז
 תלודגב םיאנתמה ,הלבשהו תוברה ילעב םישנא .ינשה דצה .ןמו
 ,רחא רבדב תוקסועה  תורובח יתש --- ,םמע  תוברתבו םתלכשה
 + ירסומה ןורתיה ןהיתשמ ימל , תחא הבנגב

 יתחוש שיא היהש יקלטיאה  רציפואב יתלקתנ רקבב רחמל
 , ונממ .יתטמתשנ יכנא לבא ,םולשב ינמדק אוה .הלילב .לומתא
 לבא .םידוהיה םיטסידנברטנוקה ינפמ יתשובש םשכ .,וינפמ יתשוב
 לא יבל שחר רשא תורמרמתההו זובה ישגר לשב: יתשוב א

 ,הלכשההו תוברתה .לשב  יתמלכנ םגו יתשוב .וישכעו - ,םידוהיה =
 ., .ההובג .ההובג  לומתא .יקלטיאה  רבד ןהילעש

 .ןהב בקעי

/ 
 , םיִּברְמ םימשג ּודרי ,חּורַה ללי שָמָא

 : ;ביִבָחו ןנש הּכ רק

 ,םיִבְצַה םיִלָפַהְו ָשָנְו חור יל-המ
 7! םיִבָאָה כא םֶא

 ,םיִבַעָה יצְרפ ןיִּבִמ ץיִצָּת בוש הָכַז תֶלְבּת
 ;ּוריקָי םיננער ויזיִניִעמ

 םיבש םיִכְלוה רּוא-יִמָי םיִמָ אל םִָא ,רּואָה יַח

 ,.ּוריִמָי אל בר זמ

 ויננע לֶא וָתְפַה בושיו שיִחָי םֶאְ

 ,הֶרֶמַה שִּדִתְי ותָניִקְו
 וינפ לע ינשוש םַע רבָעֶא אל םִא נא יח

 , הָרָהְניקחֶצ יִפ .לַעְ

 םיִּבָטַה םירפרפ להק ,תושְדָח תורָעְנ שי
 =. ביִבָפ תופרפרמ םירפרפכּו

 ,םיִּבְהְצַה םיִלָעָהְו םָשְנְו חור .יִל-הַמ
 !( ביִבָאָק יִכְנָא םִא

1 

 !ויפִי לָכב ותפירוא ץֶנְי םש ! בָחְרְמל ! בָחְרְמל
 עלותו יִשָמ דּופר ,וָפריִבַד-- רעיה

 !הֶָלודְניהַמ הָמָמְּדַהְו דצ לָּכ לַע .ָּפַה רָוּפִמּ

 = חָמְְו מע לע = =
 תו

 , הקלד ותוער שיא ,הָיִרִנ ,ץֶצְורְ

 ,הקכחנ ,רחְב הָצְמְַנ ,הָפשְְנ ותוקְר שיא
 ְּ . םָמוּבַתִנ בָהָזהייִלְבּ

 ;ודוס לע רֶמּוש .אּוחְ) םסקו רעיל ול דוס
 ,תֶבָשּוי הָאְנ הָכְלַמ וב םיִנּפְלְו ינָפְל

 .תֶבְְָנ הדור לע ,הָתְלְמש תֶלָטְרִמ ,ץפנ הרש
 : ,םיִכְְח לָכ יפיע
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 ,הֶאְנַה הָבְלִמַה שקבְנו טמוש)נ
 הָאְְמִ תפלה בלב נוה הכל

 יתעפהנל חצו חשו



 ,ובָהְלְב הָלּוע .אּוחְו םויה בירַעַהל םיִדְקַהְב

 הָמְרֶא הפרש םֶלעיִָמִמ ל
 +, הָּמְתידע תֶרְקְויה .פַה-תַרּודְמִּכ רעיה

 7... עֶדוניאל בָצָעו

 הָרְמעִנ םיִאָתַשַמ
 ,,ניִניִעְבְ שָאָה וב םג הָנִהְ

 וניִרָעְנשֶאַמ דקומל ּונָא ג ּונקרזו

 "פת דל ינרָשָאתחו
 וו

 ,יִנָרְבָע תוקישנ-לט
 .יִנָא חרופ ,יִנָא שָח

 - ביקפ ףשח ,הָמְמְר ,בָרָע

 ,.ביִבָאָה יִלָכ ,יִלָת
 ,תקפרְתַמ ,הְואָנ הָבכוש

 . תקשונו תקשונו

 , עוג םוקיה +ץוחב המ

 ) עדי יִמ -- שָפְר ,רָטַמ

 ,הָלְק ,הָכַר ,הֶואָנ יִתָא
 .ּהֶלַמ עפוש יִלָעְ

 םיִרָיְהְב שיִבְגיִסיִסִר !פה

 . .+ םיִריִהְצַמ .ילָע םיִדעּור

 = יִוכ יִּדּב לָּכ :םידעור

 !יתוא .ףקֶת הָנְדַעְןורְכש

 ,חּתְּפָ יִּבְל
 ,יִנָא שָח

 ..(ה"סרת)

 = יִר ןָתונ
 +: .חרופ .ינא

 ,.ץיבוקרב

 .רָפְכייִנְּב

 (.ךשמה)
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 וחורו וללה - תורומחה תוריבעה .יתשב הקבייפ .רהרה וישכע

 רשא ,העשה עינתו טעמ רוע יב ,ול היה רורב .ראמ שגרג היה

 הקשינאל אטח רשא ,ותאטח רעב םילפכ והוטפשיו ןירל והורימעי

 + ,עדוי ונניא --- .קדטצו ףמבו הנעי המ ה י םיהלאה" ןבלו שז

 ,לודגה רפכה לש תורה" תנחט ,העש הובעכ 2 וברקש :

 / , . 0 5 .םלועה 6

 ןיבמ רפכה = רהנ 'הלגתנ | קוחרמ . תררל שמשה הליחתה  רבכ
 הובג רשג חותמ היה רהנה ינפ"לע .,וירבע ינשמ םילדגה תונליאה
 . ךוראו

 לע ועבצאב הארהו תיתמ ארק -- 1 םש ןינמה הנה --
 . תדרויה שמשה רהוזב .קוחרמ וביהזהש  ,ןבתה"הונג

 רהנה ימ לא ,הטמל הקבייפ טיבה .,רשגה תא םרבעב
 .תונליאה לצב טאל םיכלוהו הממדב םיכפמה  ,םיקומעהו .םירוחשה
 הקעומ םואהפ שיגרה הקבייפ ! םימה םיקומע המו רשנה הובג המכ
 ויבאל םפתו רמע זא .ףלעתה ידכ דע ול היה רצו ובלב הרבכ
 :בר שואי ךותמ ול רמאו העורקה ותמופק ףנכב

 .+ . תונעל לכוא אל ינא ןה ,אבא --
 השק הדובע וז ןיא !  ךתומבש שפט ,יא + ןמא ,המ --

 התא ףא -- םינוע לכהשכ + וז איה השק הדובע יכו .  רתויב
 \ .םלואו ,םיכר םירבדב ונב תא תיתמ לרש -- ... !םהירחא הנוע
 .וישכע רעור :ויבא לוק םנ .יכ ,עמש הקבויפ

 םע לודגה ןולמה-תיב ןיעל הלגתנ רשגה לש ינשה רבעמ
 וארנ הררסכאה ינפל ,רפכה בוחרל הנופה ,הבחרה הרדסכאה
 םישנ ,םהידיב תומודא תוחפטמו בוט-םוי ידנב םישובל םידוה'
 -יצולח הנהו הנה םיכלהתמ םירענו םימותכ ישמ-יפיעצ תופמוע
 תֶא השקה הקבייפ ,םישרח םינטק םירורס םהידיב םיוחואו םילענ
 דמוע ראשנו המיגפ תיבה לא ויבא רחא ךליל הצר אלו ופרע
 דמוע ,םיצעה-ריד ןיבו הורואה ןיב יריחי אבחנ אוהשכ ,ץיחבמ
 וינפל תוציצמ תוטהולהו תורוחשה ויניעו םמותשמו להבנ םש
 הקבויפל ול .וחינה אל םלואו  .קומעהו לודגה ועבוכ .תחתמ
 ;םירענה ןמ דחא רענ וילע הלגנ דימ .הבר תע ידיחי דומעל
 ,שמש-תורהב :םיסוכמ ,םינמק םינפו .תומודא תורעש לעב .אוהו
 , םישדחה וישובלמב קיהבמ ולוכו ,תוריהמו תונטק ,תונבל םיניעו
 רבד ילבמ .הליחת כ לכתפה ,הקבייפ ינפל בציתהשכ | ,הז רענ
 ענענ ,םילזונ .אלמ .ןטק .קובקב ןימ וסיכמ איצוה .ךכ-רחא ; רבד
 לש ומטוח לע וב עקתו דמעו הנה תחאו הנה תחא ריואב ותוא
 ; :ול רמאו ויפ חתפ זאו .הנושמ תוריהמב הקבויפ

 + התא יט ןב --
 . עקרקב ויניע שבכו וינפ םיערה .הקבייפ
 +ץוחב הפ דומעה המל !  רבה-לוגנרת התא ,אנעמש --

 % החנמ תללפתה רבכ , החנמ ללפתהו ךל
 ליל
 ?תאבה רנו --
 אלל
 %אוה ךיבא העורקה הטופקה לעב ירוהיה ותוא --
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 ,ודיב הקבייפל ול ספת ינומראה .רענה
 + תיבב ךיבאל הָשָעָי רשא תא תיארו ,ירמע ךלו םוק --
 " ,הקבייפ תא ינומדאה רענה .ףחד םשל רשא ,תיבה םינפב

 .םירבר  ןומהו = ריואב  תאשנ  הרזומ .הלומהו . הבורמ םוח היה
 .היבוברעב רחי םישמשמו הזב+ הז םיעלכנו .םיפחרמ םינושמ .תוארמו
 םיעעונתמ וללה ,םילתכה לא ודמע . םירוחש"ישובל םירוהי

 - םיארוק וללהו ,םהיפורגאב םבל לע \ םיפפותמ . וללה. , םיוחתשמו
 ועמשנ .הבר הלומהב םיכובו  קוח לגקב  .תולפתה"ירודס לעמ
 םיפרוג = ,םיִקָרו = םיִחכ  .המרב טיל םֶדאדינב לש תולוק
 וקתענ םילספסו תואסכ ..תומודא תוחפטמ ךותל שגרב .םהימטוח
 ,םילשבמה-תיב םש  *שא * ,רוגרפה  :ירוחאמו  ,וקרשו  םמוקממ
 . יכבב :העוגה ,קונית לוקו תופכו תורעק לוצלצ עיגה

 -תֶא הקבייפ האר ,תחש :לש  המרע | ריל  ,תונפה .תחאב
 1 0 םורבעה לכ לא וביבס ןגובתמו רמוע אוהשכ ,ויבא תיתמ



 ול .ביבסמ = .םינפדתשובבו בר ןומָאב תומוראהו  תובצה | ויניעב
 םיפופצ םידמוע  ,החז .םהעדו  םיזילע םלוכ ,םירענ | ןומה ופסאנ
 . הריתי  תימומרע ךותמ הול הז :םהיניעב םיצרוקו םישחלחמו

 ארק -- ! ועבוכ .לא .וטיבה .חז לש גנב .םכינפל ירה =
 .םירענה תרובח ךותל הקבייפ תא ףחרו ינומדאה רענה

 שובל :אוהו ,ריעצ  םדא-ןב .תיתמ לא .שננ וז .העשב
 שטולמ .תשוחנהסרק קרו .ול הרסה הבינעש :,ןבל ןוראוצ
 העוצר זחא הז .םדא-ןב . רדוחמה .והצקב  וכותמ קירבמ םיתעבש
 ,ובלגמב שרפה ףפוני רשאכ ,ריואב הב ףפונו ודיב הנומש הלופכ
 ..ריבאה \וסוס לא .ותשנב

 ... אחפנ .בר ,ןכבו -- 5
 תא הענכהב . תיתמ לאש -- + חטתשהל .,, יתנוכ ,המ --

 %א בר ןומאבו םינפ:תשובב השעמ-תעשב ךחגו ריעצה שואה
 , םיכחמו חור-רצוקב .וביבס םירמועה ,םירענה .תרובח לומ

 רהמ ..אחפנ בר . ,חטתשהו ךמצע. אנ-חירטה ,ןכ םנמא --
 ! םוי הנפו טעקמ דוע .דומעת לאו

 תצרוק תחא ןיעב ץיצה ןבלה ןוראוצה לעב ריעצה שיאהו -
 ריואב = הב  ףפינו העוצרה תא  םירה בושו .הרובחה ינב .לע
 ..הבר תוצירחב

 חנוצו  ערוכ .ליחתהו  ותטופק יפנכ תא סנבל דמע תיתמ
 ,וינפל רשא ,תחשה .תמרע לע ,תערה-בושי ךותמ: ,טאלדמאל-

 ,ריואב הנומש הלופכה העוצרה תא םראה:ןב םירה העש התוא
 ךותמ םיריאמ = וינפו הנומאב ותכאלמ תושעל ןמוומו ןכומ ולוכ
 .םינדעו .רשוא בור
 םינומ  .םירענה . .וליהתה -- . .,1 שלש ,םיתש ,תחא -- .
 , םלוכ יפמ  ץרפ עורפ- קוחצו .םר  לוקב תוקלמה רפסמ "תא =

 הדרחב | ויניע - דגגל השענה לכ לע טיבהו רמע הקבייפ

 ידכ ,וב זוחאלו ויבא לא .תשגל הקבייפ הצר = , בבל-ןוהמתְבו
 תיתמ רענתה | עגרהידכ-ךות םלואו . הפמ ושפנ-לע חרכיו םוקיש
 םינפ-תשובב ךחגמ ,הכרנו .ףופכ ולוכ ,תחשה תמרע לעמ םקו
 . תומודאה ויניע תא וידיב ףשפשמו

 --!תוקלַהל יואר אוה ףא ,הז תא ךל אה ,יבר ,וישכעו --
 5א והכשמו הקבייפב זחאו .העוצרח לעב לא ינומדאה רענה ארק |

 ןיאב רענה ורימ טמשהל ץמאתהו ולוכ קימסה הקבייפ , המרעה
 םהינש םיחננתמ ויה .ךכו .. ונממ הפרה אל הלה .םירבדו רמוא
 תורוחשה ויניעב הקבייפ ץיצה זא .חתפה לא םעיגה רע הימורב
 המחב ול  רמאו .םינומדאהו םינמקה רענה ינפ לא תוטהולהו
 : השובכ

 ! ההקא ךינש לכ תא --
 הזה תיבה ירה !  ךתומכש םיערק-שובל + התא %  ימ -- -

 םע יתייה הנשה:שאר ברעב יכ ,התא עדויה |אוח ונתיב
 ,ץורביילל ארקא הנה .. ,+ ריעב .ינקז-יבא
 ! ועורו

 ירחא רמחמה ,בכרה הקבייל אוה ,ץורבייל  הלגתנ רימו
 שובל ,םיפקכילעב ,הכלהכ רוחב = ,הינסכאה"לעב לש ויסומ
 , המודא תצבשמ םוקרו ררה יושע הנוראוצש ,םירכא לש תנותכ
 ,ויתואקמוופב  ןירה:םויל .ולוכ ןמוזמו = ןכומ היה רבכ רוחב ותוא

 ,תושלח-יפטג לש ןונה קובקבבו  ,וילגרל רשא ,רמצה*תואקמוופ "
 םירענה תרובח ךותב יומצעל | ךרר הָגַּפ רימ ,אבשפ , וריב ךשא
 טיבמ ,םרקל אצויה ביואכ ,הקבייפ .רגנכ ךלוהו עיתרמ  ליחתהו
 לא הינשה וניעב השעמ = תעשב ץרוקו תחא ןיעב הובגמ וילע
 םינטקה .םינפה לעב ינומדאה רענה לא .;תובח:לעב לש ורכג

 : םודוקנה| =
 ? הו .ץפָח אוה ימ - 5

 :תחנ תא ךארי ואו

 אוה ןב .,.אוה | בנגש .וילע :הקזח %ונא  עדוי םולכ --

 ההקי יכ ,םירענה לכ .יניעל .אוה ראפתמ ., יבולווקה חפנהל
 ,ינָש תא

 ץורבייל = לאש -- % ישפנ:למחמ יחא \ ,ךבדה תמאה --
 וינפ לע החמו רמע .בגא-ךרדו ,הבר בל:תורירק ךותמ = ,ןוגינב
 ,ןכ .םא -- .הטמל | הלעמלמ ויתועבצא שמח לכב הקבויפ לש
 .., ויניע הנרואתו ,ופא לא רורמ טעמ בירקהל ונחנא םיבייח ירה
 תא םישל ךנוצרב אנ .אהי | ! בולזוקמ ליח:רובג ,התא , אנ-עמש
 ערויה !ןאכ הקבייל יכ ,ךרצי לע רבגתהלו ךיסנכמ יסיכב ךורי

 ביט תא התא עדויה %לודג וחכ המבו הקבייל .אוה ימ ,התא
 ,םיהלא יל ארב ידוהי בל יכ ,ךקלח בוטו .ךירשא + ופורגא
 לש ומלועב ונל םירופכ:םוי הזה | םויה : םעפה ךל  לחומ ינאו
 ,.. אוה:ךורב:שודקה

 ינומדאה .רענה לש ותעד םלואו
 , הכרצ:לכ ןיידע הררקתנ אל ,םידוקנהו

 רפכמ אוה אב + ותומכש םיערק:שובל ךימימ :תיאר יכו --
 ! ונתיבב הפ יג לכול רמואו תופחיה וילגרב .בולזוק

 ול הקחצו הרדסכאה לע הקבייפ תא הפיקה םירענה תרובח
 תאזה הזילעה הרובחהה ךותב רמע אוהו .הירבדב ול .הקיצהו
 ,קתושו עקרקב וונפ שבוכ ,לבלובמו םהדנ ולוכ ,םימעזנה וינפב
 : חפב הדכלנש ,תזגרנ הנטק היחכ והארמו

 תונחלשה | לעו ץוחב | ריואה ךישחהו םויה הנפ ךכ-רחא
 -תורנ ,םילודג תורנ הברה וקלד רבפ ןולמה-תיבב רשא םיכוראה
 ,םיללפתמ םידוהי הפ לא הפמ .אלמ היה לודגה ןולמה-תיב .המשנ
 םינבל םיִלָטיִקו תוילט םיפטוע םלוכ .,םיעיזמו םימודא םינפ ילעב
 ועעונתהו ורמע לכה .המוח םצעל העינה "הכוה הלפתה,, .םיבהרו
 לבה אלמה ,היבה ללחב ,םהינפל םיחותפה םירוזחמה לעמ שגרב
 ,הברה | תולוק לש קסופ-יתלב בר ןואש רמועו יולת היה ,םח
 ,םתימהב | םינזאה תא םישירחמו הז רחא הזב םילועו םיעקובה
 לוק. לע | ולוק תא םירהל \ רקוש :היה .םיללפתמה ןמ  דחא לכ
 םידוהיה = . םינונחתבו :הלפתב . ותוא - חצנלו ,ול ךימסה ,וריכח
 םיעדוי םניאו םתיירב עבטמ םה םיטושפ םידוהי םירפכב םיבשויה
 םניא םירפכב םיבשויה םידוהיה .שחלב הלפת לש הכרע תא
 -ךורבהשודקחמ  םה םיקחורמ ,הנשה תומי :לכב הלפתב םילוגר
 ןידה-םוי  עיגהב ,  ךכיפלו  ,השודקבש | םירבדמ/ םילדבומו .אוה
 רשא תא תחא"תבב אלמל םיורדומ םה ירה ,ארונהו לודגה
 ,זוע לכב .םיהלאה לע םירעתשמ .םהו ,הלוכ .הנשה ךשמב וריסחה
 תעקוב םתלפתו \ וחרכ-לעב םהילא ובל תא תונפהל םינוכתמ

 םינטקה םינפה לעב ,

 -רובצההחילש בהלתהו שגרתה םלוכמ רתוי ,הרעסבו הפוסב הלועו
 תשוחנה-פרק םע ןבלה ןוראוצה לעב ,ריעצה שיאה אוה ,ומצע
 -ינבל תוארהל הואתה ךכיפלו ,היה ריע-ןב הזה שיאה .קירבמה
 שרוקח-תכאלמב אוה ליגרו יקב יכ ,םיהלאל וחכ תא וללה רפכה
 , ומוקמב שיא-שיא םינגאשו םיולש תויהל םה םילוכיו וינפל רשא
 הקבייפ ,םקיר בושת אל ותלפתש ,ותומכ רובצ"חילש לע הקוח
 .הבואו םהדנ ,דחפנו שערנ ולוכ רעופהו טהולה ריואה ךותב רמע
 לע ורבעו .ופמש הלליהו יכבה תולוקו .םירזומה םינוגינהו תולפתה
 תא הצחל הדבכ הקעומ ] םיחתורו םינאוס םילגכ לבלובמה ושאר
 ויניע רגנל ופחרו ווזפ םימודא שא"תועוציגו םעפנהו ההותה ובל
 הררחב ןיתטהו רזו רדוב ללפתמה להקה ךותב דמע אוה . תורעובה
 הנהו | ,הקבייפ האר וז ותרימעב . אובי אוב רשא ,רבד הזיאל
 הרות"רפס וריבו תיוז-ןרקמ | אצי ,הפיש הטוע ,רודה ןקז שיא
 ץצונתהו = קיהבה = בהוה . בהז-הוטמב טשוקמו םיארוש ףטועמ
 :לש :ךוראה ףסכה"ןקז לא וירהז .יפלאב ךפתשהו תורנה רוא דגנכ
 העיגה הנה, :הקבייפ תא הדער .הזחא זא- .אלפנה ןקזה שיאה



 ,הנושמ >>

 ,ןבל- 5פרע רעב הז .לכ תא האר האר םלואו ....יהעשה םוקמב
 ,םירזה  םינוגינהו תולוקה לש הברה .הלומהה ךותב ,ונממ  קוחר =

 ןקוה שיאהו  הרותה"רפס םואתפ םלענ ןבלה .לפרעה :ותוא ךותבו

 ורשבו הקבייפ .ינפ :הבאו: קמח ,,ןיעה ןמ .םלעתנ .אוה  ףא אלפנה

 ,רוקמ = ודרה וילנרו  וידי קרו  ,ולשכו -ופר :ויברב ,שאכ .והעב

 .ןהילעמ .ןרוע תא וטשפ וליאב

 ,םיכוראה .תונחלשה דחא .ינפל הקבייפ רומעב ,תחא םעפ

 וב וישיח בורכ ענר םהדנ ,םיברה תורנה לש ריהבה רואה לומ

 הדבכ הימהב םינומעפ .יפלא וללצ  וינזאב = ,ויניע : תא .םצעו

 עגרכו = ,ןחלשה :ינפ:לע המוצע -הקיפד וקפד  םואתפ , השירחמו

 דררה הקבייפ ,םה ךלשֶה .ביבפמו .תחא:תבב .תולוקה לכ וקתתשנ
 רשא הממדה :ךותב :וילע .הלפנ  הלודג- .המיא -,ררועתנו .ולוכ

 .האלהו םשמ רובעלו ןחלשה לצא ומוקמ בוזעל הצר .זאו , ביבסמ
 םילטיקו תוילט .םיפטוע םלוכ ,םיבר םידוהי וקחדנ וביבס םלואו

 שחלב  םיהלאל .םיללפתמו  םיוחתשמו :םיפופצ םירמוע | ,םינבל

 לא והצחלו הקבויפ תא ופוג לכב קחד .םיללפתמה דחא ,רעוט
 תויתואה , ולוכ תא תופכמ תורוחשו הולודג תויתואש ,חותפ רוזחמ
 .תופע םירפצ ןומהכ "להבנה לענה יניע  דגנל .ופחר .תורוחשה
 םיללפתמה םידוהיה ,  וילגרבו  וידיב ולוכ .כרפמ ליחתה .הקבייפ

 ,,ייז רכ-ונ ,ונגונ, : םימלא-ןושלב רחי םלוכ וב ורעגו םהיתחת וזגר
 רוזחמה : לא = קוחר הבה | תע עוז .ילבמ  .דמוע ראשנ .הקבויפ
 ,םילטיק ישובל םיהובג םידוהי ןומה ךותב .שובכו .םופת  ,חותפה
 י.רעופ שחלב םיהלאל םיללפתמו ושאר לעמ .שגרב םיעעונתמה

 אכורמו הנועמ היה ,םשמ אצישכ ,ופוג תא התסכ הרק העז
 לא ,תיוז:ןרקל שרפ זא  ..תולשוכ ויכרבו רחרחס ובל >> ,ולוב
 . םדרנו עקרקה לע .חנצ םשו ,ויבא וב דמע רשא םוקמה

 אוה הנהו ,ומולחב ,דאמ אלפנ םולח הקבייפ םלח אוהה הלילב
 תאז ותרימעבו .רעיה יצע ראש ךותב המדאה ןמ הלועו חמוצה .ץע
 עוצפו הכומ ולוכ ,ותארקל אבו ךלוה רועה הקשינא תא האור/אוה
 ,לודגה וחטמ | תא .הקשינא אשונ .תחאה ודיב ,תתוש וינפ םדו
 התוא יהוז יכ ,דימ 'ריכה הקבייפ) ןבא זחוא .אוה .הינשה וריבו
 ךפוח אוה םעפב םעפ ידמו ,(םיהלאה-ןבב עגפ הב רשא ,ןבאה
 ארוקו  לודגה | והטמב = םיומר  ינימ  זמרמ .,וירוחאל ושאר תא
 תא ןוכמ הקבייפ .הקבייפ לא אוה .םג אובי יב. ,ינומלא-ינולפל
 םיהלאה בצנ ,רעיה .יקמעמב ,םש -- הפי לכתסמו וינפל ויניע"
 אשנתמ םיאתפו = ,םימשמ ותליפנב גלשכ ,ולוכ ןבל אוהו ,ומצע
 אוהו ,םרו ךולה ,םרו ךולה ךלוה אוהו ,רעיה ךוחב .םיהלאה
 תאז תא שיגרמ הקבייפ ., הקבייפ לע תורדוח םיניעב טיבמ
 יכ :,םיהלאח תא רוע הארי אל ויניעב קרו .,וישוח .לכבו -ובלב

 לפרעה ךותמ ,וינפל רשא לכ תא הפכו םימורממ דרי .רבכ .לפרע
 תא וילע םירמו .וילא  ברקתמו  ךלוהה .,רועה הקשינא קר הארנ
 הצור .,ופוג לכ תא הסכמ הרק  העזו .סכרפמו דעוה הקבייפ ,והממ
 תושעל וחכב ןיא םלואו  ,ושפנ לע סונלו וילגר תא תאשל אוה
 וצע ראש ךותב המחאה ןמ | הלועו חמוצה ,אוה 'ץע : תאז

 + + + רעיה
 לע םינשיה | ,םירוהי ןומה ךיתב  -ותנשמ < ץיקה .הקבייפ

 םדא"ןב | הנחו = ,םנמא האר ,וינוע תא חקפו ררועתנשכ .עקרקה
 5עמ רמוע ,ןבל ולוכ " ,תופחי םילגר = לעבו .ההובג המוק לעב
 המוקה-םרו ןבלה שיאה .ודיביקובקב ןימ .זחואו םונשיה םידוחיח
 ,תפנה | תיהמ לא הבר תוריהזב ןחנ ,ויכרב לע טאלב ערכ
 ופא לא .בירקהו ,המוצע .הרחנ .לוק עימשמו םינשיה יב .לטומה <
 החירצ ונורגמ | איצוה = תיתמ | ..וריב .רשא- קובקבה תא יאשחב

 , ומוקמב 'בשיו .ררועתנ דימו
 , ה לאש---4הז אוה ימ המ אה --

 ותוא היה .המוקההםרו = ןבלה שיאה
 .הביתה ינפל ברעב רבעש ,ןבלה :ןוראוצה

 - -,הריתי האנה ךותמ רובצה"חילש קחצ- -!הז אוה ינא --
 האופרדיפטנכ וללה םיפטנה | , אחפנ בר ,רחפת לאו ארית לא
 ! הָחְדהַה ...ךיתומצעל ויהי

 רועצה שיאה ינפל לבקו .תיתמ רמע -- % אקוד יב המל -
 ? ךל יתישע המ -- ,רואה דגנכ תומודאהו תובצה ויניעב ץמצמו
 ,(יתאמח .המ

 היה .ריואהו ולוכ גפ תיבה םוח ,רחש"ימורמד וריאה רבכ
 תויכוכז ךותב .וצצונתהו ובהבה ןיידע .םיקלודה תורנה ישא .ןנוצ
 ,תחש עצומה ,עקרקה לע ,רקוב-לט תופוכמה ,.תולפאה תונולחה
 לע וציצהו  םיעורפה .םהישאר תא ומירה ,םידחא םידוהי :וציקה
 רועפ 'הפב תיבה ךותב רמע הקבייפ ,הנש"תוכוסנ םיניעב םידמועה
 , וספתל םואתפ וילא קנז קובקבה לעב ריעצה שיאה ,תושוטל ויניעו

 המל +םוקל הב תרהמ המל .!ךתומבש ןטק ץרש ,יוה ==

 ? קובקבה ןמ חירהל .הצוה התא ףא  רשפא ךיניעב ילא טיבת

 לעב = רובצההחילש

 ! חירתו ךל אה
 ררח םשמ טיבהו | תיוז"ןרקל שרפ ,ףרוע .ול הנפ: הקבייפ

 + לבלובמו
 (.אובו ףוכ)

 ,אבא

 +תּורפסהו תונתעה ןמ
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 'חו 'ג תורבוח) "חלשה,ב וישכע םיפרמ  רנזול2 ףסוי רידה
 היפרגויבוטבא תביתכ ןינעל םנמא .ולש היפרגויבה תא (היכ ךרבל
 .תוחדל לוכיש רשפא , תצק רנזולק .רמ אוה ימי  ריעצ ןיידע

 םיתניב תישענ התיה ילואו ,תודחא םינשל רוע וז הבושח הרובע
 האנ רדפב הכרענ המצעל איהשכ היפרגויבה לבא .רחא ירי-לע
 לש ותוזירז תא  ףכית תחכשמ איה :יכ רע ,ךכ לכ ןיוצמ םעטבו
 םוצמצהו ץומקה תדמ .הר תי  תוזירזכ | תיארנה , רבחמה
 "אל םעפה םגו ,םוקמ לכבו דימת רנזולק רמ תא ,עודיכ ,תנמסמ

 םצמצ אלא  ,ויתורוקו וייח .תוערואמ יטרפ לכ תא רפסל ןירפה
 ול .ינשו קר .דחא וק  ,רומגה .חרכהה תולובנ  ךותב ומצע תא

 המלש הנומהו --- התומכ הל הינשו .החלצומ תחא החישמ ,ותומכ

 .ןמאה רכינ םוצמצב :רמאנ םנחל אל ,ךיניעל 'תמלוב

 ,רכחמה ונינפל . ריבעמ וייח  ימימ תומלש תופוקת שלש

 תרגפמ ךותמ תוטלוב ןלוכו --- , תורחבהו תורחשה ,.תודליה תא

 -ןג, רפסה , םיקומעו םיקד ,םירחא :םיוק לש ,הפי לבא ,הרצ

 הרומ ןותודליב האירק-רפס ול שמש דלפנזור ןרהאל "םיעושעש

 ותואו "גוגרפ ןמא, ךותמ תירבעה ןושלה תא ול הנקה ןויצ-בבוח
 + אלא רוע אלו ,םלועל ול שרא תירבעה ןושלה תא ;"םיעושעש-ןג
 : ודוע .("רורס,בו עשוהב שוריפב בותכש ומכ ,הנומאב ול השראש

 ,"םירמאמ,ו 'םיריש, בתכו "ההורב הפש,ב ףתתשה רבכו םימיל ריעצ

 ריתעל .הרישב ןאכמ) "םלוע רע  "םיזונג, וראשנ לאל הדותש,

 ןיב תורכמ ול ויה .םימיה םתואב  ;('תוזינג, = יאצומל --- אובל

 ןולבלב הקורח ךמסב אלו החוהפ דויב .אקור) .תוטסאיסאנמיגה

 ,םירישה הא  וליפאש דע ,ךכ-לכ .לודג = זא היה ונורכו א חב

 -לע ,הנש םירשע רחאל ,התע רכוז אוה ,ויניעב ורשי אל רשא

 ,םהל הפי התיה "הזינגה,ש ,"םירמאמ,ו "םיריש, בתוכ ודוע ;הפ

 ;ןליבשב םירעשה לע קפדו םירחא לש םחור תוריצול  גאד .רבכו

 ,תועְרב .היה .ףוטש . ;הבורמ תולעפתהב עיבָמ היה ויתוחכוה תא



 ,אוהש םושמ- קר. רומלל גרבלריהל אב יקסבוחינר'צ יכ דע ,ךכ:לב
 ,רבחמה ,אוה  רזח = ךכ"רחאו  ,גרבלדיהב  כינ וא רמל ,רבחמה
 ...םש זא אצמנ יקסבוחינר'צש םושמ קר הנאזולל אציו

 ,היפרגויבוטבאה לש :התובישח רקיע לא םיאב ונא הזבו
 ונא אוה -וייח .תוערואמ רופס ךותמ = .רנזולק ר"רה -בתכ .רשא
 םידחא לש םהיתורוקו - םהיתוערואמ .לע םנ .בנא .ךרד .םודָמוע
 לע =- דוחיבו .,יקצינבר - ,םעההרחא ,קילאיב ,ןוגכ = ,ורוד :ינבמ
 תארקנ ,הארנכ ,הז םעטמ) יקסבוחינר'צ לש ויתורוקו ויתוערואמ
 אל ןאכ סו : ."יקפבוחינר'צ לואש, תועט י"פע המצע היפרגויבה
 קר יקסבוחינר'צ לש ותומד תא טילבהו ותלסממ .רבחמה הנ
 , םיטעמ תוחלצומ .תוחישמו םיקד םיוק ךותמ |

 תכתוח התיה הרכשבו תדקימ התיה יקסבוחינר'צ לש ותָבָה,

 תוברב ושענש דע ,טוחב ןתוא תרשקמו םידוליה לש םהינרפצ תא

 לא התריטפ רחא חינהל התוצש ,הכורא תעלקמ ןיעכ : םימיה

 ותומכש, ,וילע םידיעמ :הקבוליאכימ ירכא --- ויבא :ן"הנורא . ךות
 ודועב ,ומצע  יקסבוחינר'צו ,יםכלשמ ןיב אלו ונלשמ ןיב אל ןיא

 תערמ אלש תואבנמ ,ותוא תובבחמ רפכה תורענ ויה ,רענ ןיירע

 תא .בותכל אוה ריתעש ,יפוס םש לע "חולמ ינו, ול תוארוקו

 דוסי, יקסבוחינר'צב רכינ היה הלחתמ ,"ולופא לספ .חכנל, .וריש
 םנמא .,"תורכזה רוסי, וב  רבגתה טעמ לדגשכ לבא, ,"תובקנה

 תורופיה ינש םיברועמ --- רבחמה ונרמלמ --- רומנ = ררושמב,

 ןימ רמולכ ,"הזב הז -- "תובקנההדופי,ו "תורכזההדוסו, -- הלאה

 הינפ תא הריאה החלצהה לבא .ונילע אל ,אוה םינינורדנא

 ליחתה "תורכוה"רוסי,ש ןויכ .ללכה ןמ אצי. אוהו : ,יקסבוחינר'צל
 "דוסי,ה תא חצנ ףוסבלש רע ,קספה ילב רבגו ךלה ,וב רבוג

 הזה"םוקמב אקודש ,לבח)- ,וו"םירמ  ,תינוי המלע-ירמגל-םדוקה == =
 ,ייווה -ינש ירחא הדוקנ גיצהו ידמ רתוי ."םוצמצה"רוסי, .רבג
 הקישנל .הבונג .הקושנ ןיב,ו ,ררושמה לש ומולחו - וגיגה התשענ
 וחמצ . רתסב-ןויארל  רתסב-ןויאר ןיבו = ויריש זא = ודלונ .הבונג

 הרוצה תא טילבהל ,הז דוס ןמאל קר הלגתמ עוריכ) "...ולשבתנו
 א5 -.וו . םירמו : (,תורוקנ -- םגו .תוחישמ | ,םיוק ךוהמ רצ .אוהש
 00 רפסמ .ןיאו ךכ-רחא יקסבוחינר'צ בהא הברה, .  הדיחיה . התיה
 אל :ופתכ לע בכור היה רומא, .'הבהא ול ואיכהש ,תומלעל

 % ..,המוקמ לע השרח האב רבכו -- ףדנתהל תחא .הבהא הקיפסה
 הואנ,ה ,יהנטקה הפוצחה, ןכטק ,"הפואה תב,  ,"תרפוהה ןכנל,
 לבא, "..ווה לשמ א לו וארבנו ויה -- דועו ,דועו "גרובסלידמ
 + + "היפנכ .וכרחנש .רע--רנה .ביבס .הלילה-תרופצ הבבסו .הבבס

 תא םצמצל עדויה ,ןמא לש וחכ לודג המכ ,וארו .ואובו
 תורשונ  .תוריבסמו  תומיעטמ תודוקנ דוע  .רומגה תולובגב .ומצע |

 לשומ אוה -- הנהו ,רבחמה לש ולוחכמ לעמ םינמק םיריפסכ <

 ןמוה וישכע אלו טוקמה ןאכ אל, : רמואו "עצמא,ב קיספמ ,וחורב
 םכב אצמיש רשפא םנמא ,'וכו ,"בושחה ערואמה לע רבדל
 םידומע םא יכ ,ןאכ אל .ומוקמ הז "ןאכ אל,ש ,רמאי רשא ,שיא
 ותנוכ .התיה וז אל ןה .העט יכ  ,רמואה עריו ,ןכל םדוק םידחא
 םירפפמ םיטושפ םדא-ינבש ,םירבר .םר לוקב רפסל רבחמה לש
 ההיה .רבחמה לש ותנוכ | .ןזואל הפמ קר םייח םישנא לע םתוא
 ירבעה, ,"ןוילעה .ירבע,ה לש ותומד תא ראתל -- ירמגל תרחא
 ונויגה חרכהב | רזוג  ךַכ -- ,הז םופטו ,"ירבעה שיא,ה ,"ריעצה
 --,וימי לכ ףדור .אוה תוריעצה ירחאו ןקז רלונש ,םדא לכ לש
 בכור .רומא, אהי ןכ םא אלא  ,אוהש הָמ השַעיש ול רשפא-וא
 השרח האב רבכו --- ףדנתהל תחא חכהא קיפסת אל :ופתכ לע
 : , .,"המוקמ לע

 לע םימעפל יל .רפסמ חיה יִרְּבמש המב רכונ ינא וז העשב
 וא .ןרֶבב ,הנאוולב/ ,גרבלריהב רמלש ,"רועצ ירבע, ,וירבחמ רחא

 ל

 מ ןוילנ =

 ,.קוידב דוע רכוז יניא םוקמה תא ,הפוריאב תרחא הטיסרבינואב
 הב שיש  ,הטקוש הריעב ,שיאה רלונ לסכיוה וא הָיְליַוה .תודנ לע
 םויבש ,קיתע .תסנכה-תיבו תושררמ:יתב : רפירה  ,"םירדח, םירשע
 תומה יפנכ קשמל קחונמ קוחצב םיבישקמה  ,םינקז .וב 'םיללפתמ
 שיאה לע הרבע "רדח,ב ,ותמ רבכש םיתמ---הלילבו .,םשאר לע
 קש "רדח,ב .ועבטמ היה \ דימתמ  ,ותורחש --הבישיבו ,ותודלי
 םירפס לע -- הטיפרבינואבו .,ארמנה .לע-- הבישיב ,שמוחה לע
 , םדא לש ויניע רואמ | תא תולטונ תינטקה םהיתויתואש ,םיזעול
 ,דופ ול < הלגתנ  ,הטיפרבינואהל  הבישיה ןיב  ,םותניבש אלא
 ,םלועה ןמ םג םא יכ  ,םירפפמ קר אל תונהיל םדא בייחש
 תוצוענ ויניע .ויהשכ = ,םיקרפלו .האנה רינה ןמ: ,האנה ןליאה ןמ
 ,םינטקה םיזעולה םירפסה לש תונטקה תויתואב הליל .תוצח .דע
 ץפוק היה ,םלועה - ןמ האנה לש: וז "הבוח,ב םאתפ רכזנ היה
 ,הצוחה אצוי ,החנמ תלפתב רכזנש ,םימשדארי ידוחיכ ומוקממ
 היה = ךכ -- שוגפת םאו, ."הפיה .עבטה, ןמ הנהנו--רורפג תיצמ
 םירפס ויתוחור עבראמ | ףקומה | ,ידוהי---ורופס תא םייסמ ירכמ
 ,םלועה ןמ האנהה | תבוח לע .תובהלההב רבדמ אוהו ,תולגמו
 ההובנ רברמ אוהו ,רעונ םעט ורצוי ומיעטה אל םלועמש ,ידוהי

 ותואש ,  תעדיו---,םינושמ םיעבצב הראתמו תוריעצה לע  ההובג
 ,"רורפגה ריאל םלועה ןמ הנהנ היהש ,ירבח .אוה אוה ידוהי

 ונבוחרב :שיא ותוא אוצמל יריב התלע אל ןיידע :ינא הדומו
 ,םינמיפה  םתוא .םהב שיש ,הלא לש םרפסמ ידמ רתוי לודנ
 ,..ורבחב ירכמ :ןתנ רשא

* 

 םינש ינפל רוע :.הלאשה םנמא איה  תאז --ריעצה .ירבעה
 5ש הרצואו .הלובג ךות לא ריעצה ירבעה םינכי אמש ,וששח תודחא
 החונ : תויהל .הלוכי הניא ,"םינקז, חור : ,ונתורש ,םירבד תוההיה
 סינכי = ,חכשנש ול האנ ךכו ,הז ששח הכשנ רבכ וישכע ,םהמ
 ,שדח יששח לבא .םינכיש רבלבו ,םינכיש המ ריעצה ירבעה
 אל .אמופל | אבל,ו בלב םסות ,ןושארה ןמ רתוי .הברה השק
 אמש וא ,ונכותב יוצמ סופט אוה ריעצה ירבעה םא :"אילג
 רלפמסכאו רלפמסכא לכ לעש ,תואיצמההרקי סופט ןימ השענ-אוה
 ..אוה םינורחאה ןמ אל .םא .,ההותו דמוע התא ונממ

 שיא ןיא הרורב הבושת הילע : בישהל , הלאשה איה תאו
 לע הבושתל רמוח ףסאנ .םש ריעז הפ ריעו םלואו ,לוכו ונתאמ
 תוימיספל  ארוקה יל .בושהי - אנ \ לא --רמוחהו .וז הרומח הלאש
 ינש ,לשמל ,ירה ,ללכ תחמשמ הבישת ונל .אבנמ וניא -.-. חרתו
 ברקב תוחוההה בצמ, :ץכ ,מ 'הל רחאה ,ןאכ5  םיכטששה םירמאמ
 יוואנה,ב  םפדנש | ,"הזה - ןמזב : םידוהיה | םירוענהדינב
 ;יקסניצשל ףסוי 'הל ינשחו ,("דניירפ,הב םג ותצקמו) "דאחסא וו
 ץכ "ה לש. ורמאמב .."דנ יי-ר פ,הב ספדנש :,"ונלש םירוענהדינב,
 תכרעמ = הכרעש  ,הטיקנאה | תואצות | יוארכ * וטלבוהו = ורדסנ
 חשראווב םידמולה ,םירוחיה םיריעצה .ברקב הנש ינפל "דניירפה,,
 תושרדמדיתכב םגו  םונוכיה  רפסדיתב לש | תונורחאה .תוקלחמב
 480 לע .ולבקתנ  תובושתו הלאש-תונוילג ףלא וחלשנ ,םינוילע
 חרכוה םינוש םימעט ינפמ :,הטיקנא לכ יבגל ראמ :ןוגה טנצורפ---םהמ
 רוסי .לע אופיא בתכ ורמאמ תאו ,תונויקג םישמח לופפל רבחמה
 םיריעצ םידוהי תואמ | עברא תאמ ּולבקתנש ,תובושה
 .תחא ריעב םירמול ה ,(16--18 ינב םָבּור)

 הלאשה לע תובושתה רודפב חתופ ץכ 'הש ,רברה ןיוצמ
 טעמכ איה וז .הלאש תולאשה ןוילג ףונבש י"פעא .רמשה רבדב
 ,וז הלאש לואשל - ,הארנכ .,וש יבתה .הטיקנאה .יררפמ .הנורחאה
 לבא = . חְנוְרחאְב הוגיצה .ךכיפלו ,םילאשנל .ןובלע הב שי יאדוש



 תורחאה לכש > ,תידוסיה :אוה וז הלאש "יב ,וחיכוה .תובושתה

 ,ריעצה = .ידוהיהו רוע הבילעמ וז הלאש ןיא יב  ,הכגל תולטב
 ,החונמב  הילע בישמ ,רמשל טרידנק ומצעב  ונניאש הז .וליפאו
 ,"תערהד בישיו ןויגה, ךותמ

 תוחפ רמשל םיפחיתמ --- = ,ץכ 'ה בתוכ ---' , תטלהמ | הלולשב,

 ---טלחמ בווהב ,(תובקנ 45,896 , םירבג .84,3"| ) םולאשנה לש םתיצחממ
 םיקירצמה --- ,סורתונה | ,(תובקנ | 79[ םירבג 4,099/) טעומ :טנצורפ

 =- ,דאל אלו ןה אל םורמוא סניאש וללהְו  יאנתב .םימושאמה ,יאגנחב

 ךירצ םלואו . רבדב  םיקפקפמ םהו םדיב ןוידע היופר וז הלאש תמאב
 5|7,8%, םיקורצמ 19,19| ) יבויחה טחיה רצל רתוי הטונ הז קופקפש ,םיעטהל
 םימישאמ 17,59ןט) ילילשה םחוה רצל רשאמ (ואל אלו ןה אל םהיפב ןיאש
 רפסמ הב ור מ  םישגה ברקבש ,הזל םג בל תתל יואר ,(יאנתב
 רשאמ (יאנתב-21,29/ , טלחמ בויחב 79|) 3 ו י ח ב רמשל  תוסחיתמה

 ה לי ל ש ב תוסחיתמה רפסמ ט ע ו מ ו (4/990=ו 179|) םירבגה ברקב
 + "(18,69| ו 48,39) םירבגה ברקב רשאמ (15,ם0|0-ו\ 0/46,5%)

 לוגחש , קפס לכ ןיא , דמשל םיטונה לש םליג לע םג רומעל יואר,

 16--18 לשו םורבגל םונש 18--20 לש אוה הזל עגונב = רתויב ןכופמה
 תריזבו ןוילע שררמהתיבל חסונכה תולח הזה .ליגבש .םושמ , תוכקנל םינש

 --חרשע הנומש ינבמ : דמשל םימוםירועצה .ברקב יב ., אצמנ . הרווראק
 בהקב 160% דע---םירשע יגבמו = 849---הרשעהעשת | ינכבמ ,%

 תונבמו 49%6---הרשע-עבש תונכמ , 88,89|---הרש ע-שש תוגבמ : תוריעצה

 + "28,6%|---הרשע"הנומש

 ,םה םישודק ונ לש םירוענה-ינב ;ונבלב ונרמא ונחנאו

 תופיאשו םירוהרה ,םינוילע םילאידיא םיגופס םלוכ ,םה םירוהט
 הלא ורבעיו וחש : רמאל םינקזה לע וניוצ ונחנא . םיקדה ןמ םיקד
 תא ןיבהל ,טולקל הלובי איה ןיאו איה ההק םכהנשה יכ ,םכילע
 ,םיקדה ןמ םיקדה .תופיאשהו םירוהרהה ,םינוילעה .םילאידיאה
 ,וניארש העשבו . םתוא םיאלמ וניתוריעצו וניריעצ לש םהיתובלש
 ותרוה לע םילודג םיעונענ יניתוריעצו ונירועצ תא ופקת םאתפ ייכ

 םישודק וללה םיעוגענה םנ : ונרמא ,"בוהצה איבנה, לש  ורפומו
 ירהו .םיהלא ישקבמ לש םיעונענ אלא ולא ןיא ,םה םירוהטו
 ונישורק, לש םכל ךות לא וכרד טיבהל ןטק קרט וגל םיחתופ
 ליגה, קרסה םתסיו רוזחיש בטומ ,טיבנ אלש בטומ---הנהו ,"ונירוהט

 ,םינש 18--50 ,10--1% לש אוה רמשל ענונב רתויב ןכוטמה,
 .י.'הרייראק הריחבו ןוילע .שרדמ-תיבל הסינכה תולח ואש םושמ
 --,"םיקירצמה, ןמ דחא בישה ךכ -- ,םירמושמה לא סחיתמ- יונא,

 ..."םידוהיל םירתי םידחא תומוקמ הטיסרבינואב ונפש ,םישנא לאב

 ,"קדה ןמ .קדה, רוהרהה ,"ןוילעה, לאידיאה והז
 ;"דניירפ,ה לש הטיקנאה לע ובישהש ,וללה :ורמאת אמש

 ,עודיכ .,הרבג  ןילופבו םה ןילופ = ינבש םושמ  ,הזל הז םימוד
 ורמאמב יקסניצשל 'ה איבהש רמוחה ירה ,יוכו 'וכו היצלימיסאה

 תחאב םיטנדוטס לש תידוהי הינולוקב הטיקנא 'הכרענ | . רכזנה
 דוטס 190 תאמ תובושח ולבקתנ ,(?ןכנימ) תיברעמה הפוריא ירעמ

 הנהו ,היסורב םינוש תימוקמב ולדגו .ורלונש ,םיטנד

 לב טעמכ , רמולכ , םיטנרוטכ 192 ובישח דמשה רבדב חלאשה לע,

 הלילשב--.194  ,בןיהב רמשה לא םיסחיתמ המ שיא 58  .םילאשנה

 30" ןמ .רתוי : ןכבו ,  (תוללובתהה תא םהמ םיבר םיבבחמ םוקמ לכמ)

 , אטח יורק המשה ןוא םהל יכ , עידוהל בלה-ץסוא םהל שי םירוהי םיטנרוטס

 ,.."ןנויחב תולגהל תוכזה ןל שיש , יעבט ןווזח אלא רמשה ןיא סהיניעב וכ

 -- .,קדצב .יקסניצשל 'ה .ףופומ .--- +, ךתוא - תפקות תבצע,

 םירמושמ םה .הלא ןה .דחאו רחא לכ בישהש תובושהה תא ךארקב

 וי ילע ופב םידמושמ ןיידע םניא םא ,ח כ ב

+ 

 ,.+ "חכב .ונירמושמ, לש .ינחוהה םרתסלק .אוה .המו
 םושבי םירפסמ י"ע ורמאמב .ץכ 'ח .חיכומ--םיאוה ונא לכ תישאר. .,

 תוינוניפה םעה תוררש .לש םידוהוה םירוענההינב ב 1 ר ש--,םימיבחמ .לָבא

 ,תיב ב--ללכב הזכ ךונח םילכקמ םה םא -- ירכעה םכונח תא םילכקמ
 תטלבנו תכלוה ,תיכב .םא יכ רדחב אל דליה תא ךנחל וז היטנש--תינשו
 תיביב וכנחתנ ,לשמל ,םירשעו הרשע-עשת ינב םיריעצה ןמ= .רתויו רתוו
 447,196 56,298,  תיכב ודמל רבכ ז"פו ן"ט ונבמו 281 |[ ,28,49/8 קר

 . הנשל הנשמ לדגו ךלוה םוירבעה םידומלל לוזלזה םחי יב: ,םיאור :ונא דועו
 םורשעו -תחאו .םירשע .םיתשו םירשע ינכמש רועב : תקפופ הנואש הולע ךותמ

 רומלת ורטל ז"מו ו"ט ינבמ הנה 31,3%0--ו 90,990 6[80%,  רומלת ודמ
 בכ .םירוהיה םירוענה.ינב .ךותבש אלא רוע אלו , 19/8[ ,21,6 |6 קר

 וקסע אל רשא ,םיריעצ לש (0|17,6 דע 6,896 ןמ) .בושח  רפסמ אצמנ
 הז .ןויזחו .ירבע .ךונח םר ש = , אופיא ,ולבק אלשו ללב : םוירבע .םידומלב
 רומאכ :,תובורמ ןברקבש) תונבל עגונב תא ש ר תי ב רוע הנשנו .רזוח
 ..,"(אבא--.םינבה ברקב רשאמ "חכב .תודמושמה,| ,הלעמל

 ברקב תירבעה ןושלהו םיירבעה םידומלה לש דומלה בצמ תא ,ןכבו,
 ןהז ןפואב הרצקב םכסל רשפא ,רפסה-יתב ידימלת ,םידוהיה םירוענה-ינב
 םידומלל בל םישל םיפיסומו םיארוקו ,הומ תוחפ רוע םיעדוי ,טעמ םידמול
 ...תותוחפבש התוהפ ה מב השדחה תורבעה תורפסלו הלאה

 םידוהיה םיריעצה םא ,ללב וניניעב אלפי .אל הזכש "ירבע,, ךונח יפלו,
 לכו. םמע .ןיבו  םניבש רשקה תא הלודג תולקב םיערוק  םימלפורמה
 םידמושמה בןיש ,הבושתה התואב תמאה ןמ הברה ןיא םאה ...ויתורוסמ

 םג לארשי םע ןיבו יגיב \ ןיא רשק, : רמאל , םשפנל םימוחנת הב םיאצומ
 ילבכ תא קר רבוש ינא אלא ללב ובווע ינא ןיא תמאבש ירה ,תאו ידעלב
 ..."םייחב יתודיתעל םיקיומה  ,םיימשרה םילבכה ,"רינ,ה

 הלקנ לע ונלובגמ תוגהל םירמוא .תאזה הלודגה הרצה תאו
 םהיניעו םיבהוצה םהינפבש ,םירשואמ םדא-ינב םלועב שי
 לכה תא ןה ,םימוחו םישנרתמ םתא המל, : רמאל בותכ תוריאמה
 'לכהו  .,הנוכמל .ש ד ח .ןטק .לילפ ןקתל .קר = ךירצ ,אפרל רשפא
 ןטקה לילפה .ותוא : םה םירשואמ םישנא ."םולשב ומוקמ לע אובי
 ' םתנג  תוגורע ןיבו .םסיכב דימת ,םה5 ןמוזמו ןכומ שרח ה
 ,- ךרי .תא-.חלש ., םלועבש + תולחמ  ינימ לכל םיבשע :םילדג הנמקה

 ,.הנוא ולאכ---הלחמהו ,שורדה בשעה ירהו ,ןטקה בנשאה ךרד
 ותורלי ימי .תישארמ ךנחת>ל ללכו ללכ :ךירצ .וניא ריעצה ירבעה
 תא רמולכ ,תונושארה ויתועפשה תא לבקל ,רומג .יר ב ע .ךונח
 ירבעה ;תייובעה הרותה ןמ ,תירב עה ןושלה ןמ ,תועירכמה
 לע תצקמב פיהכל רֶתַול ללכ םיבייח םניא ויתובאו ריעצה
 ידכ ;םיירבעה םידומלה לע רתול אלש ירכ  ,םייללכה 'םירומלה
 = "הדובע ללכ = השורד  הניא םיריעצ םירבע לש רוד תולגב לרגל
 = ןיא .יוארכ תישענ איהש העשב וליפאש .השק  ,הרחוימ ,הבר

 ..,תיי פור ,היטמיתסרח :שרח ןטק לילפ שי .  החוטב .התחלצה
 םירפיס לש םהיתוריצימ םינונה  םימוגרת הב שיש  ,ידוהי הנכתש
 ; לארשי עשוי ,\ וז היטמותסרחב ירבעה דליה :ארקי ,'וכו םידוהי
 .לש השוריפ תא 585 רמונ "דניירפ,הב [| 'ה ראבמ הפיו

 % , : :וז "העושת,
 =ינב לש םלמע לע םיסחה וללה  םיבוטהו םילודגה םידוהיה ןמ,,

 טהמ -- ,  תורז תונושלב שא תאו  םבילע:םולש תא םהל םיאובמו נירוענ

 < תידוהי דומלל = בויח לכ ןיאש ;הלקו | החונ .תודהי = שיש , ונורועצ .ודמל

 הפיקה תישענ תוחונהו תולקה תלאששכו = , הדעלב .םג- םיוקתהל רשפאו

 המ ,'ישזאב-ןאקאז,ה תא םג םיפטושו םימה םיאב ,רתוי רוע תינעבתו

 תאו הרומה וא ברה ףולחה תורפפה תא ,  ברה ףילחה ןושלה תא ?  שער

 ,.."תוחונהו תולקה םשל ךרוצ שי הוב םג -- , ומצעב רועצה ףולחמ תרה

 "לא אוה ןווכמו \, 'ה לש ורואב אוה הפי םנמא ...מה

 יכ ,האריו ,דחא רעצ דוע ומצע ₪. 'ה אנ דעצי םלואו , תמאה

 .םכילע:םולש תא .תערלו רומלל רשפא הכותמש ,היטמותסרח םג
 :?ידכ ,רתוי וא  תוחפ "ןוגה, יעצמא אלא הניא ,םר ו קמ ב שאו

 שי" םיכרד יתש קר אל יכו ."חונו לק, תודהיה רומל תא תושעל

 ,תירוקמ תודהי ,החונ הני או הלק הנייא ש תודהי וא : ונינפל

 םילילסה  לכ--!או ,החונו הלק תודהי וא . ןתי ר בע תורהי

 -ומוקמ לע .אובי לכה,ש ידכ ,הנוכמל םירשכ םישדחה םינטקה

 7 2 : + םולשב



 ודובכב "ענפ,  ,"אימערוו 'וואנ,ה לש ןינָבוב ,רומח .ןב םה
 התשע יז "העינפ, יכ ,עירומ "ןמז ה, לש" ורפוסו ,קילאיב לש

 ,ךכ-לכ .לודג םשור גריברמפב | םירוהיה = םינקסעהו םירפוסה לע = =
 עבתת איה יכ ,תיסורה .היצנגילטניאה ינפל עיצהל םירמוא םהש רע
 ובש ,"ןמזה,- לש | ופוג  רמונ .ותואב .,.קילאיב לש ונובלע תא"

 הבשחמ יכ ,קדצב ונוהמת תא .צ - 'ה עיבמ ,תאזה העיריה האב. =
 םבל לע םנ המו .בושיה ןמ םישנא בל לע תולעל הלכי וזכ הנושמ 5
 יאימערוו .וואנ,ה תכפוש םוי םוי הנה ,תמאבו .םירפוסו םינקסע לש =
 םתומכ ועמשנ אל ןיידעש ,םיפודגו תופרח לארשי םע לכ לע = *

 ,תשרודו ןותע ותוא .לש היפונכה : לכ  תדמיע .םוי : םוי ; םלועב -
 .השחמ תיסורה היצנגילטניאהו-- ,םידוהיב הרומנ הילכ השעת יכ
 וידי תא טשפו ,ותציחמ ינב גהנמכ ,הרכשל התש ,םח אב וישכע
 ?באוש ול תויהל יארכ וניא ,םח ,אוהש ,ימב .עוגנל רמאו תומהוזמה
 םהו םירפוסהו םינ;פעה | ושנרתנ  וישבע --  ,םיצע"בטוחו \ םומ
 ךירצ .העידיה לעב םהל סחימש .רבדה תא תושעל םירמוא

 .שממ. הב ןיאש העיריב םעפה לשכנ "ןמזה, לש ורפיס יכ ,תווקל =
 י"פע םאו :,םתוא ארוק וניא ןוגה םדא = ,ןינרוב בתוכש ,םיִרבְר
 .ול ךלוהו .םהב קקור .אוה ירה ,םתוא ארוק אוה .הרקמ =

 ,קרמיינ דוד ריד 'פורפ |
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 . תיִרּוטְסיִה-תיִזִפְטְמַה םֶלועָה תַפקְשַה
 ירא ת/ םיינושארה  םיראתהש | ,ונל .אצוי הזמ םג ירה =

 םיראתה ןיבו םניב הושה רצ ןאכ שי רחא רצמש ,םה םיני ביה
 ,םיישעמה םיראתה ןיבו םניב הושה רצ ןאכ שי ינשה דצמו םווגשה = =

 םיראתה רבד .לע יולה לש  םיירקעה וירבד תא ןיבנ ךכ ךותמ
 1 (ןבכ'ב = בימי

 םה ,שרופמהמ ץוח ,םלוכ ארובה תומש :רבחה רמא, ,
 םיישעמה םיראתה יכ ,תויסחי רמולכ) תוילפט תוינבתו .הודמ =
 תוחקלנ ,(רקחמה לש וניערג .אוהש המ" ,םייסחי םג אליממ םח

 םוחר ארקנ , וישעמו ויתורזג (תבסבה) יפכ ול םיאורבה .תולעצהמ
 * ונינע עורל וילע םימחרמ םדא ינב ויהש ימ ןינע ןקהמ אוהשכ"
 (םתתמא רשא) םתתמאו ,הנינחהו םימחרה ארובה לא [המה] םיסחימ

 ךרבתי ול .יואר הז ןואו ,עבטה תיימהו שפנה תושילח \ ונלצא =

 הנתשיש ילבמ רחא םדא רשועו רחא םדא  שירב רזונ
 םיאור :ונחנאו] רחא לע םועכי אלו דחאל םחרי אלו ,ותומצע בי
 ןינדו  ,ןינידב םתוא ןילאוששכ ,םדא ינב יטפושב [וליפא] הזכ
 ,[םיבייח םירחאו ןידב םיכוז םישנא ויהיו ,הרותה תבייחמש המב

 לא, םעפו "ןינחו .םוחר לא, םעפ וימושר תניחבב ונלצא בושיו
 לא  הדממ הנתשמ  וניא ךרבתי (אוהש רועב:) .אוהו ,"םקונו .אנק
 , םיישעמה םיראתבש ינינעה ישוקהב קסוע יולח .ןאכ דעְו הדמ
 ,הלא םיראתבש ישורפה ישוקב קוסעל יולה ןוכתמ םיאבה וירברב

 תודמה :יכ .,רבר לש וללכו [השדח תוקלחתה עיצמ אוה ןכ לעו <
 הנייהתש ,םיקלח השלשל | ךרבתי שרופמה םשה יתלוז] תוקלחתמ
 םגרתל ךירצ : , היריתאת , יברעה .יפל .תוישעמ :(םהופ

 תא םג :אלא .תוישעמה גשומ תא קר אל ללוכה אטבמ ,"תוימשר, =

 5 +88 רמונ "םלועה, 'יע (<

 ל לוס רע

 וא :,(יסחי םג .אוה אליממ ישעמ ראת 53 יכ ,םחיה גשומ
 --חשעמ וא הלועפ םהב ןיאש םייפחי םיראת רמולכ) תוי ל פט
 ענונב הנהו ::רמולכ  תוישעמהו .תויללוש וא  ,(הטמל ןיע
 ם י ע צ מ א ב. ונממ םיאבה םישעמהמ |הנה] תוחקלנ (תוישעמהל
 םוחר ,"םמורמ ףא - ליפשמ ,רישעמ ,שירומ, ומכ ,םיי יע בט
 ומכ ,תוילפטהו .םהל םימודהו ידש ,רובג ,םקונו אנק .,ןונחו
 תוממורמ [הנה] תוחקלנ ,אשנו םר ,שודק ,ללוהמ , ךרובמו ךורב
 אלו יובר ול םיבייחמ םניא ,תובר םה םא ,הלאו .ול םירבדמה
 דחאו (אצמנ:) יח .ומכ ,תויללושה לבא .תודחאהמ ותוא תואיצומ
 ,םכפה ונממ לולשל ידב ,הלאב וילע רפוס ,ןורחאו ןושארו
 ונחנאו ... םהמ םיניבמ ונחנאש ךרדה לע הלא ול םייקל אל
 ךררה לעו | ...תומה ראת ונממ לולשל ,יח אוהש ,וילע םירמוא

 תודחאה ול םייקל אל ,יוכרה ונממ לולשל ,דחא רמאנ הזה
 ול םייקל אל ,תורחאתהה לולשל ןושאר ןכו . , ,ונלצא תנבומה
 .הלכתה ול םייקל אל ,ןוילכה ונממ לולשל ןורהא ןכו ,הלחתהה
 הברתמ אלו ודובכ :םצע לא : תוקבר םניא הלאה .תודמה לכו

 תוריציה םה .ךרבתי שרופמה םשב תויולתה תודמה לבא ,םהב
 תואלפנ השוע,ו "ארובו רצוי, ומכ ,םייעבט םיעיצמ ילבמ

 הבט עיצמ ילבמ ,וצפחו ותרזגב :: רמול הצור ,"ודבל תולודג
 םידזוח ונא ,ןאכ םהילע םיגלדמ  ונחנאש ,םירברהל] ...תרחא
 ,לכשה .םצע אוהש ינפמ ,"בבל םכח, ותוא וארקנו .., ,[דימ
 יחכ ץימא, לבא .ול הדמ לכשה ןיאו ,לכשה אוהו
 .'[ת וימ ש רה : רוקמה פ'ע] תוישעמה תודמה ןמ [אוה]

 תורתופכ תוארנ וללה תויקלחתהה יתש הנושארה הפקשהב
 -םלוכ) םיראתה ל כ .הנושארה תוקלחתהה ייפ לע :וז תא וז

 תולעפהמ | םיחקלנ, | םייסחי םה שרופמה םשהמ ץוה | ,(אעימג
 םירושק םניאש . ,םיראתה לכ רמולכ ,"וישעמו ויתורזג יפכ םיאורבה
 הומ . םייפחי םנ אליממו הלועפה יראת םה -- ,שרופמה םשב
 לכ תא המה םיללוכ שרופמה םשב םירושקה םיראתהש | ,אצוי
 אל םניאש ,הלילשה יראתכ ,םיימשר וא םיישעמ םניאש םיראתה
 םיימשר םניאש ,םחיה יראתו . ,םיימשר וא םיישעמ אלו םייסחי
 היפ לעש ,הינשה תוקלחתההל רתוסכ הארנ הזו .םיישעמ וא
 םלואו . שרופמה םשה לש ולובגל םיכייש םניא הלאה םיראתה

 בצמ תא ונחנא םירכוז םא  ,דימ ונל ןבוי ןאכבש םירבדה סחי
 ותשב יולה לש הנושה ותנוכ תאו 'םינושארה םיראתה לש םיניבה
 5ש  וניערג ןורתפל הנווכמה (הנושארה) תוקלחתההב . תויקלחתהה
 םניאש ,םיראתה לש םידחוימה םהיניגל ללכ קקזנ יולה ןיא רקחמה
 ןיבש לדבהה תא אלא םיעטמ וניא אוה ,םיישעמ אלו םיימַצע אל
 ,ויישעמה םיראתה ןיבו א ,ישוק םוש םהב ןיאש ,םיימצעה םיראתה
 יולה ןוכתמ "םלוב, והמאב | ..רקתמה ינבומ ינשב דואמ- םישקה
 ונבומב םיראתה רקחמ לש םירקעה ויאשונ םהש ,םיראתה םתואל
 ןובו םינושארה םיראתה ןיב הושה דצ ןאכ שי .הזל עגונב .ינינעה
 ןתנ הזו =.דוחיב םהילע ריעהל :ךרוצ היה אלו ,(םיינשה) םיימצעה
 רמולכ .,הינשה .תוקלחתהה לש יינשה הנמיסל עגונב  םג רמאהל

 ,םיישעמ  םג םהש ,םייסחוה םיראתה ןיבש .לדבההל | ענונב
 םיראתה  ,םיימשר וא םיישעמ םניאש  ,םייפחיה םיראתה ןיבו
 ,םהיניבש הושה רצה חכמ םינושארה םיראתהל םה .םימוד הלאה
 ךרכב)  רקחמה לש ישורפה  ונכומב אלא  םישק | םניאש
 ,הארנ \ ,"עיפאואליהפ  ןעשיריי רעד עטבישעג, ירפפ לש ינשה
 םייסחי = םיראת | ןיבו םיישעמ םייסחי  םיראת | ןיבש  קולוחהש
 ,רואמ .הבושח  .תינויער \ תוחתפתהל .אצומ אוה .םיישעמ םניאש
 5ש םיראתה תרותב יולג ידיל תואב רתויב .תובושחה  היתאצותש
 ךלמ .ירברב רקחמה לש ונונגפ םע םכסהב אוה הזו ,  (ם"במרה
 אהתיה) ותוא .לאשש המ תלחתו, :(ופוסב 'א ןמיס ,בימ) םירזוכה

 שר"
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 יתלב .אוה הולא םצעש םשכ) תגשומ יתלב (איה שמשהש ,ונחנא =הארנש המו  ךרבהי ארובה לא תופחוימה | תודמהו תומשה לע
 ןכו ,לבשה .לצא .אוהה רבדה תקחרה םע ,המשגהה ןמ םתצקב
 םיאורהלאשה לש הזח ן ו ג ג ס ב ,"רואיבב הרותה ותיא .תקחרמ
 ונינע םה .םיראתה "תצק, קר : הבושתה לש הלצ תא רבכ ונחנא
 ןבומב  ,םינבומ ינשב אּוה ןווכמ ןורתפה\ ,רקחמה לש ישארה
 ,ישו רפה רמולכ ,הרו תח ןבומבו ,יני נ ע ה רמולכ ,לכ שה
 םצע ידי לע :ןאב יולה לש וירבד רדס אוה ראובמו יולג וז הראהב

 רבכ עגנ הלועפה יראת ןיבו .שרופמה םש יראת ןיכ תוקלחתהה
 ןיבש .תורגנתהה .יפוסוליפה ונבימב רקחמה לש ופקיה לכב יולה
 םהש הלועפה יראת ןיבו ,ישוק םוש םהב ןיאש םצעה "יראה
 תא םגו רקחמה לש וניערג תא תחא תבב הלגמ ,םישק רתויה
 .םצעה יראת לע הלועפה יראת תא דימעהל ךירצ : ונורתפל .ךררה

 יראת לע וירבר תֶא םידקהל יולהל ול היה בוט ונמעט יפל םנמא
 ('וכו שרופמה םשב תויולתה תודמה לבא, :םירבדה רמולכ) םצעה
 ("םהב הברתמ אלו, דע---'וכו רבד לש  וללכו,)הינשה תוקלחתהל
 ןיא םיימצעה םיראתהש = ,ונל .תוארהל ןוכתמ יולה .תויהב םלואו
 תא החוד אוה ירה ,ישירפה ןבומב וליפא ,ישוק םו ש םהב
 ישורפה ישוקה תא ראבמו ךלוהו תוקלחתהה לש ינשה רצה .רואב
 המ לכ תא ראב רשא ירחא קרו .הינשה | תוקלחתהה ירי לע
 ןבומב שרופמה םשב םירושק םניאש םיראתה .לע ראבל ול .היהש
 יתש ןבומב םצעה יראת לע רבדל אוה בש זא ,תויקלחתהה יתש
 תצק אוה ךבוסמ יכ םא ,הזה ררפהו ,תחא תבב תויקלחתהה
 םג וב שיש אלא רוע אלו ,אוה רשפא א"ה  ,ונא ונמעט יפל
 תמאב איה תסנכנ הנושארה תוקלחתהה :ינולודותימ ןורתי תצק
 תא תונשל ךרוצ :היה אלו הינשה תיקלחתהה לש לודנה הפקיהב
 . המצע ינפב תוקלחתה לכל ,םימעפ יתש םיימצעה םיראתה רואיב
 ירפד לש וללבו, אטבמה ירי לע רברה זמורמ .יולה לש ונושלבו
 ,.(אעימנ) "םלוב  תלממ ףיקמו ללוב רתוי .אוהש ,(הלמנלאבו)

 הניא ,רדס הב שי יכ םא ,םגמא ,תאזה האצרהה ךרד
 רקחמ לש ותיחתפתה תא עדויש ימל םלוא ,הכרצ .לכ הריהב
 ותנוכ .ךות לא. רדוחו .יולה ינפלש תירוהיה היפופוליפב םיראתה
 ומכ ,ךכ לכ. םיכבוסמ :םירבדה :ןיא ,םינודנה וירברב יולה לש
 יולה לש  וכרד איה ךכ אלה . חנושאר הפקשהה יפ לע ואריש
 ןונגסב ןודנה .רקחמה לע וירבד תא חותפל  ירזוכה רפס  לכב
 רחא םוקמב םיאבה וירבד לע וכמסב ,טעמ הפוכמ לבא םצמוצמ
 וירבד לע .יולה ךמוס ונלש ןודנב . תוכיראב ןינעה תא םיראבמו
 אוה םהילאש ,(ויט--'א  ,רימ) ןאכבש וירבד תא םילשמה חוכוהב
 יולה לש ותנוכ .תראהל ונירבד תמאבו ,('ד  ,בימ) ןאכ .ומרמ
 ינשה וחוכוב .וירבד לע  םבורב םה םיכמוכ וב םינה וגאש םוקמב
 אוה ץוחנ תומוקמה ינש ןיבש הזה רשקהו , םיראתה רקחמ לע
 רקחמה ןורהפש אלא | דוע אלו ,אוה ינינעו ימינפש ינפמ ,דאמ
 תומוקמה ינשב ורמאגנש םירבדה תא ונפרצב אלא םלשו אלמ וניא
 ,םיקיודמו םירצק םה ןאכבש םירבדה  ,רכזנכ = ,וידחי הלאה
 .ינשה .חוכוב בחר רתויה רואיבה יפ לע אלא םינבומ םניאו
 ותפקשה לע םדיקה קרפב רמאנה לכ תא ףרצל ונילע הז לע ףסונו
 רקחמה ןורתפ תא אצמנ וא וא ,יולה לש תירוטסיהה"תיזיפטמה
 ,יולה וילא ןוכש םלשהו אלמה ונבומב

 ינינעה ונבומב .םיראתה רקחמ תא -וירבדב יולה רתופ ןאכ
 ידי לע יונש םוש לבופ וגיא הולא םצעש ,ו תם ל ח ה ידי לע

 ןירבד לע הזב ךמופ אוהו:,ונממ םיבבוטמה  םינושה םישעמה
 רחא םצעהו תודמה וברו, :(98%--886 'ע ,'ג ,ד"מ) ינשה חוכוב

 תופלחתהכ .,(יהלאה ןינעה .תא) לבקמה 4 ןובמה) ןועמה רובעב'
 ןוימרה הזו ..רחא (שמשהש רועב) שמשהו ,(שמשה לש) תוצוצינח

 צ +

 .םימרמ 'םָאה) שמשה התיה םא אלא ,(ךצ לכמ") .לכב 'תואנ ןנניא

 אלו .תוצוצינה (תואיצמ תא םיאור ונאש ןפואב") ואצמיו' ,(נשומ
 (תינויגהה) היארה ךררב אלא ,(שמשה) םתבס גשות (אלש רועב)
 !  םחי םיטחימה  םיעודי םיאטבמ הז ןוימדב ראבְל א שמתשמ יולה
 לבא :/המודכו ןויצ ,םלשוריכ ,םיעודי תומוקמל הולא לש דהוימ
 יִלְלכ רתויה ונבומב םירבד וב ביחרמו הזה ןוימדה לא רזוח יולה
 : (ויט ,רימ)- ףיקמו

 %- =  .בושנש ךירצו ,תודמב וננינעמ ונאצי רבכו , , ,: רבחה רמא,
 = ךא ,תחא  איהש ,שמשהמ ןוימרב רואיב ךל  ףיסואו = ,וולא
 הרוא לבקי רשאו . התוא םילכקמה םימשגה תוכרעמ \ םיפלחתמ
 ,'םימהו חצה ריואהו ,ןוימדה לע ,םהושהו םינינפה (םה) 'םלש לובק
 / םייללקה םייהטשהו תוכזה םינבאב | ארקיו ,בקונ  רוא הזב ארקיו
 ," לכבו ,הארנ רוא םהלוזו ץראבו םיצעבו  ;ןוימדה לע ,ריהב רוא
 אוה םהסה רואהו .רחוימ םש יתלב םתס רוא תוללכב. םירבדה
 "= םש , ומכ אוה בקונה רואהו ,ראבתה רשאכ ,"םיהלא,  ונרמא ומכ
 'םלשה) ןיבו ניב רשא ,פחיב דהוימ עדונ ,(הוהי + םשהמ) 'ה
 םתושפנ רשא ,םיאיבנה + רמול הצור ,ץראב  ויתואירב  (לכבש
 = = לוא רובעכ םהב (רובעי .אוהו") רובעי = ,ורואל :תולבקמ | ,תוכז
 ךלהמ לכש | ,רואיב ביחרמו .ךלוה .יולהו  ."םינינפבו םהושב שמשה
 דחוימהו דיחיה :רואה לש והלועפ | ןפואב יולה :.הירוטסיהה
 םיכירצ הזו  ,הירוטסיהה תא תועינמה תושפנה לע (הולא םצע)
 . .התיזיפטמה  ותפקשה לש אלמ רתויה הנבומב | ןיבהל | ונחנא
 " לע חוכוב וירבדמ .תאצויה הראהב :רוחיבו ,יולה לש תירוטסהה
 "אוה םדאו םדא לכ לש ולרוג . (כ- ,ח"מ) .הריחבה רקחמ רבד
 : ןוציחה .םלועב הוערואמה ןמו אוה וישעממ  הבכרומ האצות
 . = םתעפשה .תרמ םלואו |, םהינש םג הירוטסהו עבטב = ,ויתוביבס
 ןפואב היולת ריחי וא יונ הזיא לש ולרוג לע הירוטסהו עבמ לש
  ,אוהה ריחיה לע .וא אוהה יוגה לע יהלאה ןינעה לש ותעפשה
 = הרוצב אלא יולג .ידיל םהב | אב .וניא יהלאה ןינעהש | ,םישנא

 תחת םידמוע :,(ללכב הלאכ םישנא םנשי םא) םהבש תיעבט
 ידיל עיגה רשא ,םראהש דועב ,ופקה לכב עבטה קוח תלשממ
 לעמ ירמנל טעמכ אוה ,יהלאה ןינעה יולגב הנוילע רהויה הגררמה
 =, תוינו ניב .תוגררמ ןנשי ולאה תווצקה יתש ןיב , עבטה וקוח תלשממל
 ," לע :יהלאה ןינעה לש בושו .אוצר תעונתל בחרנ  רכ ,רפסמ ןיא
 וחרכ לע .הרשיה .תיהלאה הגהנהה -- ןה ויתאצות רשא ,תומרא
 ;רבכ .יהלאה ןינעה רבר לש ותמאבש רחאמו .עבטה קוח לש
 " "  אטבל וגחנא .םילוכי ,הלפש רהו ה תיעבט הריצב םג אוה םושר
 < ,דוחו וא יוג ,םדא לש ולרוג : יללכ רתוי ןונגסב הזה ןויערה תא
 5 +יולג ידול וב. אבש יהלאה ןינעה .תרמ ףקותב יולת

 < |  הולא לש ישעמה םהיה רקחמ תא רימעמ הזה ןויערה
 ! >  רקחמ ,ישארה .ירסימה רקחמה לע םוי םוי םדאה לש וייחב םלועהל
 וקלח תדמב יו%ת םדא %כ לש ולרוג  :האובנה
 :,ללכו ללכ .האובנ חור וב ןיא םא .,האו בנה תלוגפב
 ידיל אוה אב  םאו .,ופקת לכב עבטה קוח תחת .אוה דמוע זא
 הלשממ עבטה קוחל ןיא זא  ,האובגב הנוילע .רתויה .הגררמה
 "ונורתפ תא אצמ רבכ האובנה רקחמש תויהבו = ..וילע (תטלחימ)
 " ףקחמ םג ירה ,יזיפטממה פחיה לע האובנה טחי תא ונדמעהש ,הוב
 טחיה םג : ונורתפ תא אצמ רבכ םלועהל הולא לש ישעמה םחיה

 "= םחול יןיפטמ .סחי ןיב .קוליח םוש ןאכ :ןיא ..אוה יזיפממ םחי הזה
 [ "לכו ,וב רשא לכו םלועהל הולא לש וסחי לכ ,ירסומ וא ישעמ
 2 = העלות וזיא לש = תיטאה .התעונתמ | ,וב ושעי רשא םישעמה

 הָרוצ ילעב םישנאה לש 'םתרובגו .םפקת ישעמל רע רפע תלחוז

 , יזיפטמ אלא .וניא ,םתולילעב הירוטסהה ךלהמ תא םיעינמה םילודנ
 2 (אובי רוע) ו

 ל
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 מ ןוילנ < םלועה < 16 :
 - ש-א גנט תקנהבמ מש. והממשל +מטטוה ב קטש ה הנטנב השל ה יב רט

 : , ילורב עשוהי ,

 . םילשורי ידסומ לע
 .(ךשמה--.ה)

 .ךונתה יו ק מ

 ,תונמאו תוינמואל .רומל יתב םהל שיש רפס יתב :'ב הקלחמ
 : תינילרבה ("ןייארעפספליה,) "הרזע , תרבח לש רפסההיתב ₪

 (.11 .המישר)

 'צוהה ךפסמ רטפמ ש המש
 .תור ע ה םודומלה ןכות ; ותודמ תויתנשח להנתמ 1 ומוקמ ורפוה תנש .
 4 (םיקנרפ) [ תודימלתה - ס'היב

 םע דחאתנ ה'מות תנשב ,הינמרגב םיחרזאל ס"יבל הטור [ 20,000 [-- =- = הלהנהה דעו י"ע[ ר י ע ב ..ז"טרת =[ .רפסחתיב
 ךונח .תיבל רשא רפסה תיב ומיאתהל בל םימש אוהש "הרוע ,לש] ,הש ד ח ה םירענל
 רכזנש ,יטרופקנרפה .םימותיה 8 וריב ירבע ס לש  וחכ אב .םג] הפי  ןינבב ליצאה ש"ע
 םיקופסמ ויתואצוה תא .הלעמל 1 ,.תינמרנ ,  תירבע : םי רה ךוגח, דע וה[ .ולש . למל  תיבל

 םימותי ךונח ל דעוהו "הרזע ,ה [ = .םיירופיה םיעדמהו תיברע "י"אב  םימותי

 הלהנהה"דעו = < רומאה "י"אב ,המתופקנרפה
 להנמה : ושורופ "הרוע לש
 ,י"אב "הרזע, ינינע לש ישארה
 ןגפהו .דסומ 'ותוא לש םירומה
 ;ול הת לי

 ב .--הריההוה | החק ה הההה | הידור הה מה | ה הוהמש|
 םותיה .תיבש ב ,םורקב [ ,תירכע :םורומלה 7 תירכע ,םורומלה ,ל כ ותוהמ | ותוהמ ]| 0 0 0 רוע ב | .ן"פרת | רפסחתוב |
 - ,הוקתדחתפל רובעי .[ רויצ ,םיירוסי םיעדמ  ,תינמרג "הרזע, םעטמ [ השדה ה ,תורעבל

 תורענל ם"היב רובעי ,הלעמל . דירתוכאלמו לש ותחגשהבו [.רובש תיבב| :
 .םימותיה-תיב לש ותיבל . הל ו דעו

 נע שרה ₪ + ל"נה 2

 .ודחי םיכנהתמ ו םידלי , 15000 5[ = 960 .[תונבנ ג ידי לע השלשב | [ זסרת-גסרת [-יגג השלש ,3| 5
 קר םידמלנ םיד ומ ל ה לכ לש -ותחנשהבו [  תומוקמ 5 .םודלי

 + תירבעב | שרופ אל) הלה רעו .[השדחהריעב
 םידלי המכ ,ל"נה ,הנשיהו

 תורלי המכו םיתבב
 ו וו 0 ו רב דו וא

 םוש םילעמ .םגיא  םירימלתה [ ס"יב לש וול המוד  ותינבת 000 ו רלהנהה ירעוי'ע רי עב + ד"פרת רפס-תיב
 הכימת םג םילכקמ םתצק .רכש |[ םיפינכמ ןיא .הינמרגב הז ןיממ ל"נה השרחה .םירומל

 -= ,םדומל ןמז ךשמב תישרח [ םה ןכ םא אלא םורימלת .רוכש תיבב
 תיבל : בםורקב | רובעי = ס"היב [ םידוטלב תוחפה לכל םיאיקב
 פ"הוב ליבשבו ןליבשב הנבנה | למל ש"עש ס"היבב  םירמלגה
 .(7 רמונ) .ירחסמו ילאירה [ ישי  ס"היבב \ ./(1 רמוג 'וע)
 ופיפוה וישכע  .תוקלחמ עברא
 םיירבעה םידומלה לע .תישימח
 (רומלת .תצק םג .םידמלמ)
 .תרחוימ החגשה םיחינשמ

 1[ ב אשה

 לש טורובב .תוללכנ יות טוה ויתואצוה | ותינכת .תוקלחמ עברא וב שו [=- == --[ -- = ו כ תיב
 נוא םידימלתה ,םירומל ם"היב [ הז ןיממ ם"וב לש וול המוד ל יאיר,
 םילבקמ םתצקו םולכ םימלשמ |[ -.הינמרגב תוקלחמ עברא ןב | | ירחפמו
 םובורצ = םוסנכנה = םירימלתה <ם ור עט ל

)== --=]---====== | 
 ,ע"רת = .[פ"יבל הניבמ[ 8

 :םינברל

 םירענגל

 .תוגגג

 7 היפות | םרת 2 -ורועש 1

 "הירומ

 ב
 ב ףירוה = דעו .י"ע ע , 1

 - ותחגשהבו / ל |. ע

 הל ו יא תיבב 0
 ל"נה

 כ מ ו ו
 100 01 ל ידעו י"ע| = ר ו ע ב = |  .ע"רת \ ]| רפס-תיב

 רע ב
 ,השדחה

 .רובש תיבב

000 

 ,השרחה

 ,הה שדחה
 ,רוכש תובב

 קר

 7-7 160  [פ"הב ידימלת י"ע = רי ע ב 100
 , שרופ .אל)] 7 םירומל] ,ה ש דה ה

 לש :ותחגשהבו |
7 

 "םג שי םא .רובש תובב
 < ,תורימלת

 ,(תברעמה

 םידומ ל כ םיאוקב תויהל
 .למל ש"עש ס" היבב םידמלנה
 , תירבע "+ םידמלמ  ס"היבב
 ,.תוקרוט = ,.תיברע = , תינמרג
 + תיתפרצו . תילגנא

 ,תי 7"תיקלחמ יתש שי 11 .הנוכמב | יתש שי וז הניכמב
 טייל םידימלת ןיכהל התרטמ
 ח"ע  רסוהל דיתעה , םינברל
 ."הרזע , "חו היסורמ רחא בירנ

 "םינקותמה | םינקותסה | םיררח ל המוד | המוד
 תצק םג וב םידמלמ ,הלונבש
 תא םירמוגה םירימלתה .דומלת
 סנכהל .םולובי "רדחה,, ידומל
 הקלחמל (1 רמונ) למל ם"יבל
 = .תמדוק .הניחב ילב 'א

 ןיממ ם "ומ םיבל המוד ותינכת י"פע |
 תירבעהש אלא .. ,הינמרגב הז
 וב םידומלה ב ווב םידומלה ןושל איה | איה

 .םיידוסיה םידומלה תא . םיידוסיה םידומלה תא םירמלפ
 ,תירבע--םידומלה .ןושל

 "נב הכימת

 םוזנבשא םיריעצ הב "םוזנבשא םוריעצ הב .םידמול
 םהל ושכה ,רבבש , םיררפסו
 רעול--.דומלתב הנזגה העירי
 ירומ ינש םג. םיבייש הלהנהה
 == + דומלתה ידומלל הניכמה
 םינובש תובל רובעת .בורקב
 --יםינברל  ם"היב ב. -יםונברל .ס"היב לובשב |

 .התעפשה תחת רמוע הו .רסומ תחת דמוע הז רכומ
 ,"הרוע,

 בא .הכימת פג
 ..הלש ולב

 תנתונ איהו
 וניא ןיודע

 .רחסמלו םירומל .םיחתב ובונה
 הלאה םירוע ש ה תא ורסי
 תדיקשב !םנח וב  םידבועו
 תנתוגש 'רפ 400. .תוצירחבו
 ו ל םיאצוי 7

 ם 0
 ל ל 5

2 

 ול לש
 ל

 לש ול



1 
 מ ןוילג 3

, 

 ,ינמרג יופצ  םיפוצמ "הרזיי, לש םזהב לכ יכ ,ריתסהל ןיא
 התורח הניא הלגד לעש ,איה תינמרג-תודוהי הרבח "הרזע, ירהש
 תיתנשה ההאצוהה לכ תא הקיפסמ ,"הרזע, ,איהו ,המואה תיחת
 תיסנכהה) ,קנרפ  ףלא םירשעו = האממ רתויל  הלועה .,הלודגה
 ךונחל  דעוה, | תאמ תלבקתמה הכימתה וליפאו ,דומלה"רכשמ
 יבגל ללכ טעמכ | תובושח ןניא  ,יטרופקנרפה = "יייאב * םימותי
 "תואמה, הל רשא וזש ,רבדה אופיא אלפנ אלו = ,(יללכה ט'ודובה
 י'הרזע, לש" ם"הב יכ ,תודוהל ונא םיבייח לבא ,"'תועדה,  םג הל
 -דעו,ב  יכ = ;תימינפה םתוהמ ייפע ונחורל דא 3 דע םיבורק
 םגו י"אב רשא * ונירפוסו ונירומ יבוטמ םידחא םיאצמנ "הלהנהה
 תכלל  רימת * רחוב "הלהנהההדעו, שאר םנמא \.ונינקסע .יריחבמ
 תעשב | רתויב הפיו בוט ונניאש ,ליבשה ותוא ,"בהזה ליבש,ב
 שאר דצמ תוארל םיצפח ונייה תור םימעפו ,חיחתו .ןינב
 םג ןיא לבא :היחתה חור יפלכ הפיקת רתוי היטנ הלהנהה
 ,הבורמ הרמב המרגש איה "בהזה ליבש,ב וז הכילהש ,שיחכהל
 לארשי.ץראב | ךונחה תדובע תא  תינילרבה* "הרועה, התשע יכ
 התע ונל שיו ;המצעל עבק-תרובע טרפב < םילשוריבו ללכב
 הרבח לש 'הדוסימ ךונח-לש-תודסומ הברה הלוכ יייאבו םילשוריב
 הפשה | םלוכו ,םיפלאל תודימלתו םידימלת םהב םיכנחתמו ,וז

 הנמאנה הבהאה תא םבלב םיעטונ םהירומו .,םהיפב היח .תירבעה
 +וצראב יתיחתו םעה  ינינעל

 תנשב דסונ ,"ללאלצ ב, תונָמא-תוכאלמל ס"הב 4
 לש הפסכב הנקנש ,ולש ררהנ  ןינבב השדחה ריעב אצמנ ,ויפרת
 םירומה | דעו ,ץלש  'פורפה ודסימ י'ע להנתמ ,  תימואלה :ןרקה
 הדוגאה דעו לש וח כ - יא ב םה םלוכש ,ילארשי"יצראה דרשמהו
 .הטירח ,םוטח ,רויכ ,רויצ \ דומלה .תועצקמ ,.ןילרבב יילאלצב,

 ,םירחה :תישע | ,םיחיטש"תנירא ,תשוחנב השקמ ,ףסכב .תעילק

 דחוימ = הרומ םג ם"היבב שי * ..דועו .היפרגוטיל  ,םיטיהר .תעילק

 ולע וב  םידבועה | םילעופהו | םידימלתה רפסמ = .תירבעל

 עבראל בורק רע  םרפסמ עיגמ וישכעו  םיעבשו םיתאמל דקתשא

 לבקתמה ,םובסה ריחמ | ןויכנ רחאל ,תיתנשה 'צוהה שיא תואמ

 95.000 רע תולוע ,"לאלצב,ב תישענה :,תונושה תורוחפה תריכממ

 תובדנו םיעובק םירבח תאמ = תומורת -: תוסנכהה = ירוקמ (* ,'רפ

 . םידיחיו תורבח תאמ תוירקמ
 (לצרה רעי) "ןמשד ןב"ןרק, .ב דחוימ ףינס וילע ףסונ וז הנשב

 , רולבש
 :ולא םירפסממ תיארנ רסומה תוחתפתה

 שיא 100 וב ודמלו ודבע 1908 תנשב

1909 . 0 | 
1910 0 0,, 

 , 400 ךרע , וישבע
 ו ויה תוריכמהו תונמזהה ימוכס

 קנרפ 80,000 םוכסב תורוחפ ורכמנ 1908 תנשב

-,- 1909 1 0,, 
10 0 0 

 ,השראווב ,ליזאבב | ,גרובמאהב ..וכרענ ילאלצב , תי:ודעה

 ,תורחא םירעב םגו הסידואב
 בושח " םרוג  תושעהל אוח -ריתעו  ,לרגו ךלוה "לאלצב,

 תינותעה םלואו , התולפשמ התוא רענלו הרדועל :,םילשורי .יוחב
 וזיא שי הארנכ ,"לאלצב  ישעממ החונ .התער ןיא םילעופה לש
 לש .ןכרעו  ןתוהמ = לע 'דומעל חיה יואר .הז 'ביצעמ .ןויזחל  תובס

 ל ,תוכאלמה תא םורמליש םירומל .םיקוקז םולותתמה 8 ₪
 ,וח למוח םילקלקמ םה תזמ

 6 / ל א 2%

0 2 2% 

 30 , 35 םלועה <

 תוירדתסה .ןיבו "לאלצב, ןיבש םיכוכחל ץק םישלו הלאה תובסה
 וכרה חטבל .תכלל תזח ביכחהו הלענה דסומה לכוי ןעמל םילעופה
 . םדקתהו .ךולה

 הרסו  ."תונבו םינבל תירבע היסנמג, 6
 י"ע .תלהנתמ ,רובש תיבב השדחה ריעב תאצמנ ,טיסרת תנשב
 ררשמהו םירומה ,"היפנמיגה  תדונא, ירבח םעטמ רחבנה ,רעו
 'צוהה ,םישמח תורימלתהו םירימלתה רפסמ , ילארשיצראה
 ! תופנכהה .ירוקממ .קנרפ ףלא רשע - הש מח ךרע--תיתנשה
 רוומ רמ תאמ 'רפ 5000 תב תיתנש הכימת ,רומל:רכש
 + תוירקמ תוגרנו

 האמש י'פעא) ,הוה ץיקב לפכוהש ,םירימלתה רפסמ
 לש םהיגשומ יפל ראמ לודג םוכס אוה רומל-רכש .קנרפ םיששו
 ןילופרטמהב יגוכת רפס:תיבב ךרוצ שי יכ ,הארמ (םילשורי ינב
 םירוהיה לש .םרפסממ לורג םידוהיה היסלכוא רפסמש ,ונלש
 וכ ,קפס לכ ןיא .דחי םג היתובשומו ץראה ירע רתי לכב
 הפוסו הנשל הנשמ לדגי תימלשוריה היסנמגב םירימלתה רפסמ
 התוחאל | התלעותו הכרעב הושתו רצכתתש היסנמגה לש
 . .תואופיה היסנמגה ,הריכבה

 ' .'אצמנ ,עירת תנשב רסונ ."לארשי תרישל ןוכמ, 6
 ינבל הרמזו ריש רמל5 (א : ויתורטמ . רוכש תיבב ,השרחה ריעב
 ,ונמע לש .םייממעה .תוניגנמהו םירישה לכ תא ףוסאל (ב ןלארשי
 רפסמ .. תירבעה הקיסומה תא חתפל (ג ;םעב םציפהלו םנקתל
 אבוצ-םרא ינב 15. ,םינמית 15 : םהמ ,שפנ םיעבשכ וידימלת
 = תויתנשה 'צוהה |. םיזנכשא --ראשהו םידרפס 105 ,(םיבלח)
 תובדגו .דומל-רכש -.: תופנכהה . ירוקמ ,'ךפ םיפלא הש ש ךרע
 . תוירקמ

 + ('םירליל ךונח  תיב, 1 ,ארקנ) *תודליל ךונת תיב,(ל

 ףיעבו  הנשיה ריעב : תומוקמ ינשב אצמנ | .ז"סרת הנשב  דסונ

 ררח---ותוהמ , 185 תורימלתה רפסמ . םירוכש םיתבב השדחוו
 45 'תואצמנ תודימלתה ןיב , יפכורותרוא חורב תונבל .ןקותמ

 ירוקמ ,'רפ םיפלא תש מ ח ךרע--תויתנשה .'צוהה , תוידרפס

 , תוירקמ תוברנו דומלהרכש + תופנכהה

 (.אובי דוע) :

 .רמלמ מ :,ש :ר"ה

 .יִרְבָעָה חּורָה
 6 ה

 ךכ  לארשי םע לש ולרונכ
 םירצ רודו- רוד לכב ומק םהינשל
 םלואו .ויהלאו םעו םע :ןהברה תויושרב הדוה קיתעה םדאה

 < תרוהשעו הטירורפא :ןונכ ,רחא קדנופל םילא  ינש  ונמדזנשכ
 < *תוער,\ םולשב ויח םא יכ ,הזב הז המחלמ ורגתה אל ,ןיסירפקב

 - השמש אל .תוהלאה  ,רחאל \ םנ ויה םימעפלו--,הז .די לע הז
 = הרוטלוקה :ןברוחל :ךומפ \ קח ..המחלמל ,םרוג .. םיקותעה . םימעל
 לבא | .םהיצירעמ בלב  םילאל האנק ישגר . וררועתנ  הקיתעה
 וב םחלנ ינומדקה םומזיאיטילופהש = ,דחא :הולא : היה | היה
 ב

 :לארשי יהלא לש ולרוג
 ; םיפדגמו םיפרחמ ,םיביואו

 1 0 .ץ'של ."םלועה,; לע (*



 ,תיזיפטמה | =

 לכב ואצמת אלה וז האנשל .רכז
 התולשלתשהו תורצנה  תריצי תפוקתב .ונשדק . יבתכמ ףרו ףד
 תיבה ןברוח ינפל בר ןמז דועו  ,לארשי יהלאל האנשה  הרבגהנ
 ..ומש תא ץאנל ימורבו הירדנסכלאב םינוי םירפוס ואלנ אל
 תכ ךותב | תינויה  היפופוליפהל תיחרומה היגולוהימה הגורזנשכ
 דוע .לארשי יהלא %ע המחלמה השרחחתנ בוש  "םיעדויה,
 ,"םיעדויה, ןמ רחא ,סוטנירק הרוה םרפסמל הינשה האמה תישאוב
 גיאשו "רמוחה ידישלע אמטנ, רשא ,לארשי .יהלא ןיב לרבה שיש
 אל רמוחהש ,ןוילעה הולאה ןיבו (גיהנמ  ,ןמוא) .ייגרואיִמָר, .אלא
 המרנ ,סונינרומס  ,רחא ייערוי,ל . השודקה םצע אוה :אוהו וב עגנ
 אלו . תוחורה תוכלמ לש רתויב .הלפשה הלצאהכ לארשי .יהלא '

 ךאלמ,ל םג וניהלא תא ושעש דע "םיערוי,ה לש םתעד הררקהנ
 יתמאַה אנושל ,םלועב ערהו אטהה תומשנתהל ,רפיצולל  ,"לפונ
 תותכה ברקב הקספ אל התע דעו זאמו .הלואגהו חורה יהלא לש
 היסנכהש י"פעא לארשי יהלאל האנשה תובורמה  תוירצונה
 ,השרתה תירכה יהלא םג אוה לארשי יהלאש ,השיגרמ תימשרח
 ,יפוריאה ערמה לש וחכ:יאבל השוריב וז האנש הרבע ךכ-רחא
 ,"םיעדוי,ה רחאכ לארשי יהלא תא ףרחל הברה ,לשמל ,רטלוו
 .וירבחו ןאגרימ .דוחיב ,ורוד ינבמ םילגנא הברה םנ ושע .ותומכו
 שבול = גנירהיר . יאנגל  לארשי יהלא תא ריכזמ = טנק  וליפא
 ינפמ הביאב ול םחיתה םקרמ , "טטאגנערוי, םשה עמשל .הוררח
 תעה .האב יכ ,ורוד ינבל רשב שטילד . ףסכה יהלאכ ול המרנש
 ופרח ןמטרהו ראיוהנפוש ,"ואסכמ * לארשי :.יהלא תא דירוהל,
 םילכוק םיתפרצה םיטסיפיצפה , "םיערוי,ה יבוטכ לארשי יהלא תא-
 תוינשה תבסכ הארג אוה םיטסינומל ,"המחלמ שיא, .אוהש ,וילע

 םלועל ץוחמ אצמנ אוהש * ,םינעוט םימפיאיטנפה
 :מגרפחו תטלוב תוישיאו  הרוצ לעב אוהש---םיטסיאידה ,עבטלו

 .דועו רועו יטלחמ אוהש ינפמ אינורטב: וילע םיאכ םיטסימ =

 הבס שי .אלו אל +אמלעב הרקמ אלא הו ןויוח ןיא "יכו :
 ,.םירחאה .םילאה לכל המור וניא .לארשי והלא ! הז = בבוטמל
 ןיא . ,םילאה .תכלממ לכב ול ינש  ןיאו דחא ,אוה ירוקמ

 והוו--,איהש.לכ :הפיפת וליפא וב תספות םימעה לש  םתנבה =
 . ,האנשה רוקמ

 יהלא יכ ,םירמואו רבדה תא םישיחכמ .ארקמה ירקבמ :
 וניא ,םיאיבנה והוראתש המ יפל ,יטסיאיתונומה ןבומב  לארשי <
 ילעב םירוהיה ויה םינומדקה םימיבו ,תרחואמ הפוקת ירפ 'אלא -

 םה וז תודע ,םהינכש םימעה רתו לככ הברה | תויושרו ףותש
 לעפה םלואו .םיברל ןמיסב ,"םיהלא, | םשה * ןמ רקיעב םיבוג
 תא םישיחכמ ,אשונה ייםיהלא, ירחא םיאבה ראתה םגו  ,אושגה

 + םיהלא (םיבר) וארב תישארב רמאנ יכו = ,(*תאזה תורעה =
 רמאנ יכו :הזב .אצויכ , המודכו--,רמאנ (ריחי) א ר ב תישארב
 רמאנ יח םיהלא ,קידצ םיהלא + םייח םיהלא ,םיקירצ םיהלא
 יובר תא קר ןמסמ וניא תירבעב םיברה ןמיס ללכבו | ,(**"וכו

 --ושוריפ "לֶא, .הלשממה ,רובכה ,חכה יובהר תא םָנ אלא רפסמה =
 םואצומ ךינתב תומוקמ המכבו .ףייק ת ע"בארה םגרתש ומכ ,חב
 ירחא  דויב--ליַא .וא) .לא ארקנ לודגה תא | ,רובגה תא ונא
 ,חקל .ץראה יליא .תאו ,דער ומזחאי באומ יליא + ןוגכ ,(ף"לאה =

 , לארשי .יהלא .אוה---,והאנשיו

 א

 , "לא, ךרע  ןאקיפלעל 'רומלת-לעביב ,  רעגרובמאה 'יע (* א

 0 םדא (םיבל) ה ש ע ג םיחלא רמאיו םג שוו השעג המ לבא (**
 ,'ב ,םש) םיהלא י'תוא (םיבר) ו ע תה , ל"וח הו לע ורמע רגג\ , וב. /

 ('ז .,היל ;םש)  םיהלאה = ןילא .(םובף) לגג םש יג, .למאג בקעיבו ₪ .
 םייח םוהלא לוק עמש רשא רשב לכ ימ יג) "םייח םיהלא, םג שיו .'ובו
 :תפר 0 = הפודגו ₪ ל (ג'ב ,'ה. םירבד , 2

 ,ןומדקה .םדאה ., םיונה ..ריבא רמולכ ,םיוג לא ארקנ .רצאנרכובנ
 תלעמל ..םתוא - םירהו עבטבש .הרובנו חכ לכ .הארמל לעפתנ

 ונימכח .ורמא הז םעטמו ,לא תוהלאל םג ארק ךכיפל . תוהלאה
 ,ארומ - ,ץמיא .,הרובג ןאכ שיש ינפמ ,ןידה תדמ---םיהלאו לֶאָש
 ,תוהלאל  םויונכ . םה םיהלא  ,הולא ,5לא :הרצקב .המקנו האנק

 ארוק .היה .קיתעה ירבעה .הוהי אוה לארשי יהלא לש ותומצע לבא
 וא 608 םוקמב טומממטפ םירמוא .ויה םיאמורהש םשכ לא הוהיל
 םינמרגהו :604- םוקמב 020 .הלמב םישמתשמ םילגנאהש ומכ
 לא .'ה :הרותב ,רמאנש - המ .והזו ."טטאנ, םוקמב "ררעה, הלמב
 ,הוהי-איה יתומצעש ,ינא :רמולכ = .המורכו םיהלא ה ינא , ןוילע
 הוהי םשה אצמנ םנחל אלו ,םכלש לאה אוה ,"היהא רשא היהא,
 6000--,הֶלטסְנ .ונמרגה . רקוחה . ירבר . ייפע---,שדוקה יבתכב
 םבורו ,םימעפ 855% .קר--הולאו םיהלא ,5לא תומשהו  םימעפ

 .םימעה יהלאל סחיב
 המ לכ. ירחא :תומוצע .םיניעב םיררגנ םניאש ,םיבר םירקוח

 : רבכ הז ולאש .,םינמרגה .םירוסיפורפה לש םיבעה םירפסב בותכש
 םיארקנ . :ךאיה = ,םיבר  םולא .ותועמשמ | םיהלאש . .,םכירברל
 לש תומשה - לכב טעמכ ונחנא .םיאיקב + ולאה  םיכרה .םילאה
 ןואו .,ימורו .ןוי ..םירצמ .,ןענכ .,לבב .,רושא ,םודא ,באומ יהלא
 אקוד יכו ..הוהימ .ץוח .ירבע לא לש רחא םש וליפא םיעדוי ונא
 לכב :תרחא דועו וז +וחכשנ םירבעה םילאה לש םהיתומש

 ולאו . הבקנו רכז ,,םילא לש תוגוז - דימת םיאצומ ונא םינואיטנפה
 ; הבקנ לא .םירמוא ךאיה  וליפא תערוי .הניא .תירבעה | ןושלה
 וא .26ג .תימורה הלמה :תא םגרתל םג רשפאדיא תילביב תירבעל
 םירבעהש ,הזל .זמר ולופא ןיא ךינתב םוקמ םושבו , 60זמ תינמרגה
 יזואיטנפה,ש = :םא יכ .תאז ןיא  .הבקנ לא הזיאל ורבע םינומדקה
 :ומהש רמולכ ,דחא לא .אלא .וב היה אל םלועמ ,לוכיבכ .,ונלש
 תוחתפתהה ירפ וניאו ותישאר םצעמ . אוה ירוקמ ירבעה סומסיאיטונ
 ּותוחתפתה םע .,ןמזה .ךשמב .. תויושרה-יובד דגנכ .היצקאירה וא
 + תוהלאה לע וינשומ םג .,ןבומכ ,ו קמ ע-ת ג ירבעה לש תילכשה
 ויהלאל םהרבא לש ויהלא ןיב לרבה ןיא רבדה לש ורקיעב לבא
 תוחלאה לע ם יי גש ומה םיוש םניא םויה םג .םיאיבנהו השמ לש
 לבא .,ןויטש - גיברולו ןהכ .ןמרה לש .םהינשומל ידוהי םתס לש
 ,םינוכתמ םה תחא תוהלאל םתשלש רבדה רקיעב

 ,םיקיתעה םירבעה .םג ופחסנ ןמול ןמזמ יכ ,רברה תמא םנמא
 ,םימוצעהו םיברה םימעה לש לודגה םרזה םע ,םיטעמה ויה המהש
 העשל ובזעיו תורשאלו םילעבל םה םג ורטקיו ,םתוא ובבס רשא
 תרזא תוכז רז לא םוש ול הנק אל םלועמ לבא . םהיהלא תא
 ,לארשי לאל טלחמ ףתוש רז לא השענ אל םלועמ ,הדוהיב הרומג
 אל ירבעה םעה לש ויריחב .ללכ תוינשו ףותש םוש לבוס וניאש
 םהולילאו םיוגה תבעות לכ דננכ האלפנ הרובג חורב םחלהלמ וקספ
 תאוה המחלמבו .לארשי יהלאב תולקבש הלק הדיגב לכ רגנכו
 סומסיאוטונומהו . ,םיטעמה ףופ:ףוס וחצנ םיטעומהו םיבורמה ןיב
 ורבשנ לארשי יהלא ינפמ ,המואה ייחב ריבכ רתויה םרוגל השענ
 .םירחאה םילאה לכ ורחכנו  הדוהיב
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 סומסיאיטילופה יב ,םירומ ךליאו .םוימ  תותדה ירקוה לכ
 םייגולוכיספ .תוחפ ..עבטב .םדאה לש ונויע תוזכרתהב .וריקמ
 האריה שגר -- ./הברה .תויושרב הנומאה תריצי לע םיעיפשמ םונוש
 +.'וכו םלועה ררס הא .תוקחל הפיאשה .,תולעפתהה חכ ,דובכהו
 -.שגרב וא .םראה יסנרפמל דובעשה שגרב הרוסי תויחה תצרעה
 תורואמה תצרעהב הדוטי תולומו םיבכוכ תרובע .תויחה ינפמ רחפה
 לבל ןוא :םומהעופילופה תא .9 ,הילע םיררלו ץראל םיריאמה



 ינש םה הרדלוההו הלילו םוי ףולח = ;ינולואיבה עבטה לעמ
 חינ היהש ימשה 'םדאה | .עבטב/ םיוצמ םהומכ ןיאש ,תונויזחה
 ,הואתה:לדג .םג אליממו תונוימדה לָדנ םראה ,לעפתהלו שגרתהל
 רמוחה ףסאנ ךכ ךותמו .תוהלא תלעמל הדלוהה ןינע תא םירה
 םעמ ץוח ,םיימשה םימעה לכ לש םחיתרב  הבורמה ילאוסקיסה
 תרותשע ושענ .םיילכבה ןושלבש דע .ךכ ידיל .עיגה רבדהו-..,לארשי
 ,הינומרהלו החונמל רתוי םיטונ .ויהש ,םינויה ,(* םיפדרנ תומש לאו
 ,םילאה - תלשממב הזכ לודג .םוקמ .סופתל = הטירורפאל ונתנ אל
 םושמ = ,הנממ  וענמ אל וז הלשממב 'דאמ בושח  דיקפת לבא
 ,יגולואיבה .עבטה  ,שרושה ותואמ תקנוי  תינויה  היגולותימהש
 סומסיאיטונומה ןכ אל .לבא = ,ונממ קנוי ימשה | םומסיאיטילופהש
 עבטב .תולכתסהה ןמ אל ,ירמגל רחא ןיעממ עבונ אוה = ; ירבעה
 ,תיחצנה הנובתה- -איה ושרש ..חצנב תולכתסהה ןמ םא יכ ,ינולואיבה
 םחכ היה אל הז םעט ינפמ . יטיתניסו יביטיאוטניא ןפואב תלעופה
 תעב | ,םויעבטה םיערמה הרש לע לורג .םינומדקה םירבעה .לש
 (*%% הנוכתה עוצקמב .הברה ושדח ,עבטב םילכתפמ ויהש ,םילבבהש
 םושמו = ,הקיטמתמהו .הקיסיפה ,הקינכמה .תועוצקמב -- .םונויהו
 יכ ,עבטה .תצרעהו עבטב תולכתסהה ירפ :ונניא- 5ארשי יחלאש

 םתוא  םג וב ןיא- ךכיפל ,תורפומהו :תילכשה | תוינואגהיירפ .םא
 ,םירחאה םימעה לש םילאל .םיקהבומ  םינמיס םישמשמה  ,םירברה
 ינא ,םיקמהו ןמזה תלבגה = ,(יטייקבילדנע,)  יי'תויפוסה, ,ןי מה
 ןמ הלעמל -- ,דוע יספאו ינא --, ןמזה ןמ הלעמל--- ,ןורחא ינאו ןושאר
 והונישי אל רשא רתתסמ לא  ,םילא אלו הָלַא אלו 'לֶא--,םוקמה
 ,לארשי יהלא והז -- ,ףוגה ינישמ

 רשפא ךכ :ומצע .עבטה לש .ותוהמ תא גישהל רשפאש םשכ
 םהמ דחאו דחא לכל :,םינושה עבטה :יהלא לש םתוהמ :תא :גישהל-
 ריכהל רשפאהיא: לבא ;רכינ  אוה ויתולוגפ י"פעו .רחוימ דיקפת שי
 הנש יפלא הז .ול לעממו עבטל ץוחמ דמועה ,לא לש ותוהמ תא
 ןיידעו ,םדאה לש ותומצע  תוהמ רקחב תושונאה ינואג = םיקסוע
 תשלש ינפל התיהש :ומכ וניניעמ חרתוסמ ,שפנה ,וז .תומצע
 -אל הולאה לש ותומצע ,ךכ םדאה לש ותומצע םאו ,הנש םופלא
 ,"ךיכרד תא אנ ינעידוה, :שקבו ןנחתהו רמע השמ ,ןכשדלכ
 אל ינפו ירוחא תא תיארו, : ול רמאנו ,"ךדובכ תא אנ ינארה,
 , ןוזחתי אל ימדקרו .ירתבה תי .יזחתו :םולוקנוא םגרת הפי : ,"ןארי
 ,ותולועפו ישעמ .ךותמ .,ירָאירטסופא תעהל לכוה יכרד תא :רמולכ
 ,חז תא .קר ה"בקה לש ותיהמ לע םיעדוי ונא , ירָאירפא אל לבא
 אוה ךכיפל :,תואיצמו רבד םושב .יולת נואו לכמ הלעמל .אוהש
 םישודק, : רמאנ  לארשילו , הרהטהו השודקה םצע ,ירסומה םצע איה
 ,*ינא .שודק :יכ  ,ויהת"

 ,ותבשחמ :'םיעבונ .ןיעמ הזיאמ .,תערל ךשפנ תא שי .םא
 המכחה ןיעמ ךותמ םא ,תוהלא לע .םע הזיא לש וירויצו ויגשומ
 םהב 'שי םא קודבו אצ ,עבטל יוקחה ןיעמ ךותמ ווא הנוילעה
 םיירסומ | ,םישודקו  םירוהט םא ,אל וא ילאופקיס רמוח תבורעת
 תבורעת סג םהב שיש וא ,הלאה םינשומהו םירויצה .םה תילכתב
 .הטמל חורה תא תפפוכה תוירמוח תבורעת .,תלפשמ הואת
 הנה , עבטב .תולכתסהל הקוקז הניא .,הרוהטה : , הנוילעה. .המכחה
 הבשחמה םצע י'ע םייסדנהה םיללכה לכ ,לשמל ,ורצונ :ןכ
 שיש ,לא לע רברמה םדאה .םייעבט תונויסנ תרזע ילב דבלב

 :יאש ,ומצע לע רועמ ,תב וא ןב ;גוז"תב .םג  ותציחמב ול

 =- ו תאלחו 3 "מע , םוטנעדוי דגוא .ןעדוי רעביא , לאהנויטש 'יע (*
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 םלועה" <

 המכחה לא יגולואיבה .עבטה  ןמ :ותבשחמ ,תא קיההל ול רשפא
 ,השורקהו רפומה םצע 'םנ תויהל לוכי וניא הזכש לא ,הנוילעה
 ,סגה עבטה ןמ ,רמוחה ןמ הלעמל רמוע ונניא .אוה םג ןכ לע יכ
 . חורה לע .םילבכ םישמו וריקפת .תא .שרודה

 הז  ןודינב .רמוחה לכ תא ףסא דנלטרה  ילגנאה  -קוחה
 םתנשה יפל ,םיררושש ,םיסחיה לכ תא ראת םילודג םיכרכ ינשבו
 :תוהלאה ןיבו יגולואיבה עבטה ןיב  ,םילילאה ידבוע םימעה לש
 "שדוקה חור, .תושבלתה יכ = ,ונדמלמ | הזה ,ברה רמוחה ירהו
 :תרפסמ ךכ ,םואיְורפ ., תורצנה ירי לע השדחתנ .אל םירבאו ףונב
 הרלי .ןא:ננאיק תואניכה .הכלמה .הל ו תב ח ומאל .רלגנ ,הדנאה
 ,רפא:ןוה .םג  ורלונ :ךכ -. השורקבו  .שדוקה חורב | ןאק :הנב .תא
 ,םירומ .םיטנטסטוהפה םינולואיתה -לכ: , םירחאו הדוב ,הקנלבסק
 הטירורפא .ןחלופ לש ךשמה \ אלא | וניא .תדב השאה ]חלופש
 :תילָב) םילאה םא וא לאה םִא תארקנ התיה תרותשע , תרותשעו
 סופיט לעכ  תרותשע לע  רברמ רמיצ לודגה  גולורושאה- , (הָלליא
 הריזנהו ,םימשה תלכל ותלפת תא ןוכמ ילוטקה ריזנהו :, הנורמ לש
 / יי םימשה .ןתחל---תילוטקה

 ,תויוהלא .יתש התע דעו םדק :ימימ תומיקו .תודמוע .ןכ הנה
 רודל ןתוהמ .םצע יייפע תולוכי .ןניאש ,תילכתב :וזל וז תודגנתמה
 "תיחרנומ, תוהלא איה תחאה | ,.וז םע וז םילשהלו תחא הפיפכב
 ,תינקילבופר תוהלא איה : ינשהו ,דיחי ןוטלש  תטלושה ,הרומנה
 יתרה ןויושה תא תנתונה איה תחאה הברה תויושר הב שיש
 'תדב םג ןכ | הקיטילופבכו ,תיתרה תורחה תא -- הינשהו לכל
 , וז תא הז תורחהו ןויושה םיאינומ
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 תא ודי. לע  ריכהל .ידכ = ,ונמנש הז קהבומ  ןמיס .ךותמו
 להבה שיש ,תמאה לע רימענ ,תוהלאה לש ךרעה תאו רוקמה

 תורהיה יב םג  םא יכ. ,תורצנהו  תודהיה  ןיב קר אל .ירוקמ
 תוהלא,ב ,תטלחמ תודחאב הרומ ןורחאה הזש י"פעא ,םלשיאהו
 , ילאוסקיס .ןכות הברה םימשה ייחל םחימ ןארוקה ."תיחרנומ
 הנוילעה .המכתה יב הרפחו הסגה תויעבטה ןמ הברה שי םלשיאב
 אוה המחלמ רובג הללא .טלחמה יטקרטסבאה ןויערה ,הכוה
 ברחה י"ע הכומ הללא . רפומה רוקמ 'וניא לבא ,םימולע חכ אלמו
 םדאה חצנמש ןוחצנה י'ע ,הרהטהו השודקה י'ע---לארשי .יהלאו
 ---ע "נא שודק יכ ,םישודק םתייהו םתשדקתהו, ,ינולואיבה עבטה תא
 :ועינכהו .דודגב . םכירי .ומשפ, = ןלארשי  יחלא לש .המרנורפה יהוז
 -ףאו .. םלשיאה :יהלא לש .המרגורפה יהוז--,"ידובכלו ימשל םימע
 רסח רליעה ןיא : תורחא תותד לע םלשיאה אוה הלוע ןכדיפדלע
 , תטלחומה םיהלא תודחא---ול

 רקחב קסע  םיכוראה וייח . ימי לב ךשמבש .,רלימ .םקמ
 .םישוחה ןמ אלא .האב הנומא ןיא + רמוא היה  ,תווגולותימהו תותדה
 תונומאל עגונב רלימ  סקמ קרצ .םייעבטה .םימשרהו- םייג לויזיפה
 דמוע .לארשי .יהלא  ..לארשי :תנומאל עגונב קרצ אלו תויגולותימה

 התראפת איה תאזו :,ללכ וב יולת וניאו .ינולואיבה 'עבטה ןמ הלעמל
 . לארשי  תנומא לש

 הניאש האנשה יכ ,ןהכ ןמרה לש . ותרמאב .הלורג .תמא שיו
 , האנקה---איח .לארשי .תרותלו .לארשי יהלאל תקסופ
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 ראונאוב ב*וב , גאטסכיירה לש תושדחה תוריחבה .ןמז עדונ ףוסהףופ =
 םיורקע . םויונש .איבהל ,םיבר תאובנ יפל , דיתעה , לודגה םויה ותוא היהי
 ןתינה .. ,ןמזה , רתויב אופיא אוה בר אל , הינמרגב םיינידמה םייחה ךלהמב
 :תמחלמל ןתרמע תא רצבלו ןהיתונכה תא רומגל תויטילופה תוגלפמהל
 הנשה ףוס לש תודעומהו םיגהה םולח הזה ןמזה ךשמבש םג המו ,תורוחכה
 לכ תולרתשמ | ךכיפל , תיבמופ הלומעתל עגונב םה התיבש ימיש ,התישארו
 היהת תוריחכה:תמחלמ . ןמזב ןהל רפחה תא הדובעה ץרמב אלמל תוגלפמה
 תושגנ .תוילאמשה | תותכה .ונמיה הלעמל ןיאש ןפואב .הפירחו השק םעפה
 היטנ תטלוב | תוחורה"בצמ ךותמ ., תובוט תווקת תואלמ ןהשכ וז המחלמל
 הריחב לכ י"פע רכנ הז רגדש ,םדוקה .ונכתכמב ןנרמא רבכ , לאמש .רצל חלודג
 יתש | :ילוטקה  "זכרמה, התע הז: לחנ הנהו .םינורחאה םימיב חתיהש - , השרח
 םח .ןחיבשוי .בורש :םורע יתש , ץנטסנוקבו  ףרורלסידב רחא וז .תושדח תולפמ
 ףרורלסידב | .זכרמה לש םיחוטבה .וירצבמ ןיב רימת .ובשחנ םהיתשו . םולוטק

 :לאיצוסה ןדחאתנ םהיתשכו | םילרבילה --ץנטסנוקבו  ,םיטסילאיצופה וחצנ =
 ."לבב רע ןמרסבמ קולב,ה לש וחכ והז ,םירוחשה רגנ םולרבולהו' םיטרקומד
 :םילרבילה תא טהילא תוטהל ידכ ., םוינויצקאירה דצמ םיסויפהו תועיגיה לב

 םיימואלה"םולרבילה תגלפמ | לש | היגיהנממ  דחאו , וליעוה אל ,  םוימואלה

 ,"תוריחבה :תלורפ, לא וולי .אל וירבח וכ , גאטסכיירהב תשרופמ העדומ רסמ

 תעשב . הזרבוה וז  ."הלורפ, =. תוינמיה  תונלפמה םכסהב רלצנקה זורבהש
 ?תולאש , וכרע..תוילאמשה תוגלפמח .שפנ לכוא יכרצ רקוי רבר לע םיחוכוה
 תאבהל עגונב תויע רא תולוק וזיא תושעל איה הנוכנ םא ,הלשממה לא
 םג ]וא  לובגהייפכמ תא ןיטול הל לטב ל ,ץוחה ןמ תונוזמ-ינימ
 .ירמגל ישפח רחסמב םידומ םניא םה םגש םושמ ,םישרוד םילרבילה

 ןיגהו , תניערא .תולוק קר םעפה ושקבתנש הרבועה תא עולבה רלצנקה םלואו
 רותב "תימואלה = הדובעה לע הנגה,ה תא וירכהו ל ל כ ב .םבמה"תטוש לע.

 דאמ וילע הרט םעה שפנ יכ ,תערויה ,היציזופואה .תוריחבה.תמחלמל "הלורפ,

 תא פר ןוצרב השגפ , םויל םוימ הלועו ךלוה שפנ לכוא וכרצ ריחמ וכ לע =
 דחאו : , ונמיה בוט ןיאש  הלומעתל | רמוח הל תנחונה , תאזה  "הלורפה,
 הדיב תויהב יכ ,הינוריאב ריעמ היצוזופואה לש םוישארה | הינגרואמ
 רוע ראשנש |, ךרעב ,רעצמה ןמזה םג הל קיפסי  הדנגופורפל הזכ רמוח

 + תוריחבה>ימי רע

 תדובעה לע הנגה, םישרוד ,  תוינמיה תוגלפמה ינב ,"םיטוורמפ ,הו ו
 לש | "טוקיובה, = דגנ = , םינפ יפלב םג םא יכ  ,ץוח יפלכ קר אל "תימואלה
 ,הלשממה ןמ גאטסכייוהב שרד באר ימשיטנאהו , תותיבש תעשב םילעופה
 ילרביל .ול בושה ז"ע | . םיטסילאיצופה לש "רוריט,ה ינפב םירֶדג .רודגתש
 לע יב ,'םיטוקיוב, = לע. ןנואתהל תוכזה םהל ןיא יאדו םימשוטנאד יכ , דחא

 תאמ .ונקת לא, + דימת םיארוקו םידוהיה לע "טוקיו , םיזורכמה םה םה ןב
 "1 םודוהו

 , םידוהיה \ לש | םתבוטל הלמ םימעפל םילרבילה םורמוא ןכ הנה <
 ה ש ע מל תמאבו .השעמ ידיל םיאיבמ ם יי רב ד ןיא , עודוכ , הקיטילופב

 תודחא םימעפ םימרוקה וניבתכמב ונמעטה רבכ ,סהירבד תא םילרבילה םיחכוש
 לא  הריחבל .םיטדידנק תדמעה ןינעב םידוהיה לא .םילרבילה לש םטחי תא

 םג המו- , וילע תוארהלו רוזחלו הז סחי לע .תוארהל יואר לבא ,  גאטסכוירה

 םידימ ע מ םגיא םיל רבי ל ה + תורוחבנההתמחלמ ברע  ,וושבע

 הוק ת וב שי ש ;,םוקמ םוש ב םיט דירנקל םירוהחיה
 םירימעמ םהֶש - שי הז תמועלו ,וחצני וכ תמ>א ב םהל
 םילרבילהש ,הלשממה לש הטישה התוא יהוז .םיטרילקל םירמומ

 סחי דגנ ,"ףמשה דעב פרפ תעיבק, לש הטושה --- , הילע םולבוק טמצע =

 הלודג .רתווה , תולודגה תוידוהיה תויררתפהה דצמ תישממ האחמ זנעמש אל :

 החכ-תאב .תושעהל תרמואה ,"םינמרגה םידוהיה תירב, , הלאה תוירדתסהבש

 תלאשב ללב הלוק תא העימשה אל ןיידע , הינמרגב .לארשו תסנכ .לש <

 ,םיעודי םוגוחב :ןוצריא ריעמ הז רבדו -- , תוריחבה

 *השמ:תד:ינב  םינמרגה לש | תיזכרמה הדוגאה, " קה  "תוריחבה, תלאש ב

 קר תובשחנ ןללה  הודוגאה םלואו  "תוימשיסנאה  ינפט :ןגרל הדוגא,הר |

 < העולם  <
|] 

 םידרחו םינויצ םג הב שוש , חיפימוק התוא

 < הכ = רע ךא  .זעו ףקות לכב תוחמל :םידוהיה ויה .םוכורצ םילרבילה דצמ הז

 יןלפט .הכ דע

 לש וא ו ללה וול

 מ ןוילנ

 תודחיה  ללכ.םשב וברל .חכדיופי ןהל ןיאש , תו מ ר פ תו דוג א ל
 היגיחנמ יכ ,רבלב .םירוהי קר אל הב שו "הנגהה:תדוגא,ש םג המו ., תינמרנה
 רוסי לש תירקעה הנוכה תאז םנמאו , םירצונ םה .הירבחמ הברה םיושארה
 אוה ןיד ןכ םאו = . תינמרגה תודהיל "הפ, םישל- -"םינמרגה םירוהיה תדוגא,
 ןהיתואצוחש ,גאטפכיירה לא תוריחכה ינינעב .קוסעל הגושארה .היהת וז "תירכ ,ש
 תלאש לע ונורי רעשל שיש יפכ ., וז 'הנידמב םידוהיל םג ךכ:לכ תובושח
 ינפל ונויה , "םידוהיה*םוי, ברעב ןילרבב היהתש ,.תמדקומה הפסאב תוריחבה

 ה וו ג פ  המדקומה הפסאה , "תירכה , ירבח לש תיעוברה תוללכה הפסאה

 ,"תירכ,ה .ירבח  ברקב תוררושח ,תונושה תופקשהה יולג-ידיל תואב הב > איה
 לכל חותפה , ומצע = "םידוהיה"םווכ ,ש , ךכ .םינינעה תא .רדפל .םילדתשמ הכו
 תוערה .ןיידע תוקלוחמ ןישכע ."םולשב ומוקמ לע אובו, לכה ., םיאנותעה
 הל שי תונקתה 'פל ."םידוהיה-םז,ב תופתתש הה |פוא רבדב םג

 :םוי,ל םיריצ םישלשו האמ רע ה מ צ ע ב ת וג מ ל תושרה "תירב ה תגהנהל
 תולהקה תאמ םירחכנה םיריצה תא תר ש אמ איה הז דבלמ ,"םודוהיה
 הפיאשה תרכינ וז הנקתב , "תירכ,ה לע | תונמנה תונושה תוירדתפהההו
 ,ץוח היפ לכ. הלקת םוש ול עראת אלש  ,"םידוהיהְםוי, לע רומשל

 לכה אל לכא ,"םימיענהיתלב םורקמ, ינפמ .וילע  רומשל  לכות הגרנההש
 םג הרעונ המצע "תירב,הש םשכ יכ  ,םירבופ שי  .ןז הטושל םימינסמ
 הלש תוללכה הפסאה םג הכורצ ךכ , תינירמו תיתוברת ,תי מי ג 5 הדוכעל
 ,םינפ יפלכ --- , ד)חוב ילואו --- , םג 'םא יב , ץוח-יפלכ קר אל הכורע תווהל
 לע .תחא שי אבה "םידוהיה:םוי, לש םויה:רדפ לע תודמועה .תואצרהה ןיב

 תלאשב לפטיש אוה וז האצרה  לעב יכ ,רעשל שיו  ,"םידוהיהו הנידמה,

 ,תחונ הניא םיררחחו םוימואלה לש םתער םלואו . גאטסכיירה לא- תוריהבה
 ,ינוצקה:ילרבילה . ותוא ., יוסרמ  ןחכ = רידל .הרפמנ וז תילאוטקא .האצרהש
 יוגש תודא לע העצהה ילגרל םיכופכס וצופשב ,  ןורחאה "תולהקהדםוי ,בש
 + םיררחהו םינויצה ךגנכ םופירח םירבד .עימשה , "תולהקה=תירב , לש תונקתה

 =- ו "םלועה, יארוקל עורוש יפכ --- , ערכוה אל .אוהה "תולהקהםוי,ב
 אבה "תולהקח"םוי, דע .הערכהה .תא תוחרל טלחוה -זא : תונקתה יונש .רבד
 + תווצקה .ןיב הרשפ .אוצמל לרתשתו רכדב ןורתש , הרחוימ היפימוק רוחבלו

 בול ,ילק ר"דח  ןוגכ , םידחא
 םויִכ וכשמנ רשא. , תוצעומה םלוא . הנושאיוה חתבושיל התע הז הסנכנ ,רועו
 לכש , םיריצה רפסמל עגונב םנמא , תוושממ תואצות ודול ואיבה אל ,םימת

 תצקמב ..היציזופואה  ירבח וטג | , "תולהקה"םוי, לא תולשל  תואשר הרע
 םיריצ 27 לש  םומופקמ תולוחגה תולחקה דעב ועבקו םילרבילה .תשיררל
 עבקיש ,"תירכ,ה לש "הגהנהה תעצהל עגונב לכא ,םירוצ 50 ןילרב דעבו
 ואב אל , איה הירב ח ברקמ קר רוצ רוחבל תיאשר הודע לכ יכ ,קחל
 הלכגה םושל ןתואנ אל םידרחהו םימואלה .,םכסה ידול היסומוקה יובח
 תרכוה ללכ ךרדב םלואו ,האבה הבישיה רע החרנ הז ףיעסו --- ,חז .ןורנב
 הפיאש יכ ,הוקת שיו  ,ינוכמ לע םולשה תא רימעהל םידדצה ינשמ הפיאש
 , תויוצר תואצוח ידול .םג .איבת וז

 תורדשה ןייב דאמ הקומע םוחת תלדבמ  "ןגוקתב .םינשה ,שכ .םנמא
 םולדבנו וחערל שיא  םירכנתמ םיחא רשא שיו  ןהינמרג .ידוהי = לש תונושה
 ,.ללכה :ןמ  אצוי ערואמ תעשב ,"םוריח תעש,ב לבא .והער לעמ שיא
 וריל האב איה רשא שוו , תובבלב תסכרפמ בוש תיעבטה תודחאה | הליחתמ
 היה ןילרב לש הריואש ,םיהטרו-ךינרטמ לדנקפה אוה הזכ .ערואמ : .רוטג יולג
 ןסחמה לעב םיהטרו לש ותשא \ ,םיהטלו תֶרמ . םינורחאה  םימיב :ותוא .אלמ
 החישל התיה .תוחחא  םינש .ינפל  דועש .ןםיהטרו תרמ התוא , עוריה ,"וב:לב,,ה
 ףדורו ינלוח ,זחופו . קיר .,ךינרטמהףלוו ףרגב השגפ | ,חבשל אלו תוירבה יפב
 --,ותעבטבש תופרגה .רתכו לצלצמה ומשמ ץוח םולכ ול ןיאש  ,ןרזפ ,תוגונעת
 -אלויע,, השענ םיהטרוהףלוו .הנהו םיטעומ םימי ויה אל + ךימ 'חתיבל .והנימותו
 הלילב,, הגינחהדתבסמב "ראפ,  שמשמ | ,םיהטרו .תרמ לש .התובב * :!'רב-ילב
 הרועצו הפי ,תיבה תרבג- לש התב ,ילאד .הלודג חוקת .החרפ :ובלבו ''שןרקה
 הדמח .ימלו--,םירנוילימ גהנמכ , האלמו הבחר ריב הל  ונוכנ .ןתמו רהמו. .איה
 םג .םמורמה וסוחו חבב תולעהל .לוביש ,םסרופמה | ליצאה ,ול אל םא וז הוונג
 . תידוהיה "םתולפש רפע ,מ םהילע יםיולנה לכ תא םגו םאה תא םג ,תבה תא
 םיפרג רתבב .הרתבומ הבכרמב תאצוי התב החור-ןוזחב רפכ תואור םאה יניעו
 ,התחמשו הרשאל ץק ןיאו--,םידוהי אלו םיפרג ,"םינוגה , םירכנ הל הדימעמו
 יב הל .הרק "ןוסא,, (הומ רתוי םפרופמ םש ןילרבב וישבע ךל ןיא ) ילאדו
 הרכח הנוא םיהטרו תרמ םלואו .השאל ול היהתו ידוהו רפוס הבהאל הבל הבשנ
 , ןנוצרו ןתער = לע ןתוא םיריבעמ | ,הלאכ  "'םינטק,, םירברש = ןהה = תוירבל

 .ץק 'םושל הלחתמ התסנ = וז הבולע יכ רע  ,ךבדלב .התב יוח תא .הררמ איה
/ 



 מ ןוילג

 4% תו ל 2 1 /- 2

 1 : 3% םלועה <
 הית קמה נסה תי קטמאנמטטנמטמב טקה שהה אננס כבקמנננהנ םניטונס טכנו םטטנשסההוטומע ננה םשבב וננננמננננככצקזכדונמוננזצפננטצטטצננניננ-טנכהמאנננמהב מאבבקה->ט>=כזכזמטטנטנענמברנהביתממצתתהעטממהמ

 השיאמ דרפתו =- המא לש ףיקתה ונוצר .:ינפב  דומע הלכו אל .ףוסבלו  הייחל
 דע -- ,םיפרג ,םינורב םירציפואל קדנופ  םיהטרו תיב השענ בושו = , ידוהיה
 "ידוהיה,, = םיהטרו תיבל אובל םהלש םילרנגה םעטמ םירציפואה לע רסאנש
 תיבמ ךינרטמהףלוו םג םלעיו .הליבחה הדרפתנו - ,םילענה םהיתומש תא "ללח,,ל
 ,ויתובוח-ילעב ,ויעועומ וציקיו- -,הניוומ תקחשמ השאל ול חקיו ךליו . ,םיהמרו

 הדיגב ןוע לע םילילפב ףרגה = אבויו ,"קשה ךותמ עצרמה רקדויו,, ,ףרגה לש

 וטבח "ללוהמה ןסחיה,, תא .תונושלה .ומבחשמ רתויז .תונוממ ינינעב תימרת
 לכל םלשל ותנוכ התיהש  ,ךינורטמ ןעש ןעמ יכ | ,"תעשופה  הידוהיה,, תא

 ול התיה אלו וב "הדגב,, הידוהיהש אלא  ,ילאד לש התינודנ ףסכמ = וושונ

 םתוא לכש ,וירבד תותמא תא חיכוהל ידכו .הפסב תא ןל הנתנ אלו השאל

 לע םידעה ודיעיו  ,םידע איבה ,ןלש  תויהל תדעוימ  ילאד  התוה  םימוה

 ויהש ,תוטטקה ירבד לע ,םיהטרו תיב לכו םיהטרו תרמ לש םרסומ תותיחפ

 וידע .תוידעו םשאנה תונעט לב ךותמו  -.'וכו 'וכו ,תבה ןיבו םאה ןיב םיוצמ

 לארשי .תיב תא רשא ,ץוחב םידטועה ,לארשי יצירפ לש "הפיה ,.םהתסלק טלבוה

 .אובל םונתי אל םיוגה .תיב לאו .ובוע
 לכ .תיעבטה תודחאה הז לדנקס תעשב תובבלכ םאתפ הסברפ רוטאכו

 לב בל שחרי רשא ןזובה ישגר תא דחא הפ ועיבה  םונמרגה םידוהיה םינותעה

 תודמעמה ;םהב אצויכו םיהטרו תיב לש םניממ הוכנה סופטח ותואל ידוהי

 -- ןלפשה ,סואמה םהב עגנ יב ,םאתפ  ושיגרה היגמרג .ידוהי לש םינוילעה

 .י י ודרחיו
 1-ל

 .תֶכְרַעַמַה לא םיִבָתְכִמ
.1 

 ונלכק הנוטלא:גרובמאהב "וחרזמ, .היצרדפה לש תושארה הכשלה  תאמ
 : "םלועה,ב ופיפדהל השקבב ,הזה רזוחה תא

 ! הערל ונירבח
 תיתוברתה הרובעה תא זכרלו רפל | טילחה ירישעה] סרגנוקה

 יאשונ ןיב .לודג שער האיבה תאזה הטלחהה , ימשר ןפואב אניתשלפב

 תובבלה תא  החאמה ,רישעה םנכותב םיגחה תשודק ,"יתרזמ,ה לגד , ונלגד

 חכ יד ונב םיאצומ ונגהו ,רעוסה ונחור תא העיגרה .לארשי םע לש תועדהו

 ןאל ,תעד ןעמל , תוהה ונבצמ לע תערה בושיבו תוניתמב טופשל המצעו

 + תודעומ ונינפ
 םידבועו בגשנה ןויערהל םירוסמ רתויה םושנא םכותבו ,ונריבחמ םורחא

 תויוחאה תא תאשל רוע רשפא יא יב" ,םתעד תא ווח  ,וננחמב םיצווח

 תא | םימיעטמ המהו , תינזיצה תורדתפהה םע דחו תיתודחא הרובע לובשב

 םעה דעב תוילאיר תולועפ ןעמלו תודחאה םשל קר תינויצה הרשב םחדובע

 . ילארשיה
 הלאשב  הנינעתה , לולא שרחב ןילרכב התיה רשא", תוללכה הרועוה

 ראשהל דאמ ץוחנ יכ , הרכה ידול האב עודיכו , שאר דבוכב תאזה ךרעה-תבר

 םימיל  םג זועו ץרמב  ונתד | תרופמ \ לע ןגה ןעמל ., םינויצה הנחמ ךותב

 תכה לש ונתהכוה ידי לע האב ,וז הרבה ידיל האיבהש הבסנה . ואוב'

 תונושהו תוברה  תופוקתה לכב ומויק קיזחה רשא =, לארשי םע לש לודגה

 ראשנו , תורחא תורות יפלא תועפשה תחת דודש לפנ אלו ,םעל ותויה םוימ

 הזה םלענה תכהב ןוחטבה ,רוד רודמ ול הרופמה השודקה ןתרותל  ןמאנ

 חב | ונל | ןתונו ,וב ונרהב ונמצעב לנחנא רשא , רמשמה לע וגתוא דימעה

 +3ל תוכחל תונלבסו

 רועב  לפא ;ןגלש :סרגורפהב לודג קח ןה הרוטלוקה לא .תופיאש

 וןיהנ ,ןתוחתפתהבו | ןתוטשפתהב תּוטעומ הלאה תופיאשה ויה התע דע רשא

 .פרגנוקה .תטלחהב תויולתה תוצוחמב תופקומ ,טלחומ .בוח .ןימב וישפע

 םושבש < ,ונוצרו וצפה תא עיבמ ירישעה סרגנוקה, : טולחה :סרגנוקה

 השעו אל * , תירכע תוברת ליכשב תינויצה תורדתפהה ירי לע רצויש ,רסומ
 \ + "ןנתהל רגנתמה רבה םוש

 הכשלה ןוב < ידימת :'פחו תשרוד לעופה לא תאזה .הטלחהה תאצוה

 ןוחטכ ול -םינחונ .סייוהה םיסוחוה =, םעמוצמה לופה .רעוח ןיבו תיחרומה < 3
 0 לש

 תיחרומה = היצרדפה * חקת: .הרוטלוקה תדובע השעמב יכ :, הקזח .הוקתו .לודג
 | .ןרמשיו = ודבבי תוררתסתה לש רפסה"יתב תינכתב רוחיב ,הרודסב לודג .קלח
 י'ע | ,ילארשיח םע לש העונתב תויהל יוארש ומכ .יחרזמה לש .םירקועח .תא
 ינינעב = תוחוכנה  ויתוער איצוהל חכה .תא-*יחרזמ,ה .אצומ .תאזה .החטבהה
 ונצראב תושרחה | תובשומהב תויבויח תולועפבו הניתשלפב הרוטלוקה תלאש

 . + השורקה

 .השירקב = הערב = ונירפת .לכ לא םינופ ונתנא הזה .ןוחטבה רוסו לע
 לש  םינושארה .םישעמה ,  תונויצהלו וחרזמה לא  םינטאנ ראשהל = , הצרמנ

 ונתוא ודירפי אל .ןפוא לכבו , זנידו תא ופרי אלו ונבבל תא וסמי אל רבעה
 םיתשה תא רגאלו , תויתד תועד סע תוימואל תולועפ רבחל , לודגמ .בוחה ןמ

 ' ,ינצר הכב ונתוא האלמ תאזה ההובגה הרטמה .תחא הביטחל הלאה

 + םיקו קזח םיסב לע "וחרזמ ה תא רימעהל

 .רשא הלא לא ,.ונלוק תא ונחנא םירמ | תוינויצה תורדשה לכ לא םג

 , םויה רע ונילא וברקתה אל ז"כבו ונמע תועד ימימח המה םירקועה תודוסיהב

 תורדתפה,  ,ונתורדתפה לא אנ ודחאתה, :קומע בלמ םהילא םוארוק ונגהו

 תוימואלה תא החאלו רגאל תוציחנהו תורשפאה תחכוה יוחא יכ , 1 יחרזמה

 =-תחא העד ינב ןנחנא---דחאתנ םא רתויב תווקל לכונ ,דחי תויתרה םע

 תילכתה לע רתול םורמוא םכנה = םנמא >, ינתרטמ לא .עיגהל  ,תחא .הדוגאל

 ינבא- -רומאל בוט רתוו וא -- ,  ידוגנהפחי אצמנ .אמש , תונויצה .לש  הצרנה

 -שמחכ הז ,הנוכנ הנניא  תאוה .הטישה .לבא ,וגא .וניותהש ןנכרד .לע-ףגנ

 תעה ןמ .ןנולע וררו תואקתפרה המכ . ןושארה  סרגנוקה ןמ ורבע הנש הרשע

 יד אל יב תעדל ונל הרוה רבכ ןויסנה ,התע ונבצמ תא םיערוו ונלוכ ,איהה

 םלוא . וניתועד לש תוחתפתהה לא .,תורהתפהה דצמ ,הערפה-יאב קפתסהל ונל

 לבא ,ונותועדב רקיעה אוה הלילשה אל  .המורק .תכלל םג .לדתשהל ונולע

 .' הגלפמה תא  דיטעהל ונוח והזו ,זגא ונמויקל ןושארתו שאוה אוה ,בויחה

 העונח, תאזה העונתה היהתש ירכב ,תאזה תיממעה העונתה שארב תיחרומה

 ותרותל ןמאנ ידוהי שיא לב אהי הדי לע רשא ,"המלש | תימואל"תיתד

 רומשל ונילע הז .ליבשבו ,תודהיה תאצות היהת ולש תוישונאהו ,וחורלו

 תודחאתההו ,דועו ןנצרא ,ונהפש דע! ק"הות ןמ םיינחורה וננינק לכ תא חתפלו

 "  יתמא תואב .ךכל השורדה תודחאה תא ןנל החיטבמ תועדה>ימימה ןיב

 + סיימינפה וניתוח לע

 .ירמוש---ונלש םילודגהש אוה בויחב ונמע ךותב םישדח םויח תחפהב

 יומעמו חכ = ונקזחה םתירי לע יכ ןעי  ,םירכינו םיעורי תויהל---תדהו הרותה

 תרפת "לארשי ץראד ארווא, ירי לע יכ ,הוקתה .ךוראה ונתולג תמחלמב

 "= תרופמה תא אנוש רותב .תוימואלהו ,לעמ הראשנ ונתד תרופמ חור גשגשתו

 : ,םירצמ :ילב ןוטלש תטלוש ,תרהו

 " םיצפח םניא רשא: ,הלא לכ לא ונלוק תא םעפה רוע םימירמ ונגה ןבל

 הרות ילב ונתמוא לש יימשגה ובצמ תבטה ליבשב ונל שוחקה לכ תא בירקהל

 ונתוררתסה ךותב םוקמ אוצמל ולכוי  ירוהיה טפשמו קוח :.ירמושכ .הרוטמו

 ּ .ונרצ לע ןוחצנה תוטהל רוזע ןעמל

 אנ ושוח ,הפונתו הנגה תמחלמ  םוחלל תאזכ תעל ונובזעת .לא אנא

 םיחוטב זאו לארשי םע תובע ונתרובעל םכדו תא ונתו םלש בבלב ןנולא

 ,חצננו םוחלנ יכ ,ונחנא
 םילשוריו .ןווצ תכרבב

 .,יחרזמ, .היצרדפה .לש .תישארה הכשלה

 הטילחה רשאו בא םחנמ שדוחב טרופקנופב התוה רשא  היצנרפנוקה

 וגנה ןכ ןמכ --- ,הדסונ רבכ "ינומכתה, םשב תוחרזמ:תירוטלוק הדוגא דסול

 הגהנהה יובחמ טרופקנרפב הריעו התיה ןוושחרמ ח"רד 'א םויב וכ ,םיעירומ

 < .רומג .ןוחטב תנתונ .תאזה הריעוה תואצות  .ופיבש "ינומכחת, רפסה תיב לש

 יהכ דע היהשמ הזה רפסה תוב תלהנה לע התעפשה ןטקת אלש "יחרזמה,ל

 ו

 ! הבכנ .ךרוע
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 תלבקל .עגונב ונינותעב וחעב  נומטרפ רשא = ,יולגה  ונבתכמ :ורחא

 לגל ןיאו השקב:בתכמ הברה .ונלבק  ,"לאלצכ,ב .תונמאה  .תקלחמל \ םירימלח



0 2 2 0 

 בישהלו רככנה .ךנותע תרועל הגפנ ןכל ,טורטורפכ רחא לכ לע תונעל תלוכיה
 + ונולאוש .לכל הבושת =

 ןיאו ,םי ל שד רו וב ש ךי ק ר = םילבקתמ *לאלצכ , תוקלחמ .לכל
 ,תושקבה ןה :תובר יכ חז .ןודינכ .ל*ותמ ונילא :םינופה לכל תונעל תלוכיה וגל

 ירבו ,םיונפ תוטוקמ הנומ ש  דוע וראשנ תונמאה תקלחמב
 רבד לע ונולא םינופה דחאו רחא לכ םע ךורא ןתמו-אשמ ירול .אובל .אלש
 תומוקמח תנומש םג .ואלמתיו רעומה רובעי :םיתניבו) וז .הקלחמל הסונכה יאנת
 : לבקתהל .ץפחה לכ אלמל .ךירצש םיאנתה תא .הזב םיטרופ ונא (הלאה

 5 ב א ,היסטנפ וא עבטל יוקח ,רויכב וא רויצב .הדובע ונילא חולשל (א
 . תונוסתמ וא םירפסממ תוקתע ה אל ןפוא םוש ב

 ריעמה .,בתכמ וגל עודו  שיאמ וא תונויצ .הרבחמ ונל .איצמהל (ב .
 .ורשי לע .ונל

 תונמא  דמל רבכ םא ,ויתונש המכ | ,קוירב בתכמב : ונל עירוהל (ג
 .דמל הסמבו

 תוחפה לבל ותוחמל ותא איכהל ךירצ אוה העיסנה תואצוה רבלמ (ד
 ,קגרפ 190 =

 ונעבק :'ךכיפל ןםיינע ינב פה ,ונילא .םינופה  ,םיריעצה בורש םושמ
 תא חיורי הנטמ רשא / ,תותונמא הרובע דימלתה  דובעי םויה תוצחמש ,הנקת
 היקנ :תונמאב קר קופעל ץיפחה .םושרח השלש ךשמב החמליש ירחא , ותיחמ
 ,ויבאמ תוביחתה כתב חולשל .ךורצ
 יםינש 4 ךשמב

 הנשל קנרפ 600  .ותוחמל :הפ ול הוהיש

 ןויצחתכרבבו  רובכב

 ,לש | ,ב :רוסיפורפ
 .ב"ערת - ,ירשת ו"ב .,םילשורי
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 ו

 ! דבכנ ךרוע

 ,:תואירבל כוטו .חונו לק ומילקאש ,םח םוקמב ףרוחה תומו = תא תולבל :םיכירצה וא םיצורה ., םירישעו * םידימא םישנאל תוליודלש"רוע ₪ קרקב הנבתש הצוו תיפואלה .ןרקה .  תודוסי = תועט םיעוט ולא .םינופה יכ , "םלועה,, י"ע עירוהל תלוכיה תא יל .תתל ןךרועה :ינודא .,ךשקכמ ינא ירח ,העמ יב ,רחאו דחא סבל בושהל אוש-תרובעמ ענמהלו רוע אובל םידיתעה םיבתבמה תא םדקל ירכו .םתיחמ תא הז י"ע םהל אוצמל ולכוי - תיכ םש םהל םתונבבו קרוקב עקרק רטמ ףלא תוטואלח .ןרקה תאמ םרכחכ יב ,םיבשוח 'םה | ,ווארב םתוא וגובה אל םירבדה יארוקש ,האור ינא םהמו , םירחא םובתכמ >> יתלבק הז ןודינב ילא .תונפל רשפא יכו , תרנב םיל .הבורקה  קריקב עקרק תריכח תודא לע "'הריפצה,,בו ''םלועה,,ב יתמסרפש ,םירברה ילגרל
 פ"ע = ןןי'זאפ 219 .ךרעב םה | םועבורמ הטמ ףלא

 ןבומב יעקרק .בושי ןאב ןיאש ,ןבומ אליממו .,היסורב
 . םדאל היחמ

 הגוהנה הדמה

 תקפסמה םרכו הרש תרובע

 ןינב  ד"ע .תינכתה התוא לכש ,הנושו רזוח ינא
 המולקא :םירימא .םישנאל קר ןינע

 שקבל .םיליגרה ,(עקנארקנערעינ) =

 אוה תוליו-לשדרוע
 תוילב-ילוחל  דוחוב  ליעומו בוט קרוק לש
 .רו'גלאב וא םירצמב החוגמו רוומ םהל

 ןויצ-תברבבו רומג רובכב

 . ב''ערת ,ןושח רוי ,אנליוו ,'גרבדלוג. .ב

 זי

 !דבכנ .ךרוע

 לש םתיערוימו םהיבורק לכ תא "םלועה , ,ירי לע .שקבל אנ ךינשרה
 םהיתולובחו .םהיכתכמ תא וחלשי ;ךליאו .ןאכמ יכ היפ חרמ ב םולעופה

 תסירדא י''פע ר16ז0והוז]ה = (/0016)ה גסה 60 = 081188 .ה108106 רז
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 "'חיבחרמב ןיטשפא המלש ןודאהל,, : לשמל ,תוהבעב .ם ג לכקמה םש תא בותכלו
 ןויצ תכרבכו דובכ .ישנרב

 , יקסדורגז .,מ "ד להנמה םוקמ אלטמ
 .ב/'ערח .,ירשת .,היבחרמ
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 .תּונויצב

 לש ח"הודה תא | הדחוימ תרבוחב  ,וכררכ ,איצוה :בוניל'צ "+ ר"דה
 והז =- ,1910 תנשב תימואלה ןרקח תבוטל היסורב ורי לע ולבקתנש ,םיפסכד
 זומישרהל  ,ןוריל ורבע  תיפורב ל"הקה ינינעש העשמ ישילשה  ןובשחה
 בוניל'צ ר"רה .םידקה ןהיתומיקמל ןובשחה תנשב ל"הקה תופנכת לש תוטרופמה
 םישמתשמ ונא .:הרוכעה יטרפ רואתו ןללכב תוסנכהה ד"ע םודחא םידומע םג
 .בל תמושתל םיוארה ,םידחא םורפסמ איכהל ירכ ,וז המדקהב

 תוסנכהה ךלהמ לע רומעל רשפא היפ לעש  ,אלכטב תחתופ .תרכוחה
 !ןוכשתה תנש ףוס רעו ל"הקה תבוטל הדוכעה הלוחתהש העשמ

 ןמוה
 תוצראה רֶאשב [ = היסורב

 ש''יל 19561 | ש''יל 12323 ] .םישדח 1008==19 טסוגוא--1902 ראונאי
 2 24443 [ 7-0 , --98  1005 ילוי--1908 טסוגא
 0 10744 1 , 19-- 1906 ילוי--1905 = ילוי
 -- -| ה 106 ן, 1907--18  רכמבונ--1006 רטבונ
 4 18461 | 55 ל 1908 | תנש

 קרט 404641 [ קרמ 4 5 2 100 "
 499775 [ ב, - 1 ב2 10

 -- הסנכהה תא תולעהל בונילצ ר''דה חילצה יכ = ,אופיא םיאור נא
 .'בור 50,000 רע הנשל ךרעב ?בור 0

 ; היפיעפל היסנרב הסנבהה תא תקלוח הינשה אלבטה

 צורפה | 1010 [ 1909 ] 8
 יללבה

 0 ₪ ו 0 0

 ןמ

 תויללכ תובדנ
 218 ]29/0 6 2 בהזה רפס
 17,5 ,[20,9 ,,[15,9 |[ 95 תואספוק
 706 " 7 "ו 100, של םיות
 174 ,,|14,9 ,,ן182 |[ תיז יצע
 35 | 27 ]| 38 | תורבוש יסקנפ
 6 " )0 " 0 ו, ב" ימצעהפמ
 102 | 05 | 8 | :| הכרב-לש-תומרגלש
 |[ ו[ תורעק

 תונקסמל .ונתוא .םיאיבמ--ןותמרקהב .בונילצ  ר"דה המוא---,הלא .םירפסמ
 העורי הרטב םלוכ .םה םירימת תיסורה הספנכהה .יפיעסש ,תישאר .תוחמשמ
 שמשל םיבירצש | ,םיפיעפה יכ .,תינשו , ורבח לש ונברוחמ הנבנ דחאה ןיאו
 ,'צורפ 34,2 היסורב | וסינכה--ימצע-סמו םיות  ,תואספוק--חוטבו ןמאנ | רוקמ
 .'צורפ 28,7" קר וסינכה תוצראה ראשבש העשב

 םינשה שלשב הלעו ךלה  ,תוסנכהה ואב םשמש ,תומוקמה רפסמ םג
 41910 'תגשב 800 = ,1909  תנשב 600 ,1908 תנשב 500 +: תורומאה

 היולת הניאש הבסמ יכ = ,ורעצ תא  בונול'צ  ר"רה עוכמ וירבה ףוסב
 וכי, תוקמ .אוהש אלא ,ל"הקה - תבומל ותדובע :תא .קוספהל * חרכוה וב
 שרחתת ונלוכל :בוכתה רסומה ליבשב .הרוכעה,ו בר .ןמז ךראת: אל וז .הקפפה
 / ."תוריסמו זע רתיב /הרהמב

 *:תומואלח ןכקל רשא בהזה רפפ לש ןושארה ךרכה רמגי בורקב --
 * (םירומע 4100: ןמ ..רתוי .שומשל :ואצו .רככו | םירומע 6000 וב שי .ףרכה)
 חח .תויתל הזה רובכל  הכני המ: וא ימ .,.הלאשה :הולאמ - תחועתמ .ירהו

 "קה 5%



 לש התְמכסהב ,ינשה ךרכה לש הלחתהה  ןתחו ןושארה : ךרכה לש םויסה
 להקה: לבוי הדו לעש , הפי = העצה יולסרבט . לטכש 'ה :עיצמ .ל"הקה. תגהנה
 תב .הרחוימ הבדנ תעפקנ ךליאו .ןאכמ ,.תאזה ,ה:אשה תא רוהפל ולכ יגויצה
 רשעידחא לש םמשב  אווקל םדא לכ לכוי התוכזבש , ('בור 2:) קרמ 4
 הנמסרפתת וללה תוארוהה . הז דובכל רתויב  םיוארה םח ותעד יפלש , םירבד

 לכ הנונמת וא .אבה חפפה גח דע לשמל ,עורי דעומ רע םוינויצה םינותעב

 רתויב לודגה .תוערה רפפמל הכזי רשא ,רבוה והוא היהו ,תוארוהה
 הפסמ רהפ יפל הלחתהה יגתח---םירתונה םירבדה תושעו ,םו יפ ה ןתחל
 .םהמ רחא לכ לש ולרוגב הלעיש תועדה

 ,קרמ 9401/89 תיפואלה.ןרקה תבומל ופסאנ עובשה ךשמב --
 . 4112 רמונ איה בהזה רפסב הגורחאה המישרה

 הפסא ןילרבב היהה (ח"המל רכמבונב 4--6) ןושחב ןיט---ג"יב
 , לודגזו ינויצה לעופה רעוה ירבחל

 תולוגמ םצמוצמה לעופה רעוה לש הכשלה איצות תאוה הפסאה ימיב \
 זאמו . ונלש םינותעה לכל םנח ןחלשתו "תינויצ היצנדנופסרוק, םשב תודחוימ
 ולכוי הכותמו ,רדימתמ רבדל "תינויצה היצגדנופסרוק,ה השעת ךליאו

 .קוידבו םנמזב תונויצה ינינע לכ לע רומעל ונלש םינותעה

 הדסוג תינודנולה 4 הטיפרבינואה לש םודוהיה םיטנדוטסה ברקב --
 < . תינויצ הדוגא

 תורותפהה ןמ תאצל ילבל וטילתה היצולגב "יחרומ,ה ירכח ---

 ..ופכורותרואה ןבומב הלוהג תירוטלוק .הרובעב לחהלו תיגויצה
 ךלמ סעטמ הנמתנ הלוס יד סנרלק רמ הדנקב םוגויצה אושנ --

 יהדנקב. היגלב\ לוסנוקל היגלב

 תלהק לש ישארה ברה תמ ירשת ר'נב
 םיעבש | ןב | ,.הניד ו ר"דה םררטשמא |

 תודהיהל הרבא ותומגו ,היה שמחו
 קרצבו ,.המכחבו הרותב .חונמה היה לודג .תרזוח הגיאש הדבא תידנלוהה
 ,םדררטשמאב םינברל ןוירנימפה שאר היה אוה ,תידנלוהה הלוגה שאר 1ל וארק

 +וידימלת המה היגלבב םירומהו םינברה לש לודגה םבורו
 תא ריכה םימיח םתואב רועו ,ןנזגב פה 'השמל ער היה וימולע ימיב

 םימעפ הברה . ןורהאה ומוו רע  םהב  קבדיו  תונויצְה לש הכרעו הירקיע
 .תודנלוה ודוהי לע הבכחו תונויצה לע ,וימואנב רבד

 !ה"בצנת

6 
 ,הָיְְּורְּב

 +רגיר .. = ר"דה ברה

 ופנכוה הכלממה-תמוד לש הגושארה הבישיכ .המודה ,תחיתפ
 היצלפרטניאה . תשלובה ןכופ י"ע ןיפילוטס תחיצר רברב תויצלפרטניא שלש
 טטופרה אצי , ירוהי 'היה , בורגב , תצורהש ,הגוכב השיגדה םיארבוטקזאה לש
 ! רמאו .ץובולפונ .ירוהיה

 ;ירוחיה .בורגב תא ימש'טנא 'השעמב םושאיו .ךלו .תומשיטגאב

 ירקיע תא םודוהיה ימדב עיבטהל םיצור םינמיה קרש ,ונבשח התע רע
 םיארבוטקואה םג יכ',ונבל לע הלע אל -) רנוטקואב זיו לש טספונאמה
 בוק'צוגש , היצלפרטגיאה  חפונ ךותמ .ונל ררבוה וישכע  .םידוהו םדל םיפאוש
 התע ןםונמיה ןיבו םיארבוטקואה ןיב םילובגה ירמגל ושטשטנ יכ ,ןושאר הילע םתח

 תא לטבל םיפאושה ,םישנאה הנה : רמאלו תחא הצובקל םהוא דחאל רשפא
 . וילע תוסכלו רבוטקואב ז"י לש טספונאמה

 ותגלפמ תאו ותוא םישאמ אוהש רעש ,ץובולסינל בישה  :וק'צוג
 תא וחצרבש

 , םידוהול רוסבוז ץוכולפינ ךלו .:םודוהיל האנש תובכלה לכב רוע ןיפילופס
 . , םיר וטקובורפל :אלו םיטפירוריטל אל םהיגבמ ונתו אל וכ

 תא בוק'צוג ףיטמ אושל | רמאל , גוקצןגל הכושת ןחגו ץיבולסינ רוח = =
 ,םתמ שרודו = םידוהיה -* םיטטופרל . ורפ
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 << םלועה <

 | .םאה .םהיחאל ןירבר תא ורסמו וכ

 ורוהי היה ןקזה ויכא יכ ,רברה עודי אלה ? םידוהיה לש םחכ אב אוה בורגיב
 ,תורהיה םע תוכויש םוש התיה אל ומצע ול םגו ותד תא רימה יבא .רמומ
 תונפל ךירצ .הלאכ םירברב | ; םידוהיל רסומ ירבדב תונפל אוה רתומל ךא
 , הלשממה לא

 רוע לבקל ופיסוי אל יכ ,,השיררה לע ירי יתשב םתוח יתייה ןבומכ
 המרוג םורוהיה ליבשב פ"הכל םש וגיהניש וא %לכ תשלוכה לא םירוה
 ןמכ , תורסומ ראשב המרונה תא ולטב ילמלא היה בוט המ ; תיטנצורפ

 םיארבוטקואה .ןיה תומשיטנאב אל .  תשלובב התוא םיעכיק ויהו  רפסה-יתבב
 םויחב םשגל ךאיה ,חובשחמ כושחל םתבוח איה תאז םא יכ ,קוסעל םיבייח
 העשב תושעל םהינקסע וחיטבהש .המ ,רביטקואב ז"י לש טפפונאמה תא
 םורוב םה התעו תויכז יווש ר"ע ההובג ההובג ורכד וא .,המודה לא ורחבנש
 אל זאו ,םירוהיה תא ףודרמ םיארביטקואה ולרחי . םודוהיה לע תולילע םבלמ
 "בלבו תמאב םוארבוטקואה םיצור סא , רסומ.ירבדב םודוהיל תונפל וכרטצי
 רוע הנשו .אל (ןיפילוטס תחוצר) רבמטפסב ןושארב השענש השעמה יכ ,םימת
 ,לבו , םיקירצ םיקוחו תמא טפשמ היפורב ןוכשהל לב םרוק לדתשהל םיכורצ םה
 .(לאמש דצמ םופב<תואיחמ) ץראה טוקשת אל קדצו טפשמ הנודמב וטלשו אלש ןמז

 הפירח לבא הרצק הבושת  בוקיצוגל  רוזחה בו'צורור יאדקה טטופרה םג
 תא םישאהל תחתש ,םיארבוטקואה לש הקיטקטה לע ;ארה .בו'צורור ,דאמ

 היה-- בו'צודור םייס---בו רגב ..םירוהיב קר .רלוקה .תא םולות םה תשלנבז
 .ידוהי היהשמ רתוי  לגרמ-ןכוס

 ירגד תא םעפב םעפכ וקיספה םינטיהו םיימואלה יכ ,ףיסוהל ךירצ
 ועמשג רבדל וןיפ תא תתפו המבה לע הלע ךא ,האנש תואירק י'ע ץיבולפיג
 + המודכו "!ןטש-רוכב ןודבאל ךל, + ןימיה-ילספסמ תואורק

 ורפופל .רמא בו'גירוה טטופהה ,םוהחת ה לוטכ תלאש ל --

 לש וז היפפב קרפה לע ורימעי יכ , שוררל הטילחה היציזופואהש , "ןמזה, לש

 .התיהש החישה ןמ לבא , בשומה.םוחת לוטב .רבדב  הלאשה תא המוהה
 םודוחיה םונקסעהש ., הארג .הז ןורנב ץיבולפיג םע *הריפצה, לש הרפופל
 העשה ןיאש ינפמ  ,הזמ לדחת יב ,הוציזופואהל עיצהל וטילחה ןילופרטמב
 תור  פ פ כ הלעה סנמא בורגב השעמ .וז הלאש רורבל התע תרשכומ
 + םידוהיל האנשה תא תו עדי

 בוצבוקוק שדחה רוימרפח אהי ןביהל ,ררבוה אל ןיידע .םי שור ג
 לע  תורזגה ירזוג שאר | ןאכלו ןאכל תורעשה הו  ןודינב תועמשנו ,המוג
 ,םידוהי ישורגו --, ותרמשממ רסוה , יקסבונא'ןירק םינפה-רטסינימ רבח ,םידוהי
 תולבקתמ הנורחאה תעב . םירבגתמו םיכלוהש אלא  ,םיקסופ םגיאש יד אל
 + בלסונירטקי ךלפמ דוחיבו = ,םיכלפ המכמ םידוהי ישורג  ד"ע תובר תועורו
 תעל תעמו  ןםידוהיה תויכזל עגונב לודג רימחמ אוה .יבלפוגירטקיה  רוטנרבוגה
 ואצמי םא יכ ,םהילע .םייאטו םיבטסירפהו םירטושה לכ לא .םיזורכ .םפרפמ אוה
 םיקרקרמ ,םשפגל םיאריה ןםירטושהו .השק .ושנעי תויבזיירפוחמ םירוהי םהיעבורב
 .ןבוטכ ,רתוי דוע רבדב םירימחמו

 לש המישר יבויקה  רומגרבוגהל איצמה הדגולווב ךלפה  ןומלש =-
 תאמ ;וגורחאה םינשה שלש ףשמב ולבקש  ,םידוהי הכאלמ-ילעב םיתאמ
 רוטנרבוגה לש ותרוקפ י'פע .ןירב אלש תודועת הדגולוובש םינמואה.תצעומ
 תנמ .לע םירכזנה םידוהי םינמואה ירחא תשפחמ םש היצילופה הליחתה יבויקה
 . .ריעה ןמ .םתוא שרגל

 ,תוירוהי תורעג .יתש לש ןנועמ לא אב בויקב תשלובה ןכוס , הל בג
 ןתוא ורגס םש ,הרימשה תקלחמ לא ןאיביו ,וז ריעב רודל תוכוה ןהל ןיאש
 + הרבעל ןתוא םיתפמ וליחתהו ןהילא וסנכנ הקלחמה ינכוסו םידחוימ םיררחב
 הקבאג ןהמ תחא .תוללמואה תא םיפנוא םינכוסה וליחתה ,וליעוה אל םיותפהשב
 רורוקורפה לא תונלבוק .ושיגה תורענה .החצונ היגשהו ותוא התצנו הפסנאמ םע
 + היצילופה שארו

 ,אבצל וחקלגש ,םיריעצ ולפגתה .ץליקב ,םירוהי לע תולפגתה
 םינסחמו םיתב הברהב תויפופוה תא וצפנ  ,תוצרמנ תוכמ םתוא ופה ,מ'רוחי לע
 ינש לע הלפנתה- םירחא םיריעצ לש הצובק . םהילעב תא ועצפ\ םירוהי לש
 שררמת=תיב לא רורחל ורמא םינגילוחה .תוגולתה תא םהב הצפנו תויטנכדיתב
 < רתמל . םתוא ורפאו םירטוש תיולב בטסירפה אב עגר ותואב לבא ,ומצע
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 םחמ :חמפ ועצפו רועה .תובוחרב  םידוהיה לע .ולפנתהו םינגילוחה םתוא ורוח
 היצילופה שאר לא .עסנ ,יקסמילשורי םוחנ השמ 'ר ,אתמַד ברה ,תומדיעצפ
 אובל 'םילייח דודג ןמווה רבפ יכ  ,הבישת לבקו, ,םירוהיה לע ןגהל ונממ שקבו
 . םינכוסמ רתויה תובוחרב הרימשה תא לידגהלו רועה לא

 בויקב םהיפכנ -לב תא ורכמ ,ןיפילוטס תא גרה .רשא ,בורגב לש וירוח
 יב .ןםיבתכמ םוי םוי . לכקט וקפפ אל הנורחאה תעב .ץיראל ץוחב רוגל ואציו
 ,םנב י"ע חצרנש , ןיפילוטס תמקנ תא םהב ומקגי = בורקב

 . ספ

 .ץֶרָאְל-ץּוחְּ ו
 ימ ,טלבזור רודואית  סיפדהש  ,רמאמ לודג םשוו השע  הקיומאב

 ןיבש הנשיה תקולחמה תודא לע "קולטוא , לאנרוזב ., תירבה תוצרא אישנ היהש
 יחרוא .רחיכ = ,הקירמא = יחרזא .םידוהי לש םהיתויכז .רבדב הקירמאו חיסור
 לע התעיבתב הקירמא תכמוס ,עודוכ ,םוקמ לכב רודלו היפורל אובל , הקירמא
 ,תרמוא :היסורו- . 1835 תנשב .דוע/ היסור םע .התרכש , ,רחסמה תירב לש הנמָאה |

 תויכז ,םינקירמא רמולפ- , םורז .םידוהיל ןתתש , החירכהל הלובי הגיא וז .הנמאש
 הותועיבתל היסוה .התנענ אל התע דעש םושמו ,  םמצע היסור ידוהי יבגל תורתי
 ותרטמש ., ימואל דעו הקירטאב וישכע דפונ .ךכופל .,הקירמא לש הותונעטו
 ונפל רומאה ,ךוסבסה רבד תא איבהלו ץראה ל5ב הבורמ היצטיגא תושעל איה
 אל םא  ,היסור םע תירבה תא רפהל סרגנוקה תא חירכהלו ינקירמאה סרגנוקה

 טלבזור עיצמ ירהו .. םינקירמאה םיחרזאה םידוהיה לש םתוכוב ףוס-ףוס הרות =
 תוקפסה תא ריתהל --- רצונ ךכלש ,גאהבש םולשה :ןירדתיבל ךוסכסה תא רופמל
 ,,הז :ןיר.תיבל * אובלמ .היסור עגמת םאו .םעל םע ןיבש טפשמו" קוח ינינעב
 ןיאש ,לכה ודוי .יארו .זא ,  התריציב הלפט רשא הנושארה \התיה המצע איהש
 . . תירבה תא רפהל םא יכ ,תרחא ךרד הקירמאל

 שא ריטמהלמ תקסופ "אימערוו .וואנ,,ה ןיא הזה רמאמה ספרנש העשמ
 ,טרפ טרברה לע ,טלבזור לע ב"חאו ,ןבימכ ,םמצע םירוהיה לע לכ תישאה תירפגו
 5שו חיסור ידוהי לש םנובלע תא עובתל ןוהה ילודג ירוהיה לבל הצע אישמה
 ךרוצ ונל ןיא -- בבל לדוגב "אימערוו .וואנ,ה תרמוא--ונא, . אקירמא םע לב

 הקירפא אהתו תירבה רפות :הברדאו הברדא . הקירמא םע  רחסמ תירבב ללב
 תובשחמה לכ תא ןברקל תולעהל םה םיזירז םידוהיה ןוממה יכלמ,, = ."תדספנ
 ימומו ןיביבה וחתפנו ."םירתי םיטנצורפ ינש רבשב םהל םיסחימש ,תובוטה
 <. . םיפטושו - םיפטוש אמהווה
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 פושיה תרבח)  א'קיאה : ירבחל תוללכ הפסא ןילרבב התיה ןושחב 'זב
 תא ארקו הפסאה תא חתפ ןומיס ןושרג 'ה שארה בשוי . (תיללכה תודוהיה =< =

 לש. יסננופה רסומה :יכ ,הארג  ןובשחהו ןירה ןמ ,הגהנהה לש ןובשחהו ןירה
 ןועב : וישבע ול שי > ,ןודנולב רפונ רשא. , "חרומב תובשותהה רצוא, ,הרבחה ,

 ,גרבסניג- ר"רֶה םדוקה אישנה וסיכמ סינכה ותיצחמ תאש ,ש"יל 5000 לש םוכס
 תונוש עקרק תוזוחא תוינקב וישכע  הקוסע הרבחה יכ , הצרמה עורוה ןלהל
 היהש ,גרוברו 'פורפה .ןתצקמ הנרמגת תוברקב יכ ,הוקת שיו לארשי?ץראב
 - -.תחא-תבב הברה תוינקב קוסעל רמאת אלש ,הגהנהב הרתה ,דמעמ .ותואב '
 תורסומ רתי  םע םירבדב אובת רשא ,  הדחוימ היסימוק הדסי תיללכה הפסאה "

 ,הרובעה דוחא םשל םידוהיה לש בושיה

 לש םבצמ יכ | ,תוגוש  תועומש םינורחאה םימיב וטשפ הניוו ינותעב
 ךכְרחא .ריעה תא  ושבב םיקלטיאהש םושמ ,השק השענ סילופירמב םירוהיה
 המרגלטה תא ימורל חלש םילופירטב ללוכה ברה יכ ,תרחאָשהְעירי המסרפתב
 ונבצמ ר"ע רקשה תועומש תא תצרמג השחכה שיחכהל םישקבמ ונא, = : תאוה
 הפוקת ליחתת ונממש ,מיקלטיאה ןוחצנ לע  םיחמש ונתנומא"ינב לכש.השקה
 וב ,הלשממל רוסמל ךדי תא םיאלממ ונחנא .  לכל ןויושו שפוח לש השדח

 התוחילש תא החלצהב ונחנא םיכרבמ יכו תימלוע הרופמ הל ּונחנא םירוסמ =
 : . "השוחקה

 רעוה תאמ הלבק יכ :,'גנוטייצ עשיסאפ,ה/  העידומ יוז המרגלטל עגונב
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 - ב 1. גסממק \ ההתגהמההה ץה., 6 96,

 תונכופ ידי לע .המטרפתנש  ,העוריה : הזה כתכמה תא ןילרבב .ינויצה = לעופה
 םוש הל ןי א: ,סילופירטב  ללוכה ברה .תאמ המרגלטה  רבדכ "ינאפיטס,
 'ר- (היקרוט ינבר שאה :דיעה ,םינמאנ תורוקממ. ונל -םיעידומש .יפכ .,דו שי
 וז .הרשמ :.. ללוכהיבר - ללכ .ןיא יזאגניבב ,םגו םילופורטב .םגש = ,םוחג  םייח
 תידוהיה הלהקה יב .,"ינאפיטס,, תונבוס יפב תמא שי םא . בר .ןמומ םש הלטב
 םוש .. תפיוזמ .המרגלט אלא הגיא ירה  ,םילופירטמ ןנכ המרגלט הלבק ימורב
 ויה .םא וליפאו ,ווכ הלבג .השוע היה אל -- םוחנ םייח 'ר ףיסוה -- ידוהי בר
 בווח אוה הרות ןיד י"פע יכ ,אוה ערוי יארוש םושמ , הנכסב םידמוע וייח
 + תוכ השעמ ללגב יודג

 ז .ןיג עמ ט פיש מ
 !תזה ןינעמה טפשמה הלאה םימיב ררכתה ק רו י ד וינ'ב
 השקבב הנפ ,ומ ש יול ריש ל אוו ,רחא יטנאטסיטורפ שיא

 וקומינו ומעטו  ,רחא םשל יול ומ ש תא תונשל ןוישרה ול ןחנו יכ  ,ר"יבל
 ..ירסומו .ירמוח קזיה ול םרוג הז רבדו ,ידוהיל בשחיש , םרוג ומש יכ , ותא

 -ימאה המואה תובא, :הז רוריב דופי לע ותשקב תא החד ר"הוב
 תישעו ,הנומאו עזג לדבה ילב םדא לכ ליבשב םתנידמ תא ודסי. תיאקיר
 :תוכז ול היהח יב ,רשפא:יאש ,בצמ הירחא רורגל הלוכי יול לש ותשקב
 ."הקורומאב םויקה

 . הקירימאב להקה-תער לע םיעג םשוו השע הז ןוד:קספ

 ל
 ,תויתּורְפס תועידי

 ! תכרעמב ולבקתנש ,םישדח םירפס

 ברח םאנו שרד רשא ,םירצק םימואנו םישורד ,בל תוגה
 ,אשרוב "הירומ, תפנכה תיבב ןשהד ,םיו בנסינ ק חצי ובר
 ֶּ : ,כיוה 1 רוחמה ,אנליוו ,לעפע .ל תאצוה

 .תירבעה תורפסהו הפשה לע .הבטלופמ ןיקרימ צ"כ
 .'פוק 10 ריחמה , בויקב תירבעה תוברההו הפשה יבבוח 'צוה

 יילארשיל :תמיק- ןרק,  תבוטל הופורמ...סנכנש ףסכה ןובשח
 לאיחו ריד = רוטקרידה .י"ע  ,ל"וח רפסמל ,1911 ראונאי 1 ןמ
 ,א"ערת ,גרוברטפ טייס , וואנעל'צ

 הדעונ ,שדוקה יבתכ לש השדח האצוה . שרופמ ארקמ
 קיפפמ ,רצק רואב םע .לאקוחי רפס .םידימלתלו םירומל
 . ב'ערת ,הנליוו ,ןיול  ינו"קיטונ יד  ,שווירט איי תאמ .קיורמו

00 .1 .108011705 1136080 
 ך[ההסוזמ 1 1גכסנשפ, הפסנוהטזז הזה 516. 00008,

 1911. 51 10 אס.

 זוז רישב  תועמ הלפנ .םדוקה . רמונב - ,תו עט ןוק ת
 ץ פח .הככ יב, ל"צ "ול רצב הככ יכ,. םוקמב :ןאמכיפ בקעי לש
 : = ,:ייול ,רצב

 ,גרבדלונ .5 ,י אצמה = = .,םונאיורה .,א .ךרועה
 מת ות. תי זסתסתספקזמ. - ק6ההאזסק5 ה. [. סה

 ש-א ואליה ש-א



 == :,ביערת ,ןושח ב"כ ,הנליו .===>=-

 11 א ג , 18-ש6ם \סש6תנ טס, 1

 תישימח הנש
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 [ הל 2 / ש

 = | !-ם'ס וחרב לש

 טעו סוד, 31-ת0 0328608, 1911 2.

 ₪ .1919 תנשל "םלועה, לע המיתחה תלבקתמ =
 | ,בורקב ספדוי טרופמ טקפסורפ

 .> ' , תועדומו תומיתח תלבקל "םלועה,, ליבשב םיצורח םינכוס םישקבתמ תוצראה לכב

 ,הָפַצַמַה לע

 - תוממ|ג רונה ו

 יגרובנדנרבה  דוניסב | ןילרבב הארקנ םידחא םימי ינפל
 , םידוהיה ברקב תילגנבאה ןויסימה תולעפמ לע הדחוימ האצרה

 הינמרגמ םיאבה םיידוהיה םינותעה ןיא האצרהה לש הנכת דייע
 ,דוניפה טילחחש ,הטלחהה תא קר םירסומ םה ,םולכ םיעידומ

 ךומתל תודעה ינוטלשו תויסנכה  יצעוי  ,םינהכה לכל .יואר יב

 התרובע תא אבהלו ןאכמ םג רובעל לכות ןעמל ,הקזחלו ןויפימב

 5ש םונפ .רימעהל םירומאה .םינותעה םירהממו ,  םידוהיה .ברקב
 ןיא :ופו- +איה ,המב .ןויסימה - לש :המויק .תוכז . : לואשלו .םימימת

 הלוע- תורצנה יפנכ תחת לא .דחא ידוהי תסנכהש ,םיעדוי ונא
 + םיקרמ .יפלאבו .תואמב .ןויסימל : הל

 ,תוטש ךותמ תומימת +יהמ וז= תומימת * ;עדוי התא . יאו

 השועמ  תומימת וא * ,םיירוסי ,םוטושפ  םירבד תנבהדיא :ךותמ
 המ ןיבה יל ב לו תוארל א 5 ש ידכ  ,הנוכב :םיניע 'תמיצע ךותמ
 ? םיניבמו םיאור םירחאש

 רמשה תפגמ הליחתה םש םוקמ ,הינמרגבש ,המורמכ

 5כ תא ןהל יוארה ןכרעב .ךירעהל ונינותע ויה םיכירצ ,.הנושאר

 ואב רשא ,וללה ןולקבו הרצבש ,ןיבהלו רמשל תומרוגה תובסה

 הפי השענו הלוע ףוס ףופש ,ןוגה  קלח ןויפימל 'ם ג שי, ,ונילע

 ונבבל ונאישי אנ .לאו ;תובר םינש ךשמב הערז איה רשא ,ערזה |

 םנמנתה רשא .,עודיה לשמב ןחוט ותואל ונחנא םימורש ,רמאל

 הדושחהו הלקה םתימה תא עומשל ןזוא הטנ .אלו החונמב םויה לכ
 אלא | ;יתכרב  רָבְפב  ץרפ טאל טאל .וצרפ .רשא ,םימה לש

 םואתפ  ץיקה ,הנחטה  הדמעו .הכרבה השביו = רכסה  .ץרפנשכ
4 : 
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 , תותשל .ואבש ,תולגנרתב םינכא ךילשמ ליחתהו .המיענה ותמונתמ
 ונח אש ,םנמא רשפא \ ןה םנ הימימ תא רפחלו הכרבה ןמ
 םישיגרמ רנא :ןיאו המיענה המונתה ונילע הרבנ יִּכ ,ןחומל .םימוד
 '' לבא ,וניתורדג תאו ונירכס תא םיצרופו םיפטושה :,םימה תימהב

 "הכרבה .לא תררוי איה  ןיא : תולגנרתל .ללכ המור .הניא :ןויסימה
 ץרפנ .רבכש:'ר ח א ל ,הימימ .ושבי רבכש ה ח א ל הכותמ תותשל
 תא ץורפל םינושארה  .ןמ התיה איה אלא ,םירחא ידי לע רכסה

 םיבשוח | היהנ ,םאש ,םנמא רשפא .ונתכרב תא שבילו ונרכס

 ,  'לגנכ. םיננילרטשו םיקרמ ,דבלב םירפסמ לש תונובשח קר

 -- "ןעטנ,ה ןמ  רתוי ,לודג .ןויסימה < לש *ןעוט,ה היהו ,תושפנ
 ,תישאר ,לבא .םיגנילרטשו .םיקרמ יפלאו תואמ תמועל דחא ידוהי
 ברקב .לארשימ שפנ לש המויק ךרע תא ךירעהל ונל רתוה יתמיא
 והזו == ,תינשו + תורחא :תועבטמ :וא .םוקרמ ןובשח י"פע לארשי
 העמיק תובבלב ערזנש ,ערזה אוה ןכופמ רתוי הברה -- ,רקיעה
 . .םיאיצומו .םיתש ,וא .תחא שפנ .ונילעמ םיערוקש ,העירקה ןמ ,העמיק
 ; "ןעטנ,ל ןעוט,ה תא עגר עגר הליבקמ הניא ןויסימהו -. ונלובגמ ןתוא
 ! + םימנמנמו ונינוע תא םימצוע ונחנאו ,הערז:תא תערוזו תערוז איה אלא

 ץיקה תישארב קרוידוינ .ידוהיל הרק רשא תא .םירכוז = ונא
 ,םהינותעב בותכ ואצמו 'רחא תובע אל רקובב' וציקה: יכ ,רבעה
 ךונח-תיב הזיא ."הלגתנ,  םירוהיה תנוכשפש תובוחרה רחאב :יכ
 | ףונחה תיבבו ,ירנָה בא הזיא לש ודוסימ לארשי ירלי תואמ ל
 הרותה תא םגו ירנה באה תא הבהאל םירליה לש םבל רשקנ הזה
 וב" . תויצפסנפה לע הלוהב הקירמא ,ויכינחל דמלמ אוה רשא
 ' לבא .הקזחב תובבלה וקפד ,ומלה ,ירגה .באה הלגתנשכ ,םויב
 . תורחא "ואצמנ :יכ ,וז היצסנס לש המעט גּפ ,םיטעומ םימי ורבע
 <  םלואו ,הרהמ-לק והאנהלו :ותחמשל .חכשנ .ירנה : באה) ,המוקמב
 ;קרווחוינב השא :םידוהיה תנוכשב ןיידע םייק .יאדו .ולש ךונהה-תוב
 םירוה | ,טעמתנ< אל יאו = וב .םיכנחתמה . לארשי  ידלו רפסמ



 תויהל הפסא .הדמע |

 ,תורהיה יספורטופא :יניעב ןח האצמ אל >>
, 

 קוחש םיקחוש ,?השעמה ישנא, ,ונחנאו , ערזה תא תוערוז .תוצורחה
 ,"ןתמוהאשמ, .ביטב םיאיקב | םניאש : ,ולא לש 'םהישעמל םימימת
 " ... טעמ םיסינכמו הברה םיאיצומה

 רוניפל .הבישי | התוא ןילרבב  התיהש = ,םויב וב טעמכ
 התיה ,ןויסימה קוזח ד"ע הטלחהה התוא הטלחוהו .יגרובנדגרבה
 ,ץעיהל ידכ ,םירומה תרוגא .לש שרחה זכרמה 'ןרעש ,הפסא ופיב
 םירבע םירוה .ופיסוי אל יכ ,לארשי-ץראמ ערה תא רעבל ךאיה
 : קויד רתיב ..ןויפימה לש רפסה>יתב לא םיכרה םהירלי תא חולשל |

 האמכ  הפסאה לא ונמזוה ,התיה אלו
 ייתואבצ 'ה תאנק, .רשא ,םירוהה םתוא .םינ ש -- ואבו :,םירוה
 םידלי םידמול ?ארשי:ץראבש םירבעה רפסה-יתבב יכ לע םלפאה
 המודכו ,דומל .תעשב םהישאר תא וסכי אל םידליהו ודחי תודליו
 -ותבל םהידלי תא םיחלוש םמצע םה --  ,"תורומח,ה תוריבעה .ןמ
 -- .םימשה:תלכל ללפתהל --- רבל םידלו םידמלמ םהבש ,רפס
 םיזרדומה ,םירוהה םתוא ..םימשה:ןהחל ללפתהל --- דבל .תורליו
 רשא ,תירבעה היסנמיגה לע "תומלוע שיערהל, .ירכ .,הפסאל .אובל

 םתרות תא םיציברמה
 םמצע םה -- ,טרופקנרפב רשא "ןיוהאזנאה,ב "הקומעהו הכחרה,
 ידלי תריסמ רגנכ הכורעה = ,הפסאל .אובלמ םהילגר תא .םיריקומ
 ,תובבלב ערזנ ערזהו + תוריזנו םיריזנ ,"תויחא,ו "םיחא,, ידול לארשו

 םה םירכוז .היארלו תפומל היצילג ונל יהת  ."רפ השועו הלוע .

 הדמלמ ולאכ הרות  ותב תא רמלמה לכ,ש = ,היצילגבש  םידרחה
 םהיתונב תא םירסומ םה ,וז הריבעמ רמשהלו רהזהל ידכו',"תולפת = =

 לש םהירפסדיתבב "ירהש ,דומל  םשל'תוריזנו
 -= .ירהו :.ונלש הרותה תא הנרמלת

 םיריזנל הלחתכל "
 אל יאדו תוריזנהו םיריזנה

 םיאלמ היצילגבש םילוטקה םורזנמה םג םא ייכ :,רפסההיחב קר אל
 רבד התשענ "סנוא,ב רמשל תורגוב תונב תלבוהו ,לארשי"תונב

 , היצילגב :ליגרה
 ,באכמ ורוחיו  השובמ ונינפ ומידאי םימעפ ףלא .םא :וליפא

 יד אל .ונתופב :ונל שע השענ' רמשהש = ,תודוהל | ונחנא םיבייח
 ידוהי. היהש םוקמבו ,רתויו .רתוי .יוצמ  השענו ךליה רמשה .םצעש | <

 רהממו יאשחב דמתשמ ,הביבסהו הרכחה טילפ ,הבבר ינמ דחא =

 קרבי
 .חּותַפ סָקְנּפ

 ל
 .הָיְרְבַעָה םָאָה 4

 םהימי לכ רשא ,םמעל | םינמאנו םיבוט םודוהי  תביפמפ היה \ רכרה
 לש תוכבופמה תולאשה תא רותפל םיחרוטו םיחרוט אלא ,רבד םישוע םניא
 םתיבב  םתגשב | ,יאנפה תעשב ,בהעב םג  .הזה ךבוסמהו אלפנה םעה
 תארקנ אוהקנ םא :'אוה עורי ללכ . םבל .חוני אל ,התה סוכ לא םתְחפשמבו
 לש וז פוכ .יכ- ,יתעריו -- ברעב הת סוכל הלאה םיכוטה םודוהיה דחא תובל

 םיניגעה לע םלוכ םיבבופה ., םירעופו םיכורא םיטבודו םיבהלנ םיחוכו הפוס הת '
 ,ערפמל התא ערוי . תחאו םיִרו האמ םהב ושמשמו ולפט רבבש , ךל םיעורוה

 תויצקא רכומה . ,יאנקה טפישידויה תא םירבדמה ךוהב םש אצמת אוצמ יכ
 ינפמ םירחאה תונוצרה לכ תא לטבמו יתונמוא:ותמרר ירוהי ןורטאית תבוטל *

 אוה ףאו ,הלוגב ירכעה רודה תרבחל רבחה תא םג הארה ודגנבו ,  ונוצר
 ינש ןיב דומעת התאו , וחשמ וליפא ןלשמ רתול הצור וגיא אוה ףאו , יאנק
 תלובש וליפא ול ןואו עכוטה םדאכ |, תוצעידביאו .ךוכנ הלאה  םימרוה
 ושפנל גאר אל ותורלי ימיב רשא ,  וגרוה"ןב לרוג אוה ער ןכא | , הפ ווחאל
 תויהלו וכותב :תוחפל ירכ ,  םוברה :םימרזה .ןמ .ןטק םרז הויא ןמצעל אצמ אלו

 וגטע תיחתב הירבעה םאה לש לודגה /הכרע תא םיעדוי וגלוכ ,ןקוה קורה = = ו ווי ףע תטובו ןנאשו א 1

 אמ ןוילג

 השובה אשמ תא תאשל חכ רצע אל .אוה םנ יכ ,וריע תא בוזעל
 ,היסהרפבו תורשעל "םיבושח, םידוהי וישכע םיחמתשמ םש ., הפרחהו
 אל וליאכ ,"םתובישח,בו .םמוקמב םידמוע םיראשנ הו .לכ .ןיעל
 אלא ,דבלב .תאוה הדבועה  םצעב יה אל :-  ,רבד ההק
 "המילבוהפ, השענ רבכ הז בקר ,"הרוה, .םג-ול שי .רבב רמשהש
 ,תוירקעה תובסה םאו  ,"הלולצ הערו ןויגה, -ךותמ הילע םינרו
 ,ןלטבל ונבוט ונדיב ןיאו ןה תו יי נוצ ח ,רמשה תא :ורילוה רשא
 ןהילעו ,הרצה תא וקימעה וביחרהש ,תוימינ 5 תובס םנ שי ירה
 .]ןידה תא ןתיל םיבייח ונ א.

 --- רימת רוזחל האלנ אל הזה רברה לעו---,.איה הנושארה הבסה
 אלו וינפב ול קורינ אלו ,ונכותב ,ותביבסב רמוע ראשנ רמושמה יכ
 ונינב רשבבו ונא ונרשבב םג עגי אל ןעמל ,ונלובג לעמ וקיחרנ
 םיכלהתמה ,םידמושמה | .וברקב אשונ אוה רשא = ,ןובקרה
 והז ירחש .,דמשל םיתיפמ םג חרכהב םישענו םירזוח ,ונבר קב
 לכב הקיעמ אהת אלש ידכ ,הריבעל םירבח ול אוצמל םראה עבט
 םינורחאה םירמונה דחאב רמאנ הפו .,.ודבל .וילע קר האשמ דבוכ
 ןיא, : הסירואב  םידמושמה | יוברל = ענונב  "ןעגראמ .טוג,ה לש
 המישר איבמו "ןענראמ טוג,ה < ךלוהו ."םיערווש המ אלא םירצוק
 אלש םידמושמ רמולכ  ,הסידואב "םיבושח, ,םירמושמ לש  המלש
 וז המישר לע ,םהל יוארכ ,תירוהיה הביבסהו הרבחה ךותמ ורקענ
 רשא ,''בל ץימא, רמושמ אצמנ הסידואב ,ףיסוהלו ףיסוהל דוע רשפא
 םרמעמב ןעטו המבה לע הלעו הלכשה יציפמ לש  תיללכ הפסאל אב
 הסידואב .ךונחבש ימואלה רצה דג נכ םידוהי םירבח תואמ לש
 םחכדאבו םחולש תושעהל שוב אל .רשא  ,"רובג, דמושמ אצמנ
 הנניא- .הפידואש אלא ,רועו ועו -: הכלממה-תמורל םידוהי לש
 ,הזה שמרה התע שמור לארשי ירע לכב הז רבדב .הדיחוה רוע
 אצי רשא ,וראשבו ורבחב .טעוב ונתאמ שיא ןיאו  ,דמושמה
 הרבחהש ,ןולקה תוא יכ ,חיכות ןילרבו ,וילעמ לדבנ ניאו ,רמשל
 : רמשה דגנכ הלוגס תצק וב שי ,םידמושמה לע הותמ תידוהיה
 עובש םסרפל  תינילרבה הדעה לש ימשרה .ןותעה ליחתהש העשמ
 הדמ ב םידמושמה רפסמ תחפנ ,םירמתשמה תומישר תא עובש
 .הבורמ

 ונותשו םמעל  םינמאנו םיבוט םידוהי תבוסמב םעפה םג ונבשי ןכבו
 תמחלמ לע :וללה תוכבוסמה תולאשה לכ לע שגרב ונחכותהו וגרבדו הת
 לש .ןושארה ומואנ לע ,"יחרזמה, תונעט לעו סילופירטב היקרוטו  הילטיא
 לעו .הניחב היצולובירה לע = ,ופיב היסנמיגה לעו תיסורה  המודב בצבוקוק
 סרגנוקב תירבעה הבישיה לעו רינגאוו לש תונורכזהךרפס לע = ,יתרה .ךונחה
 ,,תירבעה .הריפפומתאה | לעו תירבעה .הרוטלוקה תרובע לע  ,ירישעה יגווצה
 זא , םמעל םינמאגו םיבוט םירוהי .גהנמכ לכה --- התריציב  םיבייח ונלוכש
 םיררחה לעו , רפסח:יתב לעו , םירבעה םירומה לע סג .ינרברו ונלוב ונבהלתג
 םאה לעו ,ןבה תיב לש תוקוניתה לעו , תויטמוטסירכה | לעו ,.  םינקותמה
 ,היתורעש לכ וניבלהש :ןקז קור אוהו , ונתאמ רחא ןעט--אוה רקועה . הירבעה
 ןהיר בע םא ונל ךנחנ יס , אוה רקיעה--ןחלשה לע ועבצאב קפדו בהלתהו
 , תחא"תבב םירצבמה לכ תא םכל שוככנ זא ,תירכע םא וגל וגה
 תא ונל .רוצית איה .  תירבעה ,הרוטלוקה ןינב תא וגל הנכת איה
 המויק ,ירכע ולוכש רודה תא ונל דימעת איה + תירבעה הריפסומתאה
 ! היובעה םאה שפננ--תהא שפנב אלא היולת  הניא חלוכ ונתמוא לכ לש
 ונא םושוע יכ , תורככב תגהנתמ ונתדובע יכ ,הזה םויכ וגחנא םיאור םאו
 םיכלוחו רתויו = רתוי וגילא םורכנתמ וגונכ יכ ,רחא םוקמב םירמועו םישועו
 תואיצמב | ןיויוע הניא תירכעה  הריפסומתאה יכ , דחא רחא ונחאמ םיקחרתמו
 !םאה ותחא שפנ קר הזכ המשא ירה---איה םימשג .תירפעה הרוטלוקהו

 לש תאוה תקרוצה הערהל  םיכסהל  ונוהמ ונלוכ וכ , ןבומ אליממ |,



 ונרזע ונמצעב ונחנא םגש ,וז איה הינשה תימינפה הבסה
 ךשמב ."המילבורפ,ל .רמשה תא תושעל לעופבו 'חכב  ונירמושמל
 ,המשה "תרות,ל .רמוחה תא :הניכמ : ןויסימה .התיה הבורמ .ןמז
 הל .הצפקו סנ הל השענש אלא .הלטבל הלמע .אצי אל יאדובו
 יהתונקמע,מ  הרתי האנה םינהנה ,םישנא ואצמנ ונברקב םנו ךרדה
 ,ןבומכ | ,תולפמ .וללפ םהו ,תשקשקמ תיחטש .הזרפ לכ לש

 אבה .לכש ,ונל ורמאי \ לאו  :,"הבוהצה הרות,ל ,תערמ אלש
 חכ לורג :'םירפוס ירבדב .ךמסו :רתיה ול שקבמ וניא רמתשהל
 ,תובבלב ערזנה ערזה .חכ .לודנ  ,הנורחאה הפיחדה

 5 ו ג סה

 לש .הירבדב םינימאמה לע =: ,הקיטילופב םיחטובה לע יוה
 התיה הלודגו הנוכתה התיה הבר הרשעדשמח םינש ינפל ! היטמולפידה
 ימימ חיש .דופל םויו הליל .םיבישקמה | ,אלפ"תונמראב החמשה
 תריבל אב ,רסיק םלהליו ,הלענ רֶאמ חרוא :םילוחכה .םורופסובה
 ;לבת יבשוי לכל תוארהלו ."םינימאמ ה. .ךלמל רובכ .תהל :ףילכה
 התנבנ זא .םנימי רי לע םֶלָצ ,םימילשומה לש םנינמ .אוה .אוה יכ
 םינימאמה .ךלמ :ותרכ .רשא .,תירבה הבול תירבהחראב לובמטסב
 רתכ .ךותמו :.רחא רוד ימי .וליפא -והבע אל . ,םינוטבטה ךלמו
 ,תובוט םינבא :יתש .הקזח .דיב :ולטינ  םינאמותועה 5ש םתוכלמ
 אל .הירטסוא יכ .,יעדי אל, ןינמה רידיהו --. ,הניבוגצרהו הינסוב
 די בוש .הנהו = םימי :םיתנשכ :דוע-.ורבע  ,הנוצה תא .ול העירוה
 :ירט .תא : הילעמ ''עורקלו : םינאמותועה תוכלמ .תא .דודשל .החולש
 םעפה םגו--,הקירפאב רוע הל הראשנ רשא הטילפה רתי ,םילופ
 .הנוצר תא הל העידוה אל הילטוא יכ .,"הערי אל, .הינמרג

 החמשה התיה הלודגו הנוכתה .התיה הבר עבש םינש ינפל
 ,זירכהו םימילשומה לש לודגה םניגמ אב םשל םג : וקוראמ תריבב
 היתודועתמ תחא איה םירבמה תוכלמ לש התומלש לע הרימשה וכ
 רע :פורק .יחתותו הל לרב ףורגא .רשא ,תינמרגה הקוטילופה .לש
 תוצעומה טעמכ העשל .ףא וקספ אל םויה דעו זאמו . רפסמ ןיאל
 ,"הנוקת,ו וקוראמ 'םולש, תודא לע .תומכסההו תערהדיבושיו

 םיאבה ונינבל היהי המ ,עדוי ימ ,הלואגה לא הכחכ הל םיכחמ ונלוכו
 הרקי המ ., עדוי ימ ? םינשו םימי רוע .המהמתת הירכעה םאה םא , ונירחא
 ?רחא ונילעמ ולשני ונינב .םא  ,םימיה .תירחאב = תורוהזמה וגיתווקח לכ תא
 ונשוכר .לכל יחי אל םישרויו , םהיניבְו זגיניב ץימא רשק ןיאב , רחא
 :תוריפמבו .הבר הבחאב = תודליה ימימ זנמכש לע םיאשונ ונא רשא ,יינחורה
 -תב ןימב ומטוח תא םקעו תאז לכל םוכסה אל רשא ,דחאה .,,? שפנה
 תבוטל | תויצקא רכומה ,יאנקה ותוא היה , םיננאש"געל | האלמ קוחצ
 , ןכומה ןמ לכה תא לטונ ,הארגה יפכ ,הוְה שיאה ..ירוהוה ןורטאיתה
 .םירחא לש םרעצל גועללו ומטוח תא םקעל תושר ול שי ךכופלו

 ,רבדה ותוא הרק  ןאכו--תחא השא םיבוסמה ןיבמ המק הנה םלואו
 .ראמ תשגרג התיה , ןחלשה ינפלמ המוקב ,איהה השאה . ליעל רכונה

 תומודא  תורהבו תורמרמתה בורמ רער לוק ,.הרוצע :המחב :!תצנ .הינוע
 עגנ ,םיבופמה וב וקסע .רשא = , הזה ונעה יב ן היה  הארנ = ,.חייחלב .ןחרפ
 + הבל רע

 שרחה ל -- השפנ תרעפב איהה השאה הרמא --- םירבגה םתא ---
 םישרוד זואנ--ןלא | םינינעב םככרד תא ינא | תערוי ! תאזכ תעל .ושורחח
 ןוימרה:חכ . םכייח ימו לכ םיקפתסמ םתא תואנה םכיתושררבו , רימת םתא
 םיחוג , םיתעבש ונממ  םובר םכירורןוופרו סכתולצע םלואו , אוה בר טכלש
 םילוח םתא- -תושעל תע העיגמשכו ,ריואב םילדגמ \ תונפלו בהלתהל םחו\
 ברעה = לכ םכיגיב .יתבשי הנה ,הללמואה השאה ךאוצב רלוקה לכ תא

 < םלועה <

 , איהה אתוב:אפלאה :תא :ינב |
 יגנה = יגאו --- הירבעה םאה , רגר תופיה המיתושלמל יתבשקהו .ולוב

 רשב :ףרגלטהו = הנורחאהו = הנוכנה "הנקה,ה  האצמנ ףוסבלש דע
 \ % לע ומתח רבכו רומג .םכסה יריל ואב הינמרגו היצנרפ :הרושב
 " = תירבב ודוה :,ןאכל .תוכיישה = ,"טרצנוק,ה תיכלממ ,תירבה .תנמא
 :הל "ודי תא :ןתנ, .יקוראמ לש ומצע ןטלושה :ףאו .וז

 0% איבמ ,ועבטמ םימד ךפוש ,חבט +המוד .רברה המל לשמ
 5 לע וילגר םש  ,ץראל  וליפמ | ,ורקוע : ,ותפוכ .,יח רוש םיחבטמל
 , רפסמו םירבא םירבא וכתוח ,ורוע תא. טשופ ,וטחוש = ,וראוצ
 תורככ קהשעו בלח רכב יל "ןתנ, הז רוש  :רמאל .ןירבח .םע
 + + רשב

 הקירפאב .טעמב  הפוריא .התכז .רבכ .הלאכ ,"תוניתנ, .ךותמ
 רצמ וקוראמ---,ןיידע הל רפחה תא תמלשמ איה וישכעו ,הלוכ
 .הו דצמ םילופירטו הז

 רבדב הינמרגו היצנרפ וישכע .ונקת רשא ,"הנקת,הש ,ונרמא
 איה .הנורחא .תמאב םא ,תעדל ןיא םנמא ,הנורחאה איה. ,וקוראמ
 ,האנקה לדנתו היחת .יאדו  הינמרג לש הבל  רתסב ,הפוריאל וז
 רועב .אל םא ,םיעדוי .ונא  ןיאו  ,םעפה :החצנ  רשא , היצנרפל
 םיפיעס םואתפ ּולָגִי ,ךכל הרשכ העשה היהתשכ ,רפסמ .םינש
 תוינא שרחמ. זא  הנחלשת אל םאו .תירבה .תנמאב .הנבהה-ישק
 הקימילופב . ו םהינינעו  הינמרג .יניתנ לע "ןגה,ל :תוינמרג
 ההיתעה :הציפקהש :ידכ = ,רוחא .תגסל תובורק םיתעל םיגהונ
 .!קנקת, םירבמה ו יבנלש ,קפס לכ ןיא לבא ,רתוי ו
 פיר ובמה תוכלמ :הנורחאה איה ,הינמרגו היצנרפ וישכע ונקתש ,
 .םלועה ןמ הלטבו הרבע ולאכ 0

 הילכל ,םידוהיה ,ונא ונבל = באכו אל  םאה
 %וז .תוכלמ

 ּוחכשיה ., ונימי ירבר רפסב לורג קרפ והז ןה--םירבמה
 + הזה םעה לש ומשב ונל םירושקה ,םיפיה = ,םיבוטה תונורכזה
 איה דחא רחא ;םולכ תחכוש הניא ונלש הירוטסיהה ,וחכשי אל ,אל
 םיפרפרמה  ,ונילע הבוטל םילקה םירוהרהה תא וליפא תֶרפוסו הנומ
 :טתוא תרסומ איהו ,םירדוב םידיחיו .םימלש  םימע בלב םיקרפל
 ונתירוטפיהש ,הלאה תובורמח תוריכזב שייבתנ אנ לאו .תורוד ירודל
 תרכה אל  ,הבוט תרכה אלא ,וז איה תודבע אל .--- ,ןתוא האלמ

 0 לע. האבש

 .תושרדה לכ תא | םושרוד םתא .הילע רשא |, הירכעה םאה התוא
 . הז אלה !םלוע לש ונוכר + דוע  שירחהלו קפאתהל לכוא אל .  ןללה
 חרושה תא םירהצו רקובו ברע םכיפמ תעמוש נא רֶשא ,הנש םירשע יל

 < היתפ הרלי .יתויה ןיידע  הנש םירשע ינפל  ,הירבעה םאה רבדילע תאזה
 לכל יתנמאה זא ,םויחה ימענמ לכמ ינזאל זא המענ תאזה הרושהו , המומתו
 סכרגנל תוריהזמה תווקתה לכ יכ , יבל לע םתרברו ילא םתאב םתא , םכורבד
 ,=- יתוצרב : םה יריב םלוכ --- קחרמה ןמ םכל ףקשנה לודגה :רותעה לכו
 .,םכירבר לכל יתנמאהו יתעמש ינאו = .ורבאיו ולכו --- יתוצרבו = ,ויהיז ומוקי
 תלטומה , תאזה  הלודגה הוצמה לכ תא תושעלו םוקל יבלב ררנ  יתרדנ זא
 םתאב םתא ,םכהור יפכ ינב תא ךנחלו הירבע  םא תויחל --- = ,םכרי לע ולע
 "טבתדגא תאו ,  דיתעהו רפעה תפש , הקיתעה םכתפש תא ינזאב םתללהו ולא
 < .םינומטה = , םיקיתעהו םיפוה סורבדה לכ תאו ,ריתעהו רבעה תרגא | ,הקיתעה
 \ לכל יתנמאחו םכומכ 'ינא םג ותכהלתה ,הותפ הדלי ., ינאו --- , םכרצואב םכל
 .םומיה לכ , םכרבל םכל קר יתשדקה , יל דלונ רשא , רוכבה ינב תא . םכירבד
 ןמאה כ, ו רב ע  ןתושעלו םכנוצר .יפכ וחפטלו  ולדגל רמשמה לע יתדמע
 יל ההטבה רשא \ , תובוטה תוחטבהה .לכלו בהלנה םכנוימרלו םכל יתנמאה
 לכמו תבשנמ הרז חור לכמ וולע יתנגהו  רמשמ לכמ ינכ תא יתרמש .ולובשב
 ,יפמ וגב רמל רשא | ,.הנושארה אתיכ-אפלאה |, ץוחה ןמ אבה = , לוחיריגרג
 ינב םע .יתרבע תאו .יתדוכע תא . תי ר ב ע ה אתיבדאפלאה --- סכלש החיה
 רוכזו רוכז הזה סויה דעו --- הורכע םאל .וזארכ = , בבל- רשויבו הבר הנומאב

 ! +, , םינושארה .ותודלי = ימיב יפמ דמל רשא
 ;א:רט 5 ףנלוכ לע הציצהו הרוברמ עגר הקפפ תשגרנה השאה
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 העשב וחכו םדאה לש ערח :ובל  תעירי .םא .יכ ,ונא .ונכרע\ טועמ
 .וילע רבנתמו ערה ובל הא שבוכ אוהש

 לכ: ,ונמצעב ונא םג םא .יכ :, תינלבסה הירוטסיהה קר אלו
 רשא תגבוטה תא .םיחכוש ונניא :;תומדא :ילע יחה .ונתאמ .רודו רוד
 ךכילכו  ,תובוט לבקל םיליגר ונא ןיא .ךכ-לכו  ,םומעפל ונולמגו
 תוער חוכשל ונחנא םייושע : יכ דע  ,תוער .עובשל ונא  םיליגר
 שי :. לובגו ץק שי לכלש אלא .תוט עמ תובוט תוכזב תו בר
 ומדקש + ,תובר :תובוט .דגנכ .הלוקש .תישענ תחא  הער םג רשא
 ;תונטקהו תולודגה ,תוברה הוערה רשא שיו ,ןתוא תחכשמו ,הל
 ךותמ תורקוע ..,תופוקתו :תורוד ךשמב .םוי םוי םייחה תא .תותממה
 ,.םולכ םהמ :תוחיאשמ ןניאו החא רחא  תובוטה תונורבזה תא םלה
 םנמא םיספות םה .ונתירוטסיהבש ,םלועב םימעו  תוצרא שיו ויה
 תונורכזה תא םג  תרמוש :ונתירוטסהש = ,םולודגו = םימלש םוקרפ
 ;תומדא ילע  יחה רודה , ונחנא לבא ..םמשב :ונל םירושקה ,םובוטה
 הממ 'רתוי הברה | הוהה ןמ תטלוק .איהש הממ תינוזינ  ונחורש
 תא רוכזל םילוכי :ונא :ןיא .ונחנא -- = ,רבעה .ןמ תטלוק איהש
 תולודנו  תובר: ונולמג רשא תוערה יכ = ,הבוטל םימעהו  תוצראה
 ,םינש פלא הז תוערב .םידמולמה .ונליבשב וליפא ורמ/ רתוי .ןה

 םימעה ןמ רחא = | וקוראמ איה תלאה * תוצראה ןמ תחא
 ,.,וקוראמ םע .אוה הלאה =

 6 תר

 איה ותבהא -- ,הבהא יבגל םדאה אוה םקונו אנק ,ןצמק
 אוה  םירחאה לעו  ,ולש ולוב אוה הבהאה אשונ םגו .ולש :הלוכ
 -- , האנש יבגל םדאה אוה בל-בחר ,ןֶרֶמַ ..ומע ףתתשהל רסוא
 ,חיאר ןאכמש רשפא ..ותאנשב ומע  ופתתשיו לכה ואבי ,הברדא
 ידיחי .:תויהל . םדאה שוב  :איה תידוסיו תיעבט בוטה . תדמ יכ
 ןאכמש  .ךפיהל ,רשפא .הבהאב יריחי .תויהל שוב וניאו האנשב
 הער םדאה לש  וניע  :איה .תידוסיו תיעבט ערה תדמ יכ .,היאר
 ליבשב  רמחנו בוט ול הארנש הממ אוה םג הנהי אלש, ,ורבחב

 = םלועה < - 0 /

0 

 אמ ןוילג

 תא םלועה ןמ : ריבעהל :ונוצהב  ורבח :תא :אוה ףתשמו  ,ומצע
 א. יידע ךכ .ןיבו : ךכ .ןיב :םלואו. ..ומצעל קיזמו ער ול" הארנש
 ,וניארו = וניאר לבא - ,הבהא :תערוזו : תררוג הבהא אהתש :,וניאר
 . האנש תערוזו תררוג : האנשש

 ,חיִה יד אל , םלועה לכב :תומשיטנאה .לש .הלּודְנ .דוס והזו
 ,ננירהירל :  ,תירובצה  תומשיטנאה לש | היבא | ,רֶקֶטשְל  ,לשמל
 האנש םבלב וגהיש .,תיעזנה תומשיטנאה לש היתובא. ,ןילרבמ'צל
 םתאנשב :םירחא תא םג ףתשל : ויה  םיכירצש אלא ,םידוהיל
 ;בוקישנמו ::ןירבוסל = ,.בוקראמו.  ץיבקשירופל : םהל יד אלו . וז
 םדב םניע תא | וניוי םה יכ ,תיננילוחה תומשיטנאה לש הירובג
 ..הרוחשה םתאנשב םירחאה תא םג ףתשק םה םיכירצש אלא ,םידוהי
 ןירבוסל = ,בוקראמו ץיבקשירופל ברקתהל | רמואה לב : ךפיהלו
 ףתוש .םהל .השעיש אלא תרחא ךרד ול ןיא = ,בוקישנמו
 . תומשיטנאב

 הלא ' םימיב | םינותעה ועירוהש .המב שודחו אלפ לכ ןיאו
 וירבדש | ,הו ןותע , תינורנולה  יטיפה לש הנותע ,"סמיטה, .ריע
 תלאשל קדצבו רשוי ב רימת סחיתמ היה ,םלועב םיעמשנ
 ,תותסהו תובד .,תולילעל םוקמ וב היה אל ןפוא לכב .םידוהיה
 ,תררושה = חורל .תצק .המודה ,תרחא חור וב .התיה םאתפ הנהו
 תולילע  יפמיטה , .םש הנושאר , תיפורה ייאימערוו. ,וואנ,ב ,לשמל
 םירוהיב עגופ ליחתה ב"חאו  .היקרומ יירוהילו םינויצל  ,תונויצל
 אב המ  לשב ,הומת רברה היהו .םעפב םעפכ םצקועו ללבב
 לש | ינוממה = ובצמ > ערוה :יכ ,ואצמו= .וקדבש דע ,הזה יונשה
 ול \ לוסל = ,היסורב הנקת ול שקבל םירמוא .וילעבו :"פמיטה,
 , תרחוימ = תיסור הרודהמב םג .ואיצוהל וא .היפורב הבחר הלסמ
 ,"ריפש .יתא אתשהו,

 םינותעה לכ :ןיב .הקירמאמ  :ונרפוס ;ונל .בתוכ הז ןיעמ
 ב5 %א םיליטמה | ,םינש קר שי = קרוי"וינבש העפשהה ילעב
 ןיב .לדבה שי לבא :."רלוריהה,ו "ןאסה, -- םידוחיל הביא. תוירבה
 תעש,ב אלא  םידוהול ותאנש תא הארמ וניא ןושארה ,םהינש
 וניאש קסע לע ספתי יכ ,הריבע .רברב לשכי יכ ירוהי = ."רשוכה
 לש | תויתואב "הבושחה, השרחה תא רסמו "ןאפה, אבו ,ןוגה

 לח //:/:/; 7 .-

 וכונח .לכמ רוכבה ינבל הראשנ הדבל תירבעה אתיב-אפלאה קו --- :
 םכלוב םורכגה םתא יכ ןעי -- ? עודמ ,םתא םיעדויה ..+ . רתוי אלו ,ורבעה |

 לע םכימו לכ ןנואתהלו תואנ תושרד שורדל אלא םולגוסמ םכניאו םתא םיפרג <
 ןושלה תוחת רבר"לע . תואלפנהו תולורגה םכיתוחטבה לכמ ,הבולעה הורכעה םאה |

 יטואלה שוכרה רבר-לע ,השדחה הביבסהו השרחה חווה רכדילע , תורפסהו
 :וטסורכ אלא ינב ליבשב יל םתאכה אל---םכרצואב םש םכל תוזןנגה תודמחהו
 םכחכ המבו םתא ימ ,תוארל יניע וחקפנ רחא םויבו.,.תוקירו תומונצ ,תורחא תויטמ-

 ; םבירברלו םכל . ינימאהב .ןדאמ = יתייה המימת יכ , םואתפ יתעדי זא ..לורג
 םכתולצעלו בהלנה םכנוימרל קחשמ ינב תא יתושע טעמכ הברה יתומימתבו
 ףתויהו היקנ רתויה הכאלמה תא םבמצעל םתרחב יכ : ,יתיאר זא + הריתיה
 , םיזוחכו  םירטאמ . בותבלו תואנ  תושרד  שוררלו תופסאל ףסאהל --- הלק
 ,השקהו הלורגה .הדובעה תאו  ןםינותעה = ידומע  ינפ-לע -, ההובג םירבדמה
 +תפר השאה יריב .םתבוע .,ולוכ .ןינכה  םוקי וילע .רשא .,ד ו סי ה תדובע

 + םכנוצרכו םכחורב םכינב תא םכל ךנחת א יה ."הירבעה םא/ה יריב ,םינואה |
 ; הרוחטה תירבעה .תוימואלה .יעטנ תא אבה רודה בלב לדגתו .ערזת איה
 םכחכ | בטימ .תא | םיבירקמ םתא ,םהל .רשאו ךכילכ  םכל .םה םורקי .רשא
 םמוקממ וָרְקַעְי .לבל  ,םכלש םורוענה"ונב רעב  רוצעת א יח = , םכיתושגרו
 תשעת א י ה .םיריככהו .םילודנה .,םירוה םימרוה ףטשב םכמ קחהה .ופחסי לבלו
 תושענה  ,תונטקה .תודובעה יפלא דגנכ הלוקשה ,תאוה הטוצעה הרובעה לכ תא
 -- המלשה הלואגה תא םכל .איבת א \ ה :. םידי-ןויפרבז . תולצעב .םכדי-לע 0

 ץ תאוה המוצעה היגרנאה לכ תאו הוה ברה חכה לכ תא באשה ןיאמ ? המב
 " אלה .1 תוקיר הידיו- -הינכל  הכולעה הירכעח םאה השעת המ? ךכל םושורדה
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 ימואלה שוברה רברב הל םתחטבה רשא \ , תולודגהו תוכרה םביתוחטבה .לכמ
 תוימטוטסירב תורשע  דבלמ ,םולכ ןיירע הל ןיא ,םכרצואב םכל ןופצה ,לודגה
 0 , םילדהו םינטקה  םהיכרצל םילדה םירומה םהל ורצי רשא ,תומונצו תוקיר

 םישרוה .םתאש , תואנה םכיתושרדב יכ ',םכבבלב ונימאת :ילוא וא
 תא ומכש לע וסימעת | ןהידידלעו ,אבה רודה תא ךנחל ולכות לוכי ,יבמופב
 הבהאב םובר םימי םכמכש לע םיאשונ םתא  רשא ,  ינחורה םכשוכר לכ
 ) < + 1 שפנה-תוריסמבו

* 

 תאז ןכא = . ונינפל תודמועה ,התה תופוכב :ונינפ 'ונשבְכו ןגקתש  ונלוכ
 תא םיעמוש ונאו ונינוע דגנל הירבעה םאה תא םיאור ונאש ,הנושארה םעפה ונל
 וריבחו .ןורטאיתה תבוטל  תויצקא  רכומה שיאה = , םיאנקה = ינש קר : | הלוק
 תכותהל ורמעו ןחלשה ינפלמ  ואצי ,הלוגב ירבעה רובדב * קפועה | ,ודגנכש
 םימרזה ינשל ובל תא רוע םש אל ונתאמ שיא םלואו . הבר תובהלתהב
 . הלאה םיחגנתמה



 אמ ןוולנ

 .*רבסהו = רואב, םשל ולשמ | ךפונ הילע .ףיסוהו "הנבל שודק,
 םינורחאה םימיבש = ,יטרקוטסיראה \ ןותעה = ,"דלוריהה,  םלואו
 ןיא = .ירמגל  רחא גהנמ גהונ ,םיטעמתמ ויארוקו ונח ול .דבוא
 אינשהל 15 תורשכ תועשה לכ אלא ,"רשוכה תעש,ל .הכחמ :אוה
 הקירמאב ררועל ,הארנכ | ,טילחה םינורחאה םימיבו  ,םידוהיה תא
 . היקודקדו היטרפ לכל "םידוהיה תלאש,

 דחאב  םיפדהש ,ךרועה לא בתכמ :ךותמ 'םג תטלוב וז הנוכ
 קזחוה = .רבכש *ואָלָנִיִב ,פ "דלוריהה, לש :םינורחאה  םירמונה
 ןיב .ואלגיב  רמוא -- ,םשכ, = ;היסור חסונב ימשיטנא  הקירמאב
 ורוע תא = ךופהל ינקירמאל ול רשפא-יאש םשכ-- ,וירבד רתו
 ול \ רשפאייא  .ךכ .,לארשיחץראל הלעש  םושמ: ,ידוהי תושעהלו

 ויה. יתובא , קרוידונב .רד אוהש  םושמ ינקירמא .תושעהל :ידוהיל *
 ךרוצ = היהשכ ,הנש  תואמ שלש ינפל .דוע םינקירמא םיטוירטפ
 ,םיקומעה םיצעה ישרשו םיארפה םינאידניאה ןמ ץראה תא תוקנל
 םיפירטה,ו .םיטסורטהש רחאל  הקירמא תא :"ולג,- םידוהיה : לבא
 ילוא וא  ,םלועב ."רכמדרחפ,/ ינימ לכל ךרר ןאב ונפ "םיניגמה

 םידמוע םהשכ םיטוירטפ :תושעהל -- םידוהיל .הנתינ .הדחוימ הלונס
 עיצמ ןבבו "ו לורבהדתולסמ לש תונחת יתש ןיב ,םיכרד תשרפ :לע
 תודחא .תונידמבש ,םידוהיל טפשמו ןיר שורדל ילבל .בתכמה לעב
 ואבש ;םינקירמאל טפשמו ןיד שורדל םא יכ .,םהיתויכזב םיעגופ
 םיטטופד  ,םיטפוש: ,םירציפוא = ושענו  םלובג תא וגיסהו םידוהי
 ,'וכו "וכו םיטמולפיה :,סרגנוקב

 ינותע .רתי לכמ  "דלוריהה, : לדבי המל \ : שיא .לאשי םאו
 האנש  ררועלו .םהל ערהל * םידוהיב ונושל תא חלשיו = קרוו>ונ
 לש  וויציפואה,  הקירמאב םיארוק 'דלורוהל, :ול .ונעי + םהילא
 ..תוהימתה .לכ תא .תרטופ וז הבושתו -- ,"היסור

 ּונל האנש | םיערוז םורחא םיניממו הז ןיממ ."םיזווציפוא,הו,
 היהת .וישכעמ . התע דע :.םש :היוצמ התיה אלש ,תומוקמב םנ
 ץרוח וניאש ,הוצמ לש רובד ךל ןיא : רמאנ רבכ ,םש םנ היוצמ
 לש רובד ,ךכ : הוצמ לש רובד םאו .. תורודל  םיק :.ץירח :ריואב
 ,המכו המכ תחא לע הֶריבע

 ,םש היוצמ התיה אל תומשיטנאהש ,הולמיא ,לשמל ,יִרה

 הלפנתה | יטילויזד תלשממ .הסירפה י"ע = תערזמ איה : וישכעו
 תואבצ .רבר אל לע לכ ןיעל התוא תררוש הלוחתהו היקרומ לע
 קר אל  םירברבה / םילופירטה לש םהיתובלב .םיעקות הילטיא
 םה תותינחהו תוברחה תאו  ,תותינחו תוברח םג:םא .יכ :,"הרוטלוק,
 תויהזכאה . םינקזו םיללוע לש .םהינטכבו םהיתולגלנב םג םיעקות
 ,הפוריא לש הרשי ,"לודגה ןלבסה , וליפאש דע ,ךכ ידיל העיגה
 , תיאפוריאה תונותעה לכ תא:הפיקר .הקעוהו דוע אושנ לוכי אל
 תא לטבל הנוכנה ךרדה תא תיקלטיאה תונותעה האצמ ףכיתו
 תא | ,עוריכ ,ושבכש ,םידוהי לש םלוק אלא הז ןיא : הקעוה
 םהב :חיגשהל | ןיא | ,עודיכ | ,םידוהיו , תוצראה לכב תונותעה
 םינושארה | ויה רשא םה םידוהיש ,רבדה תמא םא .םהירברבו
 ,םילופירטב הילטיא תואבצ לש םהישעמי תוירזכא לע .רמרמתהל
 םיאנותעה בלב | ןומטה רשויח- -שגרל ,ונל סולקו חבש הז ירה
 לע םיפחמ דימת יכ ,ונילע תצבורה םיהלא תללק יהוז לבא ,םידוהיה
 ,ונאינשהל הבס םתוא םג םישועו ירוהי בלבש רשויהו בוטה ישגר
 +ונב המחה תא תולכל

 ,רחא ךרדב .הינפמ םיסנ :ונא  .!האנשה השק המכ ,יוה
 תררוג האנש ןכ לע .יכ ,םיכרד העבשב ונירחא תפדור איהו

 ... האנש תקרוזו =

 2 : < םלועה <

 , ןלצול .אנמחר

 9 / : . םיובנירנ .י

 .ימצעַה ןוטקשהו ןילופּכ תידוהוה הָלָחְקַ
 =- ;השראוובש וז  רוחיב -- ,ןילופב = תוידוהיה = תולהקה

 7 םהייחל םג  תצקמבו = םייתרה = םהייחל = רדוסמ = זכרמ  ושמשש
 ירובצ לש תורדתסהה ןיערנל ובשחנ רשאו ןילופ ידוהי לש םיירובצה
 "1 ' , ולאשנש ,םירוטנרבונה .הנכפל וישכע תויופצ --,דיתע ןילופב םידוהיה
 < | | םלוכ ונע ,םורעב ימצעה ןוטלשה ןתמ ירחא תולהקה דיקפת היהי המ
 ינוטלשו \ תולהקב | דוע = ךרוצ  היהי אל זאש ,ורמאו דחא הפ
 םשכ ",םידוהיה = ינינע תא םג להנל  ולכוי .ןהיתוצעומו  םירעה
 ' היהי .ךירצ  ילואו : ,םיבשותה .רתי לכ לש םהינינע תא ולהניש
 ,םיטלחמה םייתדה םינינעה תא קר הו ללכמ איצוהל

 ;םינקסעה ברקב .תעדה חפיהב ונל האב אל וז הבושת
 אל וז הלאש הלאשנ ,תולהקהו ימצעה ןוטלשה ןינעל בל ומשש
 ירחא תולהקה הנלטבת אמש ,ששחה ררועתנ המכ הזו ,תחא
 2 התיה וז הלאש ,תמאבו .ןהיבשות ידיל םירעה ןוטלש רסמיש
 | 7 תולהקה לש רוחיב ,תולהקה לש יטפשמה ןבצמ .חרכהב תרְרועתמ
 . 3 ,ףיקתו חוטב וניא  ,הברה םיירובצ םינינע ןהב שיש ,תולורגח
 ,וללהש אלא ,םיטרטפינאמל וישכע םג תולהקה ןה תיפופכ .רתויב
 םיגיסמ = םניא  ,םייטארקורויב  םידסומ םתוהמ םצע י'פע םתויהב
 ביחרהל ןהל = םיחינטו תולהקה לש םיימינפה .ןהינינע תולובג תא
 ולטבי ירה ימצעה ןוטלשה תעיבק םע לבא > ,ןהיתולועפ תא
 " ןתונ = ןידהו = ,תורחבגה תונהנהה הנאבת םמוקמבו םיטרטסיגאמה
 הילאמ = תררועתמ  ןאכ | םלוא  .ןהל תופופכ  תולחקה הנייהתש
 < \םגו  ,םמצע םיבשותה יריל .רובעה םירעה תגהנה םא : הלאשה
 סיסבה לע' תורמועה ,תודחוימ תוידוהי תולהק ,ללכב םידיהיה

 (,םייתד םינינע  םידוהיל שי םא + ןה המל ,הבו חד םמ לש
 תורדתסה םמצעל > עובקל = ולכוי ירה 4 ,רבלב .םהל = םידחוימה
 ,.הבוח אלו תושר .אהת וז תוררתסהל תוכיישהש אלא ,הרחוימ
 העיבטמ = תידוהיה תדהש = .םיירובצ םינינע המכ דוע שי םאו
 הלאכ םינינעמ רחא רודס םה םינועט ךכיפלו ,המתוח תא םהילע
 ידוהי = דחוימ  'ןחלוש, דימעהל היהי רשפא ירה ,םידוהידאל לש
 דוע \ אלו - ,םירעה תוגהנהב ודמָעָי רשא םיברה "תונחלושה, ןיב
 תעש " עינתשכ | ,ללכ .שודח םוש היהי אל הז השעמבש אלא
 ,רמולב + ,"דמעמה .ירפס, םילחנתמ וישכע םג ,תולהקה לש ןלוטב
 םידיקפ  י"ע | ,םידוהיה לש | םיגוווהו | .תותימה  ,תודילה ירפס
 ."עבר)ו "עבר, לכ לש  היצילופה תוכשלב םיבשויה ,םידחוימ
 :ףתול  םג יךכ תושעל ירפ וז אמגורב שמתשהל רשפא ןכבו
 ןיאו .,םידוהי  םה רשאב  םידוהיל םידחוימה ,םיירובצה םינינעה
 :לש תורדתסהב םג המו  תדחוימ תידוהי תורדתסהב :אופיא ךרוצ
 ! ,הימונוטבא = ןיעמ | םגו = תולועפ לש בחר ףקיה הל שיש ,הבוח

 ; רבלב .םינוטלשה לש :םהיתונעט קר ןניא : וללה  תונעטה
 :רובצה לכו תינלופה הלוקה ,םינלופה םג ופרטצי יאדו םינוטלשל

 התיה תרחוימה תידוהיה הלהקה .הגלפמ לדבה םוש ילב טעמכ יינלופה
 :ניבש טרפשכ ,םינומשה תונשב רוע .םלוכ יניעב םינינצכ רבכ הז
 :ופה  ידיל ואיבהש ,תובסה תא ,םיטסיסרנורפה שאר  .יקסבוחומ
 הלהקה לש המויק .רבד הא םג טורפל חכש אל ,השראווב םורג
 .לע וז הפקשה  השלחנ .אלש יד אל | ךליאו .זאמו  .תיאשראווה
 רובצה לש וחכ-יאב ונרשכ ,הקזחתנ רועש אלא תירוהיה הלהקה

 .וקיפסה אל :,ימצעה ןומלשה |ר"ע העצהב 1906  תנשב  ינלופה
 םוושע .םלוכש = ,הָיה. .רורב לבא  ,תוידוהיה .תולהקה ןינעב :עוגנל

 |: אלמב תולדבתה אלא תאו .ןיא ,תמאב ,ירהש ,  ןמויקל רגנתהל
 ו ,
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 -סמ לש :דוסיה לע תמיקתמה תרדוסמ הלהק ,וז הלמ לש הנבומ
 ריעה יבשוי לכ תא  הפיקמה ,תינוריע תורדתפה :ךותב  הבוח
 ,ללכ ..רווצי = אל .הז = רבד אלה -- ,םהינינע | לבב  תקסועהו
 קר .לכא < , תויתד תולהק  הנמיקתתו הנדסוהש .רשפא = םנמא
 תדה  ינינעב קר: = :תוכירצ ןה .קופעלו .,הבוח אלו  תושר רותב
 םידוהיה תא :השוע וישכע לש התנומתב .תידוהיה הלהקה | ,רבלב
 --חלוטב . םיבשותה רתי ןיבו םניב = הלירבמ | ,תחא  הביטחל
 ץראה יבשות .רתַי לא  תוברקתהה :ךרר לע .לודנ .דעצ אופיא הז
 .םהמע .דוחאהו

 קר .םעפה .םג הנעמשת :וללה תונעטה לכש ,קפס  ןיא
 רספה תומרוג .המכ :דע ,תוחיכומה תושדח .תודבוע ןהילע ופיסויש
 + הוהה .ןתרוצב :תוירוהיה .תולהקה

 אל .םה ; הז ןינעב .םהיתוער תא ועימשה :אל ןיירע םינלופה
 ןוטלשה לא ןסחיו . תוידוהיה תולהקה ןינעל ,הארנכ: .ןיידע ועיגה

 הלאשב תעגונ .הניא איה םג .תימשרה קחה-תעצה . םירעב ימצעה |
 תעיבקש . ,ררועתהל וז הלאש לש הפוסש ,רעשל קר .היה רשפא וז | |

 ןיב שרח םחי הירחא תררוג םירעה ןוטלש רדסב םישדח תודוסי

 עמשנ .יארובו :טעמ רוע =, תוידוהיה - תולהקה  ןיבו .םירעה :תוגהנה
 הונעמשש םדוק רוע לבא  ..הז .ןרינב .םינלופה לש .םתער תא םנ
 ,.הכרצ יד .ונל איה הרורב .שרופמ

 לש םסחי םיבר .יניעב = ,קפס .ילב :,הוהי .רזו אלפנ  םלוא
 םא ..וז הלאשל םיללובתמה ישאר , תוידוהיה תולהקה יטינרבק
 ל5כל .אובל לכונ זא  ,וישכע .דע םהישעמו םהירבר י"פע טופשנ
 רחא .לאשנשכ ,1906 תנשב .תולהקה לע ןגהל םידיתע םהש ,העד-:

 הלהקה לוטב  ד"ע .ותער המ = ,השראווב הלהקה . תגהנה ושארמ
 ,הזב חרבה האור .אוה ןיאש ,הנע  ,ימצעה . ןוטלשה :ןפמ ירחא =

 ,םמצעל םרדפל .םילוכי .םידוהיה קרש = ,םיבר / םינינע - שי ירהש
 התואש ,םנמא הארנ ,םהילנרו :םהידי תא .םהב :ואצמי אל .םיהחאו
 בושחל .הברה אל בישמהש ,"תיביטקניטסניא, הבושה התיה הבושת
 ..תעדו הרכה ךותמ .בישה אלו :הולע

 תולהקה לש ןלוטבל ד גנ תה ל .דאמ היהי השק .םיללובתמל *
 ,ןלוטבל ם י כ ס ה ל םהל היהי הזמ השק דועש אלא .,הוהה ןתרוצב
 רצה :ןמו* ,ויתושירדו  .ינלופה  רובצה תעפשה | דחאה רצה ןמ

 יולת .ץראב ירובצה .םרמעמש הרכהה .,ימצעה .סרטניאה---ינשה =
 הול תפרוצמו ,תידוהיה הלהקה ךותב ,.ידוהיה רובצה ךותב םרמעמב '

 הל ונתנש םהו תיאשראווה הלהקה ינוב ויה םה ירהש ,תרוסמה םג
 םברקב וצצורתי ולה .תוחכה ינש --

 ,רשפא , חצני םהמ הזיא ,עדוי .ימו ,הלודג תושננתה יריל ואוביו
 רופ םהל .םילגמה ,הלהקה ךותב םידוגנה :,םינורחאה תוערואמהש |
 םילוכי םהש ,םה םירופס הלהקה | יטינרבק  רותב םהימיש  ,הז =

 םותבה - ילעבה  וליפאו ;םינומההש ,יאנתב קר  רמעמ קיזחהל'
 ואיבי ולא .םירברש ,  רשפא --- ..תוריחבב ופתתשי אל :,םינוניבה
 םיקתתשמ ללכ םיקתת אל הלהקל הל בטומש ,העד ללכל .םתוא
 ךרוצהו .תרוסמהו תולינרה וחצניש ,רשפאו ,םיימואלה ידיב לופתו <

 ןמויק .דעב .ומחלי .םיללובתמהו ,םתוא להנלו .רובצ ינינעב קוסעל =
 . תולהקה .לש

 ןיִא .הלאשה תא .ללכ הניבמ ,היסכודותרואה .ןוא הז תמועל
 הלאש | ןאכ . שיש  ,ללכב השינרמ איה :ןיאו ,ללכ .תררועתמ איה
 5ע ודמעי םיסכוהותרואהש ,השראוו ינקפעמ החא .רמא הפי ..הבושח
 םידוהיה ינינעב גוהנל םירעה .תוגהנה .הנלחתש רחאל קר רבדה תנבה
 םהיניע .הנחקפתשכ . ,זא לבא : .הסידואב .בו'צאמלוט גהנמ = ןילופב =

 ,הואר םוש רוע ליעות אל , הנכסה תא תוארְל .םיפכורותרואה לש
 : ..העומה רובעי = רבי יִכ <

 0 .תושעל ללכב ה ?ירעומה ו פאב ו ,

 וילעש דוסיה תא :רמולכ ,תולהקה תא ליצהל ידכ ,רבד וישכע

 + ןהילע הלאשה ררועתתשכ .,הבוחה-סמ 'תא  ,תולהקה .תודמוע
 תגחנה לטבת םא .קפס םוש ןיא הזב -- ,הנבסה הלודנ

 םידעוהו = ,םידוהיה = ינינעל  רחוימ "ןחלוש, קר  עבקיו תולהקה
 לע ,םיימינפה = ונינינע לע םג  םינוממ ויהי .תוצעומחו םיינוריעה
 -תודסומ לע  ,תורותה:ידומלת לע ,םירדחה לע ,ונלש רפסה"יתב
 ואבוי  ונלש : וניסרטניאש =: ,קפס :לכ ןיא וא. ,'וכו ונלש .הקרצה
 טולשת ונילא = עגונבו  םייללכה םיפרטניאה םשל ןברקל דימת
 תטלוש | וישכע לש = תולהקה :תוגהנהב םג . העיממ לש .הקיטילופ
 םה םידוהי םיגיהנמהש :ןויכמ ,תאז  לכבש אלא .וז ::הקיטילופ
 תדמתמו הפיקת וז הקיטילופ ןיא .,םידוהי לש םתעדב/:םה םייולתו
 * העימט לש הקיטילופה 'השעת: םידיתעה :םירעה ינוטלשל  .רתויב
 םג .ופתתשי :םנמא םירעה \ תצעומב : .ונמיה :זּוזל ןיאש = ,רקיעל
 ינפמ עיפשהל  ולכוי אל  ,םיימואל ויהי םא :וליפא לבא ,םידוהי
 םא ןכש לכמו ,תרכינ העפשה .םידוהיה ינינע .תגהנה לע םטועמ
 . םיללובתמ ויהי .םידוהיה יריצ לש .םבור וא םתצק

 ,וז .הנכס לע .הדמעו .הררועתנ רבכ :תידוהיה תונותעה
 מ ןמ .הריבעהלו הנכסב םחלהל רשפא ךיא :.רתוי אל קבא

 תער לש הקוח תוררועתה .םגש ,קפס ןיא .ירהש .,תערל השק
 הנטבת המורה הירחאו /הלשממה םא ,ליעות אל. תידוהיה להקת
 הכלממ, לעב  ,םידוהיה םהל םינובש 3 ,רחוימ רודמ לעכ תולהקה לע
 אלש םשכ :,היציזופואה םג ונל תואת אל הז ןודינב ."הכלממ ךותב
 םיבוזע היהנש :,אופיא רשפא  .תוימואלה  תוירוקה ןינעב .ונל התואנ
 רומשל ךירצ :. המחלממ :ונחוא :רטופ .וניא הז. רבד לבא , ונשפנל
 םירדופמה ונייח לש .םניערג ןח :ןה- ירהש . ,ןילופב . תולהקה לע
 ןתונבלו ךוזחל דאמ היהי השק זא ,הנלטבת םא  ,.אובל ריתעל
 ,בשומה םוחתב ןתומכ עובקל היהי השק רתוי :דועו ,ןילופב שדחמ
 :תולהקה ינינעב .הארונ ךכ לכ היבוברע תררושש , םוקמב

 ,עמשמ ,םירטנרבוגה לש םתעד תוח תא קר ונעמש עייעל

 םא ,ןיירע .םיעדוי .ונא ןיא .םלוא = ..הז .ןינעב - תקסוע .הלשממהש
 לע קחה-תעצה לש התעש עינתשכ וז הלאשב ןודל איה הצור
 השרח קחהתעצה | םינכהק | הנוצרש וא | ,ימצעה ןוטלשה .רבד
 ,הנורחאה הרעשהה תא  סופתל .ךירצ ןויגהה .רצמ . הז ןודינב
 דחוימ .קוח קרש , רחוימ .קוח לש דופי לע .תומיק  תולהקהש םושמ
 5דתשהל: ונא :םיכירצש :,רבדה רורב : ןפוא  לכב :..ותונשל לכוי
 ולטבי .אלשו רי  רחאלכ תולהקה ןינעב .ועגי .אלש ,רשפאה לכב
 .. תועדה .זוסיהב .ןתוא

 . ץיבונועמש ד

 ה

 , םימּודק תורעי ,םירעו שו

 ,בה יִמְנַא םיִעְיב
 ויָמָעְרַּב םֶדְקְפָי אל הָי

 , +ויקָרְבַּב םֶרָכַי אלו

 ,חכש םֶתותְרּוא ןוא רעס

 ל א רפומלאל .םיננר ףנכ
 \ , ו



 .ןומדק ,דָבָכ לָּפֶרַע קב
 ,רַמתִמ ,חּג תוצּבַהְמ

 ,םיִפָרְחַב אוח .בָשָו רק
 ,םיִציִקב אוה לּוחְכְו םח

 ותָצילח יפו
 . םיִצעָה יב ץוח .הָבְ

 רמעי ירירע ץעו ץע
 ;שורקה דֶאָה יִבַַ
 רָדּוּב םֶלוע םש ץַעָו ץֶע

 ,שּורפ ,לָדְבּומ יִרְבָחַמ

 ,םיִדָתַפ תוליל , תולילב קב
 -- םיצלל גַח ,םידשל :גח
 תּוצְַּהַמ םיִעְתַמ תורוא
 .םיִצָעָה ןיִּב םיִטָשּופ ,םיִלוע

 ,'אופק רע .תּווְצְקְבו

 ,םיִשיִרחַה יִבָחְרְּ
 סּומָּפ ַחיִשְו גיש טשפי
 ,םישא חיש ,תוצוצינ גיש

 םייונע תַפָש .תֶבָהְלַש תַפְש
 ג אָלַמְי וָא רַעָי8ַה לָּכ

 הָכְרְב חלוש ץַעָל ץַע
 ,אָלְּכ תיִבָל אָלָּכ יִבַמ

 ,תֶבָהְלַש תַפְשּב ץֶעְל ץפ
 ,םיִרָמ ,םיִחְרּוק םייונע תַפָש
 םיִדֶאַה .לע ןֶנְולְי .םד
 . םיִרָזכַאָה ,םיִדיִרְפִמַה

 ,םיִדְבּוא תורוא ,הֶלָיל ג ךא

 ,םִִצָע םיקוש םיִאופק .תיִנש
 בטק תוצָבל לעַמ
 ,..םיִצָלל רוע ןורָחֶא לוחַמ
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 .ץיבוקרב ד

 .רָפָכדיִנְּב
 (.ףוס)

 ,תובהלתהבו  שגרב  ללפתהל = בוש ודמע .,םויה .רואהשכ
 עפעפמ ליחתה םח לבהו  קסופ:יתלב .ןואש בוש רועינ תיבבו
 םיאלפנה .םירברה לכ לעמ םפקה רפוה רָבכ םויה 'םלואו ,ריואב
 םע רועה הקשינא | וליפאו .םהמ קחר הקבייפ בלו ןינמב רשא
 == וילע .םתמיא | וליפה אלו דוע והוליהבה אל ודיב .רשא ןבאה
 היהו .וירחאמ םלעגו םויה רוא םע ולוכ :גפ ארונה םולחה ותוא לכ
 םיאריש .ףטועמה ,הרותה-רפס תא ןוראה ןמ ואיצוהשכ .היה אלכ
 אלב טיבהו ןחלשל ךומס הקבויפ דמע .,בהו"הוטמב .טשוקמו םינבל
 תויתואה תאו םיפשחנה ןיליונה תא .הארו ,שרוקה:תדובע לע .שגר
 --,לכ  יניעל = תוארנו הויולגה  ,תוצצונהו תורוחשה ,  תוכורמה
 לעב = ,ריעצה | רובצהדחילש תא םג האר זאו עז אלו .ענ .אלו

 ,תוחטוב  תועיספב הרותה:רפס לא שגנ אוה .הנהו ,ןבלה .ןוראוצה
 לסלופמ ןוגינבו .םר לוקב וב ארוק  ,ועבצא בגא וקשנמו וילא ןחוג
 יקב םדאכ | ,תוריח גהנמ ןגהנמ לכו ,השעמ תעשב עעונתמו
 ותאירק רמוג | אוהשכ ,וייח ימיב הלאב הסנ רבכ רשא ,ליגרו
 תא .ויפתכ לע .ךשומ , וירוחאל ושאר תא לישפמ .והירה ,קיספמו
 להקה .לכ תא הפוצו ןואגבו האגב עגר דמוע .,תחנוצה ותילט
 . המחלמה תוכרעממ בשה ,חצנמ רובגכ

 תא | םיזחוא ,םילענזיצולח הנהו הנה תיבב ובכופ םירענה

 ,םינמקה .םהירודפ .ךות .לא הפ לכב .םיקהפמו םהידיב םהיקובקב
 , ריואב וכבאתהו קבא ירומע ,וממורתה ,תחש עצומה ,עקרקה לעמ
 תונחלשה .לע .םיקלודה ,תורגה ישאו  ,תונולחה רעב הציצה שמשה
 ,הקבייפל ול המדנ ..חרופה קבאה ךותב ומלענו ּומְעּוה ,םיכוראה
 וייח = ושענ וב = רשא  ,הזה .םוקמכ .,ןאכ אצמנ :אוה רבכ הז .יכ
 ' םייחה ,םימהוקה םייחה .הכשהב םיטולו םיכבוסמו םיעַגִי םואתפ

 םולח .ךותמ וליאכ וישבע ול וארנ ,םיעורפהו םילקה ,םיריהבה

 בר שואי = .םלוע דע | דוע הנשי אלו רבעו חרפ רשא ,קוחר
 'ןליאכ  .,רוקמ : 'וררחו . ולשכ > וילגרו קירה :ובל .תונפ לכב .לחלח
 ,ץוחל .הקבויפ שרפ זא ,.תומורע ןוגיצהו ןהילעמ ןרוע תא ומשפ

 םינושמק-  םוקמב  ,ןולמה-תיב  ירוחאמ הללופה לע רדובתה
 :,המחה = דגנכ םנמנו ידיחי בכש םשו ,םישומכ םיבשעו םילורחו

 :םימורא םולחנ .ופמש :תומוצעה ויניע .ינפל .םנמנו בכש הבר הע

 ,רז  םדא  תומד | .דאמ .באכו וחמ רעב :ךכ ךותמו ,םילג :וכהו

 העעונתה ..,העשה התוא לכ וינפל .ההמע ,ההובג המוק תלעב

 ....רעוס שחלב .הללפתהו ,הללפתהו ושאר .לעמ
 ,להובמו תצק ךובנ אוהו ,ויבא תיתמ ודננכ דמוע הנה ךא

 :הלמח אלמו ךר לוקב ולאושו יאשַחְב וריעמ ,הלק העיגנ וב .עגונ

 אל +הבייפ ,ןשית המל + ןשית .המל +אה ,הביופ --

 +5 4 ןיידע .תלכא

 ,.,ישפא יא --

 " ותא .סנכנו תולשוכ םילגרב ויבא ירחא ררגנו םק הקבויפ
 ךוהב םילספפה יבג-לעו  ץוחב הרדסכאה ינפדלע \ ,ןולמה*תיבל
 םיבשוי | םיצח :,םינועמו  םיפיע םירוהי םוצה .למעמ וחנ תיבה
 ,םילשורמו םירוח םהינפו םהידיב תומודא תוחפטמ ,םיבכוש םיצחו
 םרמדאה .הרהזב הפטשו רפכה .ירחאמ תדרל התנפ רבב שמשה
 תנפב תונולחה רחא דיל ויבא םע רמע הקבייפ ,ןולמה"תיב תונולח תא

 תיתמ ,ודגנכ ףטושה , רואה תעפש ינפמ רחרחס וילע ושארו תיבה
 . תומודאה .וינועב ץמצממו .דמוע  ,הצוחה .ןולחה דעב םמוד טיבה
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 וליחתה- ךכ"רחא . ךבוסמה ונקז רעש תא תודעור תועבצאב טרומו
 -הנומשל .ורמעו ןחלשה לע המוצע הקיפר וקפדו הלפתב בוש

 לסלסל ריעצה רובצה"חילש רמע .הרשעה-הנומש ירחא :.הרשע >
 תמדוקה ותריקשו רבכ שלחנ ולוקש -אלא ,הביתה ינפל  ונורגב

 היה רבכ ,הארנה יפכ : ,הזה ןונעה לכ | .הלופ ונממ הקלתסנ
 לע ריבעמה םדאכ ,ותוחילש תא וישכע אלמ אוהו ,אשמל וילע
 העש התוא חכש חפנה חיתמ  .םיברה הבוטל ולשמ רֶתָומְו .ויתודמ
 חנומה ,ורוזחממ ובל  חיפהו ,וב = רמע = אוה .רשא  ,םוקמה - תא
 ויניע תא ץענ ,תיבה 'תנפב ןולחה לא ןעשנ ודמעבו  ,וינפל חותפ
 שמשה שאב קחרמב ורעב .רשא ,םיצעה תורמצב תומודאה
 עגרב ול: הוק אל שיא רשא ,ןולמה-חיבב רבד לפנ 'זאו ..תדרויה
 הענו חותפה ורוזחמב : וינפ שבכ ושאר תא רירוה תיתמ .,אוהה
 ,םהישאר תא וילא וכפה םיללפתמה לכ .  םירורמת-יכבב .םואתפ
 רמע וב .רשא .,םוקמה , קוחצ ץרפ םיבר יפמ .והמתו וב וטיבה
 המ . יכבל'ןכומ  םוקמ .ללכ היה אל ,ותלפתב  רובצההחילש זא
 + החנמה תלפתב רשא ,ייללהמ ןימימ לאכומ, לצא תועמדו יכב ןינע
 הצצולתהו םיכרבאו .םירענ .תרובח הפסאנ .וכובה .תיתמל , ביבסמ \

 לעב לש ריעצה ונתח ,םיכרבאה דחא . שארדתולק וב הגהנו .וילע
 ,תיתמ לש ותילטב ךשמ ,הינסכאה

 ,הארנה יפכ ! ידוהי בר --
 + ,(מיפוב

 קתתשנ קרו ,ךרבאה לא טיבה אלו = רבר הנע אל  תיתמ
 םינפה לעב ,ינומראה רענה .םג הרובחה  ךותמ | ץפק :זא  ,דומ -

 ! תיתמ לש ותילטב .ךשמ .אוה ףאו  ,םידוקנהו .םינטקה
 ! ךדיב איה .תועט !ידוהי בר -=-
 םעפו הרובחה ינב לע םעפ :תומק םיניעב : טיבה. הקבייפ

 תורוחשה ,תוררוחה : ויניע תא :ןתנו ומוקממ קנז םואתפו . ויבא לע

 ןאכ אל . ךדיב איה  הועמ

 ,ינומראה רעגה לש םירוקנהו םינטקה וינפב  ,תוטהולהו
 ..,[(*יסעיב .יבעט  ָּאק ...התא ,התא --
 עמשנ .ןואש  םק תיבבו רתוי רוע .קוחצה לדג להקה ךוהב

 םיללפתמה  דחא ..."( שורק םוקמב ,ךתומכש ץקש, :ארוק לוק
 ןמ יבולווק : ותוא לש ונב .יכ  ,הארנ .!יה-יִא, :םר לוקב רמא
 ,ןבלה ןוראוצה לעב  ,ריעצה שיאה  "!אוה םילועמה םוצקשה
 יכ לע :,ולוכ זַנָרו רוזחמה לע ותמחב קפר הביתה ינפל רבועה
 . תלסלוסמה ותלפתל עמוש .ןיא

 *תיב ירוחאמ רשא .ומוקמ לא תיבה ןמ  טלמנ הקבייפ
 ,םישומכ םיבשעו םילורחו םינושמק הסוכמה ,הללוסה לא  ,ןולמה
 , םשארב בָפִהה ץורביילו םלוכ םירענה תרובח :וירחא האב .דימ

 רענה = חוצ -- [יבולווקה םיערקההשובק = ,אוה הנה =-
 ! רמוא .אוה ינתוכהל % הוה רבדכ עמשנה -- ,קד .לוקב .ינומראה

 ;..?ותומכש רבהדלוננרתל .רמאת המ !וינפ זיעמ אוה ונתיבב =

 ,ול .רשא \
, 

 העונתבו  תולשורמ | תועיספב הקבויפ לא ברק ץורבייל
 , החטבבו טקשהב והשעמ תא השועה ,בשוימו ןותמ םדא לש תיטא

 תא ול קס טעמ : דוע 1 וזגרת .לא : ,םידלי  ,אנ:וכה --
 אוה"ךורבדשוהקהו * ,בבל-רשויבו טפשמבו | קרצב  ונממ  עינמה
 . ןמא ורמאו .ונידי ישעמ לכב :.החלצהו הכרב חלשו

 ספתו רמע ,הלאה םירברה תא ועימשה ירחא = ,ץורביילו
 הנותמ תוירזכאב וירוחאל ןתוא :לישפה | ,וידי יתשב הקבויפל
 : םידוקנהו םינטקה םינפה לעב ,ינומדאה  רענהל זמרו תטקושו

 ! ךתכאלמ השעו םוק ,יצרהא ,ונ --
 םיפטגה קובקב תא ופיכ ךותמ איצוהו זררזנ ינומדאה .רענה

 ובירקה דימו הבר תוצירחב קקפה תא וילעמ ריפה

/ 
 | ךוחקי םידשה (* =
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 אמ ןוילנ ,

 לש תוצימאה :וידימ וחכ לכב קנו הקבייפ .הקבייפ לש ופא לא
 תא חלשו ינומרדאה רענה לע תערה"ףוריט ךיתמ לפנהה ,ץורבייל
 וינזא וללצ ףכית .םלואו  .הז לש םידוקנהו םינטקה וינפב וינרפצ
 וירי .יתשמ וז רחא וזב לבק רשא ,הוצרמנו תושק תומולהמ לוקל
 עגר ראשנ הקבייפ .תודבכהו תושקה ,תוסגה | ץורבייל לש
 -ידכ-ךות םלואו  ..ויפב .ןיא רּכַדהו לבלובמו םהדנ ולוכ ,ומוקמב
 ועורזב וינפ .שבכ = ,תפרוט הנטק היחכ ץורבייל = לא ץפק עגר
 ונורגמ איצוה ץורבייל ,רשבה קמוע דע תודחה וינש תא הב עקתו
 ..המויא החירצ לוק

 וצְרפ תיבה | ךותמ = . ןולמהה 0 ביבסמ | המוהמ המק
 םינפ-תורוחו :תולהבנ. םישנ : ,םהילטיקו םהיתוילטב  םילל פתמה
 םידוהי .םיקדה ןהיתולוקב ןהינב לא וקעצו הרדסכאה לע ורמע
 ,אטוחהו עורפה .ונב ללגב חפנה תיתמל רפומ ופיטה םימיב-םיאב
 ,הללופה דיל : ,ןולמהדתיב ירוחאמו ,ותלפתל להקה בש ךכ-רחא
 תיתמ .םרבל הקבייפו תיתמ .קר וראשנ ,.ברע:יללצב הלוכ היורשה
 היה אל תיתמ . שירחהו תומודאה ויניעב ץמצמ ,ורענ לא טיבה

 םירברה תא אלא ונבל דיגהל . ויפב אצמ אלו םינרבדה | ןמ
 ! הלאה

 + ., + הופ :-- התאו .,:. תיבב 'םש םאה ,הבויפ --
 ירוחאמ רשא .,הללוסה לע ידיחי ראשנ ,הקבייפו ךלה תיתמ

 ויניע .ינפל ופטש בושו = . םנמנו םש בכש בושו ,  ןולמה-תיב
 המוק תלעב ,רז םרא  תומדו ,םילג .וכהו םימורא םילחנ תומוצעה
 וישכע קרו 7 0 ושאר לעמ העעונתה ,ההובג
 לע תיִכָּפּוה תולפתהו .ראמ םורא םיפטושה םילחנה הארמ היה
 +; .המויאו הבר הללי ךותמ תורעופו תומוה ושאר

 זחא .תותמ . ביבסמ- הטלע התיה  ,ויניע תא הקבייפ חקפשכ
 : הריתי תוררועתה .ךותמ ול .רמאו וילגר 0 ומיקה ,ודיב ותוא
 ."התיבה ונא םיכלוה,

 ינפמ החרנ שדוקו ולוכ הארמה הנתשנ םינפבמ ןולמה"תיבב
 הלורגה תיששעה הציפה םמוקמב ;דוע .ויה.אל םיברה תורגה , לוח
 ובשי תונחלשה דחאל ביבסמ ,רלוכ רדחה ינפ לע ריהבה הרוא תא
 ,םילטיק .אלב =. ,תורוחש : תוטופק םישובל םלוכ * ,םיבר  םירוהי
 ותשו ולכא קרו: ;דוע וללפתה אל םידוהיה . םהישארב םיעבוכו
 הקבייפ לש וינואב . תחא הלומחב  םלוכ ורבדו תופוכב ולצלצו
 המדנ ,םינומעפ יפלא .לש השירחמו הדבכ הימהכ םהירבד ומה
 םידוהיה לכו הנושארה םעפב הוה תיבה תא .אוה האור יכ ,ול
 ,התע הז ואב .רחא םלועמ ,ןחלשל ביבסמ םיפופצ םיבשויה ,וללה
 תוסוכה ינפל .שארב םש  בשויה ,ןקוה .ידוהיה . רזו .קוחר םלועמ
 ,השלוח תמחמ ונושלב שבשכמו רבע לכל ונקזב ענענמו םיקובקבהו
 לומתא הלגנ רשא .,הביש הטועה ,ןקזה ותואל ללכ המוד וניא
 +ץצונהו ןבלה הרותה:רפס םע

 ,ונורגמ לועיש לוק איצוה | ,ןחלשה דע שגנ תפנה היתמ
 !םלוכל רמאו םיבוסמה יפלכ תחא הדיק ןָּוְכ

 !הבוט הנש --
 ,ןחלשה לעמ ושאר: תא םורה ןקוה  ידוהיה

 ;רסנמו: םר .לוקב 'לאשו תיתמ לע תוזגור
 : לגלנתמה םערה דהכ הקבייפ

 !(אה -
 ,התיבה ינא ךלוה :יתנוכ . . ,ינא רמוא --

 א המוא .ינא הבוט הנש . . ,ךלוה
 אנ"חק ,הכח ! ךל םג הבומ הנש + הבוט הנש % אה --

 ? אה . תמצ אלה .שייי טעמ
 ,ריהבה רואה . ויניע תא ,םצעו ןחלשב ומצע ךמת .הקבייפ

 = ךיואב רסנמו לגלגתמה ,ןקזה "2 ,הלורגה תיששעה . ןמ עפושה

 םיניעב .ץיצה
 ינואל עיגה .השא-

 ינא התיבה



 = 5 ףלעתה ידכ רע .טהולה וחמל וביאכהו והונע ,םערה .רהכ
 טרש רשא ,הז אוה ךנב -- .ןקזה לוק םער -- % אה -

 ורסיל התא ךירצ %-אוה עורפ רענ 3 אה + ילש יצרהא ינפב הטרש
 ! הכרב ךרבי !  שבד"תגוע \ !שיייי .טעמ ול םג ןתוי : ! םיטושב
 ונחנא םיכירצ ! רבדה בוט אל + ללפתהל ןיידע עדוי וניא אה
 ךל ,ךל %התובה ךליל ךנוצר +אה ...! םיטושב ךתו א .רסיל
 הנש ,הבוט הנש . ,. + התנקז תעל תב הרלי ךתשא %אה ! םולשל
 םירחא םיבוהזל התא ךרצנ אמש = ! רהמת לא ,עגר הכח !הבוט
 !+8ה . ,.םיאבו םישמשממ תוכוסה ימי אלה + בוט:םוי  דובכל

 תא תיתמ אשנ ץוחב . םתיבל תכלל ואצי הקבויפו תיתמ

 רמאו ,הנבלה רואב םלוכ .םיראומה ,םירוהטה םימשה לא ויניע
 ןוזפחב עסופ ליחתהו זרדזנ הזל ףכותו ..ירבכ הכחמ םֶאהְ : ונבל
 ,תולשוכ םילגרב וירחא ררגנ הקבייפ ,בר

 הלועו תבשנמה ,הרק חור םהב הענפ הובגה רשגח ינפ-לע
 .ותכלב רתוי דוע תיתמ ופחנ ,רשנה תא ורבעשכ . רהנה ךותמ
 הקבייפ םלענ יכ ,הלודג ההימת -המתו וכרדב רמע םואתפו
 דצב ץראה לע בשוי אוהשכ ,והאצמו וירוחאל בש זא .וירחאמ
 הקוחב דער ופונ ,תעקפ ןיעב לפקתנו ולוכ ץוכתה רענה , ךרדה
 .םמותשמו ההית ונב ינפל רמע תיתמ ,וזל וז ושקנ וינשו

 +ץראה לע םואתפ תבשי המל + אה 3 תאז המ ,הבייפ --
 ! התיבה ךלנו םוק

 ויבא לע טיבהו הדערב הקבייפ הנע -- ,.. ישפא יא --
 .,.לכוא אל -- ,תחדקה שאב וחדקש ,תורזומ םיניעב

 + הבייפ ,םש ךתוכהל וברה םאה --
 ולוכ חתמתהו ויבאמ וינפ תא הנפה ךכ.רחא ,שירחה רענה

 .עקרקה לע
 , יל רק =
  הבייפ ,התא הלוחה --
 ויניעב  ויבא לע טיבה םעפה דועו בשיו קזחתה הקבייפ

 :והלאש םואתפו , תוחרוקהו תורוחשה

 ,..?תיכב המל ,רומא . + םש תיכב המל --
 ,רקיע-לכ יתיכב אל ינא % ךתומכש הטוש ,יתיכב םולב --

 תינעתב תבשוי םָאה .., םָאהו . ..םויה רופכדםוי . , .םתס אלא
 .התיבה ךלנ הבה | ;הבויפ דומע ... רבכ הכחמ | םִאה .., .םש
 .םואתפ תיתמ רכזנ -- ... ךשארל השובחת חינת םאה

 םהשכ .,תיפב המל +תיכב .המל ..,, ישפא יא .,אל --
 ןיא-- .וזל וז תושקונ וינשו ץראה לע ותבשב הקבייפ ןעט---...+ םיקחוצ
 ,.,םיקחוצ םהו ,הכוב התא , . ,םיקחוצ םהשכ  ,תוכבל .ךירצ
 ,. .םתוא .ךושנל ,םהינפ. לע רוטסל ,םהינָש תא תוהקהל ךירצ
 + ,. םלוכ תא

 וידיב עקרקב : טבחתמ ליחתהו  :ויפורגא תא ץפק הקבייפו
 . תערה:ףוריט ךותמ  וילנרבו

 הכשחב ןנובתהו | תוצע-דבואו = ךובנ ונב ינפל דמע תיתמ
 עמשנ ,הובגה רשגה לעמ ,קוחרמ . הרוע שקבמכ ,םירבעה לכל
 רואל התארנו הברק םיעגר רובעכ ,  תודבכו תוסג תועיספ דה
 + בולזוק ירכאמ .רכא תומד הנבלה

 הפ רומעה המל  %הקטומ ;אוה התאה .+םש ימ ,יוה --
 לע הפ לטומה אוה ימו % םיפשכב התא קסוע % הלילב ידיחי
 +? עקרקה

 ,הז .אוה .ירענ . ..יאמיחר .םיחורמ | ,עדא אל .ינא םג -
 ,הארנ .התיבה ךליל הצור וניאו .םואתפ שקעתהו .ילש הקבייפ
 ינפל | לבקו .תיתמ רמע = - +ּהתע ול .השעא המ . ., לוכי וניאש
 : = =< ךכאה ונכש

 1 כ ְט

 הפי הנמ ול קלחו םוק = + ותערמ אצי .יכו + רציכ אה --
 ! ךילגר לע רומע ,ןטק רש ,יוה ... ולומגכ

 .ופוג לכב םמוד דער קרו ,ומוקמ וז אל הקבייפ
 תלדג המל -- ,רכאה ףצקתה -- ! (* טרָאשט יט חַא --

 ןמ שנוע ,אוה שנוע ירה % הקטומ ,הזכ רשא רענ ךתיבב
 היה םיטעומ םימי  ינפל הנה + ותוא הקלה אל עודמ ! םימשה
 התאר המצע | אפַאהַא ...וילע ורפסו םדא"ינב ואבו ,השעמ
 .., היניעב

 תיתמ .קרטצה -- ! יאמיחר םיחורט ,ערא אל ינא םג --
 . ובל-תקוצמו :ושואי בורמ ריואב וידי תא שרפו

 :ליבוהו םירכאה רחא תאמ הלנע תיתמ רכש רקובב רחמל
 האצי חפנה תשא ,םש רשא שרקהה לא ,הריעה הקבייפ תא
 ,התיב ןתפמ לע הרדוב הדמע הבר תעו םיעסונה תא תוולל

 , ..הזוזמהו תלדה דיל
 ,םיגורחאה ויתפה ימי לש ןנוצו ריהב רקובב ,תחא םעפו

 רפעה תומרע ינפ לע .החרז שמשהו הלסמה תא רפכב ונקְמש תע
 תמ יכ ;םיצקשה תרובח ךותב העומשה הרבע ,חּוחְּמהו ןנערה
 . הקבייפ

 0 .ןאמ ביפ בקעי

 .םיטוטרש
 ,א

 ,הָנְולְּבַשְו תוטשפ
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 םודגנתמ ךכ*לכ םינשומ ינש הרואכל םה הנולבשו תוטשפ
 ,םיבורק םינכש *וותכ ןאכ םתוארל םג ואלפתי םיברש ,ורבחל דחא
 הנולבשהש העשב ,ו ת לכי םו רמ ב ןו נג ם ה הז  ןה---תוטשפה
 ועיפוו רשא שי תאז לכבו .רומגה ןונגפה רפוח :איה
 -ןבו דבע .. תחא תומדב ןהיתש תוארל הקימעמ יתלבה ןיעה ינפל
 תחא הפיטעב םיאצוי םהינש יכ ,המדנ רשא שיו * ,ונינפל ךלמ
 "ריכהל קהבומ וניאש ארוקהל םג לקנ םנמא םאו .םידחא םידגבו
 ןיחבהל םהל שוח רשא ,םה םיבר אל הנה ,הסגה הנולבשה תא
 "הטושפה הרישה םרז , תוטשפה לש םיטקושהו םיקדה היוקב ףכית
 " םמותל ורבעי רשא שי היפי לעו ,םיברה תושר ךרר : רבוע וניא
 .םיעונצה היזמר םינווכמ םהילאש ,םימעמה םתוא םג

 ,הלאה םינונגפה ינש ןיב .ירופיה לדבהה .אופיא .אוה המ
 :שי םתוהמ םצעבו  ,הזל הז םימעפל םימוד םה ןיעדתיארמלש
 המ :ןוכנ רתוי + םיגיסה ןמ בהזה ןורתיכ ינשה ןמ רחאהל ןורתי
 ,הלא םינונגפ לש יריציה ,ינולוכיספה ם רו ג ה ,דחא רצמ ,אוה
 םימעפל ריתסמה ,המודמה םנוימד דוס אוה המ -- = ,ונש .דצמו
 -" תא :םג ונתי רשא שי :יכ .דע = ,םהיניבש .הקומעה  םוהתה "תא
 > ,ןומהה טפשמ ינפל ועיפוי .הלקנהו בגשנהו = ,הנולבשל תוטשפה
 + םיבייח םלוכ םהינששכ

 קר .אלו * ,םיפתושמ : םיוק שי 'םנמא .הנולבשהו  תוטשפהל
 .תושמשטמ וז םג וזכ ., הרואכל םייתוכיא םג םא :יכ ,םיינוציח .םיוק

 3 2 !תחשמ רש ,יוה (*
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 ןהיתש . ללכה :ןמ אצויה תא -- תוימצעה תא ,ט ר פה תא
 שוכרב תושמתשמ ,רתויב תו יל ל כה תורו צה לא תוכשמב

 םיליהבמ .ןכומה  רמותה  ןמ ןהינינב תא תונובו םיברה
 ונא .ןאכו > ,ןהילא * םיליבומה ,םיכרדה יפ לע קר ןהיניב ונחנא
 ,ברעממ זחרזמ קוחרכ וזמ וז ןה תולדכנו תוקוחר יכ ,דימ .םיחכונ
 , הבאלמה  ןמ תונמאה לרבהכ

 ? התנוכת םצע אוה המ  ,תוטשפה לש הביט איה המ יב
 רתוי ךא .ותלכי םורמב ןוגגסה והז --  תוטשפה : יתרמא הלעמל
 הלעמל והז -- תוט שפה + דינא םא ,היהי תמאה לא ןוכמ
 ופחמ ,ררושמה לש וניז-ילב והז =- ןוננפה ' .ןונגס .לכמ
 אוהש דע ,ןמאה םחלנ םיבר םימי רשא שיו ,ּונויפר תעשב יונגמו
 .ויתונוחצנ שאר והז ןה -- רומגה .ןונגסה-שובכ = ..ונונגס תא שבוכ

 ,.; ויתונוחצנב ןורחאה םג ול היהי הז ויתונוחצנ שאר רשא שי םלואו* = =
 איה תאו --- .,ןונגפה , ריחמ .אלב :ןַתְ וניא ןונגסה . רבעשמ :ןונגפה <

 ,ותלשממ תא ליבגמו  ומצע לע הנוב ןמארש ,המוחר ,תורצבתה =

 ,ןונגסב .ל וז 5 ז ה איח תוטשפה . ותרגפמ :יפל ,ןונגפה יפל לכה
 ונוחצנב חוטבו וחכב .ריכמ אוהש העשב ,וניז-ילכב רובגה לשיולוזלז <

 טעמ ףיע רבבש = ,רנונגפב .רבכיסג .ובלש .,ןמאה .קר .םהידעלב םג <
 םיוקה לש עונצהו ףוקשה םרהול ושפנ תא אשו | ,ויעבצ . קרבמ
 , םימושפה

 -ךונגפב הסחהמו רוע תשק ב ,ךפהל ,איה הנולבשה :
 והזו .לבוקמ רבכ והנהש ןונגסב  ,םירחא ידידלע רצונש ןונגפב =

 עבטמל םיארוק ונחנא ןונגפ* םשב יכ ןעי = . ןונגס רדעה רבכ
 םא יכ ,ללכה אל ּוהז ןונגפה .ותומדבו ומלצב :ןמאה .עבטש
 איה הנולבשהו ,תרבוע הניאש ע בטמה ,ללכה ןמ יאצויה =

 -םיכלמה תקיצי תיבמ הכלשוהש עבטמה ,"רחוסל תרבועה,, עבטמה
 .לכל רקפה .התשענו םינמאה

 ןמ ,הרואכל = ,תוכוז ןהיתש הנולבשה = םנו תוטשפה םג
 ךות מ ,תישפח הריחב .ךותמ .תאז השוע הנושארהש קרו ,רקפהה
 תחקול הנושאהרה .חרכה ךותמ -- הישהו ,הזירפאק

 הבישמו , ןתרוצ תא ודיספה רבכש ,ןרדו ןהל .דבא רבכש .תועבממ >
 ורואש .,הז לע קר תצפוק הינשהש העשב ,קיתעה ןקבב תא ןהל |

 אופיא .הבישמ .תוטשפה .ומע שרח רוע ורובכש  ,םעוה .אל רוע
 תובובמ ;הנולבשהו = ,הל רבאש השוכר תא םעה לש הרוטלוקהל
 תושרל  ,לוח .ישימשתל הלכיה .יזנג תא האיצומו הרשע תא
 ,.םיברה
 :לוק לש קקוזמ דה .דימח .םיעמוש ונחנא טושפ ןונגס לכב = =
 הלנהמ :ונל .עודיה םלועה ,,י פו יי תי ח ת לש ,הקיתע הרוט
 ,ונל בר .רשוע יכ ,םאתפ  םיחכונ ונחנאו ,השדח שמש תחת
 אל .ונחנאו  םיבר  םימי  ונתושרב ווה .רשא .;הרישו  יפוו תעפש =

 .רונערו <
 קר איה .תאו - .תויסאלק : תופוקתל יוקח הניא ' תוטשפה :
 טישומ- הוחה .תורוחה .תרישל ף ו תש  ,ןנובשח | לא תופרטצה
 לכ: לעו ,השדח הילוח תפסונ ןיטחויה תלשלשל ,  רבעהל ודו

 , < היתורבח לכ לש ןדה הולנ הלש לילצ
 תיצמח ןיעמ ,הזיתניס ןיעמ םג אופיא שי מושפ ןונגס לבב

 .ובש יח צ נ ה קר הפ .ראשנ ןונגפ לכמ ,  םיבר .םינונגס 'לש
 לע .תמאב ףיסוהש | המ לכ == ונל ץוחנה ,חרכומה ,ידוסוה ןח
 היהיש ,הרואכל  ,רשפא-יא הזכ ןונגס  ,ונלש .הרוטלוקה : שוכר

 ,הקרה -ןמ הקרה :תוימצעה ןמ וב שי תמאב לבא ,ילאודיבידנוא | <
 תחת הינפ תא ריתפהל הק .בוטש ,החוטבה < תוימצעה  התואמ |

 םידגב .שובלל .רתויב : םיסינטסאה לש םכרה ךכ .,ללכה ףיעצ = =
 קרב לכ. .ארול ןהל היהי רשא שי םיכלמ"תונב :ךכ , רֶּפֶאְה עבצמ |

 ' דבה .ירגב .םלואו .,םיטושפ רב ידגבב .תורחוב ןהו ,ןהישובלמ |
5 . 
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 ... םירקי ישמדומוחב תאז לכב םירופת הלאה םיטושפה |
 ןושלה לש "םימודקה = תוניעמ, לא הביש * איה תוטשפה

 רוברה | יבגל | רתויב רבכ  "םילקלוקמ, | ונלוכ = ונחנא = ,יפויהו
 םילמב םוי םוי תרשעתמו תכלוה .ןושלה ןה  .םימתהו טושפה
 ,רתויב םיקדה תושגרהל יוטב יעצמאב ,םישרח םינשומב ,תושדח
 רשא שי חלאה "םיקרה םיעצמאה, לכ םלואו . רתויב םיבכרומה
 ושמשי רשא שי ',םתרהטו םירברה םצע לע רתוי .דוע .וליפאי
 ררושמהש העשבו .הכובמ םהב םינכהלו םתוא שטשמל אקוד
 %כמ ררחתשהל וילע ,רתויב תישונאה ת מ א ה תא" תולגל הצור
 תא אצמלו ,הפיעל אשמ ונילע תוצבורה  ,תובעה .ןושלה תובכש
 ,הצילמ לש םיבק .העשת ונוימרב קוחמל וילע ,"תונושארה םילמה,
 .הנמאנו הטושפ ןושל לש רחאה "יקנה בק,ה תא הלגמ אוהש רע

₪ 

 תאז ןםעט ,תוליצא ,תוירוטלוקל ףדרנ םש אוה תוטשפה
 ,הלודגל התלעש תולרה איה הנולבשה . תורישע םיקמב תוינע איה
 . רבעה ןואנו .םוחיל ןמיס ,הקיתע | תובא תשורי איה תוטשפה
 ,הינעו הריעצ .הרוטלוקל ןמיס ,תוזירזו הדיקש ירפ -- הנולבשה
 םינונגסה ינש  ...היפ .לא אבי רשא לכ תא ןואמצב | תעלובה
 תודחוימה ונורשכ  תולוגסב םייולת קר אל ,אופיא ,םנה ,הלאה
 ןתוחתפתה בצמב ,ותריצי תפוקתב םג םא יכ ,ןמאה לש
 , תונמאהו  תורפסה לש תיללכה

 תריציל קר םינותנ הירצוי תוחכ לכש ,תורפסב הפוקת שי
 היוָאופ .תורוצ לש תונושארה תועבטמה | תעיבטל --- .הנולבשה
 תורוצ לכ ןיירע הרפח איהש ןויכמ תורפסה , תו י ל ל כ תונמאו
 ןמ .העורג תויה ילבל, לכ םדוק תצמאתמ איה ירה ,תועובק
 תושעל, החמשו הלאמש לעו הנימי לע  זא הנופ איה ,"תוירבה
 רות, ,הלש .תודליה תפוקת איה תאו . היתורבח לש "ןתנכתמכ
 הנולבשה תרצונ זא .תורז תורוצ לכל רועה יוקחהו ןושארה "םוגמגה
 ,םינושארה םיירוקמה היררושמ םימק הירחא קרו , תינוציחה ,הטגה
 תימואלה - הריציה  ןכתל תומיאתמה תורוצה | תא םירצויש הלא
 ירצוי ,םייסאלקה םיררושמה םה הלא .היפוא לא "תוליבקמו
 קילאיב לש ואטבמ יפל "חסונ,ה ירצוי וא ,ימואלה ןונ גס ה
 הנולבש דוע תאז ןיא .(*"חסונה = רצוי, דמחנהו ןטקה ורמאמב
 תוריצי לע המתוח תא העיבטמ הנושלו המואה חור * . תינוציח
 רוטיהש ליבשב קר תצק ןהב יוקל :ילאודיבידניאה .דופיה , הלא
 הפוקת .טרפה תא חרכהב שמשממו .רתויב ןהב טלוב ימואלה
 םיילאודיבידניא םינונגט .ילעב רימעהל ללכב הרשכומ הניא וז
 .תוביטקילוק טעמכ הרובע תרבוע הנושארה םינמאה תדע .רתויב
 פלפתהל, ץפח רוע ןיא .ללכה ןובשחל ותטורפ תא ףרצמ רחא לכ
 .המואה שדקמ ,ללכה שדקמ םקוה .התע הזש העשב  ,"תודיחיב
 התוא .תחירפל עקרק דוע ןיא יכ ,אוה רמול ךירצ ןיאש רבדו
 תפוקת .ןונגפ םושל רוע  תדבעושמ הניאש ,תונמאבש תוטשפה
 התע הזש  ,תוננערה .תורוצב לוזלוהו ,הרבע אל דוע .הנולבשה
 ,ןיידע .םדקומ -ןויזח .אוה ,ורצונ

 תמרוג אהתש ,רוע רשפאהיאו ,הרמננ הנולבשה תכאלמשכ
 תחירפ רות עיגי ,יתמאה ןמאהל הריצי לש האנה בומרוק ףַא
 םילחנ = םיאצוי יללכה .הרוציה ןיעממ . תילאּודיבידניאה הריציה
 .םוקמ רוע ןיא הנולבשב |. קיפאב שיא םהל םימרוזו * םינלפו
 יריציה חרכהה ,תוטשפל ימינפה םרוגה םג ןיידע ןיא .ךא ,הרוציל
 .,סינטסאה תא :תרצויה < ,"הריתי .העיבש, .התוא .ןיידע ןיא ,.הלש

 0 :תוגוילג ,ע"ש .,'םלועה, 6 :



 : אמ ןוילנ

 אל רוע .םתבכרה = תכאלמו ןושש
 .המח

 םוקמ רוע ןיאשכ = ,תורפסה לש .ההובגה התוחתפתהב קרו

 ורזח .:רבכ = תואהמהו .םילילצהו  םילמה לכו. ,םישדח .םישובכל

 רצמ ,תרצונ ,הָצְק  םורמ רע העינה .הבכרחהו ,ארזל ויהו ונשנו

 ןואמצה רלונ- ,ינש רצמו ,תינוציקה-תילאודיבידניאה תונמאה ,דחא

 רחא רעצ .קר תינוצקה הבכרהה ןמ .,תיראטנמילא ,הטושפ הרישל

 בואשל .תיממעה הריציה .לא םיררושמה ובושי זא ,הדרפהה לא
 ,ףוקשהו .טושפה = :ןונגסה םג חתפתי | זאו = ,םישדח \ תוהכ הנממ

 םינינפה .יזורח .,. וכותמ םיריאמ רחאכ .םידלי .םותו םינקז תמכחש

 ןתוארל ונלגרוה .ידמ רתויש יפל ,ןרהזב :דוע םישיגרמ ונייה .אלש

 ,..םימולעה ןח לכב ונינפל ועיפוהו :.ובושי .,הנקזה םאה יראוצ לע

 תורפסל תורחוימה ,תוחתפתהה תוגרד לכש ,םנמא שי
 לגלגתמ - רבדה . םצעב ,רדחא רפוסב םג ונחנא םיאצומ ,המלש

 הנולבשה מ - :םירומאה  םילוגלגה לכב .יתמא ררושמ לכ טעמכ
 . תויממעהו תוטשפה לא תוילאוריבידניאה ןמו ,תוילאודיבידניאה לא
 ,העודי הדמב :,םא יכ  ,קילאיב קר אל ונלצא הז .ןורינב ןיוצמ)

 55כה | ןמ \ םיאצוי  .םירפופ קר םלואו ,(יקפבצטיחרבו ץרפ םג

 הדמב :קר .ןכ םגו) םייללכה | תוחתפתהה יאנתמ הלעמל םידמוע

 התעש .תמאב .העיגה רבב םא ,טילחהל השק םנמא םאו .(העודי
 והז -וא :.,תילאוריבירינאה יהריציה תגרד לא -רובעל ונתורפס לש

 5יטי  רשא .שיא ןיאש המודמכ ךא ,תיעבט יתלב תוחתפתה ירפ
 אלש - ,התילכת:תדוקנ קר ןיידע איה תוטשפה יכ ,רבדב קפס
 , םידיחי םא יכ ונלצא הילא ועיגה

 וז

 ,השדח תורפס לכל תיחרכה ,אופיא ,איה הנולבשה תפוקת
 םא יכ ,הריצי = לש חכ רסוחמ האבה ,הנולבש תאז ןיאש 'קרו
 םירצוי םינושארה םינמאה ,ללכה תטלבה םשל טֶבּפפ שוטשט
 ,אופיא = ,ךרוצ  ןיא ..תימואלה = הרישהו הבשחמהל לובקדילכ
 ןיבו ,םיברה רעב הנולבשה י רצוי ןיבש ,לרבהה תא םיעטהל
 ןמאה לש | ירוקמ רויצ לכ ןה םצעב .הל םידבעושמה ,םיברה
 שיש אלא | .הנולבש ,ןומהה ןינק השעיש רחאל ,ךכ רחא  היהי
 קר הלחתכל יריציה םחכ לכ: תא םיעיקשמ םינמאהש ,הפוקת
 םנושלב םייוטבו  תורוצ רוע םהל | ןיאש = ,םייללכ םירויצב
 קר וליפאו ,וז ןושלב דוע היה יאלש ,ןשיה רויצה םג .  םתורפסבו
 ירוקמה ןמאה > ..הריצי ללכב זא והירה חלצומ שדח םילמ . ףורצ
 ,ומתוח תא םהילע עיבטי אלש רשפא יא

 רוע םידבעושמ םיירוקמהו .םילודגה םינמאה םג וז הפוקתב
 קר .,.ימואלה םנונגפל םגו , לבוקמה .,יללכה ןונגפהל םג-- ,ןונגפהל
 םושל רוע .ענכנ וניא ןמאה .הרומגה תורחה יוטב איה תוטשפה
 אוה . םילבוקמ  םיינונגפ תולובג  ךותב רצוי: אוה יכ ףא ,ןונגס
 אלממ וניא ,ומצעל איהשכ ,ןונגסה . ומצעל םג דוע דבעושמ וניא
 < .חורה תחת רתתפמ אוה ,דחוימ ריקפת רוע

 תלשלשב הנורחאה הילוחה + אופיא איה .ירה תוטשפה
 רוכבה רות לע הדיעמ איהו ,הרוטלוק לכ לש התוחתפתה

 ןיא = רוע לכ  ,תמאב תירוקמו  הלודג תורפס ןיא .הל עינהש

 ,תבש אל :דוע םיעבצה

 .תחאב תוקומעו תוריהב ,תולקו תוטושפ היתוריצי

 . תונמא לכל ."תורגבה ינמיפ,מ איה .תוטשפה

 .יאמש

 + תורָעבּו םיִרְעָב
 חז

 . =; תדמוע .םלועל הצבהו---תופלוח .םינשו .תואב םינש
 9 יאו הצבב עובטל םיקימעמ הרשה-ירעב םיבשויה .וניחאו

 . תומוהתל ץק
 = = רעוצ ןיאו .רדג ץרופ  ןיא  ,החומ .ןיא  ,שאר . םירמ .ןיא

 ינבמ "םיפלאה תרשע, םג ,הינומדקה הצבב םיעוקש ןלכה . המידק
 \ ,.ןומהה .ינבמ .םינוילימה םג .,הילעה

 רשא .ןוקריה תאו הצבה .תא עועול ריבעת יכ הקוח חורו
 םיעוקשה ,םיתמל םימודה םייחה ירגפ תא רירחהלו היגפ לע םרק

 . + ןיִא-- ,היקמעמב
 = <" ,ןאוצניווס ,ליטו ,קדורהובונ .( ארק--הצבה קמועב ,םש

 * ,תוברו .תורפ ןיידע "שדוקה תויח,---ןהימודו הקרובולס . ,קסנאירב
 0 . ןהיתצמ לע תורח ,םיהלא-רפומ א5 ךא ,"רפומ,ה ותו

 | .הוסמל .השורקה .םהל התיהו .,השודק .תואל ותה םהל היהו
 םושע רשאכ ,התע םג דוע ושעי רשא ,םהישעמ לע הב תוסכל

 + םידיה תבחר הצבב םיעוקשה יניעל  ,םינשב תורשע ינפל
 < ,םירדע םירדע םיכלוה ,'ה רבדל דוע םיאמצה ,לארשי .יךליו

 " * םישרופה ,"רסומה :ילעב, לא רשי הלועה .ךררב ,םיניע ימוצע
 : , לאמשו ןימי םתשר תא

 ,הרותל ואמציו םחלל ובערי םידכלנהו
 . םנואמצ תא תוורלו םנובער טיקשהל ררועתי

 כ ישארל םיפולא םמצע תא וביכרה רשא ,הלא יב
 :ארב אל ,ומלועב אוה ךורב שודקה ארבש המ .לכ, יכ ,םיערוי

 2 ּ' ,שפנה תא םג תוברל--ל כ , "םשמשל אלא
 ", םהיניעב .בוטכו םנוצרכ .תודכלנה תושפנב םה םישמתשמו

 הי אֶל ,םילדנמ םה רשא םינכה יכ  ,אוה םהיניעב  בוטהו
 | ;"םישודק, אקוד םא יכ ,םיטושפ םיהלא יאריו םיטושפ םירמול
 : .."םינומעפ ילעב,

 < אלא השודקה ןמ תונהיל רתוי הקורב הלוגס ךל : ןיא יכ
 ..ןומעפ הילע  תולתל

 :יכהד לא יב יב העונצ .תידוהי השודק אל השורקהו
 + וקחי "םהישודק, תאו ודמל םימעה

 =! לתוי לגוסמ ו ,הצבה | תולובגל | רבעמ  ,םש המ
 7. ,ןאכ ףא ,השורקה תעפשה לבקל ותמשנבו ופוגב םלשה ןמ
 ,. ןאכ ףא ,בשחי םיהלא-ריחבל הטושה םש המ ;ךכ ,הצבב
 . ךכ ןאכ ףא םיקמל חונ יוזכה םש המ ;ךכ

 םיאבו = ,תורכזנה . םירעב רשא = ,תובישיה ישאר םיאבו
 .ירענ לש םהיתושפנכ םימומ םיליטמו םרי לע םירזועה םיחיגשמה
 - םיררוב , ..םתער 5ע םתוא םיריבעמו ,םתשרב םידכלנה ,לארשי

 ידכ םחכב שי רשא | ,הלאכ .הרות יטוקלו "רסומ, יקוספ םהל
 .תובישיה ישאר םיאבו ;רענה לש הכרה ושפנב תומ תמיא ליטהל

 \ ."םיקוזח,ה םשל  םיברב םירענה תא םיזבמו םיחיגשמה םיאבו
 ורבע .אלש תורבע לע תורותהל םתוא םיחירכמ ;םבלמ ודב רשא
 ,ומעט אלש םיאטח לע םתוא םיקלמו

 ! םימש םשל לכהו

 " םימורע | שפנו חור ילוח .םה .הנהו םידימלתה םשמ םיאצויו

 = םיברמה םינלטבה לע .םה םג .ופסונו .,"אתיירואדמ  םירוב,ו ודארימ
 . ,וניתוריעבו -ונירעב .הלטבו. םומעש

 :,רוסיח רע .ומטמוט אל .דוע .רשא = ,םהה :"רסומה, .ילּודנו
 ..הלחבו .,םייחב תרחא ךרד  ירחא שפחל .ץפחהו חכה :םהב רוע שיו

 .רשא שיא ןיאו

% 
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 ' רש על

 אמ ןוילג < םלועה <

 םשפנ הצקו תודהיה ח ו ר ןיעמ וב שיש ,רבר לכב התעמ םשפנ
 . הרותבש ר וא מ ןיעמ וב שיש ,רומל לכב

 תורחא "תובישיב,ו ,ושקבי "םייחב,ש רואמה תא קר התעמ
 .תרחא הרותבו םירחא םירומ יפמ ,םירחא םירפסבו ותוא ושקבי

 הרותה לכ רשא | ,םינרטפכאבש םינרטסכאל םישנאה ויהו
 -- םהינפב קוריל וברה רשא לככו . םהיניעב .םושה .תפילקב הלוב
 םהיחינשמב ,םהירומב  וישכע המה וקרי ןכ --  !"קוזח, םשל
 םשל -- םתוא תוזבל וברה רשא לככו :; םינפל םהיתובישידישארבו
 .םבלב תודהיהו םידוהיה תא וישכע המה וזבי ןכ -- 1ןוע תרפכ

 םתניגנ איה ךאו ,תואושנ םהיניע תירמחה תילכתה לא ךאו
 .םויה לב

 ,התוא וצרפי -- םדעב ךרדה תא תמסוחה רדגב ושגפי כו
 ,"תילכת,ה יכ ,הברה בושח ילבמ םורבעו--קוח םהל ומישי יכ םימו

 .התלב ןיאו איה -- ,דימת םהיניע דגנל וושי התוא  "תילכת,ה =
 םהיניעל השענה לכ תא םיאור ,הצבב םידמועה ,םידוהיהו

 . וננובתי אל ןנובתה םג  ,ומישי אל בלו
 ןמ ,םיניעה הא אמסל רתוי הקודב הלונס ךל ןיא יכ

 . ,. הילע יולת ןומעפש ,השודקה
 רשא לכמ עדוי ןיאו האור :ןיאו םירונפב םישנאה וכוה ןכבו

 הערה לא בל םימש םה ןיאש םשכו ,המינפ לארשוב השעי
 הבוטה לא םג בל ומישי אל ךכ ,הנק תא המש םכותב רשא
 .םתוא הרקת רשא

 וליגרה ,הצבה ידילי = ,הילעה ינבמ "םיפלאה תרשע, יב
 ,הצוחה קר תויוטנ םהיניע הנייהתש ,ןומהה ינבמ םינוילימה תא
 םהילע םירז םימשמ הערה םג הבוטה םנ יכ ,וריכיו  ועדיש
 , תודרוי

 תלאש םג ,תולאשה לכ תלאש םהל איה "תויכז,ה תלאש :יב =
 םושלו הלאש םושל רויש ןיאו .- ,תודהיה תלאש םג ,םידוהיה
 ןיאו -- איה + תויכזה תלאש לש הפקיה ךותל םיסנכנ םניאש ןינע
 ,החלב

 םרומ ומטחו הצוחה תויוטנ = ויניעו הצבב בשויה .ידוהיהו :
 ,תובשנמ תוחור,ב והומכ ןיאמ אוח החמומ ,םיבעה לא ,הלעמל
 םיעלקה ןמ םינפלו ינפל השענש הממ רוס לכ ,"תונוילעדתוריפסב,
 תציחמב םש ושטעתיש שומע לכ לש ותועמשמו ונממ םתסנ אל
 ,ותאמ המלענ א5 וניאנוש

 ,ןולק ונינפ תא 'אלמל וניאנוש לש ערה םבל לע הלעי יכו
 יד -- ,ונשאר לע ןיכפוש אלמ טיבע ךופשלו ונישרק תא ללחל
 םהירבה יכ ועדיו ,הצבה יבשוימ דחאל קר םלוק  עיגי יב םהל
 , םוחלש רשאל ועיני

 ראשת אל רשא דע עגיי אלו ףעיי אל הצבה בשוי ותוא יכ
 לע םירוגש | ויהי אל תופרחה ירברש ,לארשיב תחא שפנ ףא
 חרמ םא דע חוני אלו טוקשי אל הצבה בשוי ותוא יכ ;היתפש
 יבשוי ל5כ לש םהינפ לע ,אמטה הפה ןמ זתינה ,אמטה קורה תא-

 .. . ועדי ןעמל -- הצבה
 תעידימ תצק ,"הקיטילופ, תצק שי אלה וז .הרובעב .יכ --

 לכ "בייח, | אלה ןתואו | ,תונוילעה תוריפפב תובשנמה תוחורה
 . תערל ידוהי
 .ומש קילאיבו = ,חורה ןואנ ונכותב בשוי םינש המכ הז "<
 םג םתוא ומגרתיו םירחא ואביו .םירפס בתכו םיריש רש אוה |
 .ןהב םישמתשמ םייתוברת םדא .ינבש  ,תורחא תונושלל |

 ןעמל קילאיב תא אורקל ,הצבה יבשוי ,ונחנא וניברה טאה
 וניברהה 3 וניררושמב לודגה לש וחור הגהי רשא תא | תעד
 +םיאבה תורודלו ונרודל :ותריש ךרעו קילאיב לע .בותבל

 וגהיו ורושי  ,ובתכי- רשא לכ ןה + הלא לכב ץפח שי ימל ,

 ונמטחו :המינפ ונייחל עגונ ,םיבשוי םה ונברקב רשא ,חורה .ישנא
 ! ץוח יפלכ ברעה דע רקבה ןמ םרומ

 הלוונמה ותרואמב וריר תא דירויו רומח ןב טח אב .הנהו
 תא  םגרתל .ונירפוס .ורהמיו , בתכש המ :קילאיב < לע = בותכיו
 רובד ףא ונלהקמ הלילח = דבאי אל ןעמל הלכ רע לחהמ :וירבד
 .וירברמ דחא

 ונררושמ דובכ לע םתררחמ : םרא "רמאי םאו
 , יאדב אלא וניא---,ןינרובל  םינמנרותמ םירפוסה

 לש וןלוקל וַדרחי קילאיב לש ודובכל .וררחי רשאמ רתוי .יכ
 ןה . "םיבעב = היאר,ו "תוחורה  תבישנ, ןיעמ וב שיש  ,ןינרוב
 ויפ חתפי ןינרוב :יכ ןכתיהו ,בשחי יהקיטילופ ישוע, לע ןינרוב
 אל םעהו אוה רבדיה %ררחי אל הצבב בשויה לארשי םעו
  עמשי

 ! לארשי  עמש --ןכבו
 חבונו .ץוחב  דמועה = הול | םינמגרותמ םיאצמנש העשבו

 םיגוהו םינפב  םידמועה  ,לארשי | יינעל .ןמגרותמ ןיא * ,לבנמו
 ,םויל םוימ הלדגו .תכלוהה תורקיה תער םתוא הקיבדה יכ ,םיאכנ

 בל המש רשא הדיחיה איה : הבטלופבש לארשי תדע :ר
 ונעמש םרט ךא . טעמב תורקיה תרצ תא םהילעמ לקהל היבערל
 , תורחא תורעל תפומל הבמלופ החיה יכ

 םרט ורבעי םיבר םיחרי דוע ..התלחתב הדוע ןוזרה תנשו
 לדגי אלה הלאה םיברה םיחריה ךשמבו . שדחה ריצקה תע עיגת
 אל הטורפב התע רזעי רשאו ,התע אוה רשאמ עבש יפ וונינָע
 םיינולוח םינינעל בל םישל ץפח שי ימל ךא ,האמב ןכ ירחא רזעי
 + הלאכ

 ץוחמ .םילועה תולוקה לא תויומנ הצבה :יבשוי לש םהינזא
 רבעמ תובשנמה תוחורה לא הנפמ םמטה ;לארשי תולובגל
 . םתצבל

 יפלכ םג אעמק םמטח תא ונפה וק היה בוט אל םאה
 + םתצב תא שביל וליחתהו םינפ

 % ארוקה יביבח ,התא ךתער המ

 ושענ

3 

 ,קרמוינ רוד ריד 'פורפ

 היפוסוליפה תודוסי

 לש
 ;יר ל הרה דנה יפי

 (ךשמה---.3)

 , תיִרוטְסיִה-תיִניִפְטְמַה םֶלּעָה תַפקְשַה
 לש ותרעהל בושל ונילע רואיב :רתיב תאו ןיבהל ידכו

 רשאו שרופמה םש יראת רואיבב וירבה תא הב קיספהש ,יולה
 :הירוב לע תאוה הרעהה תנבה לבא .הלעמל הילע ונגלר ונחנא
 לע | רומעלו שרופמה םש יראת רואיב לע רוזחל ינתוא תכרצמ
 רא ת לע םירומ ,שרופמה םשב םירושקה ,םיראתה ,ונבומ קמוע
 תולודג תואלפנ השוע, ."ארוב, ,"רצוי, ומכ ,הולא לש ישרשה
 ,ןויערה .תא .אטבמ  םהמ .דחא לש ,('ד ,וילק ,םילהת) "ודבל
 יכ  ,ישוק םוש ןאכ ןיאש ירה. ידיחיה הרוצה דופי אוה הולאש
 ,תורהיה  תרותב הולא גשומה לש יבויחה ןכותה םנמא אוה הז

 4 אלע 8

 ו



 ץימאו בל םכח,  הולא תא הנכמ ארקמהש ,ונחנא םיאצימ םאו
 םכח, ראתה יכ ,ישוק םוש ןיא הזב םג ,('ד ,'ט בויא) 'חכ
 םכח,) םיינשה | םיראתה ןמ :אוה ,הולאל "המכח, םחימה ,"בבל
 תמאבש ןפואב | ,הולא לש תיתמאה ותומצע תא אטבמו (ילוכיו
 דוסי = ,הולא | תומצע | לש קיודמ אטבמ אלא ללכ ראח הז ןיא
 ראתהו = ,הרוצה | דוסי = אוה ןכ לעו ,המכת א וה הולא .הרוצה
 אצמ רבכ םהבש ישוקהש ,םיישעמה םיראתה ןמ אוה "חכ ץימא,
 ראותה תא םג שרפל היה לוכי יולה םנמא .ונורתפ תא ול
 לע ושרדלו םיינשה םיראתה לש "לוכי, ראותה ןבומב "חכ ץימא,
 אבומה  ארקמה ךשמהב תמאבש ירחא דוחיב ,האירב ה חכ
 יולה לבא .תואלפנ השועו ארוב תניחבב הולא לע  רבודמ
 יפל ,אוה ןושארה | :רברב םימעט ינשו ,ומע  תרחא חור
 םכח, םירבדה הנודנה השרפה לכ תנוכ יפל .םתס ישורפ ,הארנה
 :ןויערה \ תא | םיאטבמ * "םלשיו .וילא השקה ימ חכ ץימאו בבל
 םג אוה ןכ לעו ,םלועה ארוב תניחבב טלחימה םכחה אוה הולא
 ןודל ,וילא השקה ,אופיא ,ימ ,םלועה תגהנהב טלחומה חבה ץימא
 ,רבדב קפס ןיא םלואו % םלשיו ,םלועה תא ותגהנה ןפוא לע ותא
 ץימא לש שוריפה דצל ףכה תא עירכהש אוה ינשה םעטהש
 יולה .סנ  רימעמ :ןכ ובר לורי בג כ : ישעמ ראת תניחבב חב
 /םכח,  ימצעה ראתה לע | "לוכי, ימצעה ראתה תא
 ירפפ %ש | ינשה ךרכב רבדה | ררובי | לוריבגל  עגונב)
 ,אוה יולג רברה םעט . ("עיהפאסאליהפ ןעשידיי רער עטכישעג,
 םיסנכנ ירה ,הולאל  םיימצע םיראת ינש ונחנא םיסחימ םא
 םיראתה ינש ןכ לעו ,ונלש הולא גשומב תוינש תנכסל ונחנא
 ,תאזה ךררה .רחא שרשמ םיאצויה םיגשומ תויהל םיכירצ הלאה
 ךרדה איה ,ללכבו ,דיאמ .איה הבורק = ,תוינשה .תנכסמ טלמהל
 שי יכ ,טלחהב תח א הניא תאוה ךררה םלואו , הדיחיה הרשיה
 םיראתה ינש תא רימעהל--תחאה ךרדה :םיכרד תש רפ ןאב
 הלאה םיאטבמה ינשש ,רמאל ,עודי-יא  שרוש לע םיימצעה
 ,ןזואה תא רבשל ידכ ,הרבעה לש שומש אלא םישמשמ םנוא
 הסומכ ותומצע רשא ,אצמנ הזיאל םיזמרמ םהינש תמאבש דועב
 םישדחה םינוטלפאה הב וכלהש ךרדה איה וז .ירמג ל המלענו
 ןמ טלמהל--השוריפ וז ךרדב הכילהה םלואו .הלבקה ילעבו
 תוקיר ירה | ,תוינשה איה הע ר = םא יכ ,רירגסה לא םשגה
 דיאש ,הולאב הנומא .רתוי דוע איה הער הולא גשומה
 הבורק ;ותימצע לע" לק גשומ :םוש .ונתבשחמל היהתש רשפא
 הפיקמ הפקשה ,תמאבו .תופפאהו תוקירה לא דואמ איה
 יולג .ןפואב ונל הרומ .הולא .נשומה - לש .ותוחתפתה - ךלהמ לע
 רמוח לש | םיגשומה .לובלבל וא הכילומ הזה .ךרדהש .,ראובמו
 הערה .הולא לש תישא ה ותואיצמב  השחכהל וא .הרוצו
 םתרותב הלבקה .ילעבו :םישרחה םינוטלפאה לש וז איה הנושארה
 לכ לעמ ה"ענו הפומכה ,הולאה תומצעמ רמוחה תלצאה לע '

 :יתנפה  תטיש לש וז איה הינשה העדהו ,  הנשהה תורשפא
 ונימיב = = תידוהיה  היפוסוליפה ישרפמ . עדונכ ,םומסיא
 לכ  טעמכש :,םתער 'יפל , ואצמש האיצמב :דאמ םיראפתמ
 ,םירבוסו סומזיציטסונגאה .ירחא םיכשמנ | םידוהיה  םיפוסוליפה
 ,תישונאה הגשהה תורשפא לכ לעמ איה | הלענ הולאה הומצעש
 ךרכב) רחא םוקמב .הט לחומ ה עידי:יא אלא ןאכ ןיאש-
 ךותמ האבה ,הפ ג הוע ט יהוזש ,הארנ (רכזנה ירפס לש ינשה
 :וליפה לש תוירקעה היתנוכו * םיידופיה היתונויערב הנבה ןורסח
 טלפמה תא בזוע יולהש  ,ריעהל יד .ןאב .ללכב תידוהיה  היפוס
 אוהו ,הנממ טלמהל םירמואש :הנכסה ןמ .רתוי ןכוסמה = ,הזה
 ,וינפלש .םידוחיה  םיפוסולפה הב וכררש הלולפה  ךרדב ךלוה
 ,ינשה לע רתאה ימצעה ראתה תא דימעהל רמולכ
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 ןיא ."םכח, ףאותה -לע יילוכי, ראותה תא  דימעמ .אוהש ,הזב םנו
 התיהש המ יפכ לארשיב ןויערה תוחתפתה תא ךישממ אלא יולה
 ףיסומ יולהש אלא .,והומדקש םיפוסוליפה ידי לע תכשמנו תכלוה
 .הזה = קרח ןינעה לש וכות  ךותל = תרדוחה : תוקמעתה ןאכב
 םינוש  םיאמבמ ינש םה  "םכח,ו + "לוכי, = םיימצעה םי ראתה
 תא יולג  ידיל .םיאיבמה ,רחוימהו דיחיה הולא לש :ותומצעל
 תא םיאצומ ונחנאש הדמב הב הולא לש יזיפטמה וסחי
 לש הלפש רתויה הגרדמב הנהו ..םיארבנה י רא ת ב "םהימושר,
 אוה | םיארכנה  יראתבש * רכינ רתויה םשורהש םוקמב ,עבטה
 םכח, ,םיימצע םיאטבמ ינשל ונחנא :םיקקזנ ,(חכה) :תלוכיה ראת
 הב :,רתויו רתוי עבטה םלופב םילוע נאש המ לכ םלואו ,ילוכיו
 הלחתב ,הלגתמו ךלוה המכחה ראת תא םיאצומ ונא  הדמב
 אוה טאל טאל לבא | ,תלוכיה ראת תא הולמ ןויזח  תניחבב

 הָבַלשב ,ףוסבלש דע ,אוחה ראתה לש ונובשח לע לדגו ךלוה
 ראתש : ,הרכהה ידיל םיאב ונחנא ,עבטה םלוס לש הנוילעה
 אלא ווניא .תליכיה ראתש ,רמולכ ,ישרשה ראתה אוה המכחה
 םיימצעה םיראתה רואיבש ירה ,המכתה ראת לש ותדלוה
 .יפטמב יולה .תטיש לש םיידוסיה תונויערה םע ימינפ רשקב אוה
 ןויערה לש בושח :רתויה ומוקמ אוה ןאכש אלא דוע אלו" ,הקיז
 :וליפה לש הרוקמ -,הולא גשומב אוה ענונש רחאמ = ,ןודנה
 ינוש לה לדבהה תא םיעטמ יולה .התרטמו :תירוהיה היפוס

 ראתהל . םיפתושמ .תומש םהש ,םיימצעה םיראתה םתוא .ןיבש
 תואלפנ -'השוע, ,"ארוב,  ,יירצוי, = ןיעב) "הרוצה דופי,
 ונפמ  םיימצע םה םינושארה  ,"בבל-םכח, = ראתה ןיבו .("ודבל
 האירבה חכ ,הולאה תומצע לש ודיק פת תא םיאטבמ םהש
 רע ,ךכ לכ .תטלחומ הרמב אוה ימצע ןורחאהש דועב ,ולש
 יכ  ,"ראת, םשב ותונכל םילוכי ונאי ןיא .רבכ רבד לש ותמאבש
 איה איה הולא לש ותומצע :ש ממ םצעה לא 'אוה ענונ
 המכח אלא ,םצע הזיאל ראת תניחבב אל ,המכה !המכה
 חזיא וא ,םדא לש חכב ןיא ,קפס ילב--,לכ ש : םצע תניחבב
 ,הולא :תלוז  רחא אצמנ
 קוחר ונלש לכשהש = אלא .דוע אלו :..ופקתו ונכת .יפל ה אל מ
 ונילעש רע = ,הולא לש .םמורמהו הלענה ולכשמ .ךכ לכ "אוה
 םא יכ :, הולא:לכשה -ןיבו .ונא ונלכש ןיב .ינימ %דב ה = תושעל
 ,ללכב ונלכשו ,תורוצה לכו ,הרוצה רוסי .אוה .הולא:לכשה םנמא

 ,ונממ ןה * תועפשומ
 הז המה םילדבומ = תאז .לכב םאו  ,םה ידיחיה רוסיה ותוא לש
 םצעהל רמוחו לק ,םינוש םיגוסו םינימל  םיקלחנ םהש דע הזמ
 ,הנוילעה הרוצה אוהש | ,הולאה-לכשה ,הלענה
 . ותלוז םיאצמנה לכל  ףתושמה ןמיסה ,ילויה ץמש לכמ התרהטב
 ולב ונחנא םיעדוי אלה ,הזה יינימה לודגה לרבהה תורמל םלואו

 ונחנא :,:הולא  תניחבב םידביע ונחנא המ ,קפס .ץמש םוש
 ךתוחה ןויערה תא אטבל תולדתשהה ןכבו !5כ ש ה תא םידבוע
 "חכ ץימא,  ראותה תא שרפל יולה תא הכירצהש איה הזה
 םיעטמו :יולה דסימ הז ושוריפ ידי לע ,םיישעמה םיראתה ןבומב
 ,/הולא לש .תטלחומה .ותודחא .תא

 .:הלעמל םהי"ע ונגלרש םירבדה לא םיאב ונחנא הנה התעו
 ,םיאצומ ונא ,הרוצה רוסי תניחבב הולא תא םיראתמה ,םיראתה ןיב
 שרפמ וניא :יולה .  "ודרבל תולודג  תואלפנ השוע, ראתה תא :'םג
 םיאטבמה םיראתה ןיב .הזה ראותה תא הנומ אוה םעט הזיאמ ,ןאכב
 תומוקמ המכב וירבד לע :הזב אוה ךמוסש ינפמ ,האירבה .חכ תא
 םינתונ. ונאש םשכ ,ןיטשה ן י ב ותרעה תא סינבמ .אוה .,.ורפסב
 .וזה הרעהה םלואו ,ףדה ילושב ,ןוטשה ף ו ם ב וניתורעה תא םויה
 'הפ .ןודנה ןויערה לש ו העצהל .רשוכה :םוקמ :ונל .האיצממ
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 :תולודג

 .הגשה< הוה הלענה םצעה תא גישהל

 'ויתואצות עבטבש םינוסהו םינימה םג אלה

 .חריחיה הרוצה



 .תובאה לש  םתבומל = וחרב:

5% 

 .השרה הרעהב ישארה רקחמה לש ונורתפ תא םנ הזב טילבהלו

 עוצמ ילבמ = הולא .ישעמ .םה םיסנהש  ,רמא רשא :ירחא
 :ריעמ -אוה ,םלועה .תאירבל הזב םה םימודו ,תרחא הבס
 קחצו לא  םהרבא = לא :אראו, .ורמאב .הצור הזש ,רשפאו, :
 חכה ךרדב  רמול הצור .('ג .'\ תומש) "ירש .לאב :בקעי לאו
 םהילע .חכויו םקשעל שיאל חינה אל, : רמאש :ומכ ,ןוחצנההו
 ארב  רשאב .,תפומ = םהל .ארב אלו  ,(דיי ,היק םילהת) ."םיכלמ
 ,(םש = תומש) :םהל :יתערונ :אל 'ה ישו, .: רמא ןכ עו ,השמל
 תרשת ירש לאב (לש) = תיייבש ינפמ .,'ה  ימשבו רמול הצור"
 ,תושפנב קפס חינה אלש המ לארשיו השמ םע השעו ., םהינשל

 ,תנווכמ ::,השדח האירב .םהה םירברה תא .ארב םלועה .ארובש
 אל . םתלוזו ןנעה :רומעו -ןמהו ףוס םי .תעירקו םירצמ תוכמ מכ
 ,םיכר םהש ינפמ ךא ..בקעיו  קחצי םהרבאמ םילודג .םהש ינפמ
 ,בבלה ורבו .הנומאה :תילכתב ויה תובאהו \ , םבבלב .קפסה היה
 אל ,הער םא יכ םתומי לכ םיענופ ויה אל (וליא 'ףאשה) וליפאש
 ,."הז .לכ לא םיכירצ ויה אלו .,תשלחנ .םיהלאב םתנומא  התיה

 ויח אל .תובאהש ,תודוהל יולה לש ויניעב רברה השק
 תא: םיעדוי ויה /אלש  ,דיעמ  הזש. ירחא ,הוהי םשה תא םיעדוי
 ? ןושארה םדאל הזה םשה הלגתנ אל םאה .ארוב תניחבב הולא
 םה םהש :;וערז . יריחבבו- וב קבד .יהלאה ןינעה היה אל םאה

 תא יולה .שרפמ ןכ לעו + בקעי--קחצי תלשלשב םערזו תובאה <
 הלגתהש יפכ ,תיחלאה הרוצה לש התלועפ ן פו א לע אבומה קוספה
 ריגסה אלו תובאה : ייח תא גיהנמ היה הולא  ,ןכא .תובאה .ייחב

 אושל ךא זא :יכ ,ךכ :היה .ילמלא ,רועה עבטה קוח ריב םתוא

 תובאה ןיבש לרבהה . ;(הלעמל ןיע) יהלאה ןינעה םהב היה קבד
 דצי כ ,ןפואהל קר אוה  עגונ .הז- ןינעב םורצמ :ילוע לארשיו
 לע .ועירכהו - עבטה :קוח יפ לע םינינעה ךלהמ תא הולא עירפה
 5עמ תובאה ייח תא גיהנה הולא 1
 אלא רוע אלו ,םקשעל שיאל חינה אל אוה ,עבטה קוח תלשממל

 חכה ךרדב, קר. ךכ השע אוה לבא .,םיכלמ םהילע חיכוה אוהש > 
 םיעבונ .םהש יפכ ,םוימשרה  םיראתה ךרדב .ךמולכ | ,"ןוחצנהו =

 רחא (םצע) .ראתל ונתגשהב. ירמגל רחאתנ אל ןוידעש  ,םצעהמ
 .ומצע ינפב ןינעב חכה ראת תלועפ תניחבב :ונל הלגתמ ןוידעו
 ת לש לש ש ,ךכדלכ אלפנ ןפואב התיה תגהנתמ הולא לש ותערכה
 תקספנ התיה אל םיעבטה םרדסב תוערואמה
 ,תובאה לרוג תא :גישהל:היה לוכי יחמשה טבמה .ןיע תיארמל
 רדותש יימ םלוא .רבלב יעבטה ץורמה תואצותכ ,םהייחבש עההו בוטה
 תויתוא ףרצל ךיא ,עדויש ימ ,תוערואמה םתואב הלגתמה ,חורהל
 הירוטסיההש ,קפס לכ לעמ רברה יולג  ,וינפל תויתואה תא ארקלו

 הנכומ .ונל  תילגתמה איה איה = הרחבנה  המואה לש  .הדיתעה
 תובאהו םילודגה םיאיבנהו תובאה םתוא לש םהייח תוערואמב הנמוזמו <
 ,םלרוגב לשומה אוה אוה יהולאה ןינעהש ,בטיה ואר םה +םמצע
 יתלבה הרשיה ותגהנה תא ,םיהלא עבצא תא רז אלו םהיניעב ואר המח

 ןב .לעו :,יעבטה ץיורמה תלשלש ךותל תררוחו תסנכנ תעצוממ ל /
 ישרשה ראתה תא וריכהו וע די המה :ןכ לע רתי-- ,ונימאה המה
 ידיחיה הרוצה רוסי .,האירבה חכ תניחבב הולא תא ,הולא לש

 ויה. הוכ . בר :ןומהב = ,םירצמ :ולוע  לארשי .ןכ אל ,םלועה לש
 ותלועפ תא  תוארלמ :ויה  תוהכ .םהיניע = ,בלו בל ילעב הברה <
 םהיניעב םיישממ םיתפומ הזיא ואר אלש דוע לכ ,יהלאה ןינעה לש

 ,ילויחב חהוצ הולא .רצ דציי כ ,תוארל ויה םיכירצ םה .רשב .וניע
 ,םירצמב  תוכמה ראש :תא חלש : רציבו : םרל : םימ :ךפה  .רצוב

 רצ :אוה - דציכ ,םלאמשמו | םנימימ דנכ םילוונ - םיקמ אה דציִכ
 תוארל ויה םיכירצ םה  ;שאה .דומעו ןנעה רומע םימו" רוואמ- 0

 דציכ | ,רשב :יניע  םהיניעב =
 ל

 ונוצרל .םילעפנ .םופוגה .לכו = ריואהע

 ל

 %- < םלועה <

 ,('ד  ,ד"מ) ."ץראהו םימשה וריוטצה רשאכ ,ורובדב םירוימצמו
 םשו  םירבדה תרשע עמשב רייטצמ ריואה םש, הולא דציכ
 ירחא קר ., ןימאהל ידכ ,('ו .,םש) "תוחולב תורח ריוטצמ .בתכמה
 לכ רשא ,הלאה םילודנה תואלפנהו םיסנה .לכ תא .ואר א רשא
 ןיע .וחוכוה  ,וידחי םלוכ .הרתי 'הדמבו . ,ומצעל .אוהשכ םהמ דחא
 ותלכיב ןכ .לעשו | ,םלועה = לש .ההוצה רוסו אוה הולאש .ןיעב
 םוומצעה -ויראת תא וריכה זא קר וא---,ונוצרכ .וירמחב .תושעל
 תורוצ רצה ,הרוצה רוסי ,ארוב ,ישרשה וראת תא , הולא .לש
 --דיפ ,'ח ,אימ םגו = ,ד"ל  ,ב"מ .ןועג חכב .קֶר אצמנה - ,ילויהב
 .(ןמיסה לש ופופב דוחיבו .'ו .דימ :;איצ

 ועינהש וזמ  ההובג .הגררמ לע ויה .םידמוע ,אופא = ,תובאה
 לש ותעד תא .ונל הלגמ הזה ןויערהו ..םירצמ ילוע .לארשי הילא

 םיכלוה וייח . וב. קבד:ותלאה .ןינעהש ימ .: ללכב הז ןינעב יולה
 הגהנהו ,ועבטה קוח ..ןבומב) חרכה . לש .הבכהה יפ לע םיגהונו
 תיהלאה הערכההש ןוב  ,חרכהה לש .וחרכ לע .איה תישפח תיהלא
 ץורמב .תוערואמה .תלשלש קספה תניחבב וניניעל הלגתמ תושפחה
 ול. .ןיא  הזכ יולג קספה | .ונוניעמ הסוכמ .קספההש ןיב ,עבטה
 ץפח הולאש העשב לשמל ,ללכה ןמ תואצוי תועשב אלא םוקמ
 ויראה תא .ועריו : וריכיש ידכ ,םלוע יאב לכל ודובכ תא ףושחל
 םוי םוי = ייתב .םלועה לש הרוצה דופי ,וארוב אוהש ,םיימצעה
 תלשלשב איה המותחו הפומכ הרשיה תיהלאה הערכהה םלועה .לש
 העל בומ יהלאה :ןינעה לש ותלועפש ינפמ .,תויעבטה .תובסה
 תסנכנש המ ידי .לע  ןהל .תלגתסמו | תויעבטה תובסה ןיכ
 הב ןיאש .,המלש תהא הלשלשל ןהמע תפרטצמו ןהיתוכרעמב
 ןינעה = לש .ותעפשהמ  י מגל קור םדא .ךל ןיאש רחאמו ..קספה
 הבכרהה תואצות המה םלוע יאב לכ לש םהיתולרוג ירה ,.יהלאה
 הרוצהמ .האבה הרשיה תיהלאה - הערכההו .תויעבט .תובס .לש
 .ןהב תטלושה תיהלאה

 (אובי דוע)

 .תונויִצַּב

 ,לודגה לעופה -דעוה ירבח תפפא

 ןושחב ו"ט--ג'וב ןולרבב .התיה  םדוקה  רמונב ונעדוה  רבכש \ ומכ
 לא .ןוהחאה סרגנוקה תאמ רחבנש ,לודגה לעופה-דעול הנושארה הפסאה
 םורשעמ) םינשו םירשעו םצמוצמה .לעופה רעוה .לש םירבחה תשמח ואב הפסאה
 ולהגמ : הפסאב ופתתשה הזמ ץוח =. לודגה  לעופה .רעוה לש םירכח (השמחו
 + "יחרזמ ,ה שארו .ופוב רשא ילארשיצראה ררשמה לש :וחכ-אב , קנאבלאינולוקה

 יה ךובש ירחא .גרוברוו 'פורפה פ"העוה אישנ חהפ הפסאה תא

 וצרה .הורזע רוכב 'רו ריפס והילא 'ר םירטפנה תא רכזו םיפפאנה תא גרוברוו
 הררוע האצרהה ,ימ ילו פה  ב.צ מ ה. לע .ןוסבקעי ר"דהו .בולוקוס ה"ה
 .הליל תוצח דע ובראש םיחוכב

 , לארשי:ץראב = הרובעה ר"ע .גרובהוו .'פורפת הצרה האבה הבושיב
 לש הנוש ארהו תירק עה הבוחה וישבע יהוו יכ . ,רמוא הצהמה
 לככ לארש י:ץ ראב  תועק רק תונק ל  תונויצה תוודתסהה
 תא לאושי-ץראב לתנתהל םיצווהל תתלווש פאה
 תועקוק דוגעופוחוג םיטידרקי'ע ךכל תלוכיה
 ,הצרמה תעד יפל  ,היולת י"אב בושיה תורובע ,תוזוחאל םקולתו
 ב"חא + בושיה תרשכהל הרבחה לש הנוח תוברחהו. התוחתפתהב הבורמ הדמב
 הארהו לארשי-ץראב תינויצה תורדתפהל שיש ,תודסומה רתי תא הצרמה טרפ

 -\ םכמתלו םקוחל ךרוצה לעו םהמ רחאו דחא לכ לש החובישח לע
 | ןוא ,גרוגרוו 'ה תאצרה תא הפורח | תרוקבב ןר גאהמ ןהכ ל -
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 , "אב = תרובעה םצעל --- ,ןחב "ה רמא --- ,רגנתמ אוח רגנתמ אוה אלא
 תורסחש לובשב רקועבו = ,תונורפח הברה הב .אצומ אוהש ,הרובעה מישל
 גרוברוו "ה ..החוטב .התחלצה :ןיא ךכיפלו ,םירחוס לש תוחכפו חואיקב הל
 בורש ,וחיבוה כ"חא ןאבש  םיחוכוהו = , ןהכ 'ה לש וותונעמ לכ לע בישה
 םיאיבמ .גרוברוו "ה  םהילע הארהש תורפומה .לכ יכ | , םירומ פ"העוה ירבח
 ןיידע  םיכירצ םתצקש אלא " ,י'אב כושוה תרובעל הלודגה םתלעות תא
 + תונויסנה תפוקח םהל התלכ םרט דועש ינפמ ,םינוש םילושכמ לע רבגתהל

 יפלש ,רמוא הצרמה . תוברתה תדובע * ינינע לע הצרה ןיול 'ש "דה
 רתי םע תורחתהל תינויצה תורדתפהל הל רשפא:יא ןושבע לש  בצמה

 הל יואר םלואו ,י"אב םי ד לי  ךונח לש עוצקמב תויפורטנליפה  תו/רדתסהה
 ; םיריעצה לש םתוחתפתהל ללכב חרזמבו י"אב גארתש תינויצה תוררתפהל
 תויממע תוטיסרבינוא םליבשב דפיל ,םעל .רפס-יתבב ךונח ללכמ ואצי רבכש
 םילודג םימוכסב הלעת אלש , וזכ הרובע ידי לע/ ."וכו םודחוימ הלכשה-ורועש

 ךנחלו י"אבו חרזמב הבורמ העפשה המצעל שוכרל תורדתפהה לכות ,ידמ רחוו
 רוקפת תונויצה .תוררתסהל הל שי הזב אצויכ , איה החורב לארשי .ירועצ תא

 תונוהע םש דימעהלו י"אב םירבעה םירומה תורדתטה תא קזחלו חתפל בושח
 יפנע לבל סישורדה םימוכסה  ןיודע הל ןיא תורדתסהה םנמא , הנוגה תירבע
 תא אוצמל םצמוצמה פ"העוה לש וןתדועת איה וז לבא , תוברתה תרובע
 + םיצוחגה םומוכסה

 תורדתסהל חתפנ = חתע כ :,ןיול .\"רה .ירבד | לע ףיפומ בולוקוס ה
 לש םכרעו םבצמ תא רוקחל.--תוברתה תדובע .עוצקמב :בחרנ רכ תינויצה
 , תטרופמ הטיקנא הזב ךורעל ךירצ = ותעד  יפל ,  חרומב םוורבעה רפסה:יתב
 .הלאה םירבדל םומיכסמ לכה

 (,אובו ףוס) :

 קרומראמ .וצרה הב רשא , םינויצל הפסא זיראפב התיה רכעה עובשב
 םהינש יורהגכ קרומראמכ , ויתואצותו ליזאבב ןורחאה םרגנוקה ר"ע יודרג
 רסמ םהל רשא ,"םוישעמה, םינויצה לש המרגורפב םידומ םגיא יכ  ,ורמא
 וגיא תמאב יכ ,םיעטה יודרנש אלא דוע אלו .  הגהנהה תא םרגנוקה וישבע
 תחא זע,ש ,הנשיה הזרפה הזתינ וופמו ,יהמ םיישעמה לש המרגורפה עדוו
 תדובעה לכמ םיישעמהל םהל הרקי = ,לארשי ץראב רכא לש ותיבב תפסותנה
 רתוי הרורב 4, הארגכ | תושענ םתמרגורפש ,םיישעמהל . "תונווצבש תיטילופה
 לש ויפב ןז הורפ הרמתשנ המ לשבו ךאיה , ןיבהל היהי השק יארו , רתויז
 , + + הנבהה ןואגו תונויצה ןואג , ינדרג

 יכ , הפסא התואב םתערומ תא ורסמ יודרג םגו קרומראמ םג םלואו
 ושבע  תדמועה  ,השדהה הגהנההו םיישעמה לש םהדובע דעב ועירפי .אל
 התמרגורפו החור יפל תוגויצה יניגע תא השרחה הגהנהה להנת , תוגויצה שארב
 ימל המוקמ תא תונפלו .בושל איה הריתע---ואל םאו , בטומ תילצת םא איה
 ,הל םדקש

 עירומ  הניבוקובבו .היצילגב  םיירבעה  רפפה-יתב לש תורדתסהה זכרמ
 רכמבונב ט"י) ןושהב  ח"בב הרי לע ךרענה ,'םידוהיהיםוי, תינכת תא וול
 :םירהצה םדוק 11  העש ,  ןושאר םוו :"םיצורח רי, םלואב בובלב (ח"המל
 ר"ד  ,הוצילגב  תינחורה העונתה ; הלהנה תריחב ; ןירגנרוק 'פ ר"ד , החיתפ

 : הטור " ,  הניבוקובו היצילגב םירבעה תורדתפה : 4 העש צ"החא ,ןוט
 העש ינש םוי .. תועצהו םיחוכו ; רבוקטרט 'ח ר"ד ,ירבעה תורב םעה .ךונח
 ס"היתב לש | יחכונה בצמה = ; רפסה-יתב :ידעול הרועו ! םירהצה םדוק 0
 ג ןמריפ 'מ ר"ד ,  רפסה-יתב תחטבה ; רפוהגנילק 'ד ר"ד ,הניבוקובו היצילגב
 תיתנש הדיעו -- צ"התא |, תועצה ! ןאמרפופ 'ר  ,םידלייינגו = ןוירונממ
 , םיחוכו ;ןורגנרוק 'פ ר"ד ,רעוה ח"וד :היצולגב פ"היתב לש תורדתסהה ירבחל
 תורדתפהה לש : ולא תויסימוקל תוצעומ הנייהת ינשה םויב ,.תוריחבו תועצה
 םירבעה םירפפה רחסמ זוכה לש , היצילגב .תירבעח תונותעה לש , תירבעה
 :ופתתשי וב .רשא , לוג גניטימ .ךרעי ברעב ינשה :םויב , םירומה תדוגא לשו

 דגאטש י 'דא ו ןומ 'ו רד ,,םעמןצמה לעופה .דעוה רבח , ןיול והירמש .ר"דה = .

 4 + רלפנמולב קו

 הפוקה 'טל ןקרמ 9400/09 תימואלה ןרקה תבוטל ופסאנ רבעה עוכשב
 ,4115 רמוג איה בהזה רפסב הנורחאה המישרה , קרמ 118,65---תפתושמה

 הירגלוב ידוהו ברקב ןיא : ונל םיבתוכ הי פופמ
 תאו . הורוע רוכג---ןמ רתוו עורוו ביבח םש םידרפסה
 :שש + וימי ימדב ודועב ונתאמ תומה חקל הזה שיאה

 ןמ הטנ אלו , הירגלוב ירוהי לש ימואלה םבזגה רעב הירזע םחל הנש הרשע
 תויגוגרפ תועורי לעב היה אוה . לעש אלמכ וליפא ,וילע בציתה רשא , ךררה

 /םדא , וידגנתמל וליפאו  תוירבל בוהא , םידליל ביבח | ער , תוקומעו תובר

 ותומכ היה אלו , רפפ<תיבל להנמ היה הנש הרשע"םיתש , תמא---ולכ) ןקמע
 הארוהה תא בוע כ"חא . הירגלובב םירומה לכ ןיב היגוגדפ ינינעל טטירוטבא
 ילוונפשיהה יגויצה ןותעה תא ךרע םינש יתש :ם ע ל הרומ יהיו םורליל
 הירוע כער םינשה ןתואב . וחכ היה לודג המ ונלוכ וניאר זאו ,"רפושה,
 שרק רשא .ןושארהו שארה היה אוה יכ ,חינה אל ומוקמ תאו םחלל שממ

 םיללנבתמה לע ,הילעפמו "סנאילא,ה לש תיכונהה התטוש לע המחלמ
 ,רפסה;תיבל בשו ןותעה תכרעמ תא בזע םינש יתש רובעכ , םהושעמו
 ודוהי בורו ., תמ םירופכה:םוו ברעב = , והעירכתו תפחשה התנא הפקת םאתפו
 , "יבכמ, ,"לצרה/ רורואות,  תודוגאה .ירבח . ומלוע  תיבל .ותולל ןאצי הופוס

 .לבא ילגהו היולהה שארב ןכלה "םידפה תולימג,\ = "ןויצ. עורז, ,"ןויצ יתרפ,
 " ?ןתומכ הירזע רוכב ונל הינה אל יכ , הירגלוב ידוהי , וגל לודג לבא , םרוב

 : ! ורפעל םולש

 .הירזע .רובב

 / : .הָיְמּורְּב

 תואישגה-ירבחל הבושי התיה הכלממה-תמוד לש היפסה תחיתפ רחאל
 הרובעה רדפ רבדב הלאשה הררבתנ וז הבישיב , תונושה תויצקרפה ישאר םע
 לע .ורומעו .יכ , 'םיקיבורורט,ה .תצובק םשב עיצה טאלוב טטופדה , המודב
 אל היצקרפ םוש לבא . בשומה םוחת לוטב תודא לע הלאשה תא םג קרפה
 ורהמ הבושוה הרמגנשב , ףכית התחרג ךכיפלו , טאלוב לש וז העצהב הכמת
 אל םיארקה וליפא יכ , המודהיוראולוקב .ןוחצנ:תהמש ךותמ ורשבו םוומואלה
 וכמת אל יכ , םירמוא םיאדקה יגיהנמ = , "םיקיברורט,ה לש םתעצה תא וכמת
 ןואו ,הרומג תומשיטנא :המורב תררוש :ןישכעש ינפמ "םיקיבודורט,ה תעצהב
 "אלה , תאז דבלמ , לבקתת יכ םוחתה לוטב  ד"ע העצהל הוקת םוש אופיא
 וז היסימוקו ,ישיאה שפוחה רבב היסימוקהל העצהה רוריב ,  עורוב , רסמג
 היססה ףוסב הל רוחבל קר הקיפפה היפימוקה .התרובעל השגנ אל דוע
 הירכח לכל תוכזה תא הנתנו (בוגורדנא תא) העצהל הצרמ הנווחאה

 אל זאמ .םוחתה תלאשב םלצא אצמנה רמחה לכ תא היסימוקל איצמהל
 , םיאדקה םירמוא  ,ןכ הגה ,תחא םעפ וליפא היסימוקה ירכח רוע ופסאתה
 תבוטל ןישכע רתפתש הל רשפא יא .םוחתה .לוטב ר'ע הלאשהש יד אל
 +ןירל .התע הרימעהל םג רשפאייאש אלא ,  םודוהיח

 ,הלאשה םצע תא ררבל היסימוקה ליחתת יתמ ,רוגהל םג השק התע
 םימיב הופימוקה קוסעת , בוקוירטימד  .א .א ,  וז היסומוקב ר"ויה ירבד יפל

 ןמזב הל הלעת יאדוש ,ישיאה .שפוחה ר"ע  קוחה:תעצהב אכל | םיבורקה
 = הלעת אל םוחתה לוטב רבדב העצהה יכ , רעשל שי ךבופל .הבורמ
 ;הגשה ףופבש שפוחה ימי םרוק היפימוקב וליפא

 0 המודה ינפפ הלאשה תא איבהל ומידקי יכ , אקוד | םיצור םינמיהו
 לע - תולעהל ורהמיש ,שורדל ירכ םריל האבה תונמרזה לבב םישמתשמ םה
 ףאילוקריצה ד"ע תומדוקה תויססה .תחאב  וסונכהש הלאשה תא  קרפה
 תומוקמ .חמככ היצרטפינימראה = ןיידע "תרתמ וחכבש , ןיפילוטס לש םסרופמה
 *תונמדוה, .1906 תנש רע םש ובשותהש םירוהיל טוחתל ץוחמ .הכישיה תא
 יריל האב = ,ןיפילוטס .לש ראילוקריצה רבדב .הלאשה/. תא ררועלו בושל  ,וזכ
 -יסורגורפה תלאש רבוטקואב ר"כב המודה תבישיב הררבתגש העשב  םינמוה
 -רחאל , םישנל :ינוצירימה  טוטיטסניאה תורימלת לש .ןהירוטפ  רבדב םיטס
 יקסבולסימאז שרד  םיארבוטקואה .רבח .םשב יקסנימאק טטופרה לש ומואנ
 םידוחיה .תויכז -תבחרה רברב הלאשה תא קרפה לע .ורימעו .יב . ,םיגמוה םשב

 ל ןנחנא םיצור ו התוא הרכק זכרמה + קוחכ אלש :
0 



. 

 קוחב תחגשמ הלשממה  ןיא המ ךמפ לע --- , תוכתלתהב יקסבולפימאז ארק"
 ."וז תוכז םהל הנהונ אלש ,םידוהיה םתואל םוחחל ץוחמ הבישיה תא השרמ איהז

 תוחורה יפל לבא  ,יקסבולסימאז ירבדל .המודב בל םשוה אל .םעפה

 םתלאשמ תא אלמל ורהמי יכ ,תוכחל רשפא סיארבוטקואה ברקב התע תוכשנמה
 + ןימי רצמ םישדחה םתירב ישנא לש וז

 רברב = קוחה-תעצה < רוהיב הטודב .ליחתה | רבעש  עובשה ףוסב = =
 םיוש דנאלניפב םיבשויה םיפורה ויהיש , עודיב , איה תועצהה .תחא .רנאלגופ
 םגו הלשממה םג. תואצומ רנאלניפ ידוהול עגונב ..םיניפה לא .םהיתויכוב
 קפס לב ואו = ,ןפקתב תולבגהה תא ריאשהל ךירצ יכ המורה לש :היפימוקה
 .הלשמטה לש התחפונב וז העצה לכקתת המודב םג יכ ,רבדב

 תעיבק רבד לע העצהה המודב ררבתהל תרמוע הו עובשב --
 ףסב תא לטבמה ,ףיעפ שי ון העצהב .  אבצה-תדובע ינינעב תושדח תונקת
 םיטמתשמה ,םידוהיה תוחפשמ לע םיליטמש -- לבור תואמ שלש - -- םישונעה
 .המודה תאמ הזה ףיעפה לבקתו ,הארנכ . אבצה:תדובעמ

 ו

 רכדב המודה לש היסימוקה יובחל הבישי התיה רבוטקואב ר'כב
 האופרל טטלוקפב דסיל הלשממה תעצה הררבתנ ,םישרח תומוקמב םירכא בושי

 כ"חא דובעל ובויחתי וללה םיסרפה ילבקמש ,יאנתב  ,םיטנדוטפל םיסרפ ה"כ =
 םיסרפהש ,הרצמ העיצה הלשממה . םירדונה םירכאה יאפור רותב עורי .ןמז
 יכ ,רמאו ימלשומ טמופר ןעמ וז הלבגה .דגנכ . םירצונ .םיטנרוטסל קר ונתנו
 םיאפור םהל אוצמל תורשפאה תא םימלשומה .םירכאה .תאמ לולשל .רברה לולע

 ןפואב הלבגהה התוא וחסני יב , יארבוטקוא טטופד עיצר זא .םתנומא-ינבמ :

 וחימ הו דגנכ .םידוהי מ ץוח תונומאה לב ילעבל םיסרפה וגתני יכ ,ה
 אוה םג םיככה הלשממה חכהאב . דאמ םיפירח םירבדב םואדקה םיטטופרה
 :קואה אחפוגהו ,םידוהיה לע קר הלח - הלבגהה .אהת יב ,יארבוטקואה תעצהל
 < הלבקתנ תיארבוט

 -תולאשל עגונב .רמוחה לב יב ,הדוקפ איצוה םירטסיגימה דוס אישנ --

 לע .ותומלשב דבועיו ררוסיו .ץבוקי ,  םינפה-ןוירטסיגימב אצמנה ,  םידוהיה
 לע םירוהיה-תלאש רברב קוח-תעצה הלשממה י"ע רבוחת הוה רמוחה רוסו
 רוימרפה | .תיעיברה הכלממה-תמוד לש  הנושארה .היססה לאי הסינכהל  תגמ =

 קר יולת הנידטב םידוהיה לש יטפשמה םכצמ תא דוע ריאשהל ןיא יכ .,רבופ
 .ןישכע גהונ רבדהש ומב ,העש-יפל תונקתו םיקוחב

 -תלאש רבדב קוחה תעצה רובחש --תרחא הפריג םירפומ רחא .םוקממו
 ינפל האצהה אבות זא קרו ,1913 תנשב קר רמגו הלשממה י"ע םידוהיה

 , + המורה
 הלכשהה-רטסינימ לא ,ביראגניש .,יארקה טטופדח הנפ הלאה םימיב --

 ?ירמה טוטוטסניאה .ןמ .ושרוגש  ,תוירוהיה תודימלתל השפו יב ,השקבב וסאק |
 ,טומיטסגיא ותואל בושל ,רבעש ףרוחה לש תומוהמ-ישעמ ללגב  םישנל :יניצ
 ןוירטסיגימה .שארב .דמוע אוהש .ןמז לכ יכ ,רמאו ותשקב תא החד רטפינימה
 .הריתי תחא הידוהי וליפא טוטיטסניאב היהת אל הלבשהל

 ,.יקסניצשוי רליה ןינעב ראמ תובושח תושרח וחמצ . םינורחאה םימיב
 ,רענה תחיצרב ףתתשנ יכ ,רשחנש םושמ רפאנש ,םילייב ידוהיה .בויקב 'תצרנש
 ועדוג יכ ,םיעידומ הז םע . לטבי וטפשמו ישפחל הלאה םימיב תאצל דמוע
 תא וחצר רשא , םימסוופמ םיעשופ ינש לש םהיתומש יבויקה  רורוקורפהל
 ךכ ךותמ | םורגלו םד-תלילע םידוהיה לע לילעהל הלחת הנוכב יקסניצשוו
 םירכזנה. םיעשופה ינש ןיב התיהש , החישה תא ועמשש ,.םידע שי .םורגופל

 .רבד ותואב -

 שב

 .ץֶרָאָל-ץּוחְּב
 הרומל קוח הרמגש , הירוהי המלע : םיעידומ ה פיר א ל תינווה רועמ 2

 +תיבב הרומל התנמתנ ,הנותאב רשא ת)רומל ןוירנימיסב  הבורמ  תונייטצהב

 ,רפסה=תיב תא הלאה םומיב טילופורמימה רקבשכ ..הלוו רעב הלשממהל רפסה
 ידיל  תוירצונ תודלו לש ןכונה תא הרפמש לע הינפ לע תלהנמה תא חיכוה

 רתויה ווורומה ןמ תחא איה הירבעה יכ ,הנעט תלהנמהש י'פעאו = , הירבע
 רוע התגמ אל הלשממהו ,הרטפל החרכוה םוקמ-לכמ ,רפסה:תיכגש תוחבושמ

 ,תודליה ירוה תאחמ סג הליעוה אל ,רחא רפס:תיכב הרומל הירבעה המלעה תא =

 ,דאמ הירבעה ןתרומ תא וצירעה רשא , הלוובש ם"הב  תודימלת
 רטסוגומ לא ןוטרטניוו ףארגה הגפ ולגנאה ןותחתההתיִבה .תבישיב --

- 

 תימורדה סליאואב היצילופה = יריקפ לש םתעד .תוח איה המ : הלאשב םינפה
 + טפונבא שרוח ףופב .םידוהיב םש ושענש , תוערפה רבדב

 תעדוה  .ופל יב ,.הז לע הנע ןיק .קאמ . רטפינימה לש ומוקמ  אלממ
 ן סעל םיווצר םניאש ,םירחא םידוהי תוערפל .ומרג  ,םיימוקמה היצילופה-יריקפ
 םוש וררוע אלש ,הלאכ םודוחי לש תויונח לע םג ולפגתה םוערופה .יכ ספא
 ,ודדשנ םירצונל תוכוישה תויונח םג םלואו ..םהילא האנש

 וגרהנ אז א גנ י ב רועה לע םינורחאה םימיב םיקלטיאה וריש העשב
 , ילגנאה .לוסנוקה .תיבב תופח םהל שקבל םתכלב ,הילגנא יניתנ .םודחא םודוהי
 םואיברעה ולפנתה ,הטלאממ המרגלט העורומש יפכ ..השק ועגפנ םהמ המכו
 .םשוכרו סנוה לכ תא ורדשיו םידוהיה:יתב לע תויריה תלחתה ינפל

 יי

 ןיי ב ד א ו תינקירימאה ריעבש .המדאה-תדובעל ידוהיה .רפסה-תיבב
 *תיב להנמ לש ותגהנה וז התיבשל המרג ,התיבש םודימלת םישמח וזירכה
 לע תו וחורמ ליצאהל הצורו ינוצק ללובתמ אוהש | ,רלג 'ה ,הזה רפפה

 תרוסמב םיקבדו = ;ויסור .יאצוי תובא ינב םלוכ םה םידימלתה לכא , םירומלתה
 + חתובש .י"ע הזה לועה דגנ תוחמל וררועתהו ,תובא

 ו

 + וז הלאשב ןיד קפפ איצוהל יזנכשאה ד"היבל ןמרזנ הלאה םימיב
 ולצא דבועה ימ ש יי טגא לעופל ותרוכעמ ןירוטפ תתל ידוהי יאשר םא
 תא רתפ םייהנאמב  רחסמ-ינינעל  ןירה:תיב .השעמל תמדוק הרהזה ילב
 ופלכ .םיגווכמ לעופה לש תומשיטנאה ירבד םא .וליפאו בויחב תאזח הלאשה

 + טרפב ידוהיה וילעב דגנכ אקוד ואלו םחס םידוהי
 םיפלא תעברא הידייווש ב בשיתהל ואב הנורחאה תעב --

 ,םהיתורותסב םיחתפה לע םיריזחמה םה םילכור וללה םירוהיה . היסורמ םירוהי
 םיעצמאב זחאתש ,השקבב הלשממה לא התנפ םוודייוושה םירחוסה תרוגא
 הלשממה ריזחת יכ ,תשרוד תרכזנה הרוגאה . וללה םידוהיה דגנ םוווארה
 תויבז פתל תויה ילב רהפמב םיקפועה  ,םידוהיה םתוא םתדלומ ץראל
 . ץראב תויחרזא

 .(לבגומ ןונרע םידוהיה תובשיתה רצוא
 דמפ 16%ו6ה 0|00תו8| 17₪5% [|תו160, 000.
 תנש .רבמבוגב 29[16 : עובשב יעיברה םויב יכ ,םיעידומ ונא הזב ! העדוה

 000%  ןודגולב קנבה ןועמב חיהת ברעב תישימחה העשב 1
 הפסאב .קנב.לאינולוקה ירנויצקאל תדחוימ תיללכ הפפא 110086, 7811/00
 תיללבה הָפפאב הלבקתנ רבכ רשא ',הטמל האבה הטלחהה תא ועיצי תאוה

 + ףרודסרמליוו- -ןילרבב ,1911  רבמבוגב יששב התיהש ,תדחוימה

 . : תונקתה רפסב םיונשה רבר לע תעצומה המלחהה
 + הלאה :םירברה ואובו 1368 ףיעסה ףוסב

 ולבקתנ:אלש ,ריתעב .ויהיש הלא ןכ ומכו , רבכ .ויהש הלא ,'םידנדיבידה לב,
 םירוטקרידה תמלחה פ"ע ,םילובי םתודוא לע ומסרפש םוימל םינש שמח ךשמב
 םונש שלש רובעב לעופל אצת תאוה הטלחההש ,יאנתב קנבה תפוקל םרחהל

 ."תונקתה לש 152 ףיעסל םאתהב ,הערוהה םופרפ יוחא

 קנבה תכשלב | לבקתהל הפסאל - תואשרהה תוכירצ .קנבה תונקתל םאתהב
 רבמבונב .27 םוומ רחואו אל 200% 110086 \/ 8102008. 200003, ₪. 6.

 .1911 תגש לש (רבמבונב 14)
 ,ןהילעב םש ילב תוינמה ילעב לכ ירה םירוטקרידה תטלתהלו תונקתל םאתהב
 תוינמה לש היצקיפיטופה תא איצמהל םיביוחמ , םתוכזב שמתשהל םיצורה
 11) רבמבונב 24 םוימ רחואי אל (הלעמלש הפירדאה פ"ע) 'קנבה תבשלל
 הסינכה תוכז תא םהל תונתונה תודועתה תא כ"חא לבקל ידכ ,1011 (רבמבונב

 . העסאב תופתתשההו
 םוירוטקרירה םשב

 ,ןאמוינ ג : ךוכזמה

 ע00% 1101080 11810200, 1000.

 ,נרבדלוג .,ל |," .איצומה ,םונאיורד .,א ךרועה
 8!1תהצ6ה5 %. 8. [0ת51557ק[0. ק6ההאצסק5 ג. [. 085

 ה ד 6.
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 . יו סשה 2. וו



 , 1===  .ביערת ,ןושח ט"כ ,הנליו ===% |

 גש <₪ <

 ירש ==

 ש/11.א ג, 20-66מ )06100, 1

 ₪5 .1919 תנשל "םלועה, לע המיתחה תלבקתמ דש
 ,בורקב ספדוי טקפסורפ

 < , תועדומו תומיתח תלבקל "םלועה,, ליבשב םיצורח םינכוס םישקבתמ תוצראה .לכב

 .הָפְצַּמַה לע

 ו ו

 זכרמה = .הכלממה:תמורל הוה עובשה היה  יילודג עובש,

 ;שוריפ , וחצנ םה -- םיחמשו םילהוצ | ונימימ רשא תויצקרפהו

 לכ תולטובמו תולטב ,תימינפה הקומילופב שדח .ךלהמ לכ ןיא

 ריואה תא טעמ לקהל ידכ ,ןטק בנשא חתפהל דיתעש ,תואובנה

 לע: חונת הביתה |. היהיש .אוה היהש המ .הביתב רשא הבעה

 םירגוסמו םירוגס היבנשאו היתונולח ,הנושארבכ טררא ירה ישאר

 שוריפב עידוה ךכ .היהשכ היהי השקו הבע ריואהו הלחתבכ ויהי

 ,הירגלניפ תלאש לע אשנ רשא ,לודגה םואנב שדחה רוימרפה

 ליבָריו יכ ,ךל המ דג רשא :שיו  ,ךינפלש המב התא לכתסמ

 ףילחה5 םיקחשמה לש םתווירז הלודג .המכו .ךיניע תואור שממ

 לע הרבה  הלפנ !קחשמ תעשב םהיטילפק תאו םהידגב תא

 ,השדח היצקרפ תריצי לע העידי הל הכמסנ ףכיתו םנשא תחיתפ

 םיארקבש | םינמיהו םיארבוטקואבש םי ל אמ שה הב ודחאתיש
 לכ .וסרהנ ,"לוחגה עובש,ה אב .הלשממל הנעשמו ןעשמ התיהו

 היצקרפ לע העידי בוש--הנהו ,םנשא תחיתפ לע םיפיה .תומולחה

 םיארבוטקואבש םינמיה ודחאתי הב ,דלוהל הריתעה השרח

 .+.,.הלשממל הנעשמו ןעשמ :םה ויהו * ,םיימואלבש "םילאמש הו

 הכב  דלוהל  תרמועה ,השרחה הוצקרפה לש הלגר לעו

 היסור = תלואג = ,םידוהיב המחלמ :רמאל בותכ  ,"לורגה .עובשה,

 אל | תרחא | הָכמַא ,רחא לגד ,התוא םישבוכה םידוהיה .ידימ

 ,היצולוברה תא .ונדש העשב | ,"לודגה עובש,ב רלוהל = ולכו

 םיחצנמש  ןויכ / "םירוהיה -=- הילגרו  הידנלניפ איה השאר,ש

4 

 , יקסבולסימאז לש ותודע תא עמשו ,םי ט פ ש מה ינינעל רטסינימה

 תישימח הנש

 ווד, ל-עס 11086720 911 2

 המב וחתפיש ,ןבומ אליממ ירה ,םהל תקחשמ העשהו םיטוירטפה
 , , םידוהיב---ומייסי לבא ,וחתפיש

 ,םיחצנמל םהל אצמנ ,"הודח תעשב, ,םעפהש אלא דוע אלו

 םיקו יח דע המצע הלשממה  ירבח ברקב םג ,תדלומה ילאוג

 לכ וכו: ול" וז איה '  תוכז םידוהיה תא םלועה לכ 'יכ ,רברל

 ינזאב :דיעהו = המבה לע : יקסבולפימאז הלע .ומשאי אל םהילכוא
 לע . 'בויקב התשענ רשא ,השיררהו הריקחהש ,ץראה יבשוי לכ

 היהש  ,הרומנ החכוה החוכוה רבכ ,יקסנוצשוו רענה תחיצר .תודא

 ,  ,אופיא םייואר םידוהיה ןיאו ,םידוהי י"ע השענש ,יתד חצר ןאכ

 ,בוטיבולגצש | המודב בשי ,העש | התואבו = ,םדאדתויכז . םושל

 "ירבד תא ,פורהל ירכ  ,תמאה .לע .ריעה :אלו םק אלו  החונמ-בלב
 וכ = ,תרמוע  ההלחתב ןיידע .השירדהו הריקחהש .הזפנה רקשה
 :החאל וליפאו . םולכ םיערוי םניא ןיידע םמצע םישרודהו .םירקוחה
 ' ושחכ תא ריעי יב ,רטסינימה תאמ שוריפב עבתו ץיבולסינ .אציש
 "תחונמו .םולכ רמא - אלו םק אל זא םג' ,וינפב יקפבולסומאז לש
 עינה \ שארו = בשי = ומוקמב םא יכ ,עגרל ףא התבשנ אל וחור
 "אל, לש :ושוריפ ערי  רשא ,המודב שיא היה אלו , אל :רמאל

 אוהש יא ,יקסבולסימאז = ירבד רגנכ ןווכמ אוה םא --- ,והמ הז
 , +.יץיבולסינ ירבד .דגנכ ןווכמ

 .:רבעה .עובשב ,הילאמ בלה לע הלוע הנטק תחא הלבקה
 ראפ בורב "םויה  חתפנ ,הינמרג | ירוהיל "םוי, ןילרבב היה
 ,הלשמטה לש החולש ,םירתסה"ץעוי = םוקמ .רקפנ---הנהו. ,רדהו
 םשב  םיפסאנה תא ךרבלו : םימדוקה יםימי,ל .אובל ליגר היהש
 ,וא5 .אלו ןה אל ,םולכ ץוב ןיאש ,םילמ שלש םיתשב ויחלוש
 הלשממה הענפ רשא ,העיגפה לע. הינמרנ  ירוהי םירמרמתמו
 רעד,) = "ומוקמ = רקפנ = רש" םורתסה-ץעוי, םהל יהיו -,םרובכב

 םידמוא .,הנימדעמש, = ,םויה תלאשל :(יחטארמייהעג .ערנעזעוובא

 לש 0
 4/4 יז 5-78
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 ררוי םיחצנמה לש םָיתפשה לעו ררויו  תתוש "

 םילבוקש הנלבוקה תא ע ומ ש ל וליפא הצור הלשממה ןיאש ,םה
 םהיתויכז .תא : םיליבגמו הנירמב םטפשמ תא םילווג .יכ .,םידוהיה
 ,"תידופיה היצוטיטסנוקה תקוח ייפע םהל שיש

 םהב  םואנקמ  ,היסור | ידוהי = ,ונא .המכ = !םירשואמה
 םובלועש העשב םיבלענ ..םירטרמתמ ,םיסעוכ םה ,םנובלעבו
 ןובלעה ונל היה רבכ " יכ | ,בלָעָהְל ונלרח רבכ--ונחנא , םתוא
 ,םילאושו םישחנמ ונא רקובב רקובבו ,ומויב םוי רבר ונקוח-םחל
 ןובלע קר היהי םא ,הז םויל ונל ןכומה ןובלעה .טפשמ היהו המ"

 ןובלע \ היהיש וא. ,"אמלעב, .םיבצעְץימב .הלועה  ,דכלב םירבה <
 ברע ,וישכע םימשור םה ! םירשואמה .חמבו םדב הלועה ,םישעמ
 תא הממא הלשממה :וז המישר םנובשהב ,טנמלרפה לא תוריחב
 ,םהל השענה לועה לע םידיהיה לש םהנלבוק תא עומשמ הינזא

 עיגה ונדובבב = לוזלזה = : תרחא המישר וננובשחב םימשור ונחנא =
 חאו ץיבקשירופו ןאבישורק לש םצראןב , יקסנפורקש דע ךכ :יריל
 ,הכלממה-תמודב המבה לעמ שרודו דמוע ,ינחורה ורתסלקב םהל
 ףסאי אלש ירכ, ,הירנלניפב .תויכז תצק םידוהיל תתל בםטומש
 םדא שפנ ינוילימ .תשש לש םמד ,'דבלב היסורב הוה שראה

 לוונמ  קוחצ ןכושו
 ומשב | והארקי אל יכ ,םדאל ול במומש | ,קוהש .ץרופ םגורגמו
 / .ויפ תא לבנל אלש ידכ ,ול .יוארה

 יכ  ,הפוריא .ברעמבש וניחא = וניביה = . ונתוא  םיבלוע: ךכ
 םיקרפל םילועה ,תו נו ב לע ב ונחנא םיאנקמ םימת בלבו תמאב
 ?וניביה + םקלחב

 םג ,אל  ?ילורגה עובשב, ונעבש ןובלע קר םאה : ,ונחנאו
 םימהוומהו םיסגה םיפגמה .הסכנ לא הילע םגו ,ונל התיה חור?תרוק
 תאטוחה דיה ,תוסג תועיספ וגישאר לע עוספ ןעמל ,ומרוה םנמא
 דוע ונליפשהל ידכ ,הננתא ירורפ ונל קורז ןעמל ,הטשוה םנמא |
 תא .ופפכ אל חמורב ונל שי רשא םימטופדה ינש .לבא .,רתוי

 ריה התוא שפנ:טאשבו זובב וחד םמע דובכ הרכה ךותמו םשאר
 . תאטוחה

 ! ונ5ל ויהי םיכורב
 א

 .ף'גהא גהא

 רחא .הנב הינמור) יסַאיב יכ ,ונערוה 86 רמונ "םלועה,ב
 וא ..םידוהי םידליל היסנמיג ונובשח לע ,לָמֶבַו ץירומ 'ה ,םיבידנה
 םירלי קר הב ודמליש ,ידוהי ףסכב התנבנש ,היסנמיג, יכ ,ונאבנ
 ,וז האובנ  המייקתנ = ונרעצל ,'םירצונ--ויהי .הירומ לכ ,םידוהי
 הבסה לע ונדמע אל העש התוא יכ ,ונל ררבוה םיתניבש אלא
 םירומה יכ ,שורדת הלשממהש ,ונרמא .ךכל םורגתש ,תיתמאה
 אוה ומצע רסימה יכ  ,ררבוה הנהו ,םידוהי:אל אקוד ויהי
 +רבדב םשאה

 אפיל :רידה בזע םידחא םימי | ונפל :ונל 'םיבתוכ .יסאימ
 -תדועסב = . ותדלומ:ץרא ,היצילגב רוגל אציו  הינמור תא שישיה
 היסנמיגה לע םג | ורבד ,ורובכל "תירב ינב, וכרע רשא .,הרירפה
 וליפא הב ןיא להנמה דבלמש ,לטכו 'ה לש ודוסימ :תירוהיה
 םוקמ הב ןיא םיידוהיה םידומללש ,ןבומ אליממו ,דחא ידוהי הרומ
 הרובעה  ןמ - וליפא םירוטפ םניא הידימלתש אלא רוע אלו ,ללכ
 לע .בישה ,רמעמ | ותואב היה אוה םגש ,לטכו 'ה , תותבשב
 ןניא = .םכיתועיבתו - םכיתונעט לכ ,יתובר,, :רמאו החכותה ירבד
 יתנוכ התיה אל םלועמ .תחא תועטמ ,דחא .רוקממ אלא תועבונ
 תיב ותוא יתינב אל .התוהמ י'פע תירוהי היההש ,היסנמינ רסיל
 לארשי | ידליל םוקמה רצש םושמ אלא היפנמיג התוא יתדסי אלו
 -- ,םידוהי הב .םילבקמש ,היסנמינ יתינב , הלשממה לש רפסה-יתבב
 .'אל .ותו

 ,ינקפוסמ  .לטכו יה  ירבד .לע וגרפוס םעוכו  רמרמהמו
 םירבדב הלגמ .אוהש  ליבשב ,יאנגל םדא םינד ןוא  .קדצ םא
 םירבדב הלגמ אוה םא ןכש-לכ אלו ,ובלבש המ  םיטושפו םירורב
 םתוא אל םא ,ונהימתו .םירחא בלבש המ םנ םיטושפו םירורב
 לכב ונמע ינבמ תובבר הזה םויכ םבלב םיגוה םמצע םירבדה
 םירברה תא םינוה םלוכ אלש .רשפא םנמא . םהירוזפ תוצרא
 םיגוהה לכ אל םנש רשפא | ,הרורב הרכה ךותמ םכלב הלאה
 תינויגהה םתירחא יהמ ,םיריכמו םיעדוי הלאה םירכדה תא םבלב
 היה .ילוא ,תודרח ושבל ילוא זא יכ ,הוערי ילמלאו" ,תחרכומהו

 התער ןהת . יקסנירמצ ,ח

 תונגב רפסל 77 4 .םילטפ םירבח

 אָקַחַמ אדחבו
 : הכילה רכש לבקתה
 ,החיש ,העומש
 ןתונחב ,זילטאב שרח המ
 ,תושר הנתנש ןויכו

 ,הָטְלו 'תא קורבל
 התעש העיגה .אמש

 . אצוגה תינפרכה

 <- .הרומחה התבו
 ,הרוסחו האנ הלכ
 הרושח איהש אלא
 + .אינונקב תצק
 ,.הרועתה .לעב .יאטילה םע

% 0 

 ! אינורטב אב .הנתחו
 אינודנה הרפכ
 ,הרובכה לכ םע
 אפוג .ןרקהו ליאוה
 הפוטחו הפוצח

 ,השעמ ותואב הרצמ הָבָי םג ,הָב
 ! הפוסו רעס---תיבבו הרמ דגנכ .הדמ םלשת החקרו .ההבט .

 + .אסידה הקמטצנו ריסה תפשג ,הצוצק .היבר םע ,אתמר ריבגה .תיבב
 1 הנוגמ קסע הָצּובְק הל שי ,םשה ךורב הסנכנ
 הנותח : ברע הנימב הריחי ,הָתָמיחר הקמלְו לא

 ןכומ .לכה .רבבו ,הָתְחַחְמַא אלמ ,התנֶבשו התרבח .
 ... הרועסל הענצבש םירבד אקודו ןהַטְנְו תינפרכה תיבב :

 ןחור .חפית : החחפשמ יקסע לע ! תוטש לש ןונע לע -- הלחתכל \ 2
 תויננרובה לכ לש אנורטמה לע החילמ לש ףד ריזחהל ל

 תוינאציה הנוגהה ןהָתחְמ לואשלו
 7 --ןבהזו ןפסכ םע
 ! ןוע .ילב םירוסי ןיא
 , היד
 . העיפמ תובא תוכוש
 0 ו היא הוי

 צה ו 2%

. 



 במ ןוילג
\ 

 אלש ידכ ,םהיריב* םהינפ תא םיסכמ ויהו םהיתומצעב רבוע דער
 ,ללכ קפס לכ ןיא ךכ ןיבו ךכ ןיב לבא | . םהירדח ילתכ םוארי
 ונמע ינבמ -- | ,תובברמ .רתוי אל םא עדוי .ימו --- ,תובבר יב
 ,םלדגל -- םדומלו םהינב ךונחב תירוסי תחא הנוכ קר םהל שו
 הנוכ םהל .ןיאו ,םי ש ג א ל = םתושעל תנמ לע םדמללו םכנחל
 .םידוהיל  םתושעל תנמ לע םרמללו םכנחל ,םלדגל הדחוימ
 אוהש םושמ אל תידוהיה  היסנמיגל ונב תא חלוש ידוהיה באה
 ןיאש םושמ אלא  ,תירוהי היסנמינב ונב ךמלי .יכ ,הלחתכל הצור
 ו5 שי -ןיידעש ןמז לכו ,הלשממה לש  היסנמיגב םוקמ וליבשב
 ,הלשממה לש היסנמיגב םוקמ ונב ליבשב אצמי יכ  ,הוקת  קפס
 באה . תידוהיה  היסנמיגל והחלשי אלו ונב "שפנב בייחתי אל,
 םיידוהיש ,היסנמינ ,רפס"תיב ותבו ונב ליבשב שקבמ ונוא .ידוהיה
 םילבקמש ,היסנמיגו רפס*תיב שקבמ אוה אלא ,םתוהמ ייפ 'םה
 . התלב תרחא .ןיאו .הדמה יהוז  .םידוהי םהב

 . רחוימ .יולג ידיל :וז הדמ האב = ,היסור = ידוהי = ,ונברקב
 ולש יכ ותונחב רכומ אוהש הרוחסב חומב וניאש ,לארשימ ינונח
 םילבור  תואמ .לרה .ופיכמ .איצוהל  העש לכב ןמוזמו ןכומ  ,איה
 רמולה טסיזנמינ לש עבוכ .ושארל שובחל ונב .הכזיש \ דבלבו
 רישעש ,רמול .ךירצ ןיאו ,תידוהי היסנמיגב אלו  תיללכ היסנמינב
 ותוא ..תואממ  רתוי הכרה םג הזכש רשוא לע 'איצומ .לארשימ
 םיכרוכ ויהש העשב וניתובא ינפב קיהבמ היהש  ,לודגה רואה
 תויהלו הרות דומלל .רדחל :ותוא םיסינכמו תילטב דליה םנב תא
 רוח .ימיכ ירמגל זונג היה לודנה רואה ותוא -- = ,רורה לודנל
 : ,לארשיב םאו ,בא ינפב ונימיב קיהבמ בוש ליחתהו רזחש רע דחא

 םידיתעה ,םידוהידאל לש היפנמיגל דליה םנב תא םינכהל םיכוזה

 התיה רבכו .לגר ףכ ךרדמ לכ לע ותודהי ןוע תא ול .ריכוהל
 נח הילע םיכרועש ,החמשל  םידוהיחאל = לש חיסנמינל הסינכה

 , בוטדלזמ תכרב הילע םיכרבמו החפשמ

 ,לארשי .ירענ ינפב תולוענ םהיתותלד םייללכה רפסה-יתב

 ץרא.לכב ונל שיש ,םידוהי םירענל םינוכיתה רפסה"יתב רפסמ

 הז הנה תאז-לכבו ,הרשעל | וליפא הלוע וניאש ,המודמכ ,היסור

 תחאו ןילבולב תחא---תוידוהי תויסנמיג יתש תחא"תבב ורגסנ התע

 תויסנמיגל ןהל ורסח םידימלתו ,םידימלת רסוח .ינפמ-- קלאבוסב
 ,ןגוהכ אלש ןהב .םירמלנ םיידוהיה םידומלה ויהש םושמ אל .וללה
 םילבקתמה םינויצהש ,םידומלל ,הלאכ 'תונמק,לע בל םישי ימ ירהש
 = \,םיידוהיה םינוכיתה רפסה-יתב רתיב יכו + םיבכעמ םניא םליבשב
 םידומלל הוקת ק פס וליפא שי ,בוט םשל וכזש הלאב וליפאו
 ! המלקר אלא :ושמשי אלו תמאב םידימלתה בלב וטלקיש ,םיידוהיה
 וניאו קוזמ וניא ןפוא לכבש ,וונ םשל היצרוקד ,רתויה לכל ,,וא
 ווארכ ןהב .ורדסנ\ אל םייללכה- םירומקהש םושמ אל ףא % רירומ
 זא .יכ ,ןקופס יד םידימלת ןהל ויה = ול :. תויסנמיגה ןתוא ולטב
 + יוארכ םידומלה תא רדסלו ןוגה רכשב :םינוגה םירומ [ימזהל ולכי
 םושמ + רחא םוי תוידוהי תויסנמינ יתש ורגסנ המ .םושמ אלא
 תודועת .םילבקמ ויה אל  ןהידימלתו | תויכז = תורסיחמ | ויהש
 ו + תורגב

 לעש ,םימעטה ינשמ | דחא איה תויכוה תלאש םנמאו
 היפנמינל .אקור .הלודגה ותואת תא היסורב ידוהי בא ראבמ םרי
 ;תוללכ היסנמוגל .ינב תא םינכהל ה'בקה  ינרזעש ןויכ, . תיללכ
 םירימלתה תא ןוחבל אבה ,טטופר תרצמ וליפא יתרטפנ ירה
 ."הורגבה .תרועתב תוחפה:לכל ינא חוטבו  ,תויטרפה תויסנמינב
 ,ודינהש :המ ודיגה, :אוה .ינשה םעטהו , הרוגשה החסונה יהוז
 רפס:תיב * םהלש ,ונלש רפסהז תיבל םהלש רפסה-תיב המוד .וניא
 ש"ירה---ןאכו .,םדא  תושעהל ריתע רליה .םש. ,רדח---ונלשו ,אוה
 0 .,י-ותומ .םוי.דע ונורגב ול .רומעת

 2 0 תויכזה תלאש לע ,ןושארה םעטה לע הנוכב ונא םיחסופ

 : השיקנב . הדיערמ איה שפנה ימיג לכ הא ,וז .איה המויא הלאש
 --הדמה לע רתוי אל יכ םא -- הברה ,הברהו ,תחא
 אוה .הלילבו | ונבב  םויה לכ רהרהמה ,ןמחר באל חולסל רשפא
 .,ריע לש .הריואב | דתומ | תויהל = הוקת ול שיש  ,תומולח םלוח
 ! ורמוי = ,"תוישונאה, | ,ינשה םעטה לבא .םוחתל ץוחמ תדמועה

 " היהי יכ ,ידוהי ל תיברתה דופי והז אל .ףכית ותובישחו וכרע

 . .וליפאו = תויסורה = ,תוינמורה  הירוטסיהבו תורפסכ ,ןושלב יקב
 "וכ ,ידוה יי ל תוברתה דו סי ,והז /אלא ,'וכו תוילגנאה ,תוינמרגה

 ול ןיאש ,ידוהי ;תוירבעה הירוטסיהבו תורפסב ,ןושלב יקב היהי

 ,תלונמ .ראת-תפי---אמא
 תלברוסמ
 ,תלברוכמו
 הלוערו הפורפ
 ,הלותבכ
 ,יאמשא ןקז-- אבאו
 ,יעבדכ טישכת
 =- ןבל ךפה ולוכ
 ין השעמ השועו

 5יכר :יכלוה םיננרמו

 ,לחר הריעצה לע םג
 ,רונס תרוגח הדלי

 היסנמיגה תדימלה
 ,איסחמ אתמב
 ,'וונכב ,בגועב תלצלצמ
 ,הקמרקומידו תדמולמ
 ,לוכיבכ: ,וז הלותבו
 לוחמב . האצוי
 . .ארגפד .אמויב

 ! ארנא ארעצ םופלו

 (( הקטלול אשיחלב) רבכ
 ,הקדבתנ אלש יפ לע ףא
 :אתכמסא יל שי,
 1 רירשו םיק לכה
 רורא טיח .ותואו
 ,רוראָפ רובשל .ןכומ
 -- הָחְחְקְק חבצ
 ..."החפשמה לכ הלהבתנו

 הָבָי לש הכרד ךכ
 ,הקָמ םע
 !אחידב ןתערשכ
 אתחנתא ילב טפטפל
 ,וחישמ .לעו ,םשה לע
 ,הקתננ לעו
 ,יאמ אלא
 ,יאנפ הל ןיאש
 החרכ לעבו
 ,הקתתשנ
 .התחמה הפטח

 .החרבו

 <> םיחכטמה .תיבל .הפנכנ
 ! החרפ התמשנו
 -- הפצרה לע
 םייריש ירורפ
 תואלוממ תוביבל לש
 ,קפורמ רשבב

 החרט ןליבשבש
 ,תועש המכ
 ,הפצר .ןיא רונתב
 ,קסוה אל ולאב
 => הררקב
 הראמ
 ! החרק--יִלְצַבו
 , ,רמומ .ותואו
 ,רמונמה .לותחה
 הריאשהש
 הפצמה לע
 =  ,הריכה רמושל
 תיוז ןרקב ול רמוע
 א 0
1 

/ 



 יינתוישונא, לכו ונממ לטינ ויניע-רואמ ,אוה םומדלעב ,ו ז תוברתב קלח =
 ףתתשמ :ינניאש ,חתופמ ידוהי ריעצ :ןה] ומימ .דגנכ הלוקש הניא
 תוברתב .ויתונורשכ תדמ יפל- ףתתשהל וכונח י"פע תלוכי ול ןיאו

 ,םיידופיה םיירבעה םידומלה:תא תוחפה:לכל עדוי וניאש  ,תירבעה =
 .רתוי אלו םרא-יצח ,טוירה ,רוב םא .יכ. ,אוה .רואנ םדא :אל

 באה לחי ,תובבקב וז הרכה עבקתש רחאל קר .םלואו
 יּכ ,םידוהי .וב םילכקמש רפס-תיב אל ותבלו :ונבל שקבל ידוהיה |

 היסנמינה .השעת זא ,ותוהמ ייפע .אוה  ירוהיש .רפסדתיב .םא
 התאירב .תליחתמ .תויהל היואר ..התיהש המ שנ ו א ב תידוחיה <

 .ןיידע אוזו בורק אל לבא ,ןבומכ ,אובי אוב אוהה םויה ,ן ו צ רב
 רורב שורפ םא .יכ .יסאיב .ורמאנש לטכו 'ה ירבר ןיא העש יפל
 +, . סהירוזפ .תוצרא לכב ונמע ינבמ תובבר .בלבש  המל טושפו

0 
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 יכ ,הרימטה שפנה תא קר אל ,ץוחב םירמוע ּונא .ןוירע
 ןיא .םא לבא ,-והמ םיעדוי ונא ןוא :ןיעל יולגה םדה תא םנ םא
 אוה ..שפנה אוה םדה יכ ,םי שיגרמ ונא ירה ,ם וע דו נא
 ,אמט םד שו רוהט  םד שי וכ .םדאל םדא ןיב לידבמה

 היתולילעו  הירוטסיהה ילוגלנשכ  ,רוהטה  םדל ול יואו
 ! ול יוא . אמטה םדה לש ולובגב ותוא םידימעמ

 תויצרטסוליא םניא .ונלש הירוטסיהה ןמ. םימלש םיקרפ ינו ,
 ?אמטה םרב רוהטה םדה תשיגפל --- הזה לודגה / ןופאל תוליהבמ

 . הנורחא תטלוב היצרטסוליא יההו

 ,הלאשה הכלממה-תמור לש .היסימוקב  הררבתנ \ םושלש
 רענה תחיצר רבדב ותעיסו ץיבקשירופ תמדוקה היססב : ושינהש

 . יקסניצשוי = =

 תישענש  ,רטסינומה  בישה רבכ ותעשב יכ ,רמוא הצרמה =
 "= =. םולכ .רטסיגומה .תבושת ירחא רוע .ןיאו .,השירדו הריקח

 ,יבוטאראסהו  י'זילווה = ןירה-יקפפ  יכ  ,חיכומ  ץיבולפינ
 ץיבולסינ איבמו ..הנוכב :ופיודונ ,הלאשה ישיגמ םיכמוס .םהילעש

 םינויד  ינפלמ  םיאכז .ואצי םהיפ .לעש = ,םירחא ןירדיקספ השלש
 .תויתד תוחיצרב .ומשאנש םידוהי םיעבשומ

 ..ודָא .תא .הלעמ אמטה םדה .ליחתמ ןאכו
 םיניידה .תא ףסכב . ורחש םידיזה :קעוצ ץיבקשי רופ

 : , םיעבשומה
 . םירבדב ךמע סנכנ יניאו ,התא םח:ןב :ץ\בולפינ
 ן תא .םיריהומ הב רשא ,היצמלקורפ לבק יכ ,ץובולסינ רפסמו

 | ,םידוהי .לש םתואיצמ הא םישיחכמה ירבדב ןימאי .א ל .יכ ,םעה
 | ..תדה .יכרצ םשל םורצונ ,םידלי םד .םיכפושה

 + תאזה :היצמלקורפה תא. ךל .יתחלש יכנא :ץיבקשירופ
 : ..התוא .תרבח התא םגו :תולוק
 ברקב .היתוציפה יכנאו התוא יתרבח יכנא :ץיבקשירופ

 ,.,המורב הלאשה החָדִה םא ,םידוהיה לע םורגופ איבא יכנא ...םַעה

 תא ןכתו .היריביפב .םירוסאהדיתב לכ תא רקבש ,דֶלָבְטרַאה
 ,ןיחומַאמ ., ריסאל עדותנ .תחא םעפ יכ ,רפסמ .,םיריסאה לש םחור
 ליבשב  ,,םיריסא םע .רבכ .הנמנ .ותויהְב ,.הילתל וניד רמגנ רשא
 וניכס תא .דחא םוי עקה | ,ךפשש | ,םירענו םינקז םד ,בר .םד
 ותוא .לאששכו .רהבר אל %ע> ,ותומכ ריפא ,ורכח בלב
 ! החונמב בישה ,הזה .רברה תא השע .עורמ ,הלבטראה

 העוגה ,טושפ + ןאכ שי .רופ יכו . םיניירה םג ולאש ךב --
 ,התא ,.האוהה ...העש התוא ינפ לע רובעל ול היה אל .יתעש
 ,יתנשו אל  ףא יתלכא אל | ,יתעדי אל החונמ םימיה םתוא לכ
 חוה :הרכעג = , םיקורו םילוגע  רוואב :טושל ולרח אל .יניע .ינפלמו

 5ע הז רבע :הנהו .ם ד ל ...יתעש העיגה :.תרמוא תאז ..,יתניב +

 ינא ..דאמ דע. לקוה .יל לבא ;רָילע יל רצ .,היהש המ :היהו ינפ
 לעמ = ןבא  .הלוגנ .ולאכ . ,המוד = , ןובאיתל לכוא  ,וישכע ןשי
 ,;;ייבל

 ...אמטה םדה לש ודא .והז

5 
 תיבח ירחאמ
 ףסנ האלמ
 רמושמה תפל ריצ

 ,חספה גחל
 ,היושע .הענכהב ףופכ
 = ,חתפב ינעב
 !היולצ תלוגנרתב לפטמו
 החתר
 הפצקב הָבָי
 החתפו
 המיענב הנושל הנעמ
 הָמיִנַה לע
 ,הקרה ןמ הקרה
 הָכַבְמכ
 הכז הלפתב

 ,קקופתתו  ץצופתת,
 ! קקוש ןרגרנ ,אבוסו ללוז
 ,קקובו :יתוא קלוב ךנה"
 קקור .ךתוא. האורה לכ
 .:העבשו םיתעבש

 +הביט המ וז  הירורעש

 ! + קקוחמו :ןיד תילו .ןיד .תיל וטא
 ,קתוש רוחב :ותואו =

 קסועו .רמוע
 ,קפופ ניאו .תלוגנרתב

 ,רבדמ בותכה וב אל ולאכ
 :קקולו סעול ., בםישקמו ןיזאמ

 הפפמו הרמוע הָבַו
 :רבגתמה ןיעמכ
 רבתשתו .רקעתת
 רגמתתו
 רגפתתו
 ! עקפתתו
 ! רבד + תישע המ
 % הכמ :יתכמב שיה
 -- .לותח .תוירבה לצא
 ךומש רצוא
 < = ,וילעבל
 ,רומג .קורצ
 ו . ;  (רומאכ

 ,"לותש :ץעב .היהו,
 ,רמוגו

 =-- רמולכ
 .רמוש וריקפת
 וינפל חנה
 םלחו האמח
 :-- ליחפ רימצ ילב
 ,וילע םָנוק לכה
 ,האנה רדומ אוה ולאכ

 האנ ול יכ
 ,יחאי ול .יכ
 ,לּוספ טשו ,התאו

 ,ךמעְמ טעמה

 שיַחְר לבקל
 החמש .לכמ
 אתמר ריבגה תיבב

 ,ההישעל רבוע
 ,.רתיהבו
 3 ששח םוש ילב



| 
 < | במ ןוילגנ /

 .יקסניצשל בקעי
 ה - -ר

 ,תִויְלָּכְלַּכ תופקשה

 ,ח
 ,תורקיה דננ .העונתה תוצראה לכב הקזח םינורחאה םישדחב

 ,תודחא תוצראב :השבל  תאזה .העונתה  ,ינעה .רשב תא .תלכואה
 האיבהו תינויצולובר הרוצ  ,הירטסואבו היצנרפב ,לשמל ,ומכ
 ונתנוכ ןיא = ,םרדְרפשב םנ ומייסש  תולודנ | תויצרטסנומר יריל
 יריחמ םילועו םילּוע ויהי יב תומרוגה ,תובפה יטרפ לע הזב רומעל
 ,בלח ,םחל ,רשב ,ןועמ --- םדא לכל רתויב םיצוחנה , םיכרצה
 ןה תובסהש ,רמאל רשפא רוצקב לבא | ,'וָבו 'וכו טפנ ,םימחפ
 הרבחה לש התוהמ םצעב תועובקה ,תוידוסי תובס + םינימ ינשמ
 הָינְע .ןוגכ ,תרבוע הרוצ ןהל שיש ,תונוש תוירדצ :תובסו ,הוהה
 ,םעל םיצוחנ רתויה םיכרצה לע סמ תלטה ,תרחא וא וז ץראכ הער
 ,תורחא תוצראמ תואבה ,תובר תורוחס ינפב םירעש | תליענ
 ,םיטקודורפה לע רעשה הלע המכ דע ,ארוקה ןיביש ידכ .המודכו
 םירפסמ איבנ ,םלועב םיקתהל םדאל  רשפאדיא םהידעלבש

 םיחקמה דוסיל חקנ .םא הנה .היסורב םיחקמה תילע לע םירחא \
 תא ,תמדוקה האמל םיעשתה תונשב היסורב וררשש ,םיעצוממה

 :וז תומדב םיחקמה תילע ונל הלגת זא ,1009/, רפסמה

 תנשב תנשב
100 19 

 0 104, ?--הנממ םיניכמש המ לכו האובת

 108% 17 . , .תומהב

 שילשמ* רתוי האובתה יחקמ ולע םינש רשע ךשמבש ,ירה
 תנשבש ,לשמל ,םחל תלח :רמולכ ,.יצחמ רתוי--תומהבה יחקמו
 "עברא 1999 תנשב הריחמ השענ ,תוטורפ רשע הריחמ היה 0
 רשע 1900 הנשב היה הריחמש ,רשב ארמיל * ; תוטורפ הרשע
 ..תוטורפ הרשע-שמחמ רתוי 1909 תנשב הריחמ השענ ,תוטורפ
 + רתוי רוע .םיחקמה ולע (1910- -11) תונורחאה םינשה .יתשבו

 גרוברטפב = . ןודנה .ןינעה תא םיטילבמה ,םידחא םירפסמ  בושו

 ,רטפ לכ
 ,גד וא ףוע

 ,גח וא תבש ברע

 ג גָבְדתפ ךל אוה ירה
 ,התאו

 הכבה ,םידיגו תומצע =;
 הָשָעָ ,םידירוו  םיקרוע
 + יתיב שיאל ;םיעמדינבו ברק
 הָבָי אהת .< הליכאב םיקסוע
 | יתרפב :םייריש ךל םיחינמ

 ? יסרכ אלמא ינאו
 ,ההא .רובסכו

 ,הפי רוחב

 . ! אכנפ לכ קקל
 -- הלושבת הפי החידקה

 ן החנמ ךל םישינמ
 -- .דכב .הדבז .הלספנ
 ; רגל ןחלש ךורע

 רע לכאת רקבב

 :התעמ רומא

 הפצ תמאה

 5 < םלועה
0 

 ,ןיזפחב .לוכאו ףוטח
 ! ןוזר .ךרשבב חלשו

 ,הבחרנ שפנ
 ! העבש .ערת 'אל .לואשכ

 + תוירטפו ןיהמב .רקפה

 ,דופה לבור 4,?ל .ריחמב 1900  תנשב רכמנ חבושמ רשב היה
 תנשב וריחמ היה טושפ :;רשב ,לבור הששמ רֶהויב--1910 תנשבו
 עודיכ .לבור השמח--1910  תנשבו ,רופה לבור ,0
 ' ריחמ לודנ תאז לכבו ,ךפיהל אלו הילגנאל האובת היסור הקיפסמ
 / 3 " חהטה ,רקוצה ,רשבה ריחמו ,,הילגנאב  רשאמ היסורב .םחלה
 / םיטקודורפה תא הנוקה ,הילגנאב רשאמ םינש יפ היסורב לןדג ,,'וכו
 / :הילגנאבש | ;וחיכוה .רבכו .הקירמאבו הפוריא .ברעמב םג הלאה
 / היסורבו ,טעומ וריחמש ינפמ ,יסור  רקוצ, תומהבה תא םיליכאמ
 יצחמ רתוי אל .עצוממה ןובשחה ייפע  בשות לכ לכוא המצע
 בצמהש ,ןבומ אליממ ,אוה בר וריחמש ינפמ ,הנשל רקוצ ארטיל
 "= = תודוסי לע " תדמועה ,תתיסורה םיסמה:תטשב יולת הזה ילמרונ:יאה
 7. םיטקודורפה לע הבורמ סמ םימש דחא רצמ-: רתויב םיינויצקאיר
 ילכ לע םילודג םיסמ םיליטמ .ינש דצמו ,קושב | םיוצמ רתויה

 לכל תובורמ תוחנה | םישועו = ,ץראל-ץוחמ  םיסנכנה :.םירבדה
 לדגל איה הנוכה = .ץראל-ץוחל = תויפור תורוחס ם י א י צ ו ממ ה
 " ''לוחנהש אלא  ,תיסורה .הישעתה תא הז יתוכאלמ ןפואב קזחלו
 רקוצהו םחלה : : םיכורמ םימרב םעהל | םילוע וללה  קוזחהו
 ":תוילננאה .תוגוכמהו  ,םריהמ יצחב \ הילגנאב םירכמנ : םיפורה
 0 : ,.שלושמו לופכ ריחמב היסורב תורכמנ

 ;היסורל עבוש תונש ויה ,1911 הנשמ ץוח ,תונורחאה םינשה
 . .האובתה תומכ לע םירחא םירפסמ .. דאמ הבוט החיה הונעה רמולכ
 םינשה שמחב .הריחמב ולבקתנש ףסכה ימוכסו היסורמ .האצוהש
 ,  תונש  תורומאה | םינשה ויהש = ,חיכוהל ליבשב  םיַה תונורחאה
 ..הרכמנ, הנה ,  היסורב  ןתומכ ויה אל ,המכ הזו תמאב עבוש
 : האובת היסורב
 6 < + לבור םינוילימ 15%  ריחמב | דופ םינוילימ 18%--190? תנשב
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 היסורב עבוש תונשש | ,ונרמאו ונמעטה םנחל אל םלואו
 אל .היסור ירכא = . רתוי אל לכא ,הבוט התיה הונעה --- ןשוריפ

 ...% תוירבה
 ! השוחנ חצמ -- ונלותחו
 הָכָי הקיפסה אל ןיירע
 2 ,החכותה תא רומגל

 תלוגנרת ררס .לפח -- רבכו
 ! תְלוגלגה רע םיערכה ןמ

+. % 

% 

 7 ? םליעומ המ --- רובצ יסנרפ
 =- םָעְלְבַּכ ןושל לעב הוה :

 ...םָעְלְב איצות אל .םירבדב
 ,לכתסת המ ,ןכבו
 = % םֶרא .ןב
 ,לקמ הק

 ,םימ ינפ .לע .ןמשב
 ,םימש :ארומ .ךל ןיא .םאו
 ,השוב ערה אל ךיא
 <:תויהל

 ;תויפב =

 :ללש קלחת ברעלו
 ללח אצמו יב

 : ,םיפתרמב < ,תוילעב
 -- םיפלטע  ,םיהבבע

 0 : ,ןוזמ .ךל ירה
 ץי'גצ

 ! םדקדק לע ךהו



 ,רתונה תא אל. ורכמ םה  ,הֶלאה םינשב םג עבושל םחל ולכא
 ץראלהץוחל והוחלשו םיקנויו םיללוע יפמ םחלה תא ואיצוה םא יכ
 קנבל וא הלשממל םהיתובוח תא םלשל ידכ ,ףסכל םיכירצ ויה רשאב
 םיכלפהו םיבשותה רפסמ הברתמו ךלוה הקירמאבש , ךותמו . ירכאה

 ךכיפל ,הפוריא  יקושל םחל איצוהל דוע םילוכי | םניא \ םיינופצה =
 ובערש ןובערה רכשב ףסכ הלבק היסורו תואובתה ריחמ .הלע
 : , היבשות

 לידגה ,םינשה ןתואב הגידמב לבקתנש , ברה ףסכה םנמא םאו |
 ,הי ש ע ת/ה, תא  ביחרהו ' |

 ידכ רע הלע שפנ-יכרצ ריחמשכ ,וישכעו ,הזה ןמוה ךשמב ללכ הלע =
 רכשה ותואב טעמכ .קפתפהל לעופה חרבומ ,הצחמ ידכ דעו .שילש
 .ידוהיה לעופה הרצלו הערל לדבנ דוחיבו .םינש רשע ינפל לבקמ היהש

 םינותעב תועידי ,לכ תישאר ,ואב .רבכ הנה ירצונה לעופל ענונב =
 םיטנקירבפה םינורחא ה םימיב  ודוה ףופ:ףוסש ,םינוש
 ,היהש ומכ לעופה לש ורכש תא ריאשהל רוע רשפא:יאש ,םילודגה

 שפנ-יכרצ םינוק םילודג םיטנקירבפ הברה = ,תינש ,  תפסות .ילב"
 .םהילעופל חויר .םוש ילב םתוא םירכומו םירזוחו הבורמ .תומכב
 ,םהלשמ םיביטרפואוק םהל שי  םירצונה םילעופה ,  תישילש

 םהילעב-םהירבחל | םיאיצממ םהש יד אל וללה םיביטרפואוקהו
 תנשבש אלא ,םיתוחפ רתויה םיחקמב תוחבושמ רתויה תורוחסה תא
 םילדתשמ ,םויה הב םימייק ונאש = ,וזכ ללכה ןמ  תאצויה תורי
 דעש ,הלאכ תורוחס םהירבחל  קיפסהל םיביטרפואוקה ןמ .הברה
 לכמ םינהנ םניא םידוהיה םילעופהו . ללכ םלצא תויוצמ ויה אל התע
 -ינומה תבומל רבד .ושעי םירעה ,ינוטלש םא וליפאו | .ירמנל הז
 םושמ .,לודג .קפסב ןיידע לטומש המ ,;תורקיה ןמ םילבופה ,םעה
 םידוהיל עינת אל זא םג -- ,םיעבשה םיטלוש םירעה תומודבש
 + הזמ האנה םוש טעמכ

 --,בערה לע רוקה ףסותיו םיאבו .םישמשממ ףרוחה ימיו = |
 םיקפתסמ, ונלש םינותעה .הבורקה הרצל גאור שיא ןיא ונבוחרבו
 ברקב יכ | ,רימאי  רקויה יכ םעפב םעפכ םה םיעידומ  ,"טעומב=

 םעההינומה לש םבצמ ' תא לקהל םילדתשמ הנידמה יבשות רחו
 ןיאו  ,וכרדכ . ,םנמנתמ ונא ונרובצ .םהל אצמו--,תצקמב פ"הכל =

 םינפמ אובהל טרטסינאמה גאד השראווב .וותמונת תא קיספמ שיא
 אלא ;הושה :חקמב = ריעה יינעל - םרכמלו- המראדיחופת היפור =
 ,םה | "םירמ, + ריעההיינע | ללכמ . ,ןבומכ = ,םיאצוי = םידוהיהש =
 השעי אל עודמ םלואו ,הנקת םהל ןיאו ,םברקב שי ."םיקאוומילע

 טרטסינאמה השעש המ לארשי יינע תבוטל תירוהיה הלהקה ןומלש
 םרכמל ףרוחה:ימיל םימחפ ןיכי אל עודמ + םיבשותה רהי תבוטל
 םינש ינפל תחא םעפ רבכ השעש ומכ ,הושה חקמב םיינעל
 תולודגה תולהקה רתי  םג ךכ הנישעת אל עודמו + תילצהו תודחא
 יררסב | םיידוסי  םינוקת לע תימולחה תא ונחכש רבכ +ונלש

 :רפס תתל הבוטה הבשחמה תא םג התע תעל ונחכש / ;וניתולהק .
 ןמזהש הרובעה ןמ לטבהל .ןירוחחינב .ונא ןיא לבא . הסקטל תותירב | = /

 תלדתשמ תיבונישיקה הלהקהש , םינותעב העידי האב הנה :המהג >>
 הלהקל אלא יטרפ רכוחל הפקטה רפמת אל :יכ  ,רוטנהבוגה ונפל
 ןושארה | ןויסנה תא המצע

 םיפלא .רשע-העבש הפקטב "הלהקה החיורה| .יכ. ,הפי  הלעו
 רשבה ריחמ תא דירות ירה תרכוחה המצע הלהקה תויהבו בור
 ,הירובצ תונח םג חותפל לכותש אלא דוע אלו ,רשפאש המכ רע
 אופיא .עודמ ,הפקמה םמ  ילב רשב תונקל םיינע ולכויש .ירב
 -יאש תומוקמבו + בונישיק ישעמכ תורחא תולהק .םג הנישעת אל
 אל .עודמ | ,ןמצע  תולהקה ידיב ..הפקמה תא דימעהל .רשפא
 םנורסח תֶאש ,הזכ ןפואב םוינעל לוזב רשב .תורכומ תוינח .הנדסות
 + ןהיתופוקמ תולהקה הניאלמת .םיוטרפה .םירכוחה לש
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 .אלש טעמכ הדוב עהה ךכש לבא

 "הרבעש | הנשב | בונישיק התשע

 במ ןוירנ 2%

 תרצ העשב ץ,וישכע תולטומה תורחא תוכוח רוע שיו שי
 לע םא :יבלבש המ לע יינא הדומ לבא .תולהקה לע ,תורקיה
 הערה העשב וניינע תנקתל עגונש המב ונבהי תא ךילשנ תולהקה
 לכל ירבעה רובצה לכש ,ץוחנ , ונידיב סרח הלענ יאדו ,תאזה
 ,קרפה לע רמועה ,הז רבדל בל םיש> ליחתי תוברה ויתוגלפמ
 תודחא  םירעבש = ,ונוינעל הרזע איבהל היהי רשפא זא קר זאו
 ,םידיהיה םיבשותה רתי לכ רפסממ שילשל דע םרפסמ הלוע

 סורהה | ונבוחרב םה ןכיה * % רבדב ליחתמה היהי ימ לבא
 הדובעה תא | םהילע תחקל םתלכיב שיש  ,םיירובצה תודסומה
 תורבחהש--דחא אצומ קר שי .ונתער יפל + תאזה השקהו הכובסה
 ישאר יכ ,לכל יולג \ רופ והז ןה .  תוליחחמה הנייהת  םידרקל
 ורעצב עדוי וניא ,ישניא ירמא ,עבשהו ,םקלח םיבערה ןיב אל ונתלהק
 ןומההש ,תורומאה תורבחהש אלא תרחא הנקת אופיא ןיא .בערה לש
 תאמ שוררל .תורבחה ירבח לע .תוליחתמה הנייהת , ןהילעב אוה אוה
 . תורקיה תלאשב ןודל תנמ לע תויללכ תופסא ועבקי יכ ,םידעוה
 ונל רשא טידרקל תורבחה קר תולגוסמ תישעמה הרוקנה ןמ םגו
 תורבחה בורל שי ,תישאר .הז עוצקמב שממ וב שיש רבר תושעל
 רבד ,ןיעב ןוה ,תורחא םינש הז תומיקה ןהמ הלאל רוחיב ,וללה
 ןמוזמח .ןוהה תלאשו ,תונטקל .דוחיב ,ינלש תולהקל .ירמגל רסחה
 התע ןיכהל ,לשמל | ,ץוחנ .הז ןינעב רבוכההתדוקנ איה אלה
 ,םורקב הלעי יאדו חמקה ריחמ .חמקו םיצע ,םימחפ ףרוחה-תומיל
 שי  ,רתויב = תונטק םירעבש ולא  וליפאו ,טידרקל תורבחה קרו

 תא תולל | תלוכיה ןהל שי תוחפה לכלש וא ,ךכל ףסכה .ןהל
 ןהרועל א"קי םג אובת יאדו = .הטעומ .היברב  שורדה ףסכה
 הדובעה תא הנישעתש | תנמ לע םישרח םיטידרק ןהל בוצקתו
 י"ע  הנרספת אל .תורבחהש רהזהל ךירצ  ,ןבומכ . תאזה הצוחנה
 ואבי יארובו--,דספה ירקמב םג םלואו ..ןהיתופוקמ ףסכ וז הדובע
 לבל :ירהש :,רתויב הלורג  הנכפה היהת = אל --- ,הלאכ .םירקמ
 . ללכה ןמ םיאצויה םירקמל. םיעודי םימוכט .םירומש .תורבחה

 תלוכיה = תורומאה תורבחל קר שי ינכטה רצה ןמ םג
 םיולה םיריקפמ םהבש ,םימסא םהל שי ןבור ,וז הדובעב קוסעל
 שמתשהל | היהי  רשפאו = ;תועובשל וא םימיל םהיתורוחס תא
 ךשמל ונכוי רשא = ,םיטקודורפה תרימש ךרוצל םג ולא םימפאב
 םג םהינוטלשו  םהירבח  ברקב םהל שי תורבחה . םירחא םיחרי
 תינק תא ררסל ולכוי םהו | ,ןתמודאשמ ביטב םיאיקבה םושנא
 ,יוארכ  םיטקודורפה

 וניתורבח קרש = ,םיבשוח ונא םירכזנה םימעטה | לכ ינפמ
 ונבומב  םיירובצ תודפומ ונבוחרב וישכע ןתומכ ןיאש  ,טידרקל
 ןומהל הרועה רודפב לחהל תולוכיו תוכירצ ,הז גשומ לש יתמאה
 הלא ונתורבחש ,ונל רמָאי יאדו  ..םיכוראה  תורקיה ימיל וניינע

 ןהילע םימעהל | רשפאהיאו = ןכרצ לכ ןה םג וססבתנ | אל :ןיידע
 םידומ תמאבו ,.תאזכ תוירחאה תברו השק הדובע ןבאב ןדועב
 תחא םעפ םילובגה תכחרהש ,עודיה ללכה ותואב ונחנא םנ

 -- ,תרחא ךרד ןיאו השענ המ לבא . הנכס הב שי הלודג הדמבו
 לע וז הדובע  סימעהל ונחירכמ הוהה בצמה * . ינאש אכילרבו
 ,הרתי תורי הז גוהנק אלא ונ5 ןיא ונאו ,טידרקה תורבחה
 קויחה ןמ  ,ונלוכל תורקיה | ,תורומאה .תורבחה = תא רומשל ידכ
 .רשפאש המכ דע
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 יי ילורב עשוהי

 + םיִלָשּורְי ידסומ לע
 (ףופ--:ה)

 ,ךונחה עוצקמ

 + תובישיו הרות-ידומלת :'ג הקלחמ

 (י111  המישר)

 תויתנשה 'צוהה [ | רפסמ
 | ית ור ע ה םידומלה ןכות ; ותוהמ ךיעב | ופוחה לחנתמ | ומוקמ ₪ ה]

 0 2 (םיקנרפ) ךיעב

 שש ינבמ =: םידימלתה לוג | ןמ  הרותה-ידומלת לבכ 000 00 | רעו י'ע | הנשיה ריעב [ . א"רת הרות"דומלת
 .הרשע-שש ינב דע [ -- הרבהה | ,ןשיה סופמה םיללוכה ישאר [םינינבב השדחהו < "םויחדץע

 2% --| הטישה |; תיזגבשאה .ולש
 / ןושל |; םוגרתה | תטיש

 : םירמלמ = . ןוגרזה---םידומלה |
 : , . ןובשחו בתכ םג

 | ה-ש> היזהרו ההנקה הק . הוה | הההה-ההה- וה | ה | -

 : "שמח | ינבמ :םידמולה ליג תויוצמה 0 לבב 00 ל"נה דעוה י"ע [ , הנשיה ריעב .י"רת הץע , תבישי

 . / .םיע בש ינב רע הרשע ] -- םידומלה ןושל , הלוגב (,"הברוח,ה רצחב , "םייח
 הכימת  םילבקמ | םידמולה .ןוגרזה .ולש ןינבב

 'רפ םיעברא דע הרשעמ
 ,ללכה ןמ םיאצוי שי .שדוחל
 .רתוי .םג םילבקמה

 / |ט ה אתהההההההההההמההההנהתהההה | ארואגתהתהההחוההנואונהבבוהנה = | מעת ה | לה

 ת"תבב ---  םידימלתה | ליג [ "םייח-ץע, ה 000 ןמ דעו י"ע |[ ,השדחה ריעב [ .. ד"טרת |[ .הרות-דומלת
 ה ."םייח-ץע, (.1 .רמונ) םגו םידסימה [ האמ, הנובשב י"םירעש האמ,

 / ,םירחבנ םירבחמ [ ןינבב ,"םירעש

 7 ולש
94 6% 006 0 . 

 ו -ץע , \ תבישיבב -- ליגה 5([  רמונ) י"םייח-ץע , תבישיב 000 ל'נה .י"ע :םש + ד"מרת [ האמ, הבישי
 . "םייח תופתתשהב :"םירעש

 % ןינבמ םג .םירחכנ
 0 | םמצע הבושה

 \ ה וה וו |

 רמאנש המכ ,טמש הז רסומ הץע , .תבישיו. -ת"תבכ לכה 11,000 < דסימה י" .הנשיה רי / 5

 וא + הזה רמאמה תישארב | םידימלתה רפסמש אלא ,"םייח / 0 ה 2 ה 0
 םסרופמ שישי רישע רחבנ [ תיארנ .אוה טעומ ת"תב + תיללכה "םווח

 + םיפסכה | ינינע | תא .להגל [  םיכרבאל בלחתמושת תצק ןאב
 עודו .%6  בצקנ הסנכהה ןמ .םרומלב םינויטצמה

 ןמ  םנ. ..תובוח . ןוערפל
 םידמולהל תנתינה הכיטתה
 ,] ךרע ותיחפה 'צוה ראשמו

 . תובוח ןוערפל 2
 געש ה אוח יחרעה מא מקור תערבאמה קבב > ה: שנו א קה מר אלמה || םנשותהקהת> תא תודה טה< המרה רק בטח הקמ החטא הטהמה שטה החטמ השמת | 'לקדטח החלמה <יה 0 | קיר | ואחת =אאאההאהההההההאהמ || ה תאחהנהההההההממוההטההההמתההשה || המ |

 / . . "םויחהץע ,'וע 2000 0 ו דעו י"ע [ . הנשיה ריעב [= , "מרת = | -ייח, תבישי [ 6
 : . םיריסחה .."םלוע

 תמו ו --------------- סחתאתפמ ₪ שס ב- ו וש

 ,ל"נב 000 50 | | לש וגב י"ע |[ , הנשיה ריעב [ , ה"גרת ]  דלהא, תבישי |
 | + ןוקסיד. ל"ירה רכזל "השמ
 : ןיקסיד .ל"ירה
 הק תה המתוממ םתחחהבההה היטחהאל דדומוטההה האטה מש | גמבה קהה ג תהא ה הנקה חה הי חמה | רעה לה החול וחנה | ם 55 מנ גשש | | הלהט נמ טנמפ || הש הנאה טה | | :הגכחוההכוב א ה | תבוא תחנבטם השב ה

 ל 0 95 = | -ץע ל חפסנ | ] ,השרחה ריעב [ = ,ן"נרת | [ תבישיו ת"ת
 לחנתמו "םויח + "שרח=רוא

 לש רעו .ו"ע
 |. ."םייחדקע |

 / חח רה ראוטר חוה חוקרי רוי עט הוחשא ו || שש -דועזרווירח טרייה יד יודה דק הטטקוחוההחחנה הטבק תוטל חשובה  תםששב-קחאאהטהמםבמהאממהמונ מטוס מכ || המת המאשהההההההה הההצהמ | םכאחאטממהההאאענההדהבאאטמתמ מפ || "ל" |

 : לבב 00 0 ילהנמ י"ע] . הנשיה .ריעב [. םודק ןמוב| ללוב 4 תבישו | 9
 . הירגנוא \ "רוא, הירגנוא

 , . "שרח
0 | | 

10 \ 
 . ל"נב 1.000 ןםגו רסימה י"ע] . הנשיה ריעב [ ,  ז"פרת ינקז תבישי
 ףרצש דעו םימבח-ידימלת

 | .ומצעל | ..תיללכה [ |

 רכש | םימלשמ | ,םידימלתה [   ."ןקותמ ררח,ל תצקמב המוד ןווימ 000 ,.דסימה י"ע 1 ,השדחה ריעב 7 5 -ךונח תיב, 1
 , ישרח + רוכש תיבב , יםירענ |

 | |יי*==-.--י"א < םפקש|

 ר"וה ללוכמ סגרפתמ |[ .הכאלמ םידימלתל - םידמלמ 700 000 ,רפימה 0 ,השדחה ריעב [  ,מ"סרת [וא "םייח .יכר %
 םיתע  םג .םהל םועבוקו להנמה םג אוהש| ., רוכש תיבב ,

 + תרותל .ד"וה ללוכה תא



 ל ל < םלועה < , ּ 5

 ולאל .םימור | תובישיהו = ת"התש ,המישרהב | רמאנ  רבכ
 :'ולא םיטרפב קר הלוגבש תובישיה מ תולדבנ תובישיה .  הלונבש
 הזיא אקוד דומללו ,ירועש, .הזיא עומשל םיקוקז .םניא םירמולה (א

 ול | עבוקו :ונוצרכ  תכסמ ול רחוב רחא לכ םא יב, ,עובק דומל
 ןיא הבישיח ינב (ב = .ונוצרכ ביג "תובושת,ו םיקסופ דומלל םיתע
 ,דומל םש> רקיעב םידמול םה אלא ,המיוסמ הרט : םוש םהל

 תישדחה  הכימתה :םשל םג  בגא  ךרדו = ,."המשל, \ רמולכ
 ינב םניא הבישיה ינב ג: ,"ץחל םימו רצ  םחל, םהל תקפסמש
 \רמג ףר ומצעב .דומלל עדויה ,הנש 15 ןב רוחב עודו .לוג
 תצקב .וייח ימי .לכ הב ראשהלו הבישיל סנכהל לוכי = ,יוארכ
 רכנהו ןבה ,אבפה :תורוד יג תחא הציחמב שונפל רשפא תובישיו
 ,רחא ןחלוש לע הרותב םיקסועו םיבשוי

 לש .המויקל דאמ תוצוחנ תב יש וה  יכ ,קפס לכ ןיא
 .לארשיץראב קרוישכע םיקתהל הלוכיש ,הרותה
 ילוא ; םינוקת םג .תוכירצ ןה םא ןיידע - ינקפוסמ \ימצעל ינאשב
 לבא . םיבר םֶיִמִי רוע .הנרומעת ןעמל ןהש ומכ הנראשתש :בטומ
 םיכירצ /הרו תה-ידומלת יכ ,קפפ לכ ןיא הו תמועל"

 לע .ןידה תא - ]היל םידיתע םילשורו יגיהנמו  :,ןוקת = םיכיר

 ,.לארשי יריעצל הלודג הלקלק םימרוגו  רבדב םילשרתמ  םהש
 ,תובישיל  וסנכי = הרשעש | יאולה תיהת לש .םידימלת  האממו

 תיהת ילהנמ ןיב שי םנמואה ? םהילע אהת המ םירתונה םיעשההו
 םדא םושל ונימיב רשפא-יא יכ , רבדה ותאמ םלענש דחא וליפא
 םייחל .הרשכההו תוטעומה תועידיה חכב סנרפתהלו  םיקתהל

 % םהידימלתל .םיקיפפמ הרותה-ירומלתש תוטועפבש .הטועפה

 ,םידרפסה וניחא לש 'תובישיהו הרותה"ידומלת לע .יתחספ

 .םיקיורמ םירפסמ ןתודוא לע ףוסאל יתקפסה אל ןיירע ירעצלש םושמ
 דיגא תאז קר | .דחוימ קרפ םואבה יירמאממ  רחאב .שירקא םהל
 ירמגל .תרחא הרוצ ןהל שי םיררפסה לש  םהיתובישי- יכ ,םעפה
 הרוצ ןהל .שי םידרפסה תובישי בור .םיזנכשאה תובישי לש וזמ
 "םכחה, לש יטרפ רפומלכ תבשחנ תחא לכ ,הרומג תילכראירמפ
 -- אוה ןטק הבישי :לכב םידמולה רפסמ םג . השארב דמועה
 -ינב .תא ךמות ,הבישיה לעב ,,םכחה ..שיא םישלש דע .הרשעמ
 הבישיההינב =, ויניע .תואר .יפכ הבישיה
 ולאה תובישיה ירקעמ דחא . םויב עודי תועש רפסמ תדמול התכ
 . םישודקה תומוקמה רוקבו הלפת :ה דו בע | איה

 ו

 :הלאה .תומישרה שלש ונל ואציו  ,ךונחה 'עוצקמ .,הז .עוצקמב ונטרפ רשא .םירפסמה לכ תא .םכסנ םא

 םיכינחה רפסמ = [תישארה הלהנהה םוקמ [ ר פס מ

 םורסומה
 תובקנ םירכז ל"וחב י"אב ו

 | םירומלה הטיש י"פע םיכנחתמ [

 | השרחה | הנשיה

 . (םירועוג .תומותיו  םימותיל "םיימינפ, .ךונחדיתב -- 'א הקלחמ (א

 חנשב ךינח לבל הלוע < = [ תויתנשה תואצוהה

 הטושה יכינחל [ הטישה יבינחל הטישה י"פע
 /השרחה הנשיה

 הטישה י"פע

 השדחה הנשיה
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 | םידימלתה רפסמ
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 | תויתנשה תואצוהה הנשב  דומלת| לבל הלוע
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 הקלחמ

 תויתנשה
 6 רפסמ טנצורפ | טנצורפ שפל רפסו

 94/80 [  קנרדפ 0 )08 415 הנושאר
 3190 [ , 0 8 3918 \ הינש
 1 00 9 245 , תישילש

 10 | 1,068,400 | 1000 8 |[ 58 ה"פ

 , טרפב םילשורילו ללכב לארשי"ץראל הלודגה התבחב הנש הנש הלונה האיצממ הזה םר צ ע הו ב רה םוכסה לכ תא טעמבו

 (,אובי דוע)
/ 

 ריב ,םֶכָל .אוה ןוארה + יי רַמָא הכ יִּכ : 5 לאיחא

 ,םלעְןוארדל יהיו ..:םפייח תא ויחו ורהמ
 ופְר םֶכיִדיְו ילֶא ףאָשמ םֶכָחּור לפָש רָשַא 8

 .הָמָחְלִמַה ילָע רסאמ
 ,רענ דעו  :ןקזמְל :םיִאְכִנ םֶביִמָ לכ ּוגהַתו

 ,הָשֶא דעו שיִאמְל |
 םֶלעיִלֶלַמִאְו םייחיילוח ץֶראָה אָלָמַתַ

 ; תונכוקמּו םיִננוקמּ
 ָקיתוהְלבּו היללצ םַע לאשה םֶכיִלַפ ּוזיִנְרַתַ

 ,שָפִ ג םֶבָתיטְ

 :(תונויזח:רפסמ עטק)

 .ֶקיִלָא :ְָרְַַּו .רודחיִנב לֶא יִנְּפ אָש הו...
 :רמאָל

 ,םֶכָב יתוטוקנ יִּכ .םַָמּת רע םכייח תֶא ּויַחְו ורהמ

 ...חצנה ,םֶפָב ימוטוקנ |
 ? הזה לודגה ףאָקיִרָח המ לע :ףתוא לָאְשְו

 :םֶתוא תי ּ
 .םקפא וחרב ּותימתו שמשה םכיִנִעְב ּובָכִתו םֶהיִּפְנַכ וחְכְש רָשָא , םֶמיִּבדתופועכ ויה יִפ ןעי

 + חַמָצילָּכ-תֶאְו ירפ-לכזתַא ;ןופועי אל ףועו

 ורבע לצכ םכיִמיו לצכ םכימי לָכ ּורְבַעִּמו דחפה םֶהיִלַע לב ,םיִתַעְל קר ןֶמּוא ּורְכ
 | -- םִאְכְנ א ותו , ףֶדורָה םֶתוא ףררבו

 כ םלועוירבאו םייָח-יִלְשכ ץֶראָה אָלַמִתו ץֶרָאיִנְפילַע םִיָחְשּו הָמַא םיִלּוְבּו םיִבּולע ּוחרפּ
 = .תונָנוקְמ םיִננוקַמּ : : ולפי םֶפּעְמ םֶצְעְבּו

 תֶוָמַה :ןָמּו םייחה ןִמ םֶכיִלַא יִתאָרְק .יִנַ ינו םיִמורָמְּב רָשָא ךְרבֶמַה רואָה דַפַח תֶא עָרַי אלו

 ,יִתְלַמ יִתְמַש 'םיִדָלַי יפבּו - "ולא וגרעַי .אלו
 -- םֶכָל יִדָי תֶא ית ויִנָּב .ינּוחצנ : יתְרַמַא ויָָי הָלְכוא שא .יִפָשְרְלּו םיִעְגעַג םֶהּב ץֶנָקְבּ

 .יתוא םֶּתְעַמְש אלו  םיִצנ םיִצג םּותַחָשְו

 הָיָשִנהְיםְיִב םֶכְרְשּב תֶא ּוצָחְרְו םָבְל ובל הָּתַעְ ויה תחְּרקיבַהְלְלו םיִפשרֶה םֶהְּב דָכַלַתהְב

 2 , םֶכְרוזִמ ושקּב ויָמיִמְבּו -- םָהיִל ּורְָמ םיִקְחְשהְ
 םילגַה םֶכיִלְע ופכו רעס .םֶכיִלְע יִמיקַחבו תוארמ םֶקיְנִע םצעו | הָטַמ אָדְנ :ּורָמָאְ

 - . םתְדַבִאְו םָתְטְבְטו < .,,םַה לא לַפנְִ
 םיגַידח םֶכיִרְגּפ .תֶא תושב םִמָ רַחַאְל ָיהְ ו םֶתיִשַע הוה רָבְּדַכ םֶכְלְּכ רֶטַצַמַל ול |

 , דוע :םֶהיִאְמ כי אלו / : ; 7 פא

 . :םָבְרבק לע ןויִצְיִלְּבִמ רומחה- -תרובק םתרבקנו ,ּתְעְרָיַו םהֶּתה תיִתָחַתַב םֶכְדְובְּכ תיִרָאָש ?תֶא םֶתְלַצהְ

 , םֶבְתַמשְנְל הֶלְּפִת יִלְבַמ ּ !םָּתַא םֶדֶא רוע יִכ
/ [ 

+ 

0 



 במ ןוילנ |
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 םֶכְרפִע-לַּת תובל םָכיִנְּבַמ דָחֶא אבי אל.רֶשֶא
 ;םִחְרְפ ויִלָע חט

 =- א \- ותוא הָחַמ
 . .(ה"סרת) =

 .ץרפ ל ו

 תיוכ

 אנשיל ;לודג היה אבסהש ,םירמוא
 +? םירדומ ונחנא ונלש
 תניב הרצק ו המו  ,ריעזמ טעמ .םיאור :; היה: רתסנו \ ו

 אברוע---, רותסל יהשעמ ףכיתו..,ןוכתה הול : םירמיא ,גישהמ 'םדא
 םירכר ויה אל -- הלק העש הרבע ,שריפו רחא אב .חרפ |

 : םלועמ
 ,םינפ תלבקל .ךרדכ' ךלוה םדא  .םישיגרמ לכה הלועפה תא :

 םדא  .תוינחוה. שבולו .תוימשג-.טשופ אוה ,ברקתמ. אוהש המ" לכו
 ריכזה ,ריקה ןמ ולימרת תא רירוה ךא ,ותאצב הזוומה תא קשנ
 חמוצ ובש "יננה,הו ...ךלא ,םשה 'הצרי םא : רמאו אבסהל קר
 ! רואמ השענ .ובש: הרוקנהמ .,ויברק- לכב טשפתמ .ןוחטבהו ,הלועו

 הממו  ,םולכ .עמוש .וניאו - ,םולכ האור וניאו אב םדאשכ לבא =
 .,.תצק ץוכהמ בלה ,םולכ ןיבמ וניא עמושו האור אוהש ? +

 הָמאבה .םדא ינבד

 : + רוגס נה ותואו ,אבסהל היה ןג ,לשמל
 + אמעט יאמ |

 אקוד .המל ..דוחיל %+המ םשל  .לוענ ןג תניחב :םירמוא
 יתמיאו עיקרה תפכ תחת :םיבישמ + רדחמ םינפל רדחב אלו ןנב =

 .תוחילסה םדוק חלילב קרו ךאו 1 תוחילפה  ימיב 3 ןגה לא סנכנ 'אוה
 םעפו ..,ולש םינינע :...הנשה :שאר םרוק .גיסו חיש % אמעמ .יאמ = <

 ן םירפסמ. ומע תקל. ,ןנה לא ותאצב , אבסה + ןינבה לכ סרהנ תחא

 ..תופת יצע ןגהבש ,ונייה םיעדוי
 ,העבנה לע.חלועו ךילשתל 'ךלוה התאשכו .העבג---רהנח לצא

 תונליאה לכ אלש ,ןכ :םג עוריו .ויצע תאו ןגה הא התא .האור
 . םיברוקמה ןמ דחא תחא םעפ רמע ןינעה ותוא לע ,םיוש ןגבש

 אוהש וא ,םיחפט תופבלו חפט תולגל ותעדב היה םא ,עדוי ינוא = =

 תונליאה :לכ \אלש :,שוריפב חמא לבא ..רתוי עדי אל ומצעב
 םינושארה .לע. . רפוב םינועמ םיצע שיו. ,קרס .ינליא שי. , םיוש

 ,הלטבל 'הכרב ידיל בור י"פע :םיאיבמ םינורחאהו ,ללכ םיכרבמ ןוא =
 ,םנשי לבא .לושב ירי לע :,שאב אלא ןוקת ול ןיא ךסובהש

 םילכוא ללה. תוריפה .תא--"יהפ השוע ץע,  תניחכב םיצע ,רמא
 תא -- םהידי לעו .תוריפה תא, םילעמו םהילע םיכרבמ :,םהש ומכ
 םהמ םיחקול ,"םיניעל הואה, תניחבב ,םיפי םהשכו .\ .תונליאה
 הלוע .לבא ,םיכרבמ .כזחאו םיראפמ ...הרות .תחמשל םילגרל םנ

 תוריפמ ,ארפושר .ארפוש :והז =-- ""! רעיה יצעב חופת,ה םלכ לע =

 .הלדבהלו שורקל .ןיי םישוע הזכ .ןליא
 םירישה .ריש :ורמא ,חיה .הבשי ברע . תוללכב רבד ברוקמה

 = ,..בותכה לע .דמעו

 ...םיחופתהןיי לע שדקמ אבסהש ,םיערוי ונלכ לבא

 .םולכ רבדמ וניאו רמול ,ללפתמ , ןקתש שוְֶרּפ ונלצא היהו
 טרפב ,רבדל הצור ויא ,ומצעל ןורא םדא  ,אלימ

 ..הבושת וזיא ;רַדָנ : םירמוא שי , רברל ול השקו ילוח עודי םדאשכ
 אל םירברבו אטחה ןמ אריתמ אוה ,תושירפ : םירמוא  םירחא
 תחא םעפש אלא .קתוש שורפהש ,אוה רקיעה .., עשפ | לדחי

 ! רברו ויפ חתפ
 .הריטפ  םדוק.---ותמיאו
 .רפרפמו לספסה לע לפונ ונלש שורפה ,הלילב תחא םעפ

 ,השעמ תעשב ויהש ,ונמילשדישנאמ םינשו ינא .  וילא ונצפק
 טושפ ,אבסהל ריגהל ותוא ונחלשו ,היה :ישילש | ..,וב םיזחוא

 ףסאתיש דע בשנ ,ונרמאו ,תוחילס ימי םימיהו ... ץרא-ךרד םושמ
 ףא ...חורה ול בשני +ול תפכיא המ ,חור -- ץוחב ..רובצה
 לא טיבמו ויניע תא .חתופ ונלש שורפה .םואתפ עתפלו . ירב
 ,שוחב ונחנא םיאוה .ןולחה לא תויוטנ ויניעו בשיו אשנתה .ןולחה
 תובוהצ םינפה ,רבדל ליחתמ אוהו ...חורה לא תויוטנ וינזאש
 ... ללממ הפהו :,הולודג םיניעה ,םוחמ

 םיעמוש ונאש המ לכ אלו ,םיעמוש ונחנא לפה תא אל
 ,לשמל ,ינא  .ונילע. הלפנ המיא --- בלח לא ןזואה 'ןמ  סנכנ
 ,.. קפוד קפה ילש :בלהו :. .ןשקנ ארל אד ירבח ינשש ,עמוש

 :רכוז ינא הברה לבא
 השוע ץע .תניחבב/תונליאה לכ ויהיש -- מא -- ךירצ --

 תוריפל וכזי .םיצעה לכש .,םלועל .הכרב ואיבי םיצעה לבש .,, ירפ
 ...הלדבהו :שודק ןייל--תוימינפבו  ,תוינוציחב .יםיניעל \הואה, לש
 לעב לע + בוחה לטומ/ ימ .לעו  ...תונליאה לכ תא תולעהל ךירצ
 ...הודה :קירצ אוה .,ןגה .לעב .אוה. ,הרשה

 לילב :קירצה  חקול .הנומאב  ותחלשמ תא  קידצה אלממו
 םיכר םיפנע תרוכ ...לוענה ןגה לא ךלוהו םירפסמ ךכל .לגוסמה

 ...רסוב ינליאב ,קרס ינליאב םביכרמו רעיה יצעב חופתהמ

 ... הבכרהה דוס
 !םיכוב- לכה :,םיכוב. לכה .םורוסי .ילב הולע .ןוא- לבא
 לוכש, ,: .ויפנע לע. ול רצ ,רעיה  יצעב - חופתה הכוב

 : םיכוב םה םג םירחאהו ... תעד .ילבמ ץעה חפיתמ --- "ןומלאו
 -- .לבקל םילוכי ונא ןיא ונחנאו - הבוט. בור ונילע עיפשמ:התא

 ההא םירז יעטנ  ,תרוכ התא ונרשב תא ,טרוש התא תטרש

 .+ . םירוסי -- -- -- םינכמ

 ..,וישעמ לכ לע וימחרש> ,ןגה לעב הכובו
 םושב בוטה תא  לבקמ: וניא ערה ץעה :םוי לכב םישעמו

 ףנעהו ...הבכרהה .תא טלופ אוה :,ןגה  לעב ונממ/ הנפ, ךאו , ןפוא
 וקרוזו ,וב .קחצמו .ותוא םירמו אב ..חורהו ,הצרא לפונ, .תרכנה
 ...ןגה רבעל ,םוחתל ץוח םימעפל

 ..:עלקה ףכ ,עלקה ףכ --- לטלוטמה ףנעה הכובו

 ,י.ףצק ויתפש  לעו וירוחאל לפונ שורפהו

 שח קוניתה . ייאקוני,-ול = ןיארוק :,;קונית .ונלצא ףפותסמו
 ללפתמ וניא  ,שוחימ . .... והובזעו אבסה לא ותוא ואיבה : שארב
 ...תולודג ,תולודג ול םיניע לבא .,, לבוס וניא חמה ,דמול וניאו
 ,ושאר לע וידי תא חינמ ,וילע רבוע אוהשכ ,אבסה ,.,רל .ןיחינמ
 יי קפס :ילב. וכרבמ

 ,הבכרה : תוללממ .ויתפשו וירוחאל לפונ  שורפהש העשבו
 ,תחתפנ תלרהי הנהו ,'וכו 'וכו ןיכוב לכה ,םירוסי יל .הילע :ןיא



 :'במ |וילניה

 האור וניאש רע ,העמר תואלמ  ויניע , סנכנו ץר "קונית ותואו
 ,התע הז תרכנ ,ץע ףנע זחוא אוה תודעורה ויריב ,תכלל ךאיה
 : קעוצו ונדגנכ ודימעמ .אוהו

 ! תרב ! תרכ ! תרכ --

 , םכילע-םולש

 .ןוחה יסייפ .ֶּב ליטומ יִבְת

 .6יעיבר הופס

 .ּוהָיְלִא יִחֶא לש ותנותַח םוי

 ,א

 הפוחל סנכנ והילא יחא % המ לשב םתא םיעדויה ,בוט לזמ
 . ןישודיקו

 עונ .החקרמכ הלוכ  ריעה לכ .! הנובתה הבר המ ,יוההיוה
 ,איה  תרמוא .  תינתסרכה יסָּפ ,ונתנכש תרמוא ךכ ! ץראה עונת
 ,תרמוא איה ,תאזכ הנותח , רתויב הראופמ היהת  הנותחה יכ
 ! םינדיעו ןריע הז .ונריעב ,התארנ אל

 ימאש םושמ . רבלב תונמחר םוש:לע % המ םושדלע הז לכ
 לש .ותוכז  ,ונתעייפמ תובא תוכז םגש רשפאו . םותי יחאו הנמלא
 ירחא בוט םש ול הנק  ,םולשה וילע ,אבא ,בוטה ומשו אבא

 ,וחבשב רפסמו . ופלקמ םדא :אהיש | ,ונעמש :אל וייחב = ,ותומ
 םיראפמ לכהו ,הלעמל-הלעמל ןזחה יפייפ הלעתנ ,תמשב וישבע
 םירברמ םדא:ינבש המ םוי | לכב ינא עמוש .ומש םיצירעמו
 כל קיפסיש ןתוחמהל 15 יאדכ יכ ,הל םה םירמוא . ימא ינזאב
 םג האנה-תבוט םורגל אוה בייחש אלא ,דוע אלו ,הנותחה תואצוה
 ותיבל ןתח אוה הקול יכ ,םירמוא םה  ,חכשי אנ-לא , ןתחה םאל
 אוה םדאתמ ,עמושו דמוע והילא יחא ! ןזחה יסייפ לש ונב תא
 והילא יחא . שממ רבגכ ,ליגדו ןקזכ | ,ונקו"תמיתח לע קילחמו
 הליחתה םיטעומ \ םימי ינפל , רבד | לכל  אוה | רבגכו 'לדג רבכ
 תוסוריפפה ןושע יכ  ,יל יאדו . ורטנס לע ול תצבצבמ ןקז"תמיתח
 .תוסוריפפ .ןשעמ  ליחתה ,אבא רטפנש  םוימ , ךכל ול םרג
 תא עולבל דמל רבכ וישכע . ופקות היה לועיש ,הנעתה הליחתמ
 םירובסכ 1 האלפנ הרובג . םטוחה  ךרד וטלופו | ועלוב ,ןשעה
 הער וז קרו ! וחכמ יהכ הפי + ךכל הפי יחכ | ןיא ינאש ,םתא
 ,ןבת ןשעמ ינא ,ריינ ןשעמ ינא :ךכיפלו .קּבמ יל ןיאש ,הלוח
 קלחו דמע ,והילא יחא האר ,ידיל אבה לוגפ-רבד לכ ןשעמ ינא
 לכ המ לשב !יל רופא ,ול רתומש המ = , ילומנכ הפי .הנמ יל
 יעשפ המ ,ןכבו .םינש שש ןיידע יל ואלמ אל רשאב + הזה רעפה
 תטיקנב ול יתעבשנ ,יקדצ-ןהב ול .יתחטבהו יתדמע % יתאטח .המו

 ימצע תא ריזַא אבהלו ןאכמ , הנורחאה םעפה י5 וז יכ ,שמוח
 השקבב ,יל אנחודיגח 4 ירובדב יתדמעש ,םתא םירובסכ .ןשעה ןמ

 + הלא ונימיב ןשעי אלש ,םדא םכיניעב םתיאר יכו :םכמ =

2 0 

 !ונילע תונתשהל םידמוע  תישארב-ירדס םא-יכ תאו ןיא

 ותריטפ תראותמ םהכש ,הז רפפ לש םינושארה םירופסה תשלש (א
 . הסידואב ."הירומ,, הקיתוילביבב וספרג רבכ , רעה יבא , ןוחח לש

 ל רע בד .
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 תסעוכ הלוכ ןתוחמה תיבמ יספ הרוח | , ונתנכש יִסָּפ תרמוא ךכ
 ,ןתוחמה ינואל העומשה העיגה = . דאמ ער ןינע ןינעה  .הרעוסו
 ,היה ןוגה ןועש ןועשה |. ונועש תא חפק (והילא יהא) ןתחה יב
 ןכיה .הנתמב הז תא ול הנק ןתוחמה | . רוהט ףסכ יושע ולוב
 ,והרבמ .רוכמ .הלילח ,ודיספה םיפלקה:קחשמב אל + ןועשה םלענ
 --ויבא ייח תא ליצהל הצר ,  תואופרלו םיאפורל איצוה וימד תאו
 אוה סג ידוהי ןתוחמהש אלא , ונתנכש יסֶּפ הנעמ ךכ %ועשפ המ
 ,ותבוח :ןיא = ?ונועשלו רז באל המ : אוה לאוש . ותיירב עבטמ
 דחא ןועָשמ , םלועבש תובאה לכ תא וינועשב סנרפל ,רמוא אוה
 ,,, םלועבש תובאה | לכ -- רחא באמו ,הברה םינועש ול ואצי
 ..,תבש רובכל תפנצמ םישוע ןיא ריזח לש וכנזמ יכ ,תרמוא יספ
 ,הסג שפנו ול  הכומנ חור .ונלש ןתוחמה יפלכ אוה זמר
 תוגוע * אוה הפוא |. םותחנה הנוי .ומשו םותְחנ תונמוא ותונמיא
 החיכומ יספ ,ונלש הו ןתוחמ | ,אוה רישע יוהי .םיכעכו
 איה .תרמוא !רידא אלא ,אוה רישע אל יכ ,םיתפומבו תותואב
 הנתחתה אל זא-יכ ,ורשעמ יצחה קר הל היה ילמלא | : וינפב ול
 ,האנש תילכת .איה .תאנוש  ,תרמוא איה  ,ריזחה תא = ותא
 השעי המ יכ .וחרכ-לעב קתושו עמוש ןתוחמה ,הל אוה הבעוה
 אוה | לחומ .יספ לש הנושל וב הענפש ,םראל ול יוא ?הל
 יפפ | םלואו ..רמג ידיל רבדה אוביש רבלבו ,ונועש לע .ןתחהל
 הנוא  ,ול תלחומ הניא איה ייכ ,תרמוא יספ ,בושחת ןכ אל
 תדממ וז ןיא ,שרדה ןועש ןתחהל הנקיו ךליש דע ,ול תלחומ
 ,ןועש אלב | ותפוחל אצוי ןתח אהיש ,תרמוא איה ,ץרא-ךרד
 -ףאו :ול" הרמא +ולו הל המ + ונתח לצא הנינע המ :הל רמא
 ונב = אוה = ,תרמוא איה | ,ןתחהש יפל . הז אוה הנינע .ןבדיפרלע
 םנ.: ול תובוט תולעמ יתש ,םותחנה הנוי. ,אוהו ,ןזחה יסויפ לש

 תלדב הכהו אצי ,המָח ןהוחמה אלמתנ .  ריזח םגו .אוה רישע
 :יספ ול הרמא !לכה תא עלבתו היפ תא המדאה הצפת :רמאו
 :הליחת .דרת התאש ,ךל חטבומ ,היפ תא המדאה הצפת םא

 ּ ,..!ןימדוק ךייח -- םירחא ייחו ךייח
 תא = ,הלילח ,ריזחיו ןתוחמה ףצקתי אמש ,תששוח ימא

 ,םותיל םיאנת  םיריזחמ .ןיא , ךתער חונת : יסֶּפ הל הרמא ,םיאנתה
 ןתוחמה ! יספ לש הדו +הנוילעה לע התיה ימ די ,םתא םיריבסכ
 ףסכ ולוכ יושע איה ףא ,שרח ןועש (והילא יחאל) ןתחהל הנק

 \שרחה ןועשהל תובוט תולעמ המכו המכש אלא ,דוע אלו .ריהמ

 :וליא :,יוה = .ונתיבל .ואיבה .ומצעבו  ורובכב .ןתוחמה ,ןשיה לע
 םירובסכ !הזכ ןועשב יתוא םג תוכזל אוה-ךורב-שודקה הצר
 הצוחה ויעמדינב לכ תא איצוא לכ םרוק %זא השעא המ ,םתא
 "< , םתכלב םילגלגהו םינפואה תבס- תא אצומו םהב שפשפמ היהאו
 ,ותוא = תכרכמ .ימא =. תושעל .ילע המ  ,ערא .ךכדרחא + ךכ-רחאו
 2 ףא 'ןתוחמהו , בהז לש ןועש ונתחל תונקל הכזיש  ,ןתוחמה תא
 * .םינוקזה"ןב לש ותנותח דע םימָי ךיראתו הכזתש ,התוא ךרבמ אוה
 .ןכומ :יננה  ,ימצעל ינאשכ ,ינא * .רבדמ | בותכה יב ,הל רשא
 ,יתוא | .תפפגמ .ימא , ןועש יל ונתיש ,רבלבו ,םויה .םג ןמוומו
 השעמהתעשבו ,ונשאר לע ורבעי םיבר םימ יכ  ,תרמואו תפפגמ

 ונשאר לע.  םיבר םימ ורבעי המל ,ןיבמ ינניא נא , תועמוד היניע |

 ליר רבד אוה יכבה +הזה יכבה המלו %  הפוחל סנכאש םדוק
 , :ידמ הלפתה תבוחכ הל וז הבוח * .אוה .םוי לכב השעמ ., הלצא

 :תא ןתחהל איבה טייחה = . םכלצא הליכאה תבוחכ וא ,ומויב םוי
 .הפובו תדמוע : איה ירה---ןתוחמה ול ןמז רשא ,םישרחה :םידגבה
 ,,רחמ \.הכובו תשרופ וז---הנותחה .דובכל שבר-תוגוע התפא יספ
 ןיא '!הכוב איה בוש -- הפוחל הנב תא םינכת ,םשה הצרי םא '

 ,..? ךכ-לכ הברה .תועמה םראהינב ובאשי ןיאמ  ,רקיע-לב .ןיבמ :ינא

 ו
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 יג
 ימיכ = אוה" ךורבזשודקה לש \ ומלועב : םיאנ  םימי .ךל ןיא

 ןשבכה .שאכ רוע תטהלמ .הניא\ המחה חכ שַשָּת ,םיריהבה לולא
 תפפנמו םוענה .המוחב איה = תממחמ . ךילע העז .הרשמ הניאו
 , הינמחרו המח םא דיכ ,הבכרה הנדעו ךור ךילע העיפשמו ךתוא

 ,ץיק ירהצ םע תבשה ימיב ויהי . רשאכ .,םיחצו .םיריהב .םימשה
 %ש ובל-תחמש םויבו = והנותח םויב | לוג שבל וליאכ םוקיה .לכ

 דירָי ןכוהש ןויכו ..קושב דירי :ןכוה רקוכה דועב | .והילא .יחא
 ינא .בהוא ,.ונממ ימצע תא = עונמל ןירוח-ןב ינאזוא בוש, ,קושב
 אוצר ,הנאו .הנא = םיצצורתמ םידוהי םש ,שפנדתבהא דיריה תא
 םיקעוצו םישעור ,םיעיזמ  םלוכ  ,םילוהבו .םיפוחר םלוכ = ,בושו
 תא  םיספות ,הז תא הז םימידקמו םיזירז םלוכ .,תולוק-ילוקב
 ,ןאכל .הזו ןאכל הז .םתוא .םיכשומו .םהירגב תופנכב םירכאה
 ! דאמ .רדהנ הארמ- -םהל-תפ לא  רכתשהל הלכת םשפנ םלוכו
 ,תודבכב םה םיגהנתמ | ..םתיירב עבטמ םה םינותמ  םירבאהו
 ,הלעמל .םהל םימרימ .םהיעבוכשכ ,תונטק תועיספ . םיעפופ
 חקמה לע 'םידמוע ..םתקרפמב םיררגתמ ,םישפשפמ ,םה םיננובתמ
 תופטוע .םירכאה ישנו =. רומג = לוזב  רבד לכ | תונקל םיואתמו
 םימעפ .הזחה םוקמב חותפ ןתנָהכְדיפו םהישארל םינושמ םיפיעצ
 , המלעתנש .הרוחס םיאור ןיאב :הז .ןתנתכ:יפל .תוסינכמו תופמוח ןה.
 םיחיגשמו .םיטיבמ .םה ילהו  ,םידוהיהל יולג .הז רוס , ןיעה ןמ

 וקדבו ודמעו ..דיב סָפּתַת יכ םירכאה ישנמ השא . םיניע עבשב |
 , הלודג .החמשה התיחו  .,ןאבלו .ןאכל  .הולטלטו התנתבב הל
 שרוקב קילדהל. רג הל הנקת .תורכאה תחאו הרקמה .הרקי םימעפ
 -יחרפו .םיכרבאה .הילא ובנגתי זא .,הפיעצ ךותב ותוא העינצהו
 וקילדהו .הירחאמ ודמעו ,החמשו תוללוהל יונפ  םבלש ,םינוגחה
 .םהיפ קוחש םיאלממו הרכאה לע םיציצמ לכה ,.יאשחב רנה תא
 איה .ירהו ...םיקחוצ וללה םידוהיה  חמל ,תערוי הניא = הרכאה
 לדגי זא . ,'תוצרמנ. תוללק םידוהיה לכ, תא תללקמו .םהיגיב תרמוע
 :תמחלמו . תקולחמ .יריל .רבדה :עיגי .רשא .שיו . רתוי דוע קוחצה
 אל ,הזכ .הזחמ האר אלש ימ ,  םירכנהו : םידוהיה ןיב .םיפורגא
 .םיסוסההקוש אוה הלא .לכמ האנ םלואו ...,1 וימימ האנ הזחמ האר
 האוה התא םש ,םיפוס :םירכומו .םינוק םש %  והמ םיסוסה"קוש
 . םיצירפו = םירכא | ,םידוהי  ,םיבלגמו = םימוש  ,םינעוצ . ,םופוס
 , עומשמ שרחת ןזוא לכ ,םימשה דע הפ  םיעיגמ שערהו המוהמה
 םיפילצמ .םיצירפה | ,ףכ  םיעקות .םידוהיה > ,םיעבשנ | םינעוצה
 ץחכ .ךליאו .ךליא .םיסמ  ,הצורמב םיצר  .םיסופהו . םהיבלגמב

 "אלו .םיצר .םהשכ ,םיפופב לכתפהלו דומעל ינא .בהוא . תשקמ
 םיחויסל .ינממ = תעדונ : הריתי הכח  !םינטק : םיחויסב ,ןכשדלכ
 ינא- .רבלב | םינטק .םיחייס אלו ,  םהירחא אצת  ישפנ---םינטק
 , םינטק .םילותח .םינטק םיבלכ : ינא בהוא הנמק היח לכ--בחוא
 םוש .,םיכה  םיסובלוב = ,םינמק \ םיאושק וליפא --רבלב .תויח אלו
 , םיריזחמ .ץוח .,ילע .םיבח .ןטק רבה .לכ--םפאב םדועב םילצבו
 רוזחנ .םלואו .,.םינטק .םחשכ | וליפא  בעתמ + ינא םיריזחה .תא
 ינאו ..םיסופה - ירחא םיצר  םיחייסה .  םיצר םיסוסה , םיפומהל
 . הרובחב :ונלוב םיצר .ונא  ךכו , םיחייסה ירחא .ץרו  ילגר\ םירמ
 ךלוה ינא תאז .דבלמו . ינא םילגרההלק , הצירל החמומ .ינומכ ןיא
 םיעורק \ םופנכמ | ,ירועל  תחא | תנתכ + ראמ לק ישובלמו ףחו
 ,דרומה .לא רהה . הלעממ .ץר | ינאשכ = , םהיבג-לע .תופנכ-עבראו
 המדנ--ינפ לע .יל תוחפוטו .תואב יתויציצו ,יב תבשנמ הלק חורו
 ₪ ₪ =. ריואב תרופ ינאו םיפנכ יל וחמצ :וליאב ,ול

 = 1 עגר .דומע ! לארשי יהלא .םשב ,ליטומ .--
 בשו .אוה .ופחנ . ךרוכה השמ .,יספ לש הלעב .ילא חןצ ,ךכ

 איצוי אמש  ,ינששוח .:, ריינ .לש הלוכח \ וריבו .דיריה ]מ .ותיבל
0 
 % , ו לו

 ינאו . וחילא יחא ידימ ישנע תא לבקא זאו ,יחא ינזאב זעל .ילע-
 ונתנכש לש הלעב לא טאלב ברקו ךלוה | ,יתצורמ רעב רצוע
 החומ ,ריינה תליבח תא ודימ חינמ הָלִה . עקרקב תושובכ יניעו
 :םישובכדירבר יל עימשמו ודגב ףנכב יתעז

 םיקושב בבושל ךתומכ םותי רענ םלּכי אלו שובי אל ךיא --
 םויב + יתמיאו + םיסופה לכ םע דחי ףרוטמכ ץורלו םינעוצ ןיב
 רוע ירה .  ךיחא לש ובל:תחמש םויבו  ותניתח םויב ,הזכ רשא
 הכלנו הכל + הז תא התא עדויה -- הפוחה תעש עינתו טעמ
 ! התיבה

 ד

 ! ינממה םער + תייה ןכיה --
 ,םיעורקה יסנכמב תלכתטמו היפכ תקפוס ,ימא. יל תרמוא ךכ

 אוה-ךורב-שודקה .םיעיזמהו .םיבהלנה ינפבו | תועוצפה ילגרב

 הגה ףא .יתרצ תעב יל דמעש ,ךרוכה השמ לש וימי תא ךיראי
 םיסנכמ יתוא השיבלמ ,ינפ תא תצחור ימא , ויפמ איצוה אל ךחא
 ןימ םייושע וללה םיסנכמה = ,הנותחה רוככל שדח עבוכו םישדח
 ..םידמוע םה -- .םתוא םידימעמשכ : וביט תא עדוי יניאש ,גרא
 !םינושמ םיסנכמ .םיקעוצ םה --- ךלוה ינאשכו

 והותל םלועה רוזחי ,וללה םיסנכמה תא ערקת םא --
 !והובו

 אל ולא ןיעכ םיפנכמ .ןכ רובס ינא ףאו ,ימא תרמוא ךכ
 או ףא  עבוכה .םתוא ורבשי ןכ םא אלא ,םלועל | וערקי
 החצמ .הקירבמו הרוחש ול רשא החצמהו ,םילועמה םיעבוכה ןמ
 בושו -- םיתשו םעפ הילע םיקקור ,הנמיה לטינ  הקרבשכ ,וז
 תולגלגתמ תועמדו .תחנ תלבקמו ילע הטיבמ ימא | .הקירבמ איה
 דינב יניעב ןח אצמא יכ ,ראמ השפנ הקשח | ,הייחל יטמק לע
 : ןתחהל איה תרמוא ..הנותחה תעשב םדא

 ,אוה שובל % ונממ שובָא אל םאה % ךתעד המ !והולא --
 ,םינוורדןבכ ,ערהדןיע ילב

 .ילגר לע .טיבמו ונקז לע קילחמ ,יב ןנובתמ והילא .יחא

 -ן ב לש וילגרש ,אוה טיבמ ,וז הטבה לש השוריפ תא ינא עדוי
 איהש אלא  ,ותנוכ תא הניבמ ימא ףא .,,ןה תופחי םינזורה
 ,הנושמו םותכ שובלמ ןימ השבל המצע איה ...הזמ ןיע המילעמ
 יפכמ .רתוי .אוה בחר הזה שובלמה  ..הילע .ויתיאר אל  םלועמש

 ונתנבש לע תחא םעפ ויתיאר אל| םא | ,המחנב הארא .התדמ
 השרח הלוכש ,ישמדתחפטמ השארל הפטע הז דגנכ לבא . , , יספ
 תחפטמ לש העבצ תא .ןיעל םיארנו םיטלוב ןיידע היטמק לכו
 אוה םותכש רשפא ,אוה ןבלש רשפא .,םירבדב ראתל השק וז
 "דורו העבצ םויב . ןמזה תופילח יפל לכה -- אוה דורוש רשפאו
 ולוכ הלילב ,בהבהצכ  ךיניעל .הארנ  והירה .ברע תונפל ,היהב
 האָרִת ןא -- הפי לכתסתש שיו  ,קרקריל ךפהי רקובב ,ןבלכ
 ותמגור | ןיאש | .אלפנו הנושמ עבצ ךותמ .תאוה תחפממה ךל
 , 5וחכ-ןבנבל-רוחםרמרא-ההבדקרקרי :ונייה = ,ללכ  תואיצמב
 האלפנ תחפטמש יפל ,רשפא:יא .וז תחפטמב םומ/ אוצמלו שפשפל
 הרו ,הרזכ .תיארנ איה ימא שאר לעש קרו , הומכ ןיאמ איה
 " תחפטמה ,הפי הלוע וניא םגווז--ימא ינפו תאזה תחפטמה . דאמ

 לש תחפטמ .םמצע ינפב -- ימא ינפו  ,ומצע ינפב רבד איה

 םהינש---םינפהו עבוכה .רבג לש עבוכל ,לירבהל ,הלשמנ השא

 ..וחילא יחא ,לשמל ,הנה .  דחא ףוגל תויהלו רחי גודוהל םיכירצ
 ימו תששמ וליבשב רצונ וליאכ --- ושארל שובח עבוכ . םכינפל

 אלא ,רבלבי וזזג אלו . .  דוספיח רע ול .וזזג :ויתואפ תא . תושארב

 ויתוצקש  ,השק ןוראוצו הנבל  תנותכ .אוה שובל | ,ןתוא וחלג
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 במ ןוילג

 תולוחכ :תודוקנ העורז הלוכ | ,ומצעל הנק הנבל הבינעו ;. תולופק
 תוקרושו תוקיהבמ וילגרל .רשא וילענו .! הרדהנ .הבינע . תוקוריו
 . טעמ ותמוק הבגתש ידכ =- ןהל תויושע תוהובנ .םָילּוסו ,ותכלב
 ,הנטק ותמוק :אוה . דאמ .אוה המוק-ןטק :ותחרט  אושל םלואו
 הלוקו םימשונמו םימודא הינפו ,רבג תמוקכ :,ההובג התמוק איהו
 . םותחנה הנוי לש ותבב ,רבדמ בותכה ותלכב . רבגה לוקכ ,םג
 סנכנשכ ,הזה רמחנה גה תא התאר ןיע ירשא .המש הכרב
 ינא קוסע . הלכהו ןתחה לע טיבהל היונפ יתעש ןיא ינא .! הפוחל
 ,םמצע םינגנמה לע אלו , םינגנמה לע חינשהל ינא ךירצ ., רתויב

 יבל תא וחקל םלוכמ רתוי .םהלש רמזה-ילכ לע ,םהילכ לע אלא
 ,הנטק עבצאב םהב ענתש ןויכ !םואנ םילכ ינש . ףותהו הָבּודְנַפה
 , ךנזא תא ךל םישלותו ךידי לע ךל םירמוסו םהילעב םידמוע .רימ
 אלא ,םהב .עוגנל תושר = ךל ןיא = .םהל .םה שדוק וללה :םילבה
 ינְתאְשע זא:יכ ,הבוט םא ימא התיה וליא .,יוה ז רכלב םתוארל
 ,הבל"עור ינפמ א5 :, הזל םיכסת אל וכ :;ינא עדוי .םלואו + ןננמ

 השָעָי ןוחה יסייפ ןבש \ ,השרי אל להקה .רובצה תמוא ינפמ אלא
 המכו המכ הז ןינעב .ולפמ .רבכ ..הכאלמחלעב אלו ןגנמ אל . ןננמ
 ,והילא יחא ,ימא .יתילכהל םינאוד לכה ..יתילכתל וגאדו .םימעפ

 ינרמלל  הואתמ .ךרוכה השמ =: ךרוכה השמ  הלעבו יספ ונתנכש
 ,איה .תרמוא ..ודיב תבכעמ יספ קרו :..םיכרוכה :תונמוא | ,ותונמוא
 ,.. הכאלמדלעב נב אהיש ,אוה ןזחה .יסייפ לש ודובכל אל יב
 ,הפוחה רדס םת רבכ ...הנותחהמ .יבל יתחסהו החיש :יתיברה םלואו
 , םינחמה תלוחמב 'תואצוי תולותבו םושנ/ .ןחלשה :תא .וכרע רבכ
 םיפוצו םידמועש ,וללה ,ילש .ץעה:יסנכמב .ןכותב טבלתמ .ינא
 אוה :ימ, = ,.רודככ :יתוא :םיקרוזו הזל הז  יתוא .םיפחוד = , תולוחמב
 -יבאלמ תחלשמ, . ינשה .המוא :"! תחפס,  ..רחאה .רמוא "+הז עפ
 לוק המירהו 'הדמע * ,יספ ונתנכש \התאר .ישילשה רמוא "! םיער
 : (הקעצ בורמ -רחנ .רבכ הנורג) :תועוז

 הסנכנ .תומש חור וא  ,הערדירסח וא ,םתא םיעגושמ יכו =-

 והז .ירה +הזה םויה םצעב .םכילע םכתעד הפרטנ אמש וא ,םכב
 .:.11! ןתחה :לש ןטקה ויחא

 רובכ רחא ינובישוהו ינוחקל דימ ! םבל לא םירבדה וסנכנ ! אהא
 יכ םג + ינובישוה ימ דיל ,םתא םיעדויה הלכה רצ יאב םע דחו
 דיל . הלכה לש התוחא דיל ,ואצמת אל - .הלילו םוי ורקחת
 קר ינממ איה הנקז . המש הטלא  ,םותחנה הנוי לש הנמקה ותב
 רחי תורושקה ,תימצ יתש * תויושע היתורעש .תחא הנשל
 ונינש --- הטלאו ינא .תעלקמ-השעמ ךעכ ןימכ תוארנו האלולב
 יחא ,ןתחה | .הלכהו ןתחהל ךומס םיבשויו תחא הרעקמ םילכוא

 גלזמב שמתשאו רא-ךרדו סומינב .בשאש * ,ילע חינשמ ,והילא
 תא םכל עימשא הבה .בושיה ןמ םדאכ  ,ימטוחב ריהו היהאו
 העשב החונ הניא יתעד | .וז הרועפמ | הנהנ ינא ןיא -- תמאה
 חורה איבה הנה--הז יל טעמ םאו .םיניע עבשב ילע םיחינשמש
 ,יספ ונתנכש תא םג ויפנכב

 יטיבה -- . ימאל .איה .תחוצ -- !ידעב .ייהת הכורב --
 ! םימשה ןמ 'גווז ץהז אוה האנ גּווז אל יכו . יארו ןאכל אנ

 אוהשכ ,םותחנה הנוי ,ןתוחמה אב לחנה הנורג תקעצ לוקל
 ןהח הטלַאו ינא .יכ וחער לא שיא .םירבדנ לכה ..תבשכורגב שובל
 ותפש : רמולכ :,קחוצ ויצח .ויפו עמוש םותחנה הנוי , ונחנא הלכו

 ,ונילע ץיצמ- להקה לכ /  ;הכוב * הנותחתהו = ,תקחוצ  הנוילעה
 םיקנחנו : ןחלשה תחת ונינפ םישבוכ :ונינש ,הטלאו ינא  ,ונחנאו
 תא .םטוא :ינא ,ופקת .לכב קוחצה ץורפי אלש ידכ = ,.קוחצ .בורמ
 תיפוחלשה עקפתתו .עגר רוע < .תיפוחלשב /ילוכ חפנתמו ימטוח

 לכ/ הפי ו םינגנמה | םיחתופ .ירשָאל ,הלורג הוחת הפרחהו |
2 

 ,הלודגה

 עבצא ןימאמה הארו ונחיאל בשש הלוחה .תאופרב םג וכ חח

 18 : = םלועה <

 תא םירמ :ינא . תובצע ךותל לפונו בישקמו .דמוע ,קתחשמ להקה
 השוע , המותכה התחפטמבו רזה השובלמב ימא תא האורו ישאר
 +, + תוכבל לרחת יתמיא ,םיעדוי םכניא ייכו ! הכוב :הלש תא איח

| 3% ." 

 .קרמיינ דוד ר"ד 'פורפ

 | היפוסוליפה .תודוסי

 .ינפה הדגקו יבר
 (ךשמה--י2)

 . תיִרוטסיה-תיזיפטִמַה םֶלועְה תפקשה

 0 < רקחמה - שרח ןוננפל | ונחנא םיאב רומאה ןמ
 "  םהייחב םלועהל :הולא לש ישעמה םחיה רקחמ ,ישארה ירסומה

 .רתויו קימע רתוי שדח ןונגסב :ונל ןבוי .ןורתפה םגו ,דיחיו .יוג לש
 \ ,ףיקמ

 ,םלועב .תיהלאה הרוצה לש הרשי העפשה התיה אלמלא
 ! םוש ןאכ היה אל זא יכ ,םלועב ה חג ש ה  התיה אלמלא .רמולכ
 תאצותכ תוערואמה .ץורמ תא גישהל ונייה םילוכי זא ,ללכ .רקחמ
 אוהשכ ,עבטה קוח ,(טלחומה חרכהה ןבומב) דבלב יעבטה קלחה
 : ללכ הקחמ םיש וב ןיא ,תישארב תאירב תאצוה ותויהב ,ומצעל
 ,הולא לש יזיפט מהופהי תרלות אוה עבטה קוח
 ןאב שי םימעפלש = ,היולגה  הדבועה קר ;ילוי הה  דוסול

 ,קוח לש וחרב לע הערכהו םייעבטה  תוערואמה ץורמב הערפה
 הדיחה .התוא ונל איה .הדחש איה תאזה הרבועה קר -- ' ,עבטה

 = וולה רשאו | ,םינשב םיפלא הז םראה למע הב רשא
 ויה םילינה .םיראתה  רקחמ : ךותמ הנורתפ תא אצמל לרתשמ
 =יזיפממה םחיהל  ת ר ג  ת מ הרומאה תיהלאה הערכההש , בושחל
 ןאכמו ,עבטה קוחב םיאור ונחנא ותרלות תא רשא .הולא לש

 .'קוחל תר תר ס החגשהה םא . המותפ הדוחל ,השק רקחמל םוקמ
 "תולא ירהו  ,קספנו ךלוה הולא לש יזיפטמה וסחי ירה  ,עבמה
 ,תונוש תולועפ איצממה ,אצמנ יכ  ,ומצעב אוה .הנתשמו ךלוה
 '."הדמ לא הדממ .אוה הנתשמ, םא אלא ןכ תושעל ול רשפאדיא
 :,יעבטה .קוחה .ץורממ היטנ לכב םיאצומ ונא הזה .ןיממ תונתשה
 ערואמ הזיאב וא ,ףוס םי = תעירקכ ,לודנ סנ הזיאב םינד ונאש ןיב
 < = םיאפורה לש םחרכ :לע .וילחמ םקה םדאכ ,םוי םוי ישעממ לק
 ןאכ שיש אלא = ,ּףתימל וניד .רזנ תא ואיצוה .תבכש  ,םידמולמה
 . וולחמ םקה הלוחה ןודנב = . הלאה םינודנה = ינש> ]יב עודי .לדבה
 העלבתהש םתמכח תא ךכ רחא ולגי  םיאפורהש ,רבדה בורק
 טרפהש אלא ,ללכ תועטל הלולע  הניאש הילע  וריעיו  םרוקמ
 :,דחוימ .ערואמ הזיא עריא םיתניבש םושמ ,ללכה | ןמ :אצוי הזה
 .עירכה .אוהו = ,ןובשחב ואיבהל היה רשפא:יאש  ,ימואתפ ערואמ
 ךותל רחוימ ערואמ ןתוא איפיא- םיסינכמ .םיאפורה ,הלוחה תבוטל
 ' קספנה ,עבמה רדפ תא הזב םיריזחמו תויעבטה .תובסה תלשלש
 ,  ןאכ  ;ףוס = םי תעירקל עגונב ןכ :אל םלואו .ונשויל , ןיע תיארמל
 / /יעדמ .םדא םושו ,יעבמה קוחה תקספה \ רתויב איה היולגו הלודג
 ,ותתמאב .אוה הדומ א ,הזה ןויזחה תא ראבל הסני אל  תמאב
 .לרבהב .הדומ וניא יתמאה ןימאמה .םנמא .  יעבטה קוחהל .םכסהב
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 םוקמב :אקוד ערוא .דחוימה ערואמה ותואש ,הרבועהב .--- םוהלא
 אלא .םהל הכירצ .התיה האופרהש , תוערואמה תופרמצהבו העשבו
 וכותמו ,השיחכהל ןיאש .אוה תישממ הרבוע .הז לדבה זיכבש
 .ונרקחמ ןורתפ לא שרח ןונגס ךרה .םיאב ונחנא

 היולג .רתויה הקספהה םהש : ,םילודגה םיסנהש ,וניאר הנה
 רמוח יקלח תנכהב יונש אלא :םניא ,תויעבמה  תובסה תלשלשב

 דא תמאבש ,עבמ ה תונויזת מ רחא -- רמולכ ,םיעודי
 םיכירצ כו . עבטה .קוח תא  םירתוס םהש ,םהילע רמאל רשפא
 הסינכמ החגשההש ,םידחוימה תוערואמה םתוא .םג גישהל .ונחנא
 תניחבב ,תויעבטה .תובסה תלשלש לש היתוילוח .ךותב העילבמו
 םשכו .םיעודי .רמוח יקלחב הנכהה לש \ התונתשה < תורלות
 םהש םושמ ,הולא .לש ותלועפב  יונש םיבייחמ  םניא  םיסנהש
 תאירבב 'הלגתמה המצע ה לוע פה תרמ התו א תודלות

 ונולע .ןכ ,חכבש ילויהב .תוחוצ רוצל .הלועפה רמולכ ,תישארב | <>
 העירכמ הולא .לש הרשיה ותלועפ .ללכב החנשהה ןינע .תא גישהל =

 התואב יללכְה עבטה קוחמ .היטנב תוערואמה ךלהמ תא דימת'
 - -םיסנ תישעבו .תישארב :תאירבב יולג דול. האבש ,המצָע .הרמ

 םוש ךל ןיא .רמוחה תנכהב םילגוסמ םייונש תאצמה ידי.לע רמולכ =
 -יאש ,הירומסההו עבטה יבחר לכב הרקמ וא ןוסא םוש ,ערואמ
 תנכהב יונש הויא לע ודימעהל םיחרכומ ונא יאש םג וא ,רשפא
 וא ,רבדמב ראב .יא הברעב ץע אוה ןודגה דמוחה קלחש ןיב ,רמוח
 םייונשהש ןיב ..םדא .הזיא לש ושארב חומ וא ובלב : םד אוהש
 -יאש ןיב ,תויעבטה  תובסה  תלשלשב םעילבהל ךשפא הלאה
 תודלות .םהש ,אוה .םהבש הושה רצה -- ,םעילבהל רשפא
 , םלועה לש .הרוצה דוסי תניחבב הולא לש ותלועפ

 הקומע .רתוי .הנבה ירי .םיאב ונא  תאוה הפקשהה ךותמ | =
 ךשמה אלא  הניא .החגשה ,יולה לש ותטישב החנשהה גשומ לש

 ,אופיא .יולג ...עבמה  ץורמ . ךותב: תיהלאה = האירבה תלועפ =
 איהש ןיב .תואלפנו םיסנב יולג .ידיל האב איהש ןיב ,החנשההש =
 ,תויעבטה תובסה תלשלש לש היתוילוח .ןיב התעפשה תא .העילבמ

 לש .יזיפטמה סחיה תא םינפ .םושב  העירפמ הניאו תרתוס הניא
 . תיחלאה .הלועפה תרמב יונש םוש | ןאכ .ןיא .  ותלוזל הולא = =
 םוש ול ןיאש הקר .האירב איה איה החנשה :רוצקב .

 ןינע .אוה - האירבה ,וליבשב | ,ללכו ללב יחלאה ןינעהב .קלח =
 ,תואיצמב ונשי .ללכב .םא ,הזכ םדא םגו) ר בע ב רמגנו םלשנש \
 םידמועה ,םירחאל ויסחי ידי לע החנשהה תעפשהב אוה ףתתשמ

 תומוא ,םילענה הרוצ ילעבל .(יחלאה ןינעה  תעפשה תחת
 יהלאה .ןינעה .לש ותולגתה .. רבעב הרמגנ א ל האירבה ,םידיחיו
 רוצל .תדמתמ הלועפ ,תידימת האיר ב חמיקמ תומדא ילע
 ותוא .תופחודו . תוכלוהה = תונכהב = וניכתל ידכ | רמחב תורוצ
 5ע ,  הירוטסיההו .עבטה ,םלוסב * ויתובלש לכ .ךרר הלעמ .הלעמ
 רשא .,ויריחב .תבוטל םלועה תא .הולא | גיהנמ תאז ותלועפ ירי
 פש | ותנכהל \ ולכ ישונאה | ןימה לכ דיתעב אשנתי .םדי לע
 םלוע .יאב לכ תא . .תללוכ תידימתה האירבה היה זאו ,לארשי
 תילכתה תעש היחי הזה ריתעה < .ללכה מ  אצוי .םוש .ילב =
 -והו. עבט  ,הירוטסיהו .עבט לש םתורחאתה תעש :הלודגה =

 וב רשא ,רוקמה םוקמ אוה הת .דחא ויהי הירומס <
 םיראתה . .רקחמב | ונונגסמ יולה לש תירוטסיהה .ותפקשה תעבונ |

 ! + ונורתפו
 יולג יריל האבה החגשהה התוא רוחיב  ,החנשה ,םנמא :
 ןיירעש ןפואב ,יח ל א ןו'צ ך לע הרומ ,םילודג תואלפנו םיסנב

 העונת ה .גשומב רושק ןוצרה גשומ ןה :הלאשל םוקמ .ןאכ שי -
 ' לחבה םוש ןאכ ןיאש ,ותער לע .רמוע יולה לבא .תונ תשההו -

 :היפה ..החנשהה ..לש וז: ןיבו .הישארב - תאירבב הלועפה תדמ ןיב
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 במ ןוי לג < םלועה <

 האדוה--םלועה. תא .ארבש אצמנ םש שיש = ,הרומה * ףופול
 ףותמ יגולומסוקה . תפומה ייפ. לע הל .וסנאל רשפאש תחרכומ
 הנקסמה ןמ םלמהל .1ל רשפא יא- -לגלגה . לש .תידימתה .העונתה
 ּותלועפ תא ךישמהל חכה וב שי ומצעב הוה .דוטיהש ,תונויגהה
 דוסיה .ותוא  ..םיסנהיסנ  .םהידו = לע. תושעלו .רמחב תורוצ .רוצל
 רויטצמ .ריואה םש, ,תישארב תאירבב רמחב תורוצ רצש ,ומצע
 ארק ,תוחולב תורח רייטצמ בתכמה םשו .םירבְרה תרשעב .עמשב
 ךנהש רוע לכ  ,יהצרת ..רשאכ וא הבר |. וא ."ץפח, התא .ותוא
 םלועה לש  ידיחיה .הרוצה דופי אוה אוהה 'םצעהש .,עדויו .ריכמ
 ,.('1 ,בימ). הירוטסיהו עבטב

 םג יולה :תטישב םיראתה .תרות תעצה תא ונמלשה .הזב
 םש ורמאנש םירבדהש  הדמב = ,(ד .רמאמב) ינשה :חוכוה .ךותמ
 רקחמב = יולה :.לש \ תיפוסול יפה הפקשהה לא / םיכייש
 ,האובנה תרות ל רתוי :ךייש ראשהש דועב ,םי ראתה
 אלש רשפא יא תחא הרעה :רוע קר .,יולה תטישל תרחוימה
 ירמגל ותא .השדח = הניא יולה לש :תאז ותרעה ..ןאכב חהריבוהל
 הריאמ איה .יולה לש ונונגפב לבא ,(םיסנ וניבר .הזב ומרק רבכ)
 םש רבד לע ,הלענ :ןפואב = ותטיש לש יזופממה .הדוסי  ןכות תא
 םשח ךותמ ויתויתוא תא :ונחנא םיאלממ םאש :,יולה .ריעמ. שרופמה
 םשה = םג .ןכו ,שרופמה :םש לובגב אוה הוה םשח םג :יכ) היהא
 = ₪80 'ע .,'ג ,דימ) ריעמ .יולהו .ייוהא תויתואה ונל שי זא ,(הי
 ינפמ = ,תורבדמה 'םה ול תורחוימה = תויתואה -.תלעמ ךא, 1
 ןיאש .תויתואה לכ. תּואְרַה ה תלע םה רשא ,י"והא  תויתוא .םהש
 ,הלא חכ ,אצמת אלש :(דוע  לכ5) .רועב תויתואהמ .תואב םירברמ
 ,רייויל רבשהו ו"אול . ץומקהו ,א"ההו ף"לאל אחתפה ::.רמול הצור
 לש ופחי :"תופונכ תויתואה ראשו תוחורכ המהו
 ,תויתואה ראשל העונתה תויתוא לש הז .אוה ילויההל יהלאה םצעה
 תניחבב  ,תונושארהש ,ילויהה רמ חה םה תונורחאה ולא יכ
 ..תישממ היוה יריל ןאיבמו תורוצ .ןהב  תורצ ,הרוצה רוסי

 לש .היפוסוליפה תודוסי .רבד לע .ותעצה תא םימיסמ .ונא
 םיראתה / רקחמל : .יולה .ןתנש קיודמה | ןונגסהש ,ונרמאב יולה
 תבישי .לש לודגה הקלח אוה ,רבדבש .ירפומה ןבומב :ונורתפו
 תבישימ םיפוסוליפה ..לארשיב םיראתה רקחמ תוחתפתהב לוריבג
 תא וחונהו  יזיפטמה םחיה רקחמל םחכ לכ תא ושידקה לוריבג
 קבאתה = לוריבג  םגו .רקחמה לש ירסומה ונבוממ תצקמב םדי
 לבא | .רבלב | יופטמה | רקחמה | םע קר | .לולכ טעמכ
 קיחרה | ,לוריבג ..תטיש לש | היתונקסמ ףופל | דרי  .יולה
 לא .ונתוננובתה לכ תא ךשמו .,חוכוה ךותמ .יזיפטמה רקחמה תא
 ם*במרהל םקמ היה הו .רבדבש  ירפומה | רקחמה לא
 'רשא ,יזיפממה .רקחמה לש שדח חוכוב םנכנ אוה :וב רדגתהל
 ,אושל םחכ תא וילא וסנ הידעס תבישיב וחומדקש םיפוטוליפה
 תפקשה | ךותמ .יזיפטמה רקחמה | ןורתפ .אצמ רשא | יִרחאו
 ירסומה  .רקחמה ןונגס תא םג אוצמל וריב התלע .הירעס תבישי
 ,ותבישי תפקשהל רחוימה ונורתפו

 .תיללכ הרעה
 (יערהעלנעטובירטטא .רער עטכישעג, .:.ורפסב) .מ פ ויק .ד"רה

 העתו  ךולה - ךלה = יולה תטישב .םיראתה * תרות תא ועיצהב
 ויתורבסש דע = ,ךכ לכ .הלודנ .הדמב םיבושח רתויה םינינעב
 הרויה .חוכול השורה : םוקמהו מזה תרמב .םיוש םניא וישורפו
 ,ךוראה .ורמאמבש  ,הרבועה תא .ריכזהל יד .,.םירבהה .יטרפ ךוהל
 תא אל  אצמנ אל יולה .לש םיראתה לע .,םידומע ר"לק לעב
 ,הרוצה דוס י תניחבב תולא ::יולה תטיש לש ירקעה ןויערהו
 ל אל רבד .אל- -,חנ כהה לש וז ,ולש הישארה הפקשהה .תא אלו
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 ךיא :,הדיח אלא וז ןיא .,תמאב 1לק זמר אל ףא ,רבד .יצח
 לש  ותאצרה לבא .ןינעה  ןמ .םלעתי הז רברש ,היה רשפא
 ,איה המותס הדיח ןכ הנה . הלאכ .תודיחב איה .הרישע ןאמפיוק
 ןאכב םירודסה ,יולה ירבד תא ךותחל ,הככ לע ןאמפיוק האר המ

 לש םינימ ינש ןיב םקלחלו תוכיתח תוכיתח ,יתטיש רדסב
 לכב טעמכ אצמש  ,אוה ןימאמ ןאמפיוק : רמולכ , םיראתה תרות
 תרוה 5ש םינוש םינימ ינש םידוהיה םיפוסוליפה לש םהירפס
 ארק אל ומצעב .ק) "יפוסולפ"יא ,---ינשהו 'יפוסולפ, דחאה ,םיראתה
 ירבדב דופי םוש ול ןיא .הזה קוליחה ,(דחוימ םש םוש ינשה ןימל
 לש  ותטיש תאצרהב םלואו ,לארשי | יפופוליפמ ףוסוליפ םושי
 ,תצקמב .הרתי הרמב .הרושה תא הזה קוליחה לקלק יולה
 ךותמ ןאמפיוק לש ותועט רוקמ תא תולגל ונחנא םילוכי ,םנמא
 לש םיראתה תרות תא  עיצהל ואובב :ול הרקש חלצומהיא הרקמ
 יולה לש וסחי ב ןאמפיוק א צמ ש הא יצ מה ל--יתנוכ . יולה
 היה אל. ןאמפיוק .ילאואנל א רמחוב א יברעה ףוסוליפהל

 לע העפשה וזיא ול התיה = ילאזאגש ,האר וא  הֶלגש ןושארה
 רפסל ותמדקהב) רגנו לש האר  רבכ הזה . .סחיה תא .,יולה
 שיש יללכח יפואה יפלו ,(ויכ  'ע ,ובלא  ףסוי 'ר לש םירקעה
 ,ךרוצה תא שיגרה אוהש ,ןיבהל ונייה םוליכי ןאמפיוק לש ורפסל
 ילושב . הכורא הרעהב הילע רבדלו וז העפשה לע םירבר ביחרהל \

 ,רבדב קפס ןיא ,תמאב ..דבלב הזב קפתסה אל אוה לבא . ףדה
 יכ- ..ןאמפיוק לש ורכועב  התיה : רענניזעלש לש הרעה התואש
 תררל .וירפסב םוקמ \ םושב  ןאמפיוק לש :וכרד וז ןיא םנמא םא
 יולה לש ותטיש דופי אלה ,םינודנח םירקחמה לש םנכת קמועל
 רשפא יאש ,ךכ לכ ריהבו רורב = ןפואב ורפסב  אוה * ןננופמ
 תא עיצהל הסנש ןושארה) ןאמפיוק לובי = דציכ = ,ןיבהל היה

 אלול ,החוכנ =: תוארל .ילבל | (יתמיש ןפואב | יולה | ירבד

 ורפסב תומוקמ  הזיאב יולה | ירברש ,רגניזלש לש ותרעה

 ירבדל = םנונגפב | םימוד ירזוכה
 תא האר ןאמפיוק . העות | ותוא  הכילוה ,"םיפוסוליפה : תלפה,
 ילגר תא תתבל ךלוה יכנא הז המל ןכ םא : הילע לפנו האיצמה
 לש ורפס ךרדו יולחל ומדקש  םידוהיה םיפוסוליפה  ירפס ךרד
 ויתונויער, תא .חקל . יולהש  ,רברה יולג .ירה 4 ומצעב יולה
 רשפא:יא תמאבש .רחאמו >,.ילאזאג \ לש = וחפס . ךותמ "םיישארה
 לש .םוישארה ויתונויערמ .דחא :ןויער :ףא :ילאואנ .ירפסב אוצמל
 ל ןיב הלירבמ . הציחמל היה  ילאזאג \ ירה = ,ירזוכה רפס
 ,רחאה חותפה ןולחהו ,ומתסנ תונולחה לכ . יולה לש ותטישו
 ל היה .דמועו .עובצ ,ילאזאגל יולה לש וסוחי ךותל הפוצה
 דיא רבכו , םיישארה ויתונויערב ילאזאגב יולת .יולהש ,תמדקומה
 ןויער הזיא יולה לש ורפסב .אוצמל .ןאמפיוקל ול .היה רשפא
 . ילאזאנ לצא םג אצמנ וניאש בושה

 (. אובי .רוע)

 ו
 יש -

 ורפסב תומוקמ הזיאב ילאזאג

 .ופול .ר

 .הָיְלַיִאְּב םיִרּוהְיַה יִריעִצ לש הָדיִעַוה
 ,,8 86 ((ו8ם \ ירוהיה  ןועובשה .סופדה | םידחא | םיחהי  ינפל

 ,םירוהוה ירועצל זורכ = , תוילגרמ ר"רה .י"ע יצנרופב  רסונש = 1878011106 =
 ינונע לע  רבודי חב .רשא , הריעול ופסאי 'יב , לארשי ישרקל ןיידע .םונמאנה

 + הילטיאב :תורהיה

 ועיבה רשא ,הילטיא .ירע לכמ םיריעצ = תואמ ונענ הזה ארוקה לוקל
 תאו תובא .השוריל םתבהא תא  ךומאה ןוהעה | תכרעמל | םידחוימ םיבתכמב
 הנושארה הריעוהו ו רבדח .אצי .הגהו .,.היהתו .םוקת .הריעוה .יכ , ו

 לו < םלועה <

 יט--'ז) .םימי השלש הכראו  יצנרופב חתוה : הילטיאב | םורוהיה ירועצ לש
 . (ןישחב

 תונויצה  לעו .הולטיאב  תודהיה | .תיחתל הדיעוה לש הכרע לע
 וכתכממ דחאב תוטרפב | רבדא , םוחוכוה ןמ תצקב התלגשש ,הרזומה
 הריעוה לש הישעמ םצע תא קר "םלועה,  יארוקל רסומ יגא םעפה ,םיאבה
 ,.יסקנפמ תוחוקלה , תורצק  תומישר ו"פע

 . םירחצה םדוק , ןושחב 'ז

 םידוהוה יריעצ לש הנושארה הריעוה החתפנ רקבב סויה
 ,אמור =, ונאליממ .םיריצ הברה ואב הרועוה לא
 יצנוריפמ ברה  םג הב םיפתתשמ : 'וכ| האוצינוו
 + דועו , יצניפ 'פורפה , תויח .פ"צ

 :רמוא .אוה  .,וטארפ דוד ר"רה אשונ החיתפה םואנ תא

 םובר .וקחצ הריעול הילטואב לארשי יריעצ תא ארקל הבשחמה הנושאר ונבלב
 + תודְחיה פע רוע םהל ןיא רבד הילטואב םיריעצה יכ םרמאב | ונל ונירבחמ
 ותכשחמל וקחצש וללה אלא ונא אל יב , הדיעמו המצע .הדיעוה האב הנהו
 ונחנא  .םשפנ תאשמ איה תודהיהש | , םירועצ הילטיאב שי דוע יכ  ,ועט
 תודהיה לש המלוע םווב תודמיעה ,תולאשב לפטל תנמ לע הפ ונפסאנ
 ,י'תוקנ .,ןנוהתפל המ רבד תושעל ונדיב היהת םא תיארלו ,  תיקלטואה
 בושהל לחת איהש ,תובושח הנייהת הריעוה לש תוישעמה תואצותהש
 בושל .םיצור םירכעה םיריעצה ונחנא .הדובכ תא תדרויה חיקלטיאה תודהיל
 . .ונל הרבא רשא ונשפנ תא אוצמלו שקכלו

 תו ּוהחמש תא עיבמ .אוהו תוילגרמ ר"רה המבה לע הלוע וירחא
 אוה .שידקה םהלש , םילאיריאה רעב תמחלמ םשל םיפסאג לארשו"ורועצ תא
 תמואה לש. הריציה חכ םלועל איכהש המ לכ לע ,ןיתוחכ לכ תא , םאונה
 גז תיחצנ תומלע . רחאכ אוה ריעצו ןקז ונמע , תומלעה םתוח עובט תירכעה
 םיקיזחמל :איה םייח ץעש | , השמ .תרותמ ,יניס רהמ  ?ונל האב איה ןכיהמ
 ,תומל .הטונ תורהיה יב ,הילטיאב הפ דוחיב , וכבשה ןנתאמ םיבר ', הב
 ילאידיא  תארקל .שדחמ  םיקפוד ונריעצ תובל תא םיאוה ונאש העשב לבא
 םואלמתמ , וניתוחכ לכ תא וושרקח הלא םילאיריאל רשא , ןנא ירה , לארשי
 ! .- הוקתו החמש

 תורדתסהה םשב רפדמ האוציניומ (8ו118ז8) ם א ל 1 ס ןיד-ךרועה
 תדיעול םתכרב תא איבהל םתבוחל םיבשוח םינויצה . תיקלטיאה תינויצח
 ןתמהו-אשמח קחרוה הדיעוה לש הטרגורפה ךותמש י"פעא , לארשי-ּוריעצ
 םידוהיה ינינעב לפטל = חכירצ , םאוגה רמוא ,הדיעוה | .תונויצה רד'ע
 םירוה יה |. פילופירטב רותיבו .חרזמה-תוצראב םיבשויה ,  "םוקלטיא,ה
 והב םדיבש המ לכ םישוע ,םיזנכש אה דוחיב ,םירוה
 תימואלה ונתפש תא, ולאה םיקלטיאה יפמ חיכשהל
 הז אה "?ונתדיעול הז ןינע המ, :םרכעה לכמ תואירק) .תיקלטיא ה

 ,("+ תונויצ איה וז םאה "+ ינויצ אוה

 + הילמוא ב
 / ונרווול , האורפ , הנוקנא

 'פורפה , תוילגרמ ר"דה

 םירברב אב רככ יב ,םאלוס רמל .הנוע תוולגרמ ר'ד ברה

 , המחלמה רמגת. רשא רע .תוכחל .ךירצ ..םולכ תושעל דוע .ןיא .וישכע

 ךרוע > ,ינארופ ורלא  רפוסה | ארוק הזה "יטוירטפה,, חוכוה .ירחא
 ה קי טגולופ א,ה | ד'ע  ותאצרה תא - ,'804/1ןו8מ8 1/108]03786,-ה
 םושנא תוצמ, התיה ,הצרמה רמוא ,הנשיה הקיטגולופאה ,'ה ש דח ה
 לש .תופרחה  דגנ לארשי לש םדובכ לע ןגהל קר החצר איה ,"הדמולמ

 הקיטגולופא ,"תולעפתהה לש הקיטגולופא, היהת השרחה .הקיטגולופאה , םווגה
 ףירצ ..טנמרפמטו  תובחלתה ךותמ פא יכ , תערהילוקשו ןויגה ךותמ קר אל
 ,"ונא .ונלוכ, וננה ןנחנא יכ ,"ונבל לככ, םידוהי ןגנה ונחנאש ,  לכל תוארהל

 ,ומואל .ץובקמ וליפא רתוי , תדמ רחוי איה , דבלב תד קר הנוא תורחיהש יפל
 הריצו = תוהצנה םג  .םישדח םוכרע קספה ילב רצויה ,יח ח .ח ב איה תודהיה
 קר אלו . יודרונ רמאש ומכ , ונמצעמ םצעו ונרשבמ איה רשב . איה תורבע
 םכותב רשא | ,םימעהל | םיאיכנ ונחנא ןנתנ תולגב םג םא יכ לארשי-ץראב
 םיוה .ימצ עה ירבעה תורה דילוה לפלו סקרמ תא םג ,!םיבשוי ונא

 רגנכו = ,נחנא = זגארב רשא =[ הלורגה תא .ונתאמ תחקל
 \ םחלהל |

 .,רמא רשא  ונארופ ירבד רגנכ התומו המבה לע הלוע  תויח 'פורפה

/ 

 ' םיבייח ונא הז

 / .הֶרלונשכ

 ,אישנ םע
 לבא -, םילופורט = ידוהיל = תונחורו .תירמוח הרזע תאבה ר"ע .תימורה הלהקה



 הש

 הֶריצי לבא , תורצנה איח .תירבע .הריצי םנטא ., ונחרות איה .תורצנה תרות יב =
 : + ינארוס ירבד .רגנכ החומ .תוולגרמ = רידה .םג . תיגולותפ

7 

 .םירהצה רחא ןושחב 'ז
 (0060 2806) יצפ ורוא ר"דה בשוו שארב . הינשה הבישיה  תחתפנ

 . הנוקנאמ
 ת דה, לע הצרמ  יצנריפמ .(/101[801) יציפיצאפ * וסנופלא .ןיר=ךרועה

 תדמוע ,הצרמה רמוא  ,תתיקלטיאה תורהיה ."תויש עמה תרווצ מהן
 קר אל םינורחאה וצר הילטיא ידוהיל  תויבז:יווש ןתמ ימיב .  רבשמ תעשב
 הז לבא | , תדחוימה תונחורה םתרוצמ רטפהל םג אלא ירמח  רורחשב תוכול

 רתוי וא --- ,םידוהיה , תירכע היחת ינמיס הילטיאב \ ונחנא םיאור "המ :ןמז
 רמא רשא תא  םיניבמ םיליחתמ םה ,  םתומצעל םיבש --- ,  םוריעצה  ןוכנ
 ותומצעל בשה יתמאה) ידוהיה , המזא קר וא תד קר וניא תורהיהש , ינארוס
 םידותעה .תורודה תא דוחיבו ,ול ומדקש תורורה לכ תא חכב וברקב שח
 +ריתעה םע רכעה תא תרשקמה הילוחכ ןמצע תא שח אוה * . ןירחא אובל
 לש התמח לעו הפא לע הזה לודגה חכה לכ תא ירוהיהל 1ל ןתנ חמ וא ימ\
 המכ רע ,םאונה רמוא ,הזחא ירשבמ  .הרותה איה אלה ?הבוראה תולגה

 . עירבמו קוח םשור * וולע תושעלו ירוהיה לע עיפשהל החע םג ונתרות הלכי < "
 יתייה רומג טסיאיטא , תדו הנומא לכ יל הרז התיה הוסנטגב .רימלת יתויהשב ;

 התנשו תוגויצה האכ הנהו .ןירותפמה ילעב לע יתֶחפסנ יתלדגשכ ,זא
 יתאצמ םרט דוע תונוצבנ םג לכא .,תודהיה לע יטבמ תא ירמגל

 יתושי .תא הוריו עיבשי רשא רבד הזיאל יתייה ךירצ = , רומג * שפנ:קופס
 , ךינתה תא יתחתפ זחא םעפ . יל רפח רשא תא יתאצמ ךוא וארו .. תדחוימה
 תשרפב יתחתפש  ,ינמורמכ . וב ארוק .יתלחתהו ,  םותח רפס זא דע יל היהש

 השקב רשא תא יתאצמ זא *, "ינא שודק יכ  ,דיהת םושודק,ב יתמייסו ךל ךל | =
 ןופיטוטורפ ,ה אוה "שורק,ה . םוגרתל הנתינ אלש חלמ יהוז "שודק,ה .ישפנ | >

 הוקזחו הוללוחש תומצע , ותומצע לב תא וברקב שחש הז :אוה = , ?םלועה לש.( '
 תא וברקב שוחל לוכיש הז אוה 'שורק,ה * ,םוינחור םיוח לש :תורוד תואמ =

 םושמ , לארשי יהלא , וניהלא קר אוה "שורק, ךכיפל .רחאכ דיתעהו 'רבעה
 יתעגהשב , "היהא רשא היהא, : ומש הזו ,םלועה דעו םלועה ןמ ,יחצנ אוהש

 ,ירוהיה = , ורוב .ןיתובא ישעמ ויהיש ךירצ :ירוהיהש = , יתוניבה וו הרכהל ==
 לע תודיעמ ןהש | ,תווצמה לכ תא םויקל כ"א ךירצ = , ידוהי תויהל. הצורה
 : + דיתעה תא תורישכמו רבעה

 ינוצה ןותעה לש ורפופ ,אמורמ '(086 ץ6)  ליא וגוא רט

 םרוקה  םאונה יכ ריכזמ , יטסאירטב אצויה 11 = 10'001ע6- 11100]18780*
 ,םאונה ,אוה ןיאו ,  תודהיהל ותוא הריזחה תונויצהש ומואנב םיעטה יצופוצפ |

 מ"ומה תא הריעוה תמרגורפ תאמ הריעוה יכרוע וקיחרה עודמ , ןיכהל  לומו
 ירועצ לע ךכ לכ הלודג העפשה :העיפשהש | ,וו \ העונת לע :ןתונויצה רע -

 שי הילטיאב םא ! . םלובגל םידבוא םינב הברה .הבושהו תוצראה לכב לארשי
 םיעדוי = םניא = הולטיא" ידוהיש ינפמ םא יכ , תאז ןיא אלה םיטעמ .םונזיצ קר
 וניארשכ , הנושארה הבישיב ,םויה  רוחיב .ונרמע וז תמא לע .תונויצ וז המ"

 לע .רורב  .גשומ .םהל ןוא םמצע תוקלטיאה תינויצה תוררתסהה ילהנמ םגש

 ונתעונת ר'ע םיתוכו המרגורפב :עומקל הדיעוה יכרוע ויה םֶובייח , תזנויצה <
 יכרוע תגהנה > דגנ זע לכב תוחמל ,ינויצ תבוח , וז .איה  יתבוחו , תימואלה
 .\הריעוח

 חברהש רבהה  תמא :םנמא :יכ ., ויש רמל . בישמ  ם א לו ₪ ןיד-ךרועה
 ינויצמ םיכרש  ,הזה .רבדה םג ןוכנ תמא ; תונויצה חכב  תודהיהל ובש  םירועצ
 ,.תודוהל .אוה ךירצ לבא . תיתמאה תונויצה תא וגישה אל | ןוידע הילטיא
 ,תונויצה .לע רתויב "לוהב וגיא, (! תיקלטיאה תוררתסחה ילהנטמ דחא) אוהש

 לרבה שיו ונא "םיקלטיא, ונחנא =, () הילטיא ידוהיל הנכס הב שוש ינפמ | <
 .ונל תנכוסמ .(!) תיזנכשא העונת איהש תונויצהו , םידוהיה ראש ןיבו :וניניב לודג |

 , הוה ."ינויצה,, ירבד דגנ םיחומ , םינויצה רוחיבו ,  םיפסאנר ןמ םיבר)
 םנ לבא . הבושיה \ תא .קיספהל ךווצ האור ר''ויה .י5 רע לדגו - ךלוה .ןואשה |

 תא  ראבל םותימאה ; םינווצהל הפ ןוחתפ םינתונ : ןיא הז טנדיצניא ירחא
 5 ,.(תונויצה לש התוחמ =

 . םירהצה םדוק. , ןושחב 'ח
 ./יצפ .א  ה"דה .בשוו שארב :, תושילשה .הבישיה . תחתפנ 8

 האודפמ ([כז. ₪60. 070 00 וגרופרומ ודראגרוא ר"'דה
 הלאה תודוגאה . 0 0 וו תורוגאה .ד"'ע .ותאצרה תא :ארוק

 י 7 .

 תחא הדוגא קר תמיקתמ וישכעש :, ינמודמב) : הילטיאמ תורחא םירעב ודסונ
 ינארוס .ורלא- לש  םתולדתשה | חכבו | תינויצה  .העונתה  ילגרל = /(| האודפב
 העודי ולב : יכ וחבוג  ,םשפנ תאשמ :איה .תורהיהש | ,;םידסימה -. ומצע םאונהו
 ינמיס :תואהל .תוחהיה- לכות. .אל 'תוירבעה = תוברתהו .הירוטסיהה לש תקפסמ
 תכרוע התרטמ תא גושה ןעמל + העיממה םֶרז 4 דעב רוצעלו הילטיאב הכרב
 תוברתהו הירוטפיהה ד"ע םיצרמ ןהבש , תופפא | עובש עובש "הרוטלוקורפ,,ה
 ןושלל  םג הלומעת םישוע .הוהב תודחיה תולאשמ לע .םיחכותמו  תוירבעה
 הריעוה יכ. ,עיצמ .םאונה * .תוריעצו  םיריעצל  ברע-ירועש רוסי י"ע תירבעה
 , הלאכ-תודוגא .ןיידע םש ןואש , םירעהב >: ""הרומלוקורפ,, תודוגא .רסיל. טילחת
 חיגשי רשא ,.ןכרמ .השארב .רימעהלו תחא .תוררתסהל תודוגאה לב תא דגאלו
 + ןהישעמו תודוגאה לכ לע

 הצרמ (ז. טוממסש\ס .0(608880) וטופס אק וטריבמ וא ר"רה
 ,םיקלטיאה םידוהיה ונחא .הילטיאב לאר שי ימי ירכד רומל לע
 תאו ללכב םירוהיה ימי = ירבד תא רומלל--הלופכ הכוח וגל שי :,םאונה רמוא
 ,הנש םיפלאב | הז- הולטיאב םייח ונא-  .טרפב הילטיאב םירוחיה ימי .ירבד
 םתוח ונילע < ועיבטה' וז .ץראב  ,הקספה .ילב .טעמכ ,,הלאה םיכוראה םייחהו
 וגא םיבויח ךביפל . תוצראה ראש לש םידוהיה ןמ ונתוא לירבטה , דחוימ
 וגרעצל לבא + הדחוימה ונתומצע לע םיחחוימה וגימי ירבד רומל תרועב רוקחל
 תויקחה .הילמיאב םידוהיה תירוטפה הבתבנ םרט דוע
 םיעדוו םניאש , םירצונ י"ע ."ובתכנ ,  הזה ערמה "\הדשב .ונל .שוש , תוטעמה
 תורוקמה ןמ * הברהו) .הטעומ  העירי  קר-התוא :םיעדוי םהש וא ללכ תירבע
 .:הייולג .לכל .ונתומצע תא ןיבהל .םילוכו םניא .ץראל-ץוח ידוהיו ,(םה םיירבע
 בותכל .ךירצ ללכב: הילמיאב םידוהיה לש .הירוטסיהה תביתכל תשנל לכונ םרטב
 םירדוסמ םינביכראה ןיא םירע .הכרהב לבא .תודחוימה םירעה לש הירוטסיהה תא
 הירוטפיהה תר'קחל הרבח,,  דפותש םאונה עיצמ ךכיפל  .ללב
 םסרפל לרתשתו ונלש םיירוטסיהה תורצואה לע ןנת וז הרבחו , "תי דו הוה
 : תידוהיה .הירוטסיהה .עוצקמב  תוריקחהו תורוקמה תא  סופדב

 . םירהצה .רחא ., ןושחב 'ח
 . ינארוס .ודלא .רמ בשוי .שארב + תיעיברה הבישיה תחתפנ
 הפ ש ה, ד"ע הצרמ (0. ]גג \ץ(0₪ם)  םוטרא | והילא ר''דה

 תלשלש איה , פאונה רמוא , תירבעה תורפפה ."תוירבכ עה תורפפהו
 רכב םימעפ הברה . התע דעו :ך''נתה תרוצי ימימ תבשמנו  תבלוהש הכורא
 תוריצי ונתפשב דימת :רצי ונמע חור . רבשמ ד ע קר לבא , רבשמ דע האב
 הלוכ טעמכ התיה םיניבההימי  .ירוהי לש  םתורפס , םוקמהו .ןמזה יפל.., תושרח
 יפלא תויפב תרבורמ. ןושל  תויהל תירבעה הפשה הבש * םויה םגו , תירבע
 . תוצראה לכב םירוהיה תא רשקמה טוחה דימת ראשתו התיה וו הפש . םירלי
 םרוק ? םשאה יטב . דאמ דע .תירבעה הפשה דומל  תחפנו דרו הילמיאב לבא
 םיירבעה רפסה-יתבב .םג .. םהיתולהקל םתכוח תא םושוע םניאש ,'םינברהב לכ
 תא נחל םיעדויה * םירומ :ונל = םירסה * . לפט רבה = תירבעה = ןושלה התשענ
 הפשה תא" םדומל \ינפאב קר םיאינשמ -ונירומ . ןוגה = ירבע .ךונח .םידליה
 ברקב  .תוירבעה ..תורפסלו הפשל הלומעת תושע ןעמל ..ונידלי לע תירבעה
 םיירבעה םירפוסה .יכתכ רחבמ תא איצוהל םאונה עיצמ םירזאנה םידוהיה
 ףחכוי יב ,םירואנה תובל תא ונל שוכרל לכונ הז ןפואב . תיקלמיאל םימוגרתב
 בלב דלוי = ,תווקל שי." ,זאו . תימואלה  .ונתורפס איה :הרישע  המב/ תוארל
 . התורפס תא תעדלו .תירבעה .הפשה תא: דומלל ךרוצה ונירזאנ

 תודלות תיקלטיאב 'איצוהל | גטומ הז :ךרוצלש ,  בשוח תויח 'פורפה

 + תורבעה .תורפסה
 תטושב רבכ םושמתשמ וצניריפב הרות-רומלתב יכ , עידומ וטארפ ר"דה

 שמחשהל ןליתתי םירעה ראשב םג יכ | , הוקמ אוהו "תורכעב  תירכע,
 +\ז הטישב

 .םירהצה םרוק ,ןושחב 'ט
 + וטארפ רוה ר"רה בשוי שארב .תישימחה הכושיה תחתפנ

 + םוכולא = םימואנ | םומאוג = ןוא . תישעמ = הדובע לש וי .אוח .םויה
 : םיטילחמו  תומרוקה תואצרהה לע קר םיחכותמ

 ,(יצניריפ) .תויח 'פורפה :םורחבנ ";תירבעמ םימוגרתל היס ימוק רחבל (א

 ר"דה ,(אמור) .ןאמנזיא רמ , (הבונג) שרוה רמ ,.(יוקא) הגנילוטוא ןיד.ךרועה
 אמר ."ר"דהו .(יצנוריפ) = יציפיצאפ = ןיד:ךרועהו = ינארוס: :ודלא .רמ = , וטוסאק

 ..(תינולוב)
 , םורבעה רפסה-יתב בצמ תריקחל חופימוק החבל (ב

 0 םלוכ) .יציפוצאפ רה וטוסאק רידה , םוטרא ר"דה .: םירחכנ
 ייצנורופ %- םרקב .תורבעה -היוטלוקל הרוגא - ג



 היטנמג .יצנירופב רפול = עוצמ (9%. /0ו1640) = וטיוברוא ר"דה (ד

 תא םג ינלהה ימוחה סומסוציסאלקה םע דחו רומלל םיצורה ,  םירכעה םירענל
 + הבהלנ המכסה ךותמ תלנקתמ | העצהה | . "ירכעה סומפיציסאלקה,

 . "הילטיאב  םידוהיה = לש .הורוטסוהה .תריקחל. הרבח,, רטול (ה
 , תוילגרמ ר"רה | ,וטוסאק ר"רה ,  תויח 'פורפה : םירחבנ

 ..םוטרא ר"דהו ןטייברוא

 ירמוש, .תרבח יצנריפב דסול םיעיצמ  תוילגרמ  ר"דהו .ןאמנזיא רמ (1
 + תלבקתמ העצהה | . תבשה תא רומשל םיצורה | , םיריעצל רוזעל ידכ "תבש

 הריעוה לא ואב רשא םיריעצה לבש ,עיצמ  וסיונולובליטסאק ר"דה (ז

 , הבהלנ .המבסה  ךיתמ .תלבקתמ = העצההי .תחא - תירבע תורדתסהל ודגאתו
 + תועצהה ומת
 סבל עוצמ ינא .: רמואו ,יצגריפמ ברה ,תוילגרמ ר"דה הלוע המבה לע

 ויחי-ו דחא בלב דחו יתא .וארקו יכ , םימיל םירועצ רוע םניאש םופסאנה
 |םירבעה םיריעצה

 , הילטואב לארשי וריעצ לש הנושארה הדיעוה .תרגסנ וז האירק ךותמו

3 -- 
 .הָיִנִמְרְמ םיִבָתַכַמ

/ 

 סו, :הז רחא הזב ןילרבב רבעה עובשב ונל ויה םיכומ "םימו , ינש
 תורהיה לש תוחורההבצמ תא םינמפמ םהינשו ."םנאילאהי:םוי,ו "םידוהיה
 יפ לכ  תינמרג י'רוהי לש םסחי תא הארה ןושארה "ויה, .םונוש םידדצמ
 תוילגתהה יתש םלואו .םינפב ש המ לע רוא'הלת ינשהו ,ץוח
 ,טלחהב םילדבומ םילובג ןאכ ןיא .תמאבו = .ווב = וז ,תוקוברו תוזוחא וללה
 ןוערג דגנ המחלמ םשל תוחבה | פויג ,הומ הז  םיקנוי  םימוחתה אלא
 רוחאל םג אליממ ,הינמרג  ידוהיל ,םהל 'םרוג .תויחרזאהו תוינידמה םהיתויכז
 ,םינפבמ םייחה ךלהמ לע העיפשמ ,ץוח יפלכ הכורעה ,המחלמה ירחו ,תוחכה
 ארקיעמ האב ,הרבעש האמה ףוסב תוגמרגה תודהיה ברקב המקש ,תוררועתהה
 האב רככש | ןויכ אלא ,תומשיטנאה ילגרל --- ץוחה ןמ הפיהד ירי לע
 התרוצב תומשיטנאה תדירי םע וליפא רוע הקספ אל בוש | תוררועתהה
 תוררועתהה התוא הקיפסה  םיתנובש םושמ | ,תינקעצה . ,תיקושה | ,תוגומהה
 *, וחיכוי םירומאה "םימי,ה ינשו ..תובבלב עוכק םוקמ המצעל תונקל

 םידוהיה תירב , לש תיעיברה תיללכה הפסאה רמולכ  ,'םידוהיה=םוי,

 ר"דה

 .ןיבו וב ופתתשהש םישנאה רפסמב ןיב ול  םומרוקה לכ לע הלע ,"םונמרגה
 הכרעג ובש | ,"לֶטרְק , תוכלמה לש ןורמאיתה .וירחא ריאשהש יללכה םשורב
 הפמ אלמ היה ,(תיבה דעב רכש םוש החקל אל ןורטאיתה תורוקפ) הפסאה
 לכמ םוריצ תואמ שמהל בורק ,תונוולעה תועציה רע טקרפה ןמ ,הפ לא
 םישובל םלוב ,הפפאה לא ואב  םיתרוא תואמ שמחו ףלאכו הגודמה תוצק
 לש הירברו הילודגמ ויה = םיפסאנה ןיב .  חורה>תוררועתה םועיבמו = גח-ודגב
 ,תולודגה תוידוהיה תורבחה ישאה ,םש"יעורו םימבחו םירפומ ,תינמרגה תודהיה

 הפ .םינויצו םילרבול * ,םיפכודותרוא  ,תוגלפמהו תותכה לכמ םוגיהנמו :םינקטע
 המעטוה) התלגנ הזה םוקמב |. תוגלפמדירוגגלו  תועד:יקולחל םוקמ היה אל
 ,היתויכזו .הדובכ לע .הנוגמ איהשכ תונמרגה תודהה לש התודהחא
 םירברה לכמ .הלכ רעו לחהמ הפסאה ךלהמ לכב הררש המלש | הינומרה
 תרכהו םוימצעה תוחכה תעודי ,ץרמג ןוצר  ,תוררץמוא ופקשג ןאב ורמאנש

 ,הגירמה  תגהנה = דגנ .ורמאגש = ,םירביזה ויה = םיצרמנ . תושיררה לש ןהקרצ
 סחיב תאלממ הניאש ,םידוה י רות כב  םידוהיה לש םהותויכזמ תערוגה
 ןיד  ,םידמושמל ל תנתוגו .תירוסוה .הקוחה  יטפשמ תא  םירוהיל
 תמועל פג םיקרפל םא יכ ,םמעל םיגמאגה ,םידוהי תמועל קר אל המידק
 תשמתשמ איהו םידוהיה לש םהיתונורשכל הנירמה תגהנה איה הקוקז יכ ,םירצוג
 , םתרו םמע תא בוזעל םתוא האישמ איה הלחתמש אלא ,הבורמ הדמב םהב
 אלש ורמאנ תושרה יפלכ וללח הירגוטקה ירבד םלואו ,םירכשג םידגובה םיאצמנו
 ישארש י"פעא  ,הלשממה תאמ שיא .אב אל  הפפאה לא :םשאנה ינפב
 ףשא - םדוקה ןמ ; וישבע לש "םוי,ה .לרבג הזבו .הנמוה הל. וחלש :תיהבה

 0 לשמה ה החא  ףתתשה

 = דמוי, זא לח םֶרוקה  "םידוהיהיםוי, ירחא : + הז רבדב םעט :םינתונ שי <
 ל ולוטקה ."זכרמה, .ינותעו ,  הלשממה לש .החב:אב ףתתשה אל ובש  ,"םולוטקה,
 \ תא הלשממה הלידבמש .לדבהה לע וארה םוימשיטנאה | םינותעה ןמ תצק סגו
 : תולשלמ הלשממה הענמנ ךביפלו ,,"םילוטקה-םוי, .תאמ .הבוטל "םודוהיהדפוו
 "| 7 \ תלשומ- ןיידע הז םעט לש ותתמא םלואו/ =, "םודוהיה-םוול,. םג חכ-אב 4 םעפה
 0 םניא םולוטקה , "םילוטקה-םוי,ל ."םירוהיהדםוי, תא תוושהל .רשפא=יא . קפסב

 , .ערגו .אל תוינידמתו .תויחרזאה םהיתויבזמ , םילוטק רותב םולכ הינמרגב- םורפח
 םהיתויכז .לע ןגה ל יחכ םולמע םה ךכל אלו | ,רוו"לש:וצוקב ףא
 תלשמ מו םתלשממ תא ךופש ל ידכ םאדיכ , ןהב .עגונ שיא ןואש

 + הנודמב םיותרבחהו .םייתוברתה םייחה .תועצקמ לכ לע םה ל ש הי פגכה
 , הרתי :תובו לכ .המידק| ןיד םוש םישקבמ םניא וללה .. םורוהיה ןכ .ןיאש המ

 שוש םתותויכזמ םולכ לטנו אלש  ,םקלח ערגו אלש קר םושקבמ םה הברדא
 - המ לע םודוהול םהל שיו שי וז הדוקנמו + תידופיה .הנודמה תקוח י"פע םהל
 \ םתיתונעט .תא עומשל םודוהיה:םויל חב-אב הלשממה החלש ,אל םאו ,לובקל

 ףותמ םיעבוגה , םירחא .קומנו םעט ןאכ שוש רשפא ,םורוהיה לש םהיתועובתו
 ,גושכע ררושה יללכה יטולןפה בצמה

 לא שיא- אב אל הלשממה רצמ םאו

 >תוב שארו הקיר  ר"רה םיחרואה-שאר םג םהיניבו ,רי ע ה ן ם ל ש ישאר
 הריקומו הריכמה .,ריעה םשב הפסאה תא ןברב םהינשו  ,הלשימ תוצעומה
 פדא ,םיחרואה:שא ר ,ןילופרטמה תבוטל םירוהוה | לש הורופח םתדובע תא

 = | \ כי ןולא ואב ירה "םידוהיהרםוי,

 = 0 "נאה העוגתה דגנכ םג םישק םורבד רבד ,ררושמו רפוסל םג. עוריה רואג
 העוגת לש התליפנו התרירי לע ותחמש תא עיבהו  ,ןילרבמ האציש , תימשיט
 0 , זוגירמה לבל םתכלו ןופאל התיהש , וז

 < 70 8 -ץעו , "םינמרגה םידוהיה תורב, אושנ ., הפפאה שאר לש ומואגב
 8 תא רימעהל םורמוא הילהנמה יכ ,וירבד תא דוחיב ןויצל שי ,ץיורה םוטפשמה
 יי תויללכ תוריח ב עובקלו'רתוי םייט ר ק ומ ד תודוסי לע "תורבה,

 לבל תונמרגה תודהיה לש יתמאה החב:אב "פויה, .היהי ןעמל ,"םידוהיהיםוי,ל
 "תא םועטה "תי רבה; .תולועפ ר"ע .אושנה .ארקש ח"ורהב . היתוגלפמו הומרז
 היפורל אובל היגמרג ירוהיל תושר תניתנל עגוגב הפוכתה תולדתשהה
 -רבח םג םיעטה הז רבד . תינמרגל םואכה .ל"וח ידוהו לע הנגהה .רברב םגו
 לבש, ףוסוהו . "םורוהיה) הגידמה לע, לתאצרהב .יוסדמ ןהכ ר"דה טגמלרפה
 + םמצע םיגמרגה .םידוהיל םג .תעגוג הינמרגב = ל"וח ירוהו תא תאצומה  הער
 םיגווצ ה לש םחבשב סג ,רומג ילרבולל עורוה ,םאוגה ריכזה וירבד .תצוחמב
 לא תוריחבה | רברב , לארשי"ץראב עקרקה לע םידוהי תדמעה | ןבומב
 א ל יב  ,םירוהיה .תאמ הצרמה שרד | ,בורקב תויהל תודיתעה ,  גאטסביירה
 שי םולרבילה ןוב םג ןכ לע יכ ,תויללכ ה תוג לפמ ה לע ןכמפי
 תוהתלו טדירנקו טדידנק לפ  ןוחבל םידוהיה םיכירצ ךכיפלו , םידוהיל םידגנהמ

 : + םהיתושירר) םירוהיה לא : יפחיל ,עגונש = המב .ןנקנק לע
 ,תידופיח ותגוכת .הנמתפנ יופרמ ןהכ ר"רה לש תאוה .תישעמה האצרהב

 רתויב תוינרותו  תויגויע ויה תואצרהה ראש | , תיללכה התפסאו "תירבה, לש

 התוהמש  ,םיעטוו 'תונומאה ךוחב תודהיה, לע רבד ףרורלפידמ קב ר"רה ברה
 *ופנוק אלו תויסכודותרוא אל הגיא תולהיהש , וז איה 'תודהוה לש הדחוימה
 תימינפה הרכהה לע הרקיעב תדמוע איהש אלא  ,היפנכה ןבומב | תוילנויס
 םידוהיה לש חמרה סםתופתתשה לע הארה רטשמרארמ ןיטשרלוג  רוסיפורפה
 םילעופ םידוחוה : 'ץצופמ רובר ,ב םוימ והאצרה תאו ,םינמרגה לש חורההיוחב
 םידוהוש .ם ו ש מ .םאה!כ ,י פ 7 ל ע :ף א אל תינמרגה תוברתה תועוצקמ לבב
 ' \ פשחנו תועש עבראכ ךראש  "םויה,, לש תירקיעה המרגורפה הרמגנ הזבו , םה
 ןיבש פחיה תא .ררבמ אוה יכ , הינמרגב םידוהיה ייחב בושה ערואמל
 . .התלשממו הגידמהו םידוהיה

 דפו תהחממ ןילרגב ףסאתנש ,"סנאילאה:םוי,ל התיה תרחא הגנכת
 ,תוימיגפק תוינחורה  תועונתה ולגתנ ,"םנאילאה"םוי,ב ,ןאב ."םידוהיה
 0% היגמרגב .ףסאתג הנושארה םעפב  ,תינמרגה  תודהיה ךותב .תוכלהתמה
 רבדב תודחוימ . תושירד םוש םינמרגה םירבחל- ויה אל  םינפל ."סנאילאה
 , םינמרגה םירבחה ברקב תודותיה הרכה קזחתהב .םלוא ,הרבחה  תולועפ
 .וגוקת םישרורו תוזכרמה  הגהנהה ישעמבש = םייוקלה תא םוריכמ .ולוחתה
 "ואב וללה תושיררה  ,עוריכ .תיזכרמה הגהנהה הב הזחאש הטושב םייונשו
 - שיו | םויתו .העוגת האלמ התיה הפפאה | ."סנאילאה .םוי,ב .רומג יולג .יריל
 םיטפשמה:ץעוי .ןונמרגה ףינסה ושאר :תחתוהו .תגא\ש  תוררועתה ירול העיגהש

 " השק | .תרוקבב | גד ןמורורפ ,ר"דה = יגויצהו הוסיפוהפה = ןסבופ יודגל
 ) : ] ל
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 והעצה תאו תונורחאה תורותבה תעב ויטיסכת תא ,יאזיראפה דעוה ישעמ תא |
 םומאונה וליפא ודגנתה הנורחאה העצהל .ירמגל תוריחבה תא לטבל .,העוריה
 ושקב רשא ,(יולפרבמ לטגזור ר"דה ברהו טרופקנרפמ רלרא ר"רה ןוגכ) םהח
 + ךכ:לכ הפירח תרוקב ךותמ יזיראפה דעוה לא וסחיתו אל יכ ,םיפפאגה תא

 עבראכ הב ופתתשהש ,הפסאה הטילחה םירעופו םיבהלנ םיחוכו> יוחאו
 רבדב העצהה דגנ הצרמנ האחמ תוחמל | ,הנורמה יבחה לכמ  םירכח תואמ
 ללכב "סנאילא,ה לש  ידופיה הרקיע תא סורהל הלולעה | ,תוריחבה : לוטיב
 + םרפב .הינמרגב הינפב תלדה תא .לוענלו

 ,תינויצ םעה תפסא האב ןולובב "לורגה עובש,ל םויס רותבו
 ףלאכ וסנכנ הפסאה םלוא לא ,ינויצה לעופה דעוה תובישו ילגרל הכרענש

 היה אל יכ ,םהיבקע לע בושל  וחרכוה םיאבה ןמ םיברו  ,שיא תואמ שמחו
 לע גרוברו 'פורפה :םצמוצמה פ"העוה ירבח לכ ןרבר .םלואב םוקמ רוע

 יוגעה חווה הלוא ג לע בולוק ,י"אב תוישעמה תודובעה
 לא ונינעו היקרטב יטילופה ב'צ מה לע  ןוסבקע' ר"דח ,תונויצה חכב
 תונויצה לע ןיול ר'דהו ינויצוינ גרוא ה רצה לע הקטנה ר'רח ,תינויצח
 .קנב:לאינולוקה לע ןוסלנצק ר"רה רבד הז דבלמ ,תירבעה ה ר ' צ י ה שודח רותב

 ושעש םשורה לודג היה דוחיב . ןוצר>תועורתב ולכקתנ: םימאונה ירבר
 אל חאב תונויצה, : רמאל וירבד תא םייס ןורחאה הז ,  ןיולו בולוקוס ימואנ

 +. . "רעוכמה תא .תופול םג םא=יכ ,.עורגה תא ןקתל קר

 ,ן=ל , ..ןושח ,  ןילרב
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 !דבכנ .ךרוע
 :הלא וגירברל םוקמ "'םלועה,,ב תתל אנ הליאוה
 ,חשקכב םוקמו \ םוקמ  לכב רשא  תובישיה = ינבל הזב  םינופ .ןננה

 + םירבדב םתא | אובל  לכונ היפ לע רשא , תבתכ וזיא : ינעירוהל
 ונעידוהל .תובושיה לא .םיבורקה. םישנאה \ תא םישקבמ ננה \ ןכ .ומב

 , םתבתכ תא
 היחתַח תכרבב

 . תירבעה תוברתלו הפשל תוהרתפהה לש יזכרמה רעוה

 ; : איח ונלש הסורדאה

 סישהה10(188ת 10+ 618016 פקיגט]\6 מ ו16מז. 1]207ם-

 ב

.1 
 | דבכג .ןורא

 1 הז .ונבתכמ תא "םלועה,,ב םיפרהל השקבב
 הקספנש , "המירק,, תינויצה ונתדוגא תרובעש , עידוהל םודבכתמ נא

 .הטיסרבינואב תוניחבה ירחא שדחמ הליחתה , ץיקה ימיל
 .תונפל אנ ליאוי ,  שזיול ךרד .רובעל ול. עראיש םירבחהמ רחא לב

 ,הלומעת - יפשנ ותרועב  ךורעל לכונ ילוא ,הטמלד  הסירדאה י''פע .ןנולא
 =- ..דועו תואצרה

 ןויצ  תכרבב

 /'המודק,, םשב

 +ןולחמ .ג
 + הסורדאה

 6. הוה !זמ6. 1086, 7, 806 0 התוסוחסמ |. 018106.
 עסונז | 801" 0

 + םלועה

 104160006, הת 8

 במ ןוילג

 ,תּונויצב

 .לודנגה לעופה-דעוה ירבח תפסא

 (.םדוקה רמונה ןמ ףוס)

 תוטלחה וטלחוה לארשו"קראב בושיה תדובע ד"ע םיחוכוה :יותא
 :הזב םירסומ ונא ןכור תאש , תונוש

 :ץראב תישעמה הרובעל עגונב :םצמוצ מה פ'"ה עוה תעצה
 י"ע תועקרק תינקב וישכע וכרתהל הכירצ הרובעה לכש ,פ"העוה בשוח לארשי
 תועקרק ןיבהל איה התדועתש , בושיה תרשכהל ונתרבחל עויסבו םויטרפ םישנא
 : םיקלחל םקלחלו

 ןבומכ תצרמנ הדובע עובקל (א : םצמוצמה פ"העוה ידי תא םיאלממ
 :תודחוימה תודוגאה לכ ברקב םגו תוצראה לכ לש תוררתסהה ברקב הז
 לש הנוה תלדגה דיע סרגנוקח תטלחה םויקב רשפאש המכ רע רחמל (ב
 היצמיגאה תא םיעצמאה לכב ךומתלו לודגהל (ג .בושיה תרשכהל הרכחה
 הפוקה) הילע תופחיתמה הרובעה  תוקלחמ לכו תימואלה-ןרקה תבוטל
 ,(םילעופל םותב = ןינב , תיז:יצע תעיטנ ,  תפתושמה

 תעצה (א : ןהב ךמת פ"העוהש , הלאה תועצהה םג ולכקתנ הזמ ץוח
 רפומ תרוציל ץיוחנה לכ תא תושעל םצמוצמה פ"העוה תא .םיאלממ : בוניל'צ
 ןיקתהל םצמוצמה פ"העוה ירו תא םיאלממ : םהיב תעצה (ב , יעקרק טידרקל

 ,המיופמו תיללב הרובע:תינכת םיינויצה תורפומה רתי לכ לש םילהנמה םע דחו
 הרובעה היהת ךכ ךותמו , העורי ' הדובעב ביוח .רפומ לכ אהי היפ לעש
 ןמציו תעצה (ג . תורפומה ןיב םיבוכחל םוקמ היהי אלו התוהמ י"פע הרחואמ
 תופסאה תחא דע דכעלו ףוסאל םצמוצמה פ"העוה ידי תא םיאלממ : ןיקצומו
 תוירשפא ר"ע אוצמל . שיש רמוחה לכ תא לודגה פ"העוה לש תואבה
 + הרזמל הדודנה

 ר"ע הקטנה ר"רה הצרה ןושחב ו'טב התיהש פ'העוה ירבח הבושיב
 המאתהו םכסה תעיבק ידיל איבהש ,  "יתרזמה, לש היצרדפה  םע ןתמהו:אשמה
 המאתההו םכסהה לש סנכת רורבו םוחוכוה ירחא . היצרדפ התואו פ"העוה ןיב
 תובישיב ףתתשמ ,קנרפ ר"דה , "יחרזמ,ה אישנ (א : וז תרוצב וללה ולבקתנ

 ןתונ "יתרזמה לש וחכדאבל (ב |. תצעימ העד | תוכז ול שיו לודגה פ"העוה
 תיגויצה .תוררתפההש .תוברתה תודובע תא  הניכמה ,היסימוקב םוקמ

 לודגה פ'העוה י"ע תרחבג ת)ברתה תודובע תלהגהל (ג ,  ןהב קוטעל הריתע
 .םצמוצמה פ"העוה ירבחמ דחא אוה היסימוקה אישנ , םירבח השש תב היפימוק
 םצמוצמה פ"העוה . "יחרזמה , תעצה י"פע השלש ורחבי היפימוקה ירבח תששמ
 עוגפל תיאשר הניא תינויצה תורדתפההש ,סרגנוקה תטלחה ילגרל יכ , עידוה

 *רב ברל קפס ירקמב תונפל | , פיהעוה ,אוה .ריתע ,היתודסומבו תדה ינינעב
 תרובע וגינעל היפימוקה ירבח  ורחבנ כ"חא  .ותעד תא עומשל ידכ אכמס
 ריד ,ןיקצומ ל - , רבוב 'מ ריד | , (אישנ) בולוקוס 'ג :םה ולאו ,תוברתה

 . .ןילרב 'מו קיפ ר"ד , יול םלהלוו ר"ד , יול ךירנה

 /ןדרוא ."םוקיתעה םיבכמה, ילגנאה ינויצה ןררואה ר"ע הצרמ הקטנה ר"דה
 ןכ לע .וכ ., ןיד .י"פע  ,וירבד יפל ,ול .העיגמה , היצררפ תוכו ומצעל שקבמ הז
 ול תודחוימה .תוינויצ תופקשח ול שוו םילקוש םיפלא תשלשמ רתוו ול שו

 תטלחנ ףוסבל . ןדרואה תשוררל  םודגנתמ שי = . תיללכה תורדתסהה .ךותב
 לבקישב ףכית תרחוימ היצרדפל רפוי "םיקיתעה םיבכמה, ןדרואה : וז הטלחה

 תיגויצה תוררתסהה תאמ םג) ןררואה האמ בתכב העדוה םצמוצמה פ'העוה

 וז תפתושמ הצעומ , הפתושמ הצעומב ורחב םהינש יכ |, הילגגאב  תיללכה

 םצמוצמה פ"העוה | אובו התאו הילגנאב = תוגויצה לש .החב-תאב .היהתש :איה

 + תוגויצה ינינעל עגונה לכב .םירבדב

 יכ ןעו רדפה לעמ הרפוה הקירמאב "ןויצ יריבא, ןררואה ד"ע הלאשח
 + הז ןררוא ר"ע תוקיפטמ תועידי .ורפח

 יתיב ליבשב תונקת רבחל ודי תא ואלמו יכ , עוצמ םצמוצמה פ"העוה
 + הָלבקתנ העצהה . רובכ לש ןיד

 ןיקצומ יה .,תונוש .תועצה  ועצוה = .תינויצח חלומעתה רורסל | עגונב
 פ"העוה = + תיהבעה = תוברתלו .הפשל  תורדתסהב ךומתל תוציחנה ך"ע רגר
 ל + הנוכנל ול תיארגה .הלומעתה .תינכת תא .עודומ םצמוצמה
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 < במ ןוילג םלועה <

 ןושלה  תצפה תולכתל קרמ (2000) םיפלא  בוצקל הטילחה הפסאה
 , םצמוצמה פ"העול רסמנ הז םוכסב שומשה רורט : תירבעה

 .ברעב יצחו הנומשב , ןושחב ויט ,'ג םווב .הרגטנ .הפסאה
 + גרוברוו 'פורפה אשנ הלוענה

 םואנ תא

 לש התדובע תאו םצמוצמה פ"העוה לש ותדובע תא דגאל ירכ
 רכח ,ןוסבקעי ר"הה תא קנבה לש חקפמה דעוה רחב ,קנב:לאינולוקה תגהנה
 הקפמה דעוה לש יחביאב ןוסבקעי ר'דה היהי התעמו , רגרבוגל  ,פ"העוה
 , קנב>לאינולוקה לש ןוירוטקרידב

 ששכ : ונל = םיבתוכ = , תיסורה = ןולופל הכומסה ,(היפורפ) .ץיבוטאקמ

 ר"הה .לש ותאצרה תא עומשל  ,ןושחב א"כ ,םויה ופסאנ השאו שיא תואמ
 תא וזל וז ליבקה הלענה הצרמה , םצמוצמה פ'העוה רבח , יולה ותירמש
 תוסיפא ,.העימטה ךרד | תא---םידוהיה .תלאש ןורתפל שיש םיכרדה יתש
 ותומצעל םעה תבישו = הילעה , לודיגה . היחתה ךרד תאו תוגונתההו תוחכה

 רדהנ | םואג האלפנה ותאצרה לע הלענה הצרמה ונל ףיסוה דועו . וצראלו
 תוורבעה תוברתהו ןושלה לש ןתיחתו ןלודיגו לארשי-ץראב בושיה תרובע לע
 תא  עומשל ונל  התיה הלודג חור;תרוק לש העש . םינבהו תובאה ץראב
 ןיתוניער תאו ,רישע "ינמרג ןונגטב ורמאנ רשא , ןיול ר"רה לש וירבד
 + תובבלה םוהת לא ורריו ובקנ רשא , םילענה

 המבה לעמ ותרוב הצרמה תא החתול םופכ"תואוחמו ןוצר תרעס
 + רבדל ומיתחכ

 וייחל ו"לה תנשב , ןטרפה תלחממ תמ ןולבולב
 כהלג ינויצ היה חונמה , ןיול רוד לאפר  ונרבח

 לרבע תפש יבבוח,ל שאר ,צ"וח דעול השרומ
 חונמה : . ריעצה רזדה ךונח ינינעל דוחובו ירובצ ידוהי ןונע לבל רע היה ובלו
 ןנוהמ שירפהל הוצ  ותאוצבו , םינטק םידלי  ינשו השא | ןירחא רואשה

 לכ ,תירבעה היסנמגל הזה םוכסכו תומואלה ןרקל 'בור האמ ט ע ו מ

 םירברב והודיפפה = םשו = , ומלוע=תיבל תונמה תא וול ריעה ידבכנו םינויצה
 ,ןירבחו וירכממ םידחא םימח

 ! ורפע יבגר ול ומענו

0 
 | . ןיול דוד לאפר

 המישרה . קרמ 7440,37 תימואלה ןרקה תבוטל ופסאנ עובשה ךשמב

 44120 רמוג איה בהזה רפסב הנורחאה

 של

 .ה יס ורב

 ליבשב .הלשממה .הקקוחש . (הקוחה - הכלממה-תמורב .הררבתג הז עובשב
 תוושהל .העיצה .הלשממה .םירוהיל עגונה דחא ףיעפ שי וז .הקוחב .הידגלניפ
 הלשממה האיצוהו ,םמצע םיניפהל םהיתויכזב הידנלגיפ יבשות םיפורה תא
 תוגוהנה תולבגהה תא הריאשה םהל עגונבש ,היסור-יגיתנ .םידוהיה תא הז ללכמ
 לע רמאנש ,/'ץוח,, ותוא קוחמל עיצה ,יקסנפורק ,םיימואלה גיהנמ , הידנלגיפב
 אל ותעצה יב ,שארמ עדי אוה  .הרורב .התוה יקסנפורק לש .ותגוב .םידוהיה
 םירזהיה תא תוובלו ששח םוש ילב התוא עיצהל לבי ךכיפלו ,המודב לבקתת
 סראה היהי אלש ידכ , הידגלניפב בשיתהל תלובי םהל תתל יוארש , רמאלו
 יניעב הו ידי לע .אינשהל רמא אחרוא  בגאו . דבלב היסורב . קר ףסאנ הזה
 .ותעצהל והגנתי םה םג יכ ,םהב ערי רשא ,םיאדקה תא םודוהיה

 םיאבש העשב יב" ,םומאב ,ירמגל הלשממה תקוח תא וחד םיאדקה
 קוחצ ךא  ,היצוטימסנוקה .ףקותב הל .תועיגמה . ,הותויבו תא הידנלגיפב לוזגל
 לש ונוקת ₪ םג .םיאדקה וחר אליממ .םיסורה 'לש .םהיתויכז לע רבדל אוה
 :ףרודניאיימ יארפוטקואה טטופדה  םנ םעפה  הטנ  םוארקה  ירחא  ,יקסנפורק
 ינוקה ה ךרדב אל הידנלנופב תל .םיצורש הל רגנתה אוה םג
 ל ; ,הוהיש ימ .היהיל | יגויצוטוטס

 יקסנפורק .לש  וגוקת תא וחר ץייב)לסינו  ןמרירפ .םידוהיה  םיטמופרה
 םידוהוה ומוכסי אל יכ ,דחא ןונגסב ורמא םהינש .טעמב  ,ול. יוארה ,זובהסחוב
 ."תויקנ.יתלב םידימ .הרושת לבקל,, ןפוא םושב
 םויסהש העשב ,ללכה ןמ םידוהיה - תא הנוקתב האיצומ איהש לע הלשממה
 םרוק רטפנ אלמלאו ,ץראה ירוהיל תויבז.יווש תתל המלתה לבק ומצע ידנלניפה
 .השעמל םשגתמ קוחה היה ונמז

 העצהה לע ומתחש הלא 'יכ | ,ונוהמת תא  עיבה  יקסבולפומאו
 .םיברמ אלה .יקסנפורק תעצהב התע םיכמות םניא , בשומה םוחת לוטב רבדב

 הלוח ןיא םיאדקה תאמו ,םצראב םיבשויה םידוהיה תא ץוחלל ךכ לכ םיניפה
 םיקתוש ,םידוהיה תויבז תא םערג לע םיפורה תא םיפרחמה ,םיארקה .הז לע
 'םצעל - עגונבו .? םינפ-אושמ ןאכ ןיא .יכו .םידוהול םיקיצמ םיניפה םגש העשב
 וגוקת דגנב .יתעה תא .הוחמ ינירה ימצע :ינא .םג---יקפבולפימאו .ףיכוה = ,ןיגעה
 ךותב הפלממ .םה .םידוהיה .דאמ .לודג .ןופא - , ןופא 'םה םירוהיה ..וקסנפורק לש
 ,ךכ .ירול עיגה רבדה ןח  :תילנויצנרטניא הלשממ  תדוקפל  תעמשנה ,הכלממ
 םתצקו הרכה ךותמ םתצק ,םידבוע תולנויצנרטניאה םידוהיה תלשממ .תבוטלש
 לופה 'םג םידוהיה .תדוכע תא םידבוע  ,םירצונ ינומה ינומה ,הרפה ךותמ .אלש
 ;(לאמש | רצמ \ קוחצ) לברה תא םיניבמ םמצע 'םה ןיאש י"פעא , םיטסילאיצ
 ,תוצמאתמה ,םינוסאמה  תויררתפה | הרומג הרכה ךותמ  םידוהיה תא  םידבוע
 ,םידוהיה :תויכז תא ביחרהל רשפא יא הלאב םיאנתב .היסורל רודחל ןחכ לכב
 הפ :וניתודמו ונרסומ תא " ותיחשיו  ימונוקיא .שובכ  ונתוא * ושבבי םה יב ןעי
 ?לש :ותירי .ירחא םידוהיה תויכז תבחרה .רבד לע .רבדל ללב רשפא יא יכ ,ורמא
 תויכז תגיתג לע רבדל רשפא הזמ תוחפ דוע יב  ,ףיסומ ינא הז לע ..בורגוב
 שי םויה דעש .ןםעה ותוא .בויקב .יקסניצשוי - רענה תא וחצרש רחאל םידוהיל
 ימרב םייתדה ויגהנמל םויה דע שמתשמה ,תויתד | תורטמל תושפנ:יחצור וברקב
 תצקמב וליפא ויתויכז תא וביחרי :יכ .,יואר וגיא הזה םעה --- ןםירצונ םירלו
 לבא .רקש רבוד ינאש ,ילא םיארוק .הגה . (! רבוד התא רקש : לאמשמ תולוק)
 .רקש רבד .ןגיא תויתדה תוחיצרה יכ ,תמרקומה השיררהו הריקחה החיכוה רבב
 ךירצ ינא ! רקש !רקש :יִלֶא םיארוק םא .(ורובדב םאונה תא קיספמ יאישנה)
 רברה חכוה יב. ,בויקב יתד חצר השענ יכ ,טילחמ ינא ,רברה תמא יב. ,חיכוהל
 ,ורשבב תוריקד 43 י"ע יקסניצשוי תמוה יכ ,םיחמומ תקידב י"ע הנמאג החכוה
 7. : ןימימ תולוק ! םיקינזמניופה :לאמשמ תולוק) ובלב ןיכש ועקת ותפיסג תעשב יב

 תא וקיוחה תצרה |מז לכב יכ  ,הרתי תוירזבאב השענ הו לב יב ,(! הלבג
 י''ע אל הו השענ יכ" ,.ונל םירמוא .ןילגר לע דמוע אוהשכ .הנענה יקסניצשוי
 רי לע חצורה אצמנ רבב זא יכ ,ךב רבדה היה וליא .םירחא י"ע אלא  ,םידוהי
 לכב לבא . דאמ תניוצמ תדחוימ תשלוב שי * םידוהיהל  !תירוהיח היצילופה
 וכ , םירמזא םתא .םלועל םימלענ .םיחצורה תובקע םיראשנ תויתדה :תוחיצרה
 תא םישאהל וניד קספנש ,בומאראסב יתרה הצרה תא םתחבשו ,רבדה רקש
 רדנסכלא ינאמוההו = ילרביל ' רתויה רסיקה ריעה הזה ןירה קספ לעו ,  םידוהיה
 .תצעומ לש התער-תוחל הרומג המכסה םיכפמ אוה יכ ,ודי  םצעב 'ינשה
 יאשר נא םירצזנה.ימדב שמתשמה  םעה יכ , םירמוא ונחנא  ךכיפל .הכלממה
 .ויתויבז לע רבדל

 יכ ., יקסבולסימאו = םבל .רמא רקש :.ץובולסיג הנע הלאה םירברה לע
 < , "תַד תצר הז היה יכ ,ררבתנ ,יקסניצשוי ןינעב התשענש ,השירדהו הריקחה י"ע

 :הריקחה יב ,םבינפל ריעיו דומעי ןאכ אצמנה םיטפשמה רטפינימ יכ ,ינא .הזקמ

 עינמ םיטפשמה.רטפינימ תא ינא האור + ללב 'הז רבד החיבוה אל השירדהו

 \ תמדקומה .ההיקחה תואצותש ,הזב רמאל איה ותנוב יב ,בשוח ינירהו ,ושארב

 ןשיה ד"'יבב ררפתנ אלה ,יבוטאראפה טפשמל .עגונש חמו .םפרפתהל .ונתינ אל
 .חלאכ ,םירבדב ,ןומא תתל םילוכי וגחנא ןיא ןבומכו ,הגשיה הכלממה-תצעומבו
 יב = , טולחמו | רווח .ינא לבא .ד"יב תגהנהב .זאמ ושענש םינוקתה. רחאל ,התע
 / .הנוכנ רבד אל יקסבּולפימאז טמופידה

 " הבלממה*תמורו ,קרפה .לעמ ונוקת תא ומצע יקסנפורק 'ריפה .הנורחאב
 ,היפיעס לכל ,הלשממה | תקוח הא הלבק
 םיגעוצהו םידוהיה
 .הידנלניפ יקוח

 ו כ .ןתרמואה .הפסוהה םע  ,רמולב

 ו ,יקסגיצשוי .ןינעב םינמיה תלאש הררבתנ תולאשל היפימוקב --
 לש םתחסונב הלאשה | התחדנ לורג תועד בורב . תמדוקה היססב דוע םדי לע
 "רע החדי הלאשה רורבש ',הקניפוליפ טטופרה לש ותעצה  םג התחדנ .םינמיה
 דגנ רשע לש בורב = .יקסניצשוו .ןינעב ד"יב דצמ השירדהו הריקחה רמג רחאל
 . .םינפה רטסינימל הז .ןינעב הלאשב .תונפל העצהה םג  התחדנ .תועד .הנומש

 = ,הנחמב םירוהיה-תדובעל עגוגב אבצה:ןוירטפינימ ךרעש ,הטיקנאה --

 ..םלוא
 " םורוהיה םינקפעה .תוריפס

 ,הנחמהל םיקיזמ םירוהיה | ןיא  .יטילופה רצה ..ןמ
 =-: ידאמ השק \ .םשוה.. .הטיקנאה

 וכ .ןהחוכוה
/ 

 ..השועי : :ללבב

 < ףעומה רבע רבפ פאו לאש | התואב תֶחוימ | קי 0 ו

 < דגנב ןעט .ץיבולפוג - םלואו

 : 5 םהיתויכזב םילבגומ םיראשב



 לא וסינכהל .ןיירע  תורשפאה | שי ,הכלממה:תמור לא רמוחה | תא .איצמהל

 + הכלממה:תצעומ

 יקסעב .קסניטאלאפימיס ריעה לא םימי ינש ךשמל אב רחופ ידוהו שוא :
 אוה .םימי העברא םש בשיו  םירוסאה-תיבב ותוא ומש רקוב ב רחמל ,ווחסמ = *

 ,בוצבוקוק םירטסינימה דופ .אישנ םש לע המרגלטב רברה תא עידוהל ץפח

 אלא הנוא וזכ המרגלט יכ ,הלתמאב  ,רברה תא תושעל ול וחינה אל לבא.
 לבור םותאמ וגובשח לע םיסורה םירחופה ויריכממ רחא .ןתגש רחאל  ,תונושלמ
 חלשג אלו קסגיטאלאפימיסמ .תאצל ידוהי ותואל ושרה ,שאה:יבכמ תבוטל

 :ךלפה-יריפא םע םשמ

 :ימסב היצילופה השעמ לע הגולת , שיגה ,קסמואל ידוהוה רחוסה אובכ
 ,תודיקפההיתב .תרוקכב .התע .םש קפועה ,םירימ .רוטאניסהל קסניטאלאפ =

 תא הכלממה:תצעומבש | תיסנניפה היסימוקה 4 הררכ רבוטקואב "כב .
 לש ותעצה הלכקתנ ,םתנקו תעל םידוהוה  םירומל פרפ תגיתנ רבדב הלאשה

 + תיללכה םופרפה-תפוק לא םירוהיה .םירומה תא חפסל הלכשהה-ןוירטסינומ |
 ופונכהש  ,םוטרפהיתפוק = לא | ןובשתב ףרוצי  תומדוקה םוגשה .דטב  םרפה
 םינשה םושש  ךשמב םתרוכע רכשמ עודי  ןווכג  .םידוהיה םירומה הלא

 / + .תלגורחאה

 ש א ר א ל א ק  ריעה ירוהי ויה םייופצ רבעש עובשל  ןושארה םויב
 ירכא וליחתה םירהצה  ךחא הנושארה הע/ב . טורגופ תנכסל היברפב ךלפבש |

 םינומהב םיפפאתמ ,םהיכרצ תא םהל תונקל ,םגהנמכ ,ריעה לא ואבש ,םירפבה
 רצמ  ןוופח.תצורמ הליחתה םואתפ , קושב תואצמנה  ,תויונחל ביבסמ םיבורמ

 ןומהה ךות לא . םהיצפח תא  םיפסאמ וליחתה. לכהו ,רחי םירוהיהו םירכאה |.
 םג ומגרת רובד ידכ ךותו !"  םידי'זה תא .וכה, +: וארקו םידושח םישנא  וצרפ
 םידוהיה לע  .דאמ ןכוסמ .השענ בצמה = ,תינאוואדלומה ןושלל וז םתאירק תא
 אובל רהמ אוהו , באטסירפל רברה תא  ועירוה ףכית . הלודג הדרח . הלפנ
 םורגופל םיתיפמה .וגוכמ, לע ררפה תא .בישה בה  למעבו השעמה-םוקמל
 םיערופה .  םיריבלובר םלצא  ואצמנ שופחה תעשב . רסאמב ומשוהו ושפתנ

 םהל היה אלש דועב ,שאראלאקל ואב הרטמ  וויאל ,ררבל ןלבי אל םישפתנה
 . קסע םוש םש

 ותבישיב רחא הפ טילחה ב ו י קב .ןופילוטפל ןורכזהתבצמ תמקהל רעוה
 םידוהיל .תוכוה ןיא יכ , בופירט רוטגרבוג:לריניגה תואישנב התיהש , הנורחאה
 + תאוה ןורבוהיתבצמ השעמל תורחתהב ףתתשהל

 יץֶרָאְל-ץוחְּב
 תולהקה .רורפל השרח .הקוח החע  תכלענ ןריאיובב םינפה*ןוירטסינומב

 םגְו הבוומ הדמב ימינפ שפוח םורוהיל ןתגי הזה קוחה ףקותב . תוילארשיה
 תוציחנ ר"ע .האצרהה יכ ,ןיוצל יואר , רובצה לע הבוח:פמ לוטהל תושרה
 יגנולטריה י"ע הרבוח , תוילארשיה תולהקה רורפל הלשממה גארתש ,רבףה
 : + זנכשאב תולוטאקה הגלפמה גיהנמ
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 הפיה רדחה .שרחה ת'תה תיב הלאה םימיב חתפנ היפל דלופב
 םימלוא וב שי , הקירמאב םג ונימב אוה ןיוצמ ,םידימלת ףלאב ליכמה ,הזה >>

 ,רועו תואירקל - םלוא  ,.לודג  םורפס  רקע"תיב  ,םיעושעשלו  .הקיטסגמוגל
 , רלוד 75,000 לש םוכסב .הלעו - תומוק שמח :ןב .אוה ןינבה

 /במ ןוילנ

 םימיב הכרענש = , תימורדה הקירמָא לש | תירוטלוקירגאה \ הכורעתב
 וכזש ,הנוטנגראמ  םידוהיה  םוטפינולוקה דוחיב = ונויטצה * ,היליזרבב הלאה
 + הרוטלוקירגאה עוצקמב םתחלצהו םתוצירח רעב תוילארימלו דובכ-יראתל
 םירוהיה םיטסיגולוקל ותכרב תא עיבה הניטנגראב המדאה-תרובעל רטסינימה
 :םונולוקה לכל תפומ תושמשמ המראה:תרובע לולכשל םהיתולועפ :יכ ,רמאו
 ,המצע הלשממל םגו םיט

 םינגילוח וליחתה הנורחאה תעב | יב , םועידומ | םונקירמאה םינותעה
 , יבמופ לש תומוקמב סתוא םיבילעמו ןו טס 1ב | רועה .ידוהי לע .םולפנתמ
 לויטה.ונגמ .רחאב םורוהיה לע * םינגילוח .תרובח .הלפנתהש השעמ היה
 לא הנולתב ונפ םורוהיה , ןגה ךותמ םתוא ושרגיו "1 םירוהיל תו, +: תואורקב

 ; רבדב ברעתהל הגאמ היצילופה לבא , היצולופה

 + וב רברל םש תוירבה םיברמש ,ירוהי התע אצמנ קר וי :ןינב
 תא הגש וישכע . ןימארטש ןאוו ץירפ ומשו דנלוה רילי אוה הזה ידוהיה
 קינבוקלופ היה  םירובהו םילגנאה תמחלמ תעשב 4, רזעילא ןב בקעיל ומש
 ררועתנ התע . םודוהיה ינינעב קר קסוע :ליחתה ךכ:רחא + םירובה אכצב
 לע ירוהי בושי הב רסילו הקירמא םורדב  הנטק הנידמ שובכל ןויערה ולצא
 אבצ-הגחמ ררפל ,ותעד יפל ,הלחת ץוחנ קרש םלוא . הימוגוטוא לש תודופי
 . קרוו:וינל אב וז תילכתלו , םיבדנתמ םילויח לש ירוה'

 תא 'דיבכהל תימורדה .הקירפאב | ףוחה-ידיקפ ולוחתה .הנורחאה תעב
 אלו השעמ הוה + היסורמ םיאבה הלא | לע .רוחיב) , םישגרגומאה לע הסונבה

 תורשכ .םהיתורועת ואצמנ אלש ינפמ , ץראל פנכהל םידוהי העבראל .ונתנ
 העיבה הפסאהו הלודג םע:תפסאל ארק םידרונה לע הנגהל דעוה , ןכרצ לכ
 הלשממה החוטבה יכ ,היה רבד ףוס , םידיקפה ישעמ דגנכ תצרמנ האחמ'
 תנמ לע היצרגומואה יגינעל תדחוימ הצעומ רסות יכ ,םירחבנה:תיבל עיצהל
 םונורחאה הלא ולכויש ידכ ,רוכצה ךוהמ םירבח םג ופתתשי הצעומבש
 | .הסונכההוריקפ לע םושיגמ םיטנארגימאהש , תוגלבוקהו תונולתה תא ררבל
 . להקה-תעד תא העש יפל הע'גוה הלשממה לש וז התחטבה

 ה

 לודגה דמולמה ןורכול קיבדהל הטולחה ןילרבב תילארשיה הלהקה
 תובב שוש חול | ,ץנוצ ןאמפול ט'ןי ר'ד ,לארשי תמכחב םפרופמה רקוחהו
 + תונור חאה ויתונש ו"ב .ךשמב, תונמה בשי ובש ,טסוגוא .בוחרב 60  רפסמ
 םוקמו ונבשמ היה הפ : הלאה םורברה םיחתופמ ויהי רכזנה שישה:חול לע
 הלהקה תאמ ןורכזל , 1898--1880  ,ןינוצ  ל"טיר א ר"דה לש ותרובע

 , 1911 . ןולרבב תילארשיה

 ,נרבדלונ 5 ,י .איצומה ,םונאיורד .א ךרעה
 328105 ₪8. ת. [0ה6155ק[0. | ק6ם8אצ0ק5 ה. [. 08

 יקסנא ילפער לחר
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 םהיתוצראל ונינכוס לכ .תאמ םישקבמ ונירה ,םיברקו םיכלוח 191% תנשל '"םלועה,, לע המיתחה ימיש םושמ

 , תפלוחה הנשמ םהמ רוע ,עיגמה ףסכה לכ תא איצמהל | ! ונייה :, הגהנהה םע םהיתונובשח תא תוושהל םהידעלו

 . "םלועה,, .תגחנה

 = 191% תנשל "םלועה, לע המיתחה תלבקתמ =
 , םיעובקה םיריחמה פייע

 .הָפְצִפַה לע

 .2וג09 יו ] 99

 וילגר . ,סמנה חרקה יבג .לַע ךלוהה . עגפ ילב עגר .ןיא
 .העש העש .תועבוטו תופגנ

 ,הרסוה : םידוהיה . ינפב רחסמה יתלה :תליענ .רברב הלאשה
 לעמ זרבוהש :ןויכ ..העש יפל קר : ,ןבומכ :.רדפה לעמ. ,עודוכ
 ערגי אל תימואלה .תימינפה הקיטילופה  ןמש :,המודה .תמב ימורמ
 לכ .ןושארה ."ןדובבל 'הנבושת בוש ייכ" ,"הוקת, שי ירה :;םולכ
 היסור איה הבחרו הכורא, םלואו ,"המאלה,ב " תויולתה  תולאשה
 םתוארב ,םחור רצקת רשא ,היטוירטפ םה /םיברו= "השודקה
 החונמב :תבשל םילוכי םה ןיאו ,הנידמה תא "םישבוכ,  םידוהי
 םיעבותו .ץקה ,תא םה םיקחודו ,'אובת יכ רשוכה תעשל תוכחלו
 ..ץראל הלואג תתל רהמת יכ ,הלשממה תא

 תונורחאה םינשב התשענש ,ריעה וז ,בויקמ םיעידומ ןכ הנה
 רשא .רחפמה :תדוגא אישנ יכ  ,תוינערופ  ינימ לכל ןכומה םוקמ
 :תלגמב ,הישעתהו רחסמה .ינינעל ךטסינימה ,בושאמיטל הנפ םש
 --ןופולוטס תומ םע, ,"םידוהי יריב ץראה שובכ, ר'ע הדחוימ ןורכז
 םילאיריא :ירצונ טניבקב .ורתונ . אל. =- .ןורכזה:תלנמב רמאנ ךכ
 האי.ולו .האנ -ול ךכיפלו ,רבלב בושאמימ אלא  ,םירוהט םיימואל
 לש השקה :םדוכעש ..תחתמ האיצוהלו הנידמל  .לאוג .תושעהל
 ( <> , ...."םידוהיה

 : .בורקב ספדוי טקפסורפ

 + תועדומו תומיתח תלבקל "םלועה,, ליבשב םיצורח םינכופ םישקבתמ תוצראה לכב

 יריא רצונ, לש ,הרטע ול םירטועש ,םרא לע הקוחו <
 "טעבי אל יכ  ,"ןיפילוטס שרוי, לש | ,"םירוהמ * םיימואל םילא

 םהל שי בויקב.ובתכנש .םירבדהו ,תאזה הרקיהו- הלודגה השורוב .--
 .גרוברטפב בל .םהילא ומישי יכ  ,הבר .הוקת

 רחסמל הנקת שקבמ ,ינזינב ךלפה-רש ,עוריה בוטסובח םנו
 .לבוקו םושאמיטל הנופ אוה םנו ,םידוהיה ירימ לאגי יכ ,יסורה
 םיאיבמו ינוינב ריריה לא םידוהי ןומה םיאב הנש הנש יכ ,וינפל

 םירתומ םישענ םה הֶלאה תואשרהה תוכובו ,םירחופ תאמ תואשרה

 רגנל הנובת ןיאו הצע ןיאו -- ,יערא תבישי  ינזינב תבשל
 ןוטלשהל תושר תתל -- תחא ךרה קר שי ."םישבוכה | .םידוהיה
 םויקל היוארה תא םייקל ,האשרהל האשרה ןיב ןיחבהל ימוקמה
 וכ ,בוטסובח אוה חוטב זא -- זאו ,לוספל היוארה תא לוספלו

 ואובי אלו םמשל ורדגנש םירדגה - תא .ץורפל .םידוהיה וברי אל
 :לש בוטה וגורכז יכ | ,ונחנא םיחוטב זא | .םהל הרופאה, - ינזינל
 !// םיעבורה-ידיקפו םירטושה לש םבלמ םלועל חמי אל בוטסובח

 \ .+י ינזינב

 * םהינכופ תא חולשל .םיכירצש | .םירחוסה = ושעי המ םלואו
 :דיריה :אהו ,ריריל אובל .םירחופה .ינכופ וטעמי םא ןה %ריריל
 וז הלאש :לע םג הנוכנ הבושת בישהלו עַרוי .בוטסובח = 1 רספנ
 םא יב :,םיהוהי אל םינכוסל .םירחוסה ונמי :הכמל האופר .םידקהלו
 8 . רחסמ :ינינעב םיאיקב םה .םגש :,םיזנכשא

 הנכס :תמאב שי וז: המכוחמ הצעבש ,םכל המרנ אל םאה
 םירוהי-אל" םורחוס ורהמי"םא ,םיעדוי ונא יא + םידוהיה םינכופל
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 דןיב תכשחב רדחב זא  םיבשוי םתאו  ,ןבר תיב לש תוקוגית .םתייה תע | =

 רבגתהל .ךירצ לבא ,םהילע רוזחל אב התאשכ ,תומיענ-יא לש שנר | רשפאו  רשפא . םירוחי םירחופ לבא | ,בוטסובח תצעל 'עמשהל
 ונייח איה איהש םושמ .,וז תמא לע רווחלו .רוזחלו; הזה .שגרה לע . הל .ועמשיש |

 . ונימי ךהואו  .הליבשבש :,תידוהיה .תומשיטנא,ב :םעפה .םיענונ ונא :ןיאו
 ,אמגור אלא ונל תשמשמ הניא-בוטסובח לש "הבוטה. הצעה "הומשיטנא,ש ,המוחמכ ..םידוהידאל אקוד םתדובעל םידוהי םישקבמ
 .,ןמואה .,לעופה ,ול תרתומ ינזינש ,יזנכשאה .ןכיסח .לשמ אלא: \ שישמ הידגרטה ןמ רתוו הב שי. ,תואיצמב הנשי םא" המצע וז
 תושעהל | לוכי םנמא ,יניפ רה לע :ורמע אל  ויתובא ילגרש = האורה ,ויתוחכ -ןויפרב שחה . ,ירוהיהש הֶשפאו ;.רועכה / ןמ הב
 תעש לש הלובגל ץוחמ אצוג "וטבמש ,םדא לבא :,הערל -הרימש  הכומס. תעדמ אלשו תעדמ ול.שקבמ ,קירו לד םלועב ותרומע תא
 .הליבומ וז "הרימש, ןכיהל :.האָרו אלש ול רשפא-יא ,הרצקה  היהה . המוד :, םתא םחכו איה.הקצומ הדימע. םתרימעש .םירזב  ,םירחאב
 םהש ירב/ ,הקצומה :הדימעה : ילעבב "ומצע תא ."ךרוכ,, ירוהיהש
 הנואת לבל ושקביו ואובי יכ :םירצונ :םילעופ .. ול הרימש :ושע*
 ידוהיה הארו ,שעת םתשקב ,ידוהיה םמחל ןתונ ,םלעבל הער
 ריע הלאשה  הררועתנשכ : ,הרימש םתרימש וללהש ,ןיעב :ןיע

 < ומס .יאוחכא

 םיריעצה תריעו ; םינורחאה םימיב ונל ויה תופי .תוריעו יתש העצהה לש התונגב ורבדו םידוהידאל םירחופ--ואבו רחסמה .תמאלה.
 . היצילגב ."םירבעה-םוי,ו:הילטיאב = המודכו םיצעה רחסמ ,האובתה רחפמ םידוהיה תקחרהש ,וחיבוהו
 -ישחלו םימוחנ-ירוהרה ואלמ : ןהיהש ,ןהיתש ויה תופי הלאשה הדריו ,םידוהי"םניאש םירחוסל ,ם ה ל הער םורגל הלוכי
 ונלוכמ תערונ הרתי הבח םלואו  .וחמי אל ןהיתוכקע ןהיתש ,הוקת- ןיאש : ,ידוהיה . רחוסל- .תפומו -תוא הזה  רבדה יהיו  .רהפה .לעמ
 תירבע הדיעו .הבש אילפמה שודחה ינפמ -- תיקלמיאה הדיעול = ,סידוהי םניאש ןכופהו רחופה לש והנקת בגא אלא םויקו הלצה ול

 תודהיהש ,אּוה ןיד . אוהש"לכ .שודח .םוש :ןיא הזב -- ,היצילגב : ,ידוהיה . תמא :לש :בוטרוקמ  רתוי , הברה הב שי םנמאו =.
 התוינע אלול ..תולגב חורה היחתל הנושארה ללכב היהת תיאצילגה | :,.וילע .סח שיא ןיא ,ותנקת .לע רקוש שיא ןיא ,ומצעל .אוהשב
 -הפנכ הלוגה תוצראב ןיא ירה ,התמוק תא ףפוכה ,תירמהה | ,םהל איה יאנג "ימשיטנא, ראותהש ,םינוגה םישנא םג  ,הברדא'
 הלוגה שארב דומעל ידכ ,םיאנתה לכ הב .ודחאתנש ,תרחא לארשי  םתבשחמ תא םישבוכ ,םה םיטמולפיד .םא ,וא  םיברב .םידומ

 לכל ,שפנ ןוילימ -- הרפסמ (הניבוקובו) היצילגב. תודהיה ,הלוכ = םידוהי ןיא .הנהו דחא םוי וציקה ילמלא םירשואמ ויהש ,םבלב |
 הביבס ןאכ שי : ךמולכ  ..ץראה יבשוח- רתי -יבגל 15% תוהפה = אלכ ויהו םירוהיה וסמנ -- ,םמלועב ,םתנידמב .,םתביבסב ..םריעב
 .היסורב רשא בשומה"םוחת ךותבש וומ התוחפ אל ',הקצומ :תודוחי = איה ' ושפנ :תא" ,יחוהיראלב ומצע תא = הלותה ",ירוהיש ,.ירה ויה
 ,ץֶראָב .םא יכ ,תאזה תירוהיה הביבסה איה היסורב אל לבא . ליצהל .שקבמ

 ,ירוהידאלל ירוהי ןיב לידבמה .ימ ש ר  קוח הב ןיא ףוס"ףוסשש "הב שי ,הוהב ,העשל שממ הב שי םנמאש ,וז העצה לבא
 ךל םירתומ הז רוזחלשמו וז תווז-ןרק :ול רמואו .ידוהוב .הרתמה : .ןוילימ רשע .םינש לי'צאו -- ,שיא ןוילימ השמח | .ריתעל ןורבא
 הב ישפח םדאהש ,ץראב | ךל םירוסא הז רי"חלשמו וז תיוז"[רקו הז" םיקוברו םיזוחא םהשכ --- ,םלועה לכבש םידוהיה רפסככ ,שיא
 שי :ידוהי .וליפאו ,וברקב חורה הא :אולכל .וולע  לטנ אלו. ושפנל = םחכבו םהב לולזְל רשפא-יאו ,והערל שיא הרימש אליממ םישענ ,הזב
 באכ ךותמ הרמ חנאהל | ,םיברב וירכד תא עימשהל תלוכיה ול * םהמ דחא לכש ,שיא  ןוילימ רשע"םינש םגו השמח = ,ףתושמהי
 - -תופסא ףוסאל ,תודיעו  ךורעל ,הוצמ לש החמש היסהרפב:חומשלו = ,םולכ אלו  םניא--,רצה .ןמ הרימש ול .שקבמו ורבח לעמ .לרבומ
 וזכ ,היצילגבש לארשי-תסנכ איה המוהי .תודהי אלו  .החומ ןיאו .ןורבאל .םפוסו ',רוטפ םהב עגופה לב

 תיאצילגה תודהיה ,רשועבו ןינמב הנממ הלודגה ,הקירמאבש | ךפקות ךתעדמ אלש .ןה תויתיב-אפלא תויתמא ולא םורבה +"
 וו יורי וירי יו

 -ןב רוחבל וז ותב תא ירוהיה = אושהו + . ראות>תפיו הגונעו הכר  ,חרוחי תב 4 קרב
 ארקו ,הנותחה םוי \ עיגהו .תולעמה לכב םלשומו הרותב גלפומ , םיבוט ואי

 הלודג החמשה התיהו , ךלמה דיכ התשמ םהל השעו ריעה ישנא לכל  רחוסה חותפ םכנפ
+ 

 ולכא םורבגהו ,תולוהמב תולותכהו םישנה ואציו ., םונגנמה | ונגנו .ראמ 2 0 ומ
, 

 וחיפה , ןויב םינתוחמה כל .בוטכ ,.הלילה יצחכ יהיו , סבל תא וביטיהו ותשו

 ולפנתהו םינציל-תכו םירש ואבו .. הצוחה יריחי .תאצל ול ונתנו ןתחהמ םבל
 םשו ,הממש"רברמ םוקמל והואיבהו והובחפו יבשב ותוא  וחקלו ןתחה לע ץתיפ ָבַע
 יריב הצבה ךותב ידיחי טבלתמ ללמואה ןתתה .רועבו .הצבב והועיקשה 8

 .םבל תא וביטיהו ותשו ןלכאו התשמה לא םינתוחמה ןבשי ,םידשה

 + ךאמ הלודג התיה החמשהו ,לוחמב ןאצו תולותכהו םישנהו ונגנ םינגנמה
 ומוקמ רקפנ יכו ןתחה םלענ יכ ,ובל תא 'םש אל שיאו ,ערי אל שואו

 .., םהינוב

 .ּכ

 ,םכתורלי ימיב םתעמש רשא ,אלפנה השעמה תא רוע םתא םורכוזה

 םומוה --- + שחלב הז פע הז םירפסמו , בירעמל החנמ ןיבש העשב ,םוברעה |
 :ןוממשו .בחטו הגיצ םיאלמ = , םיהדוקו םירצק סומו , ויה םומשגה תומי םהה
 ינפמ רשפא |, ערוו .ינניא - + הזה הגונה .רופסב = םויה יתרכונ המל העועזו , םיבוזעהו םיקירה , םיהוחשה תורשה ינפ=לע ויתס:חור הללו ץוחב
 בחטו הנוצ םיאלמ , םורדוקו .םוֶרצק םימי ,םה םומשגדתומי הלאה םימיה םגש = דוב ךוחו ןולחה רעב הארגה ,  ראבה-טומ תא הלטלטו םיתבה תוגנ תא"

 םירוהרהו , תפעוזה ויתסה תמהנ לא בישקמו ינולח רול ינא בשוי . ןוממשו | םתאו , תוברע תלפתל שררמה"תיבל רדחה  ןמ זא אצו  םכבר + לפָאה רוואב
 התע הז יתארקש ינפמ--רשפאו . םתילאמ יבל לע םולוע בצע:תוזחמו םיגונ | תא םתבהלהו הכשחב םופופצ םתבשי- ,םחה רוגתה ירוחאל .םכלוכ םתסנכתו
 ,םירבע ה םוו ,אלפנהו לודגה  םויח תשרפ תא םירבעה םינהעכ | םכושאר תורעש ורמס םעמשל רשא >,םיארוג  םידב-ירופפב  ךרה = םכנוומה-
 , היצילגב ןורחאה עובשב היהש | | םהה םוברה םירופסה ןיבס רחאה רופסה תא רוע םתא םירכוזה + םינטקה
 ןורחאה עובשב היצילגכ םורבעה * וניחאל היה אלפנו לודג םוי .ןכא + םלוכמ רוי" תוהלב ררועמו  רתויב גונו | רתויב .אלפנ זא םכל .הארג ךשא |

 - תואמ . שמח ! סומי לכמ הבוכמ :פוי , הנשה תומי ראשכ ותמגוד ןיאש םוי = ול התיהש ,רחוס \ ירוהי .שיאב = השעמ = : רופפה .ןכות היה ןכ אלה. == = |
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 >< 8 םלועה < במ ןוילנו

 הב םירוצע  ,תוהמאו .תובאי לש ,םימדוק תורוה תורשע לש. תוחכ
 שטשטנ אל הלש  'םיהלאה .םלצ, = ה כותמ  הילע םיעיפשמו
 ,שפנ ףלא :ישמח +החכ המ: תיקלטיאה' תודהיה ' לבא .  םלועמ
 רתי לכ יבגל טנצורפה תי ךי ש ע  ידכ דע אלא םיעיגמ  םניאש
 תידוהי  הביבס תומד  וליפא .ןאכ .ןואש = ,תרמוא תאז --,םיבשותה
 חמנש ' טעמכ  ,המכ הז שטשטנ | הלש ""םיהלאה .םלצ ו :,הקצומ
 הנושאר = הדלונשכ,. כ >> ,וטארפ : ר"דה .רמא  םנחל אלו ,ירמנל
 וז .הבשחמל םיבר" וקחצ ,הדיעול  םיריעצה תא אורקל הבשחמה
 ,לתורהיה םע:דוע פהל ןיא רבד הילטיאב לארשי:יריעצש ,ורמאו
 אל םאה :,התיה ןינע ל הדיעיה התיהנו המק ןכדיפ-לעהףאו
 וניא .יאצילגה ."םורבעההםוי, + ונתאמ .הרתי הבח אופיא הל עדות
 תעקוב הוקת הילטיאב םיריעצה: תדועו ; בוחדןוערפל הלחתה אלא
 םוקמ לכב .יוג .תויהמ .תובשי אל לארשי ערז :יכ = ,הנממ הלועו
 לכב  ,םתצקמב םג ול ,ונינבב .קבד קובד היחתה ןוצר וכ .,אוהש
 : . תוצראה

 יב ,ודשחנ לומתא םוי דוע רשא  ,הילטיאב םיריעצה
 הקיטגולופא,  תעורת \ םויה האלמ םשפנ * ,תוההיה םע םהל ןיא
 ונחנא,ש .,םלועב הזירכמה = ,"תולעפתה לש הקיטגולופא ,השרח
 םיכרע  קפפה :ילב .רצווה יח חכ איה 'תודהיה,ש ,"ונא ונלוכ וננה
 ,וללה םיריעצב הלודג האנק ואנקי רשא ,ונתא םה םיבר .'םישרח
 םושמ : אל היחתה .ןוצד אב .ונא  ונבלב .ונא ונכרד החיה וז אל
 םיכרע  קספה :'ילב רצויה = ,יח חכ, איה .תודהיה יב ,ונמאהש
 ךלוהו :תחופ .םייחה :חכ יכ  ,תוארל ונררחש  םושמ אלא ,"םישדח
 ,המ'צ ע ל םישדח םיכרע 'ווציל תודהיה הקפפ יכ ,תודהיה ברקב
 הקיטגולופא ךותמ:אל :היחתה ןוצר רלונ ונבלב ,  םי יר ב ע םיכרע
 לע :ונידותה  רשא ,תולעפתה לש יודו .ךותמ אלא ,תולעפתה לש
 המהנ יכ ,םעז אלמ וניפו ונינפ תא םיערנו ,ףרה ילב םעה תאטח

 רבר

 רייחל: היה .יכ :,הבכו .תכלוה םעה לש הנורחאה ותלחנש ,ונל

 הפוקתה = ,הללקו החכות אלא ותורפהלו ותויחהל הנקת ול ןיאו
 ,התיה :השק " הפקת תומואלה \ ונתיחת ימי: ירבדב \ .הנושארה
 תובבלה- תא :הדירחה = דהחה | םנמא רשא ,ןורחהו םעזה תפוקה
 ותררמ תאו .םעזה .סרא תא םג םלואו . ,הלודנ .הלטלמ םלטלטהו
 ,ןורחהו םעזה תפוקת הרמנג אל ןוידעו ., םאכדתו םכות לא הליטה

 'ןיידע  ,ותוא" הלדנו הדילוה וז הפוקתש ,ירבעה ררושמה ,רפוסה
 וכ ,עדי םרט דוע םחנלו םחרל ,ויפ אלמ המח"תחכותו הלא
 הפוקתש | ,םירברה םיארנ םלואו . יודוה עצמאב ןיידע 'אוה דמוע
 אל םולתש םינקזה םוקמב םיריעצ םיאב יכ , תרמגנו  תכלוה יז
 ל לש הקיטגולופאמ םא יכ , תתולעפתה לש יוחומ

 וללפתי וילא רשא  ,רבדה והמ ,ןיבהלו .עומשל ןזוא וטתשכו
 ונלוכ  ללפתנ  וילא רשא ,םעה תיחת תא םישקבמה לכ הנושאר
 ןושל--אוה הזה .רבדה .יכ--,םתעדיו . ,המשנ תילע תעשב שיא שיא
 וארי .ןיידעש | ,הילטיא יריעצ לש הנושארה הדיעוה וליפא ,םעל
 רשפאהיא ;תונויצה לע  ,הפקיה לכל היחתה תעונת לע הב רברל
 הדומל | ,ןושלה ד"ע תוטלחהו  םוחוכו ,האצרה ילב הל היה
 אב אל ורקיע לכ אלה היצילגב רשא "םירבעה:םוי,ו , התיחתו

 תוכבלב הלדגו | תכלוהה ,"ןושלה תשקב, תא עיבהל ידכ אלא
 + םויל םוימ

 וניניעל .הלדגו  תכלוהה \ ,"ןושלה תשקב,, .דרפת םיתשלו

 ןושל  םישקבמ שי .וז השקבל םינוש םינכת | ינשו ,תובבלב
 ץרא 'לכבש .לארשירתסנכ תא הרי לע 5ידבה ל ידכ ,תדחוימ
 ,הרוה הביבסה  לעמ ,תבשוי איה וכותב רשא םעה לעמ ץראו
 .לע החאל ידכ ,ןושל םישקבמ שיו ,הירבע לכמ התוא תפקמה
 "םינושארה ,וזב וז ןקבדלו תוצראה לבבש לארשי-תויסנכ לכ תא הדי
 ג לירבתש דבלבו 4 תלדכמה היהת ןושל וזיא  ,םהל .אוה תחא
 הדיב שיש ,הדיחיה התוא  ,םישקבמ םה תחא ןושל 'קר םינורחאה
 "וטיגל תונבלו רוזחל םישקבמ םה תוהלה םינושארה ..קבדלו חאל
 רשפא"יאש ".םיששוח םינורחאה = | ץראו ץרא לכב  ידוהיה
 ,ועדגנו ורבשנ \ .רבכש ירחא \ ומיגל תותלד תונבלו  רוזחל דוע
 :ץוחמ םג הרימש  ,תרחא  הרימש םעל :תתל" םירמוא\ םה  ירהו
 תשקבל רשא םינכתה ינשבש  ,ידוסיה ,ימינפה לרבהה והז , וטינל

 לע ןורל .םיפסאנ  םירוהיש העשב יכ = .,ןבומ .אליממו + ,ןושלה
 תרחא וא וז תסנכ לש העשה יכרצ לע אל ,המואה תיחת
 איה תחא קר יכ = ,וניבי אלו וריכי אלש םהל  רשפא-יא ,דבלב
 ,ןושלה איה .תחא קר יכ ,וב היולת המואה \ תיחתש = ,ןושלה
 .המואה .תא החאל  הלוכיש

 'הוקתה:ישחלו םימוחנהדירוהרה לכ :םכשפנ תא ולאשת םאו
. - 2 2 , 

 הבישיל וסנכנ\ םשו , הלודגה בובל רועה לא היצילג תונפ לכמ ופסאתה שוא

 ומאנ םשו ,  תירבע תובותכ תוכרבבו םירכע םילגדב טשוקמו הפְו = םלואב
 הוקתה תא ועימשה םשו  ,תירבעב הז לא הז ורבדו םיריש ורשו םימואנ
 שמח תאצבו---ותפש היח רועו יובעה םעה יח רוע יכ , הפיהו הלודגה
 םורּואב םהינפ תא כובל ינב ומדק , הלילב לודגה םלואה ןמ שיאה תואמ
 תובהלתההו , דאמ הלודג ההמשה התוהו , הרדהנ הוצנימוליא םדובכל וכרעו
 'תעשב םינתוחמ ינפכ םירהונ םיפתתשמה ינפו ,םיתעבש הנממ 'הלודג
 רחא ןינעמ םבל תא וללה םינתוהמה וחיסה החמשה םצעבש קרו .הנותה
 לכל םרוגה טעמכ היה אוהש ,ןמצע ןתחה :רתויב ךרע:לקו ןטק
 ו ... םהיניב ומוקמ דקפנ , החמשה

 הנממו  ונגושל לש המווק לכ יולת הכש ,תירבע ה תורפפה
 הזת אלפנה "םוי,ה לב ךשמב הרכזנ אל טעמפ ,הייח-דשל ןוא תקנוי איה

 ,תא ריכזהל ינשה וא דחאה הרקמ הרק םאו  ,הנורפחב שיגרה אל שיאו
 ותואל .הזב .היה המורו ,,המיטנב העילבהל רהמ דימ ,תועט יפפלע המש

 דחאב הנותתה| תרעס םצעב סואתפ .לקתנש , להובמהו בחלנה ןתוחמה
 !הימתב ול" רמאו תופרוטמ םיִניְעְב ןולע ץיצהו  םיחכשנה  םיינעה וובורקמ

 ל ו"? תאב התא םג , הא,

 ךכ אלה .םה םתיוהכ םירבד +, הלולח - , הצולמו לשמ ירבר ולא ןיא

 עגנשב : היצילגב ירבעה  םניה תשרפ .תא  םיעירומה ,  םינותעה .ונל םורפסמ
 . היצולגב "םירבע ,ה 0 תירבעה תורפסחב ו לר ד 7 <

  םירפסה:ירכומו ם"ילומה ראוצב רלוקה לכ תא הלת ,  םולכ אלו הב םיחיגשמ
 הנידמ איה הוצילג . יוארכ | םתרוחפ תא  רוכמל םיערוי םניא---רמא-- ללה
 ' םתבוחש יפ-לעהףא | , םיאצילגה | םירבעהו- , הפוריאב  תאצמנה , םשה"ךורב

 לפל םה | םודומג  םואפוריא  םוקמ:לכמ ,  תירכעה | תורפסה תא "כבוח,ל :איה

 רשא , םירבעה :םינותעה :ינש = ואובי אל םאו ,  ה.מ ל ק י'ריל 'םיקוקז םהו רבד
 םהרוחס לע ררזירבי אלו היצילגב םירבעה רפלל טופל םיהלא ונל ריאשה
 : +, םמוקממ םירבעה וזוזי אל , הפורוא :גהנמכ ,  ףקות- לכב

 בל לע ולעפו ולא וןירברש רשפא , ויובדב םאונה קרצש רשפא

 ןאכמ .תוועמה תא ןקתל .םבל תא ונתי וללהו , םירפסה"ירכומו םול"ומה

 רשפאו .המלקירה יקוח יפדלע | היצילגב םהישעמ לכ תא תושעלו אבהלו
 'םג דאו , ליעל רכזנה םאונה םש תא וכרביו תאזה השדתה םכרדב והילציש

 + רחפמל אלא ןינע וניא הז לכ םלואו . בוטל םלצא רוכז היהי ירכעה םויה
 , המלקורה..ביטב :יקב וניאו. .רחסמב .הנוכת. טעמ : םיהלא ,והשה רשא- , םדאהו
 * תואמ שמח ופסאתה הנה :הוה  אלפנה .ןויזחה הארמל םמוחשיו .דומעי ךא
 ורואשה -:הלאה :.םיפסאנה : תואמ שמחו , החא : םוקמל .שיא
  .םירפסמ .ךכ) .םירבדמ םה .םמשכ  רשא, , םישנא | יפלא רוע היתוריעבו היצולג

 ; "שא ::םואלמ  .,םיריעצ ,םיבוט םלוכ. .הלאה- .םושנאהו = ,(םורבעה םינותעה
 ! םיכצוח םירבד . הברה םתוכתלתהב םירבדמ םהו , השודקהתוצוצינו תובחלתה
 , ורכב . ןייע) ."תימלוע:הפיהו תומלוע"הרועצה, ,תירבעה הפשה לע תובהל
 םייתלו השרה היחהל םיאבנמ הו ) ("הניבוקובבו 4 היצילגב םירבעה לא,
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 :;תונויצה ןמ יכ  ,םתעדוו + םיקנוי .םה הממ .,םיאב :םה ןכיהמ וללה :

 רקסניפ .ינפל  ,הנש .םישלש נפל . םיקנוי .םה הנממ ,םיאב םה
 המצעל .רייצל הרישע ..רתויה היסטנפה .םג הלכי אל .,םולבנעילולו 0

 לאשל .ופיסוהשכו ...הלאכ .תישקבו. םיברצ. אלו הלאכ .תודיעו אל *
 ,םיבש וללה .הוקתה-ישחלו. םימוחגהחירוהרה ,לכ ןכיהל :םכשפנ תא

 לא ,םיבש .םה .רחא .םוקמל :יכ .,םתעדיו + תעדמ .אלש .םגו .תעדמ ,

 . ץ ראה..לא--,המצע .תונויצה םג הבש םשל .רשא* ,םוקמה 7

+ 

 . בושבור זז

 .הָצּוחְנ הָדובְש
 הטלקנש תמאה  יהוז :-- ,"לארשי"ץראב  תישעמ הרובע,

 התדובע .יכ .םישיגרמו וז תמאב םידומ לכה .םינויצה תובלב ףופבל :
 םָיקה ירבעה .בושיה תא רצ בל -- איה  תונויצה לש תירקעה 0

 םיאבה .,;םישדח . םיבשיתמ י'ע ו לידג הלו - לארשי-ץראב ּ
 ְ . ץוחה .ןמ

 רשא :שי ..ָךוע, קסופ ונוא לארשי-ץראל .הדידנה םרו הנהו =
 דץרא תא -. קספנ .אוה .ןיא .ירטנל לכא .,טעמו רשא .שיו לרני 0

 ,הםינכהדתוצרא לש. תומישהה .לכב וישכע .םיאצומ .ונא לארשי
 ,םירדונח לש .הבְורמה .םרפסמ .ברקב ..ונירדונ םיאצוי םשל .רשא \

 םח המו דודנל ןכיהל .,תולאשב :תונושה  ןיעירימה-תוכשלל םינופה
 ,םירָדינ לש םיופמ. רפסמ ,םג שי ,תושדחה .תוצראב םייחה .יאנת :

 םהירכד יפל ,הב הדובעהו םייחה יאנתו  לארשי-ץרא ד'ע םילאושה =
 ,לארשידץראב - ררושה םינינעה  בצמב םיאיקבה - ,השעמזישנא לש :

 .לעופ ףא יא .לילגב .תוחחא םילעופ תואמל םוקמ םש וישכע שי
 ןןניא .:תוחחא = תועקרק  תוינקש ,םירמוא שי. ,הרובע רסח החא
 "רמושה; .תדונא .  םיהבע םילעופ רסוח ינפמ קר הלועפל תואצוי
 .'וכו 'וכו  .,םדאדרמוח .רסוח  ינפמ התדובע נוח תא .הביחרמ .הניא

 *ץרמ,הו , לורג ןוחטכהו ,.דאָמ הבר החמשהו.,השדח תורבע החפשמלו םושדח 8%
 שיא ףא .אצמנ אל תאזה הברה החמשה .לכ ךותבו---וחומכ ןואמ .רעוסו ריבכ = |

 םלענ ןתחה יכ.,הלאה םולהוצה | .םינתוחמה \ לכל ארקיו םוקי רשא ,ךחא .

 הבד לע םירכעה יפלא תא - ררועיו .םוקי .רשא , שיא אצמנ אל ... םֶכנִתמ

 םישועו היחתל םיפאושה  ,םישנא יפלאל בוט אל וכ : דאמ ךרעהלקו .ןטק דחא =.
 לכ ןילע רשא ,דופיה ןמ בבל תא חיסהל .,םהידוב הוחתה, תכאלמ תא =

 םיאלמה. , םיִריעצ םושנא יפלאל בוט. אל יכ | | הנבנ תירבעה היחתה ןינב
 רובדכ םמצעל םתבוח ידיי תאצל , םופיו םיריבכ תושגרו םימולע<שא םלוב
 היצנומוליאבו דבלב תוכתכו םילגרבו (ל"גה זורכב ןויע) רבלב "יעבטו- טוחר,
 -קובחב םהיתכב פשיל  םיכהלנ םירבע יפלאל בוט אל יכ ; דבלב תירבע
 תורפפה לע םִתוא ררועתו המל קירה אובת רשא רע , תוכחלו םידו
 וי הצבה ךותב , הממש"רבדמב תיריחי תטבלתמה ,תירבעה

 היהי .רשפא \ יכ , חיצילגב רשא \ םורכעה וניחא םה םירובס ילוא וא ה
 קר ? תורבע תורפס אלב םג ירב ע 'ותושעלו רועצה רוחה תא ךנחל םתל ל

 תאזכ | ןאָר ילוא = וא- ! ול אצמו---"תועבטו הטוהר, חפשב ותא ורברי רבד =
 בובל .תוכוחר לכ. תא וראפ : רשא< , םינלופה םהונכש .לצא םג - םהינועב

 םיהפסחותבב ריעה לכ תא .ואלמ .רשאצ םהיררושמו  םהירפופל .ןורכז-תוכצמב
 + םוקנעז םילורג

 בשילו---תירבעה הוחתה :ןונכב .קסועו בוט ירבע * תויהל רשפא .סנמאה

 נמ ןוילג

 אופיא .ולעי אל עודמ : תונוש תולאש בלב תודלונ ןהילאמ ירהו
 ןאכ םישקבמה,.,ךכל  םיקוקזהו םירשכוטה -,םישנאה לארשי-ץראל
 םילועה >,וללהו : + םיאצומ : .םנָיאו -,היהתש ההובע וזיא -, ההובע
 .ץראב 'םלוב וראשי אל .עודמ: .,עקתשהל :תנמ לע .לארשי-ץראל
 + ואבש תמועלכ םתצק ההוא ובועו עודמ

 ונלש: םינקסעה .הקיומ. היבוברע זיא. ןאָּכ שי :יִּב ,אוה .תוא
 ךותמש רשפאו ,ץראב ררושה ,םינינעה בצמב ללכ הארנכ ,םיאָיקב םניא
 ןונה = :וניאש  ;םדאז רמוח - לארשיזץראל םיכשומ :םה וז. תואיקב-יא
 ץראל בוטה  ,ןוגה = םדא"רמוח > .ומוקמב/  םיריאשמו הל .ךוטו
 0 + ול .הבוט .ץראחשו

 תוטיק ןועירומדתוכשל הנייהתש ,.תוציחנה לע .ורבדו ורבד רבכ
 ןלוכו = ,ןלוכ ןיב עובק .סחי :היהיש .,ליוחב - םגו .לארשידץראב .םג
 תא .שקבמו שרודה לכל לארשי" ץרא דייע:.תורורב .תועידי :הנקיפסת
 לש: ןכרע = תא = םמצע ייא = ינב .וריבה  דוחיב ולה :תועידיה
 םילעופ לש תחא הפסא הרבע אל דוע .ןתדובעו ןיעידומה" תוכשל
 תיללכה : הדיעוב :!:הז טרפל עגונב תוטלחהו םוחוכו ילב ייאב
 .'רפ 5000 הז .ךרוצל  בוצקל טלחוה ןויצדילעופ * לש .הנורחאה
 לכל | ץוחמ : םירמועה  .םילעופה ידעו .לילגבו :הדוהיב ורחבנשכ
 םידעוה \ לש: תובושח רתויה תודובעה תחאש ,םעטוה  ,הגלפמ
 י"אב .ייאב הדיבעה  קוש ח"ע תונוכנ תועיהי :איצמהל---אוח ,וללה
 -יבבוחל = דעוה = תפוקמ תוסנרפתמה :, תוימשר .תוכשל :ץברא שי
 אל, המצע היסוהב .סגו :.םילשוריבו ופוכ- ,הפיחב .,טוריבב---ןויצ
 ןי עמ ו הסירואב רעוה די .לע 'תמיק תחא הבשל - ,"5ארשי ןמלא
 ,.אנליווב---הבשל

 תא .עדי .רשא שיא ןיא .עודמ + הבוזעה-.הבר :אופוא עודמו
 תלעותה תא איבי רשא דסומ ףופ ףוס ןיא .עודמ ,אוהש ומכ .בצמה

 + השקובמה
 רבדה .אוה = ןכ :םנמאו :,היוקל הטישה םא .יכ תא ;ןיא

 םישנאה קד םינופ :אנליוובו .הפידואב רשא :תופשלה .לא : ,תמאב
 הילעה הבד לע העובק :זכשחמ .םחמב םהל .תרקנמ ר'ב.כ ש ";םהה
 ןחעפשה .י"פע הנושארו :.רקיעב םהל .האב וז :םתבשחמש אלו .,י"אל
 םינוגה ברו לודנה הנחטה םע: \ ,םתס::םירדונ\ םע::: . תוכשלה .לש
 םתס 5. ַלָּכ קסע  םוש .תובשלה :ןתואל- ןיא .םיהוהיה :םירדונה לש

 == ללה הי וומצל-א לנעשה >>>יש החל ההר רטא ל א שה-ופקנ הצאהמ למהפכה = - א מכ שב המ -טדצסב= >ד עד הצב כא משא בבמה השחלה קב אמה המצב = ד =, היה השל הנד בוקה א בנתה

 ת ו ה פס ה---ותרוחפ . לע \ זירפוו :חטלקירה- לעב  אובי  רשא דע .,,תוכתלו
 ?תירבעה

+* 

 םורכעה וניחא וכרע רשא ', ירבעה םויה היה רדהנו הפו ןכא
 ךשא לכל החמשה התיה חלורג ןכא !הנשב ותומכ וכרי! יאולה [ היצולגב
 ! ורשבמ רשבכו ומצעמ םצעכ ויניעב הבושחו ול הרקו תירכעה ןושלה
 התמשה ןתה--ההמשה התואל רפח היה ךרע"לקו ןטק דחא רבר םלואו
 \., מצע

 ןרעפה םצעב םירשואמה םינתוחמה תאז ושיגרה םא  ,עדוו ינניא
 יריקפתמ דהא תא ידיל ורסמ וליאו ןתוחמ יתויה וליא " , ינא םלואו
 ררועמ יתייהו ןחלשה שארל לכחםרוק יבל תא"םש יתייה .זא .יכ --= ,'הנותחה
 ידיחו .םש אוה 'טבלתמ | יכ ,  ןחחה םוקמ דקפנ יכ- , םינתוחמה" ירבח ךזוא תא
 7 , ; . %./. תוצכה תחאב ( הממשדרברמב



 גמ ןוילבנ

 -תנידמל  .דודנל  טילחהו ןאכ סנרפתהל המב = ול ןיאש , עידו <
 ייאל םישי םא .,ותוא לאשל ןויצדיבבוח / לא הנופ ונוא* ,םיה
 רשא א"קי לש .דעוה וא השרומח לא :ךלוהו-אוה אלא | ,וימעפ
 תוסוכמ תוראשנ .לארשי"ץראל  תועגונה 6 לכו . ,וריעב
 ידעו ו"ט ואיצמהש ,1910 תנשל יטסיטטסה רמוחה י"פע . ונממ
 ונפ שיא ףלאמ רתוי יכ ,םיעדוי ונא ,גרוברטפב זכרמל איקי
 המ .לארשי:ץראו | היקרוט רבד .לע  תודחוימ .תולאשכ םהילא
 ולכי יכו +הלא םהילאושל בישהל.- םידעוה םתוא אופיא וערי
 תחא ,תומונצה תורבחמה .יתשב תולולכה | תועידיב .קפתסהל
 עוצקמב רוע השענ המו + ןתעשב ואציש | ,תידוהי תחאו .תיפור
 תועירי :םמצע .םידהינה  ןומהל .םגו םינקפעהל איצמהל ידכ ,הזה
 הנפיש שי + הב הדובעהו בושיה יאנתו .לארשי"ץרא די'ע .תוקיפסמ
 בושהל עדוי וניא השרומהש םושמו ,וייא דיע הלאשב השרומה לא שיא
 תרכומ זכרמה .םלואו < ,גרוברטפב זכרמל .הלאשה תא שיגמ אוה
 ,ופיב רשא תיזכרמה .הכשלה ינפל .הלאשה תא .איבהל .אוה םנ
 הנוא תיזכרמה .הכשלה םגש --- .הבושת ופימ תלבקתמ ףוסבלו
 הב שיש הבושת וזיא ופימ תלבקתמ םא וליפאו | . בישהל תעדוו
 ולכ. רבכ לאושה-ררונהו = ,םינדעו .ןדיע .םיתניב ורבע .ירה ,שממ
 ..ךלה רשאב ךלהו לחימ ווניע

 לע .םיהחא .םירבד .ןאכ ריגהל . ימצעל תושר .ינא. לטונ
 הפיחב . ,טוריבב = ..לארשיחץראב .."תוהבוע,ה . .ןיעידומה-תוכשל
 ,הזב םתרובע .רקיע .תא .תוכשלה ינקסע .םיאור ופיב םג תצקמבו
 איהשכ ,וז .ההובע .םנמא = .ףוחה לע םידדונה תא םישנופ םהש
 --;וישכע,ו .,ןאכל הנינע ןיא הרקיעב לבא ,תלעות הב שי ,המצעל
 דעוה קספ -- ,הרבעש .הנשל 98--54 'מונ צ"העופהב .רפוסמ
 ,חכונ יכ ,תיטוריבה הכשלל הכימת תתמ -- .קרצבו --- יאסידואה
 םימעפש ,הזב קפתסמ הפיחבש הכשלה ןקסע ."שממ הב ןיאש
 וניב .ןיא .ידימת .םחי .לפחו--,תובשומה תא רקבמ  אוה . הנשב
 םיעובק םוטנהנופסרוק ול ןיאש ןכש-לכמו . ,תובשומההיִדעו ןיבו
 לכ תא המצמצ תימלשוריה הכשלה .(88 'מונ ציהעופה) תובשומב
 הבשלה - אופיא .תראשנ .דבלב םילשורי . לש .המוחתב התלועפ

 היתוערגמ רתי לכ .תא בושחל .אלש ידכ---,וז לבא .,ופיב תיזכרמה

 לעופל רתויב..םושחה .זכרמה .ןמ איה הקוחר - ,תוירדצהו תוידוסיה
 ..יוארכ .הדיקפת תא אלמל הל .רשפאהיאו = ,לילגה ןמ | ,ירבעה

 אוה .ץמקמ יכ ,הסידואב  דעוה .לע .תוננואתמ תובשלה
 וז .תוננואתהל בל .םש וניא דעוהו ,תוכשלה תלכלכל ויתובצקב
 ןיב- : דעוה קדצ \ האְרנכו = ,ץמקמו
 הניאש טעמכ  ,תואיבמ ןהש ,,תלעותהו .הדובע המש ואל .תוכשלה
 . םולכ הוש

 הזה .רזומה .בצמל ץק םישל העשה העינה אל יכו

 דאמ ןיידע .היה השק הרשע-שמח וא רשע םינש ינפל
 ורבעל ..םהְמ שיא שיא : .םירהונה  הנחמ םע רשי םחיב אובל
 הוצמ היה ןכוסה לע םגו = ובלב ודופ תא ריתפמ היה .,העת
 וישכע = .ותדלומ  .תאו .וריע .תא .אוה .בזוע יכ  ,ודוס תא רומשל
 םישרומהו . הדסיש .םידעוה .. ירמגל תהחא הרוצ שבולו ךלוה .לכה
 ירובצ חכל- םישענ = תוריעהו .םירעה .לכב טעמכ איקי הבושוהש
 הנשמו ,רחא  .הנחמ - םישענו  םורדונה םיכלוה ורי לעו .,לודג
 הזה הנחמה םע | םירבדב .אובל רשפא וכרהש .רונצה  רצונ הנשל

 86,000 הישרומו .א'קי ירעול .ונפ 190% תנשב ,וילע - עיפשהלו
 : !שיא 47,000--1910 תנשבו ,שיא

 םג "תולפמ :'התע : לוסל .רשפא הזה לודגה הנחמה :ךותלו
 קיפסהל-- איח הז לעפמל הנוכנה ךררה . לארשו"ץרא דיע תועידיל
 לש םישרומהו = םידעוה לכל ,שממ וב שיש ,ינויצמרופניא .רמוח
 םג .םיניעל - םירדונל תויהל םידעוהו םישרומה רלכוי ןעמל ו
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 ..לש . .ןתדובע ךכ :ןיבו .ךכ

 5 < םלועה <

 םג" םישועו ושע ךכ , לארשי" ץראב הדובעהו בושיה :ינינעב

 ,.תומייקהמ התע דע .ןוטסבלנל הדידנה תיטחב םיקסועה ,םינקפעה

 קר .איטילו  איקיל . .םיפתושמה = ,םידעו הברה ןיירע םידעוה
 םידרונ םינופ .םהילאשו תוקיפסמ תועידיב  םיניוזמה ,םישרומהו
 םהש ,םידדונה םתוא לארשי-ץראל תוטהל םילוכי ,הבורמ הדמב
 ..םהל הבוט ץראהשו ץראל םיבוט

 ןיעירומה תוכשל לש ןהישעמ תא .םג רפשל תלוכי וישבע שי
 לארשידץראב . ןהל היוארה הגרדמב ןרימעהלו המצע לארשי"ץראב
 תויצמרופניא  תקפפה יכ ,הנבהה תובבלה לכב תעבקנו תכלוה
 אלמב בושי:  תדובע ,דאמ הבושח הדובע איה הלוגל תוקיודמ
 ,םירדוסמ :םיירובצ  תוחכ :ןיעב שי רבב לארשי-ץראב . הנבומ
 עוצקמב בצמה תא תערל ךירצו לוכי רובצו רובצ לכ לש רעוהו
 רעו ;םירמושה | תדוגאל דעו ,םירומה תדוגאל דעו שי , ולש
 שי  הבשומו הבשומ לכב | .לילגה ילעופל דעו ,הדוהיזילעופל
 םיילאנויסיפורפ םירובצ הלא-יא םג שי ..הבשומה ינינעב יקבה ,רעו
 םיתתסל דעו | ,תויתוא-יררסמל :דעו-- םהל .םידעוו םירע תצקב
 ---םילעופה .תוגלפמ יתשל םידעו י"אב שי ןה הזמ ץוח ..המודכו
 וללה םידעוה ינשו ,"ןויצ-ילעופ,ל רעוו ."ךיעצה-לעופ,5 רעו

 םירובצה | לכ  .תובשומה לכב םירדוב םישרומ וא םיפינפ םהל

 תוציחנכ -םידומו | םיריכמ םהידעוּו וללה
 -תובשל רוצול רשפאו רשפא םתרזעבו .םחכבו , יוארכ היצמרופניאה
 םשה קר  היהיש .אלו תמאב ןמשל תויואר הנייהתש , ןיעידומ
 ,ללכ ןתיא םלוה וניאש ייפעא ןהילע אורק הוה בושחה

 יהוז  לארשי-ץראב | תונוגה | ןיעירומדתובשל רוסי | םלואו
 ,םמצע לארשי"ץרא יבשוי  תושעל םידיתעו םיכירצ התואש ,הרובע
 ,רבדב לדתשהל -- תרחא הבוח תלטומ ,ץראל.ץוח ינב ,ונילע

 הפידואב .תוחנומ* הנייהת אל .לארשי"ץראמ .תולבקתמה תועידיהש
 הלטבל הנלבקתת : אל תועידיה ןתואש ,םיכפוה הל .ןיאש ןבאב
 .. םידוהיה םידרונה ןומה ךות לא הנרודחת אלא

 ם ג  תוקיפסמו תוקיורמ  תועידי ידוהיה דדונל איצמהל ידכו
 תא ,ימשר .ינויצ אקוד תויהל ללכ ךרוצ .לכ ןיא לארשידץרא לע
 תושעל םיליגרה ,השרומו דעו לכ בל-ץפחב :השעי הזה רבדה

 ,םתבוח תא
 הביאב םיסחיתמה  ,םישנא ,המודמכ :,דוע ןיא ונימיב ןה .םהילע
 לארשידץראל  ולעי םידוהי יכ  ,ךכל  םירגנתמה ,לארשי"ץראל
 תונפ וזיאב םנשי ןוידע .םאו ,הדובע הב ואצמיו הב ולחנתיו
 ירה ,הלאכ םינושמ םיאורב תוחרג
 ;םיעדוי .ונא אלה ,הזמ ץוחו , ללכ .בל םהילא םישל ןיאש ,ןפוא
 םגיא .א'קיה .השרומו הריעבש ינויצה ןקפעה .תובורק םיתעלש
 שי .איקי .ישרומ ןיב ,לשמל -,ןכ הנה . דחא םדא אלא םהינש םג
 י םהירעב ןויצ-יבבוח דעו לש םישרומה םג םהש ,שיא םיעבשכ

 םיתעלו  ,םינויצ םידמוע םיילילנ םידעו םגו םידעו הברה שארב
 .םימסרופמ םינויצ םג .תובורק

 ונגומה לא התע .איבהל רשפאו רשפא :רבר לש ורצק
 הדובע דוע וז ןיא ..הב .םייחה יאנתו לארשי-ץרא תורא לע תועידי
 השעת .תאזה  הרובעהש ,אופיא ץוחנ .ידמ רתוי  הכובסו השק
 , וניררונמ עורי קלחל םג .ראמ .איה הצוחנ יכ ,יוארכ השעתשו
 :הלוכ לארשי-ץראל םגו םיבורמה

 עוצקמ תא ררסל

 :תלטומה תוירחאה לדונ תא םה םיריכמש םושמ

 .לכב םה | םידדוב םידיחי



 :ןהב בקע |(

 (ז"סרת)

. 

 נמ ןויקג <% םלועה < /

 .ןושאר לֶש יִנָפְ
 ,םימש םע רּוצָע הָמירַבְּד

 , הָמָדְאָּב שּובָּכ הָמְרַבְ
 םירק םישרט = חַמְדֶא אל

 ;הָמָחְְַה יל תַַּ
 , םיִמּוַחְּכ .תּונְלָאָה

 ,קָתוש ַחּורָה , רפּכ ןיּבְלמ
 ...קסופו ול שְרַח טָבּוצ

 !חָצְרֶא .רַעְננ :גְלָש ול .יו

 !.ץיִתאָרְהל םָש הלוע יִמ ךא
 , תודמח-תומה ,הָמּוח /הָרַענ
 רַעָשןוראוצ ,רעש"עבופ

 ,תודומָצ ָהיִדָי ףומבו
 ָהיִיָחְל תוחרוז ,.תוחרופ
 ...יִּב ריִת םיִפָשְרָהיִניִעְבּ
 ;יִבְרְקְּב ינָאַו = ל םולט

 ו לטו ורוב ול

 ? אבָת אל המּו ףל םולש -

 .,+הָּתֶא בוטיאל .יִּכ ,אל =... דורש =
 !הלוח הָתִיַה יִתְוחַאַ

 .י.ָתְפִַי אלו .ןֶפ -- ?חלוח =
 + . .שובָא םֶנָמא -- !םֶלָּבַהו שוב

 < = !אַבָא יאָּדַו ,אבָא שיח א

 :יִבָבְלָל ינו . .,ּהָל קַחְצת
 !גלש - לונע יִדָיב ול

 :ינוזחבו !הָצְלָה ,הָאְלָח

 ,גֶלָש ץֶרָאְח לכ .הָלַיל
 תורָתְסְנרואו םַח רֶדָח
 ,+: תורענח םע רָפסִמ יְִָ
 יל ערְוייִבּולָש יִכ ,אל
 ,הָנָבְל הָמדֶא ,ףוסדיא-ליל
 = +. + הָנָא עַדְג אלו ףלג

 ! לַפִנ גְלָשַה .רָבְכ ול יו

 . : , םכילעדםולש

 .ןזחה יִסייַפ ןֶּב ליטומ יִבְתְּכ

 ,י שי מח .,רו פיפ

 .ןמש-רוב

 ,א

 דומעל ןואו חכ הל תנתונה ,הינעב ימא לש התמחנ לכ
 לא ,םשה>ךורב  ,אב רבכ והילא יחאש ,וז איה * ,הילגר לע
 .תבשל דרי ןמושדרובל .ול לפנ םימיענב לבח .הלחנה לאו החונמה
 הכרדכ ,היניעמ העמר החומ איה תחנ  בורמו ימא תרמוא ךכ
 , םימלועל חיוצמ ותסנרפ אהתש ,תרמוא איה ,הל חטבומ .רימת
 ףא) .תולועמה תולכה ןמ = הניא  ,תרמוא איה = ,ההלכ םנמא
 ןתוח .איה-ךורב-שודקה ול מז הז  דגנכ לבא ,6ןכ רובס ינא
 תוגוע אוה הפוא ' .םותחנה הנוי .ומש הנוי .אוה םותחנ ,רישע
 . םירחא ופאי הפֶא .םולכ הפוא וניא ומצע אוה :רמולכ .םיכעכו

 הפוא .אוה חספה"גחל ,םחל רוכמלו חמק .תונקל קר איה .ותכאלמ
 דבלמו ,והומכ ןיאמ היפאה ןינעל אוה החמומ .ריעה לכל תוצמ
 דומעל הנכס--הער ותעיגפו .ותיירב עבטמ :אוה .ןדפק  ידוהי תאז
 םושמ ..אוה חצור יכ ,וילע דיעהל ינא לוכי ! ויתומא .עבראב
 והילא יהא  לצא יתסנכנשכ * ,ינאצמ תחא םעפ ,היהש השעמ
 ,התוה המח .הגוע .הגועה התוא .םיציבדתגועב .םש ינורבכו .ורקבל
 ,םותחנה הנוי תא ויפנכב חורה איבהו .רונתה ןמ האצוה התע"הז
 שא !ופעכ תעשב הז לש ויניעו וינפ תא .תוארל םכל היה  יאדב
 דוע ךלוה ינא ןיא  ךליאו םוי והואמ !ןהב תססות התיה החיצרה
 אולמ יל ונתי םג ול ,ותיב ףס לע ךוררה אל ילגר:ףכ .םשל
 ורוסש | ,ותומכ לוונמ ידוהי םכימימ םתיאר יכו ! בהזו ףסכ ינפח
 אלו .הזוזמהו תלדה ירוחא ינכילשהו יפרעב יל ספתו דמע %ער
 םיתש תוצרמנ תופיחדו תחא הנמאנ הכמ יל ףיסוהש אלא ,דוע
 ימא הורדזנ | דימ ,  ימאל הברה תא יתרפסו יתאב !ףתכבו דצב
 קירהלו  ולומגכ ול .בישהל התיה  תנוכתמ .הנתוחמ תיבל הצרו
 יחא = ..הדיב והילא יחא בכעו --- ושאר לע .םיחתור לש :ןותיק
 -לע אוה הזבתמ יכ ,ימאל חיכוה חֶבוה .ולעפל קרצ [הנ וחילא
 אוה ,ולצא אב ינאש ,םעפ לכב ,וילע הטוע  ינא הפהח ,ידי

 ,הטוחפ יל ןתיש ,רמוא אוה ,בטומ .תונוע 'לכוא ינא  ,רמוא
 ובלב ןיא :יכ ,ימא ול הרמא .רחא םוקמב הגוע יל תונקל ךלאו
 רמא .אוה .םותיש ,קוניתהל ללב ששוח אוה יא כו ילע םימחר
 -יפ-לעדףאו  ,םוהי = תויהל קוניתחל ול רשפא יכ ,והילא .יחא הל
 ,ימא ול 'הרמא .'םירז  רונתמ תוגוע ףוטהל ודי תא. חלשי לא ןכ
 .יאקוד םירי .יכ- ,והילא .יחא הל רמא ,  טעמ  ולוק תא ליפשי יכ
 תלמ .ינא' בנג יכ ,תיבה יאב לכ ועדי ןעמל ',קעציו ולוק תא
 םיניבלמ  ,םימכרכתמ + הינפ .עומשל : הלוכי ימא ןיא הז בב ג
 ,חכשי לאו רוכזיש  ,והילא יחאל תרמוא איהו ,תופילח .םימידאמו
 םיהלא .תורגתהל רופא םיהלאב .ץראב םיטפוש םיהלא שי יכ

 ןימיל .דומעי .םיהלא ,אוה  םימותי : יבא  ,קפאתי : אלו שירחי אל
 ןוצר הלעי םא .אוה לוכידלכ ,םקונו אנק ,אוה לודג .לֶא .,םותיה
 י ךכ- ...!הנוע הושמ תוחפ םותחנה הנויל ראשה אל ,םיהלא ינפל

 לכב :תלדב \.הכמ  ,ידיב אוח :תוחוא .,והילא יחאל .ימא .תרמוא
 התיבה ונינש םיפלוה ונאו  ,ףקות



 םימו1

 אל םילעופה רכש תפסוה לע ! םינשדתאכהב קרפ והרמליו ותעד

 1 < םלועה < גמ ןוילג

 יב

 , םיהלאב- תורגתהל םדאל 15 רוסא ןכא \ + םהא םיעמושה
 רבכ !םותחנה הנוי לש ותירחא התיה הרמ המ * ,םתערי וליא
 הפֶא . םּולכ אלו הפוא וניא ומצע:אוה יכ = ,הליחת םכל .יתרמא
 ,תורז םישנ שלשו םירוחש םידּוהי .ינש ולצא םיפוא ..םירחא פאי
 תומחו תומודא תוחפטמ ןהישארל  תופטועו  םיערק תושובל ןלוב
 .השעמ- היה תחא םעפו , (! אושנמ לודג ץוחב םוחהש יפ"לעהףא)
 םוי לכב יכ  ,ריעב אצי זעל . םימעפ המכ אלא ;תחא םעפ אלו
 ,םיליתפו ,םיטוח ינימ .םותחנה הנוי .לש ויתונועב םיאצומ | םווו
 םותחנה תיבל :ודיב איבה םירכנה רחא , תיכוכז תהְכמו ,םישפשפו
 טרפבו ,םותחנה הנוי םג להבנ ירכנ ינפמ . תורוחש תורעש תצוק
 קורבל ורמע .תושְכה רע  רבדח תא איי :יכ ,וילע םייא ירכנהש
 לע רלוקה תא וליטה  םירבגה * ,םהיתורעש ןיב .ןיחבהלו :םיפואב
 ורמע םישנה =" . םירבגה תא ומישאהו ]הירי וקלפ םישנהו  ,םישגה
 ודמע" םה 'ףא םירבגהו | ,ןה תובוהצ | |לוכ  תורעש :יכ | ,ונעטו
 + ךבדלכ תוכורא ויתורעשש = ,רבג- םכימימ :םתיאר .יכו \ :ונעטו
 ןיב הבירמ .הלפנש דע ,ולא םע ולא םיחננתמו םיניידמ | ויהו
 םירבר המכו המכ ולגתנ * ,םישנה ןיב הבירמ הלפנשמ , םישנה
 .הקמזופ-ךורש תא הבירעה ךותל הליפה ןהמ תחא = : הענצבש
 . תבאוכה העבצא תשובחת תא קצבה ךותב השל הדננכש התרבח
 .תחפותה הסיעה תא הליל לכב היתושארמל החינמ .ההיה תישילשה
 קר :הילע ולפט רקש יכ | ,םלועבש תועובש ינימ לכ העבשנ וז

 . םימעפ  יתש = רתויה לכל = ,הזכ הרקמ .התוא הרק תחא םעפ
 .,.וילע השאר תא חינהל רכ הל היה אל :'תאז איה התמשא אלו

 ,עגושמכ ץצורתה םותחנה הנוי , החקרמכ התיה רועה לכ

 לא ודי תא חלש אל שיא = .ותציר ול הליעוה אל | , בושו אוצר
 אלא הנקת ןהל ןיא .,ןהב עוגנל םג הבא אל שיאו ויתוגוע
 ! ול האי ךכו האנ ךכ !םיבלכה ינפל ןכילשהל

 : יה
 ;ילבל אוה יושע .וינפל רשא תא ערוי םותחנה הנוי םלואו

 ,םישנה םע םירבגה הא | ,םיפואה תא ותיבמ שרו רמע = .'תח
 לכב זירכהל הוצ תבשה םויב ,םמוקמב .םירחא םיפוא ול חקלו
 לע ומצעב חיגשי אבהלו  ןאכמ  יכ  ,תושרדמה>יתבו תויסנכה:יתב
 5כ5 םילקש הרשע ידכ סנק םלשל 'אוה בייחתמ ,רהוטהו ןויקנה
 ךליאו םוי ותואמ .תחא הרעש וליפא ורונת-הפאמב אצמי  רשא
 תורעש ושפשפ | ריעה ינב לכ .םותחנה הנוי לש: וינוק וברהנ
 האיבהו תחא הרעש םדא אצמ םאו . ואצמ אלו ושפשפ ,ויתוגועב
 ,והשעמל ןתג םעטו . ותיבמ ותוא שרגו הז דמע ,םותחנה הנוי ינפל
 תרשע תא ודימ לבקל ירכ ,הליחת הנוכב הרעשה תא וחינה יכ
 ןכא . . .!ולא .תימומרע ינימ אוה ןיבמ .חיטבה רשא ,םילקשה
 הצרש אלא !ונממ רצבנ רברד ןיאו םותחנה הנוי אוה ליח"ןב
 תחא םעפי ,תרחהא הרצ וילע איבהו והרסיל | אוה-ךורבהשודקה
 םמכש לע םהילימרת תא וחקל ,ול רשא םיפואה לכ .ומק רקובב
 ,ןוה לכ רעב ולצא דוע ופאי אלש | ,ורמגו ונמנ  .ותיבמ וכלהו

 םהל ןהיו .עובשל רחא לקש םרכש לע םהל ףיפוי .ןכ םא אלא
 תוכהל וידי תא דוע חלשי אלו הלילב ןושיל םתיבל  ךליל .תושר
 --וחור" אלו השענ יכ רבר :: םותחנה הנויל הז אוה עבט . םהינשב
 ףצקתה םותחנה הנוי * , ויתרשמ ינָש לא וידי תא חלוש אוה רימ
 הו תיבה:לעב .אוה ירח 4 הוה רבדכ עמשנה | ..וב הרעב ותמחו

 תא: והעימשי" הכאלמדלעב יכ ,ו5 עריא אל ןיירעו  ,םינשו

 םיאנ םורחא .םיפוא ול  אצמי ,הצרושכל .. רקיעדלב .עומשל .הבאי

 שקבל ךלה + בערב םיעונה ,ריעב םדא-ינב םה םיטעמ יכו . םהמ
 לכ ?+םעט המ  ,'וילא תכלל ץפח שיא ןיא :;םיפוא ןיא- . םיפוא
 תא לבקיש דע \ וילא וכלי אל : תחא הרונא- םלוכ ושע םיפואה
 ' /:וללה םיאנתה תשלש לכ תא םייקיש דעו םימרוקה םיפואה לכ
 תא חולש ילבל (נ  .םתיבב הלילב  ןושיל (ב = , עובשל לקש (א
 תעשב םותחנה | הנוי = תא התאר | ןיע ירשא' '.., םהיִנָש לא \ וידוי
 קפוד ,ויתפש לע ףצק הלעמו  רמרמתמו חתור היהשכ | ,וסעכ
 ! ודיאל זא יתחמש המכ . תוצרמנ .תוללק ללקמו ::ןחלשה לע ויריב
 ; ןלחל .אובי השעמה רקיע = . םולפ .אלו' וניא הז .לכ לבא

 ה

 הפוקתה ,תינופפלִמּו 'םיחיטבא ולישבה 'התעדהז .םח ץיק םוי
 םיפיח ואובי  הירחא =; הנשה' תופוקת :.לכב הבוטה" איה 'תאזה
 ינא == ןועל םיהלא יל 'םושחי לא . תועמחו ייכב ימי : ,םיאהונה
 ,החמשה ימי תא" ינא בהוא: , תועמדהו .יכבה ימי תא בהוא יניא
 אלמתמ' 'קושהש .תע = ,הלאמ :"םיבוט \החמש-ימי" ךל שי :םולכו
 ,םיגורתאכ םהל'חירו םה םיבוהצ תונופפלמה + תונופפלמו םיחיטבא
 םיקותמו ,םירוחש םהל םינצרהו ,(םינפבמ) שאכ םימוחא םוחיטבאה
 תא איח .תנתונ  ,םיחיטבאה. ביטב "הריכמ .הניא 'ימא  ,שבדמ םה
 שי.  תונופפלמה * יכ-- איה: .תרמוא .; תונופפלמהל . 'הרוכבה טפשמ
 והירה : ,תרמוא איה ,ןופפלמ :הנוק| איהשכ .העיבש ירכ םהב
 -תפלו םירהצ-תפל ,תירחש-תפל :,םימי ינש תדועסל ונינשל קיפסמ

 ןינע ונוא ,תרמוא איה ,היטבאה .חיטבא ןכ ןיאש המ" , תיברע
 .ךרפפהב אצוי ךרכשו ,םימ ךסרכ תא .אוה אלממ .םינקקלל אלא
 ..לכ יתלכא זא.יכ ,ךלמ יתייה ילמלא ,הדיב איה תועטש ,ינרובס
 , םיאלמש ,םולכ ךכב ןיא .רבלב .םיחיטבאו םחל קר הלוכ הנשה

 -- ךליאו ךליא .ותוא ענענתשכ * ,ןוגה חיטבא . הברה םינצרח םה
 לוכאו םוק התאו ,תחא"הבב םינצרחה ,לכ וכותמ םילפונ רימ
 ?יתיברה :ואר םג אנ-ואר םלואו !ךשפנ הואת רשא לככ וכותמ

 .?ונתוחב יתחתפ .חשעמה רקיעמ יבל תא יתחסהו םיחיטבאב החיש
 שיא .ןילע הכתנ םיהלא-תמח .  םותחנה הנויב ,והילא יחא לש
 ! םיבשוי : םכמצעב ועיגה .ךכ-לכ הרמ .היהת ותירחא יכ ,הוקי אל

 נינש ונא \ הנהו .ןופפלמו םחל --- תירחש-תפ םילכיאו ,ימאו ינא ,
 אבא לש שמוחה ,שמוח ודיבו והילא וחא םנכנו תלרה "החתפנ
 5ש ןוראוצ איִה תוחוא תחאה הדיב ,ותשא הכרב תררגנ וירחא
 'מ- -הינשה הריכו ,ול .תובנזו םילעושדרוע
 ינפ .תוירטָאה תא טלוקו קרמה תא איצומש ,ילכ ןימ %יהמ וז
 ,שאכ םימודא הכרב יתסינ ינפ ,תמ ינפכ םירוח והילא יחא

 ,הכרב יתסיג תרמוא --.ךתיבב רוגל ךילא וונאב ; יתנתוח --
 ,וחילא .יחא רמוא---.וניסכנמ םייקנ :ונאצי  ,אמא --
 + השעמ היה המ .םדיזלע תרזוע ימאו ,םיכובו-םיבשוו םהינש

 .(םהיבא ןחלשמ םושרג שרג וא %רקומה לע הלע םתיב םאה
 ,םותחנה הנוי ,והילא יחא לש ונתוח ! םלועמ םירבד ויה אל
 ? תא וחקלו םישונה ואבו ,לגרה תא טשפ :ונויה 4 ,.םואתפ רמע
 <. לענ-ךורש דעו טוחמ ,ודלוה  םויכ םורע  יהיגיצהו ול "רשא .לכ
 .ומירחה .ומצע תיבה תא םגו' ,ופפ תיבה לכ תא ,םישונה וחקל
 ותוא ,והולטנ :רמולכ .םשמ \דובכב והוחלשש אלא : ,דוע 0
 , ,הזוזמהו תלדה ירוחא והוכילשהו ,וינבו ותשא תאו

 קלתפנ 0 =- + היפכ תקפוסו :ימא תרמוא --/17ל. וללא =-
 : !היה רושע אלה + ופסכ

 >,ללכ רישע' היה אל תישאר יכ  ,רמאו  והילא יחא הל הנע
 יכ = ,תרמואו  וירבדב .הכרב יתסינ תסנכנ  ןאכ- םלואו .,. תינשו
 לכמ יצחה קר הקל תב הלעו .יאולה ,לורג רישע 9 היה היבא
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 < םלועה < . 8

 , ופסכ לב תא הלכא התנותה +יאמ אלא |. הל. אצמו -- נוה
 םימיה. לכ. רברל איה תבהוא !םיכורמ םימדב ול התלע .התנותח
 היפמ .עמוש  ךניא ,ונהיבל האב איהש :,םעפ לכב ...התנותח לע

 א5  ,תרמיא איה ,התנותחכ הגותח .רבלב התנותח לע אלא .,רבד
 ,התנותח םויל וניכהש ,הפאמה ינימ םתוא !םלועה .לכב .התוה
 תּויִרטהְו םיקיקרה םתואו ,התנותח םויב . וש ..יולצה רשבה ותואו
 ןיע -- תחקרמה ינימ לכו  תוינמחלהו תודיטשפהו  שבדה"תוגועו
 םא-יתלב הל ןיא .,קיר ילככ הראשנ העשדיפל ..1התאר אל
 חיטבהש ,הינודנה ףסכ .הידיב רשא תרמשמהו תובנזה םע .ןוראוצה
 ךפונ וילע ףיפוה דוע והילא יחא .,ןויממל ךלהש יאדו ,היבא
 םירכה תאו ,תילטה תאו ,ונממ וחקל תבשה-ירגב לכ תא : ולשמ
 ,לכ ול ןיאו אוה  יקנ וישכע .םכותב ןועשה תא םגו ,תותסכהו
 הל ללמ ימ .! אושנמ .הנוסא לודנ = ,יוה- ,תומלוע  השוערה .ימא
 ההכוש ,רועה ינב לכ הב ואנק וישכע רע ירה + תאוכ .תעל
 המצע איה וא ,הב 'העגפ הער ןיע יכ .תאז יא! הזכ רשא ךורשל
 םאו ךכ םא | ...!ושאר לע הללק האיבהו הנושלב זא הרהזנ אל

 ,םלוכמ רתוי השפנ דע העגנ  תאזה הערהו ,תֶרמוא
 ! התואתה .ןמוש"רובל

 ,התעדתעל .היהשכ קיר ראשנ רובהו ,לזנו סמנ ןמושה -- >
 ...ונמחריו ונינעב םיהלא האריש רע  ,יתיבב בש ,ינב

 ,דחאה ילכה תא--התטמ תא התלכל הָנַפְמּו ימא תרמוא ךכ
 .ונתיבדילכ לכמ .הטילפל ונל .ראשנ רשא

=0( 
 כ

 . תוריעבו םיִרָעְב ;

 ו /
 :ייבואכמכ בואכמ ,םיארוקה יביבח ,םכילע אל
 וחאמ םיפלא תורשע לש םהיתועמדו םרעצב ינא האור

 .םרעצב ףתת שה ל לוכי ינא ןיאו ,הרשה ירעב םיבשויה ,םידוהיה
 תורגנ | תועמר :ויתובא תומשלו ויתומשל םעה הכיב

 אל ,ןבאכ םמוד ינא יבלו- .םהיתובלמ תוצרופ תוחנאו םהיניעמ
 . הרצב שינרי אלו שוחו

 הרזגנ רשא הארונה הרזגה לע .תומלוע שיערמו םעה דמוע =
 --תולודגה םירעב םינפ לכ לע --- ונרובצ בור רשאו לארשי לע

 וניכירדמהונירואנ ,וניפולא-ונירישע םידמוע ;הב דומעל לוכי :וניא
 תונשל םהב םישגונה ,םירטושה לע םילבוקו וגירואמדונירפוסו
 םהל ארק - רשא תומשב ארקהלו םהב ולגרה רשא ,םהיתומש תא
 רמועו (הנלבוק ןואשה ,הרצהו רעצה ןמ קוחר ובלו- - ,םדלוהב
 .הזה לבאה רובצה ןמ שורפ ינא

 ןוטירח ,ארפוש יאהל יו = : םינבה םיקנאנו .תובאה םיחנאנ
 ! ונתאמ לטני רשא ,ץיבונרימ

 טלשה לא ודי תא טשופ ,םלוסה לע חנאנה באה ספטמו
 תא ןתונו הצרא ודירומ ,ותלוכרמ תיבו  ותונח יבג לע יולתה
 ארוק .,'ץיבונרימ ןוטירח,  בהזה | תויתואב עמרמ תוצצונה ווניע
 .. קחומו חנאנ ,חנאנו

 ,ויתודועתו ויבתכ תחתמא ךות לא ודי תא קנאנה ןבה טשופו

 ומשב : שואי תואלמה ויגיע תא ץעונ ,ןחלושה לע ןתוא שרופ"
 הזה םשה ןמ הרירפה :וילע .השקו . ,"ץינוטירח ןופירט, . : שרופמה

 הרזגנ ךכ ...קחומו קנאנ ,קנאנו .ארוק ,ףונה מ המשנה תדירפכ

 לע
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 גמ ןוילג

 לארשי תיב לכו תבה השעת הככו ,םאה השעת הככו

 ןיאו םימורממ + וילע  הרזגנ .הארונו - הלודג. הרזנ יב . ,לבאי .לבא
 , בשה רמוא

 יברקב קחצא רשא שיו ,.וללה.םילבאה ןיב .ןתחכ .דמוע ינאו
 ץצורתת הללק :םג .רשֶא שיו = ,םימכ תורגנה תועמרה הארמל
 יחתפ :תוזוומ לא תועצרנה . ,םירבע .ינזא | ,םינזאה .הארמל יפב

 ;םירכרה עמשלו םהינורא
 .:;יתבהא --ול רשא :לכ תאו ומש תא ,ינודא תא יתבהא --
 רעו הסידואמ תונחמ = תונחמ .םיעצרנה : םידבעה  םידמועו

 : םהיפב םתורבע"תניקו--םידמוע ,קסמוט דעו. קסניממ ,קסלגנחרא
 !ונמ ש ןעמק השע --
 םימכחה םירפוסה :םיאבו  ,םעטה-ירסח םעטמ םינכְרה םיאבו

 םירפסהו םירמאמהו ,םימלש םירפסו םירמאמ םיבתוכו..המכחההירסח
 יכ,אכריפ. ןהילע : ןיאש .תונמיהמ .תויארו .תוחכוהו . הירוגנס םיאלמ
 -- -- --ןכבו ,ונופוחי---םהיתובא יסוחי .וניתומש---םהישודק תומש
 לוכי :ונרובצ בור ןואש וז .הרזג ונילע רוזגל ונל השענ לודג לוע
 ,הב ומעל

 ויה ול יכ ,בטיה וערי .אלה .םימכחהו םירפוסהו םינברהו
 יאדו :,םיירבע :תימש םינורימהו םינופירטה ,םינוטירחה לכ תמאב
 ןכ םאו- .הלאה תומשב םהינבלו םמצעל אורקלמ םיענמנ וניחא ויה
 %+אוה המל ךחוגמה לופלפה ותוא לכ

 : הרצק ךרד שי אלה ,הרזגה תא לטבל םא
 םויב ונברקב  רשא  םינוטירחה | יפלא = תורשע אנ \ ומוקו

 ןטרחתיו  הלוגבש לארשי .תרע להק .לכ רגנ .אנ ודמעי .,דחא ריהב
 אל האלהו םויהמ יכ ,םערז לעו םמצע לע ולבקיו םהישעמ לע
 .םמע לעמו םהילעמ הפרח וריסיו םירז תומשב דוע וארקי

 +:הילאמ הלטב תימשה תרזג התיה .זאו
 "ףתתשהל לכוא אל לוכי--וחנאו .יכו .וליליי .יבו וכבי יכ ךא

 , םרעצב
 ידלי רפסמ תא וליבגי רשא לע קסיורבב ירוהי וכבי יכו

 ,םתקעצ תֶא עמשא -- ריעב רשא תיטרפה היסנמינב םידוהיה
 , םהלש .לע .ףסוהל .אובת אל יתעמה .ךא :,םהיתועמד תא הארא

 םינומש םינבל יטרפה רפסה"תיב ותואב יכ ,םיעדוי לכה
 ;רפסחתיב :ותואב :םשו ..המה  םידוהיה ידלי .םירימלתה ןמ האמל
 םהרות לעו םידוהיה לע םיצוקש תכלשמה ,הרומ שי ,היסנמיג וא
 םידליה תא התיסמ איהש אלא ,דוע אלו ,םתד לעו . םהינהנמ לע
 םהיתובא .יכ ,,םידוהיה ידליל החיכומ איה "םיתפומו תותואב,ו רמשל
 ךרוצל םירצונ  םירלי לש .םמרב םישמתשמו םדא םדק םיאמצ
 ,"עודיו יולגש, ומכ לכה -- םתד

 תפטמ איה הלא היתושרד תאו השוע איה הלא הישעמ תאו
 םידיחיה תאו רובצה תא התיפמ איהו ,םידימלהה תופסאב ,םיברב
 .םתדלו .םמעל ףרוע ונפי יכ

 ! לארשיב השעת רשא איה .הלבנ +
 ידלי .תא התופמה הרומה רצמ.אל ,ןבומכ ,איה הלבנהו

 .איה . לארשידהאנוש- םנחל אל .: םהיהלאבו םמעב רופכל םירבעה
 יניהנמ :,םידימלתה ::תובא  רצמ * ,םיךוהיה .רצמ איה הלבנ .ךא
 תוירוטלר תכירעב  ;םינבר = תוריחבב .םיקסועה  ,"הידָוְרתו ריעה
 שפנ-ןויושב ורבעי  יכ המה -- ,הרעה ינינע  רתיו  תוריחבה .לע
 ! הלבנה ישוע המה ויהו ,רמשל םהינב תא םיתיסמש ,התסהה לע

 ,םבל לא .עגונ רברה ןיאו הפל די ומישי תאז לכבו
 רפס;תיב ותואב יכ ,העומשה םנזאל העיגה .טעמכ ךא

 \ תנהו .,לארשי ינבמ .םידימלתה לש םרפסמ תא ליכגהל םירמוא
 ,תוצילמו .הירוגנסו ,תונלבוקו תונלרתש הנהו ,הקעצ הנהו , תופסא

 "=, תועמדב .םיגגומתמ  ,םינכה םגו תובאה .םג ,לכה
2 , . . 
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 + םרעצב ףתתשאה ו םהל  דונאה
 םיאלממה ,ונלש םינרטסכאה יפלא לש םרעצב ףתתשאה וא

 םדיב .התלע = אל .רשא : לע .,תועמה .היתובוחרו  לארשי ;תוריע תא
 + םולפידה לא --- םתרטמ לא .עינהל

 :םהמ דחא יל בתוכ רשא הנה

 יתוניכהו הלילו םִמוי  יהדבע רבע תהובע ןררפכ םינש עשה,
 ןחבמל יתרמע םימעפ .שלש , ןוילע .שררמ-תיבל סנכהל ימצע תא
 יתלבקו .םינחובה -תא יתְחצנ ,םינש :עברא ינפל .,תחא  םעפ ךאו
 תרועתל .ןמוזמ .יתייה רבכ הנשה ,היסנמיגה תוקלחמ ששל הדועת
 םיב .ינא . .עבוט .התע : .וסאק .תרזנ .ילע  הבתינ .הנהו --- .,תורגב
 יתאצי .ונממ רשא ףוחה לא ...םינורוה  םילגה םע ןיידע .קבאתמו
 אּוהה .ףוחה ירגו ,ץפח -דוע וב .אצמא אל .יכ --- בםושל לכוא אל
 שבי רבכ .יתומצע .ַחֶל .,והכ יניע  ,ףופפ יבג .,יב ץפח .יאצמי אל
 ..קורצ יבהר .תרגורגכ --- םכלצא םירמואש :ומכ := ינא. :שוחכו
 רתכומ .היהא אל .םא -- המש : ינפרפת אל :יעמב -רשא .הרותה
 שיו :.תשגל וסאק יל ןתי אל ינשה  ףוחה לאו .תורגב = תרועתב
 םימב ,ילע ורבע .רשא  םינשה עשת .לכ - ןה .:ישפנל רמוא רשא
 ושאר תא ףוכא אל .עודמ +םילגה םע קבאתא המלו ,ייתוחש :םירז
 ימל +,םימיה .לכ יתוחש םהבש ,םימב תחא םעפ  והלבטא אלו
 ארי .. ינפקתת . המיאו ישאר .תא  ןיכרהל ירמאב ךא + תאזב עא
 ושאר תא ןיכרי רשא לכ, לע םידוהיה. ומיקי רשא : ,שערה תא :ינא
 יהמאב ..ושערת = םנמואה .--.--- -= ןכבו ..םירחטמה : םימב .אובל
 םתוא -וריתה ...+יתדלוה .םוימ .אשא  רשא | ,םילבכה * תא :רותהל
 יכ  ;וירב;. אל. ןה , + םכדימ .תאזכ ,שקבל הקרצה :יל .ןיאה '.םתא

 ,,ייירבד :תא .ינא 'בתוכ .תועמדב .םא

 כ, ימע לע ול: רצ . ,יבל דע .ועגנ םנמא "הלאה  םירברהו-
 םרועב הסנרפה :יהלאל :,ךלומל .םמצע תא םיבירקמ: וינב .יפלא
 .קירלו לבהל םיִלָּב המה רשב דע .שפנמו ,םבאב

 וררועו הלא םדאדיללצ .רשא  ,ונכותב םה םיבר- ,םיברו

 ירוהיה חור לעו הממורה  הלכשהה :לע = תומר תובשחמ םברקב

 עיגה .ןעמל םיבירקמ ונאש ,"םיחמה תונברק, .לעו לע .לא ףאושה
 םיפתתשמ המה הלאה תונברקה לש םרעצבו ,הזה תוליצאה םלועל
 ,.יכב בר .וכבי .םאו

 ,לכוא אל ףכב םג ;םכתמא 'ןב םכרבע ,ינאו
 . לכוא אל ,לכוא אל רעצב

 ,.. יבואכמכ .בואכמ .,יביבח  ,םכילע אל
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 לק םג

 ,קרמוינ דור ריד 'פוחפ

 :היפופוליפה .תודוסי

 לש
 ,יןלה הדוח"

 א

 יציר

 ,תיִלְלְּכ הָרֶעָ
 <(ךשפה) |

 לע טעמב. המלל אצוי- אוהש .ינפמ- ,ראמ .בושח הזה .טרפה
 5ש .תידוהיה היפוסוליפב תקפועה השהחה .תיעדמה ::תורפסה :לכ

 ףוסל תדרל תוסנל םירבחמהל םהל היה רשא .תחת . םיניבה ימי

 םלועה <
/ 4 

 אוצמל ,"ריצ רוצל, םיאצוי םה ירה ,ונלש םיפופוליפה לש םתער
 תורפסה --- לודגה רקפהה ןמ *תורוקמ,ב | תוכולו  "תואיצמ,
 ,תורוקמה .תא תולגל דאמ .רבדה בושח יאדו םנמא .תיברעה

 םֶהִילְע .רשא . ,תודוסיה תא .רחא וא הז | ףוסוליפ באש םהמש
 ,.ולש הטישה .ךותל .םפינכהש תודוסיה תא וא ,ותמיש תא הנב
 הכאלמ ןימל הז רבד השענ ,השרחה תיעדמה ונתורפסבש אלא
 ךילוהל .היושעה .,תינבימ תינקסע ןימל ,המכח םוש הב ןואש
 וא ,לויצ ;הבשחמ ,ןויער ..ודחי םיארוקהו .םירפוסה תא העות
 המואה .לש םימודק רתויה םימיה ןמ .םה תידוהי עבטמש ,הצילמ
 : ,לברע הפס .הזיאב .םהל ."רוקמ, וא צ מי ש דע ,םולכ אלו .םניא
 "7 5 אה ה יברע רפפ האב ,שממ לכה ,לכה תא אוצמל
 יברע רפס הזיאב לק  רתויה זמרה .  ונימוב "הוערמ,ה העיבתה
 <. לארשי תורפסב המלש הרותמ רתוי םירבחמל אוה .בושחו ןגוהמ
 , תושרדמבו םידומלתב ,םוזונגב ,ארקמב : אבס

 !לשמל .קידרה לש תויברעה "ויתואיצמ, ןה הזה ןימה ןמ
 יכ .., ילאואג לש וזל המודה (יולה לש) הז  ונויער-ךלה ילמלא,
 7 תא ץירעמ אוהש תטלחומה ןתצרעהב יולהש ,םי כחמ ונויה זא
 5 | ,,,םיימשגה םיאטבמה .תא  םג הולאמ קיחרי אל ,ארקמה ירבד
 / .,לכשה טפשמו תורבדה תרשעב  תטרופמה הרהזאהש אלא
 --188 'ע/ ,ערהעלנעטובירטטא) וזכ העד דגנ ףקות לכב .םיחומ
 טפשמה ףורצב ארקמב תשרופמה .הרהזאה ,םכמצעב וענה ,(9
 אקוד ונא םיכירצו ,קיפסמ וגיא הו לכ--לכשה לש ריהבה
 | /..תומשגהה תא קיחרהל ךירצש ,תעד יולה .תא רמליש ,ילאזאגל
 /  תחא םג איה םיאיבנה ירבדב :הנומאה, :רחא לשמ וא !הולאמ
 רדגבב תיפופוליפ הרבח) "'םירוהטה םיח אה, לש םהיתורותמ
 רתויה . םירקעה דחא איה האובנה .(רשעה  האמב היתוביבסו
 0 !  הדחוימ הכרב .ועבק םינומדקה ונימכח = ,תודהיה .לש .םייתוהמ
 .לבא | .'תמאב םירמאנה םהירבדב הצרו םיבוט םיאיבנב רחובה,
 ךירצה אוה ירהש ,קידרה לש ותער תא ררקמ וניא הז לכ
 לש .םהירפס ךותמ אקוד . האובנה  רקיע לש ותובישח תא .דומלל
 היה .ךירצ ולה .:וא ! תי ב רע ובתכש--ינפמ ."םירוהטה .םיחאה,
 ול רשפא יאש ,הכותמ דומלל ידכ , ,ילאזאנ .לש . ותרותל .אקוד
 הזה ןינעה םא ךכב המ ..תוצמה ימעט תא ומצעמ אוצמל םדאל
 4 רפסמ | ןיא  תומוקמב  .הקיתעה לארשי  תורפסב הנשנו .רמאנ
 ! תיברע .הבותכ הניא וז לארשי  תורפס אלה

 ןביע , ניל תוכרב ילבב ,לשמל ,ןיע "תוצמ ימעט, .ןינעב]
 ובנא ךרה ;ב"ע ,א'ב .דהנס | ;א'ע ,ז"ס אמוו. ;א'ע ,זיט הר
 ,ןירדהנסב שמשמה ןבומב "הרות ומעט, .ןיב .ןיחבהל ונחנא. םיכיהצ
 ,ט"יק םיחספב שמשמה ןבומב .."הרות .ימעמ, .ןיבו >,ב"ע א"ב
 .הלורג. .הוצמל .הרוה .ימעטב .השירדה תא .םילעמ םשש . ,א'ע
 ..םיחפפבש רועב .,תו וצ מ ימעטב םינר: הלעמל .םירכזנה .תומוקמב
 שררדמ םה .הז ןבומב הרות ימעט .ללכב הרות ימעטב םינר
 .איצוהל ידכ ,בותכה תא. שורדל רמולכ ,(הדגא םג וא) הכלה

 ,יבימ אמויב ,םנמא .  (םיידגא .תונויער םג .וא) תוכלהה תא ונממ
 .ןועמש :יבר,  הצילמה תא שרפל  ךירצ םורחא .תומוקמב :םגו .ביע
 םא ,תקולחמה םלואו ,תווצמ ימעט . ןבומב "ארקה  אמעט שירר
 בותבהש ,םוקמב אלא האב .הנוא ,ואל וא ארקד אמעט ןישרוד
 םא ,אלא וניא .תקולחמה ןינעו | .הוצמ \ וזיאל םעט ןהונ .ומצע
 קלאב םינודנ  הוצמה ללכמ .טעמלו .ונמצעב ןיד ודל .ונל -.ךתומ
 0 =< .[ םהילא סחיתמ .בותכה םעט :ןיאש

 0 ו ידכ  ,הלאכ ?םיקוחר, = ךותל  .קיררה .םנכנ עודמו
 0 יאש ינפמ :דאמל טושפ רבדה + ילאזאנו .יולה ןיב תועיגנ

 , | וליפא הבושח הפקשה וזיא אוצמל ול היה רשפא
 ךמאהל ןתנהו ,יולהו ילאואגל תפתושמה והשמב
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 תמאבש ,יולה לש היפוסולפה תורוסי  םתואל / עגונב קר אל
 עגונב םג אלא  ,ונתאצרהב םונראב רשאכ  ,םה ותטיש תודוסי
 םה םהש | ,ןימאה ומצע ק'ררהש * ,םיינוימדה  םיללצה = םתואל
 םוש איבהל  קיררה לש וריב ןיא תמאב .יולה לש "ויתובשחמ
 ויתופקשהל זמר הזיא וב שיש ,ילאזאג לש וירפסב םוקמ הארמ
 לבא "דחא םנ ןיא, יתרמא רח א םג ן י א--,יולה לש תויתטישה
 ןימה ןמ (םינש אל ו דחא) ד ח א םוקמ אצמש ,ןימאה ומצע קי'ררה
 ילבמ ,ם ייפחי א לא םני א ש םי ר א תה לע רמאמה אוהו ,הוה
 ,תמאה ןמ ןיע םילענ םא םנ ןכא ,(148,66 'ע) םיישעמ םג  תויהל
 לש םהיתופכשה "תא א י במ \ אלא ילאזאג * ןיא ןודנה 'םוקמבש
 וזיא ונינפל ןאכ שיש = ,תורוהל .ונל רשפא-יא אלה  ,םיפוסוליפה
 איבהש םירבדה ןכות תא אנ חקנ ,יולהו ילאזאנ ןיב הבושח העיגנ
 םיראתהל ענונב ."םיפוסולפה  תונוכ, ילאזאג לש ורפסמ 'קידרה
 םתיאמ םנימב םה םינוש ילאזאנ ירברבש םתוא ,םייסחי קר םהש
 םדא ןב םא ."הוממורה יראת, םה םינורחאה הלא .יולה לש-

 םיישונאה * םינינעה לכ לע הולא לש ותוממור תא .ובלב " שיגרמ
 וניא ןיידע ,ינושל אטבמ הזיא ירי לע ויתפשב הז אטבמ אוהו
 ןכ אל :הולא ןיבו וניב ךפ ה ת מ * סהי םוש הו ידי לע עבוק
 לע ןועמשל וסחיב ומוקמ תא הנש ןבואר !'ילאזאנ .איבהש 'לשמב
 שי ןיידע 'הז .ןודנב ,ולאמשל ךלהו הז לש ונימימ הנפש המ ידי
 ןבוארל .ןועמש לש ימוקמה  ופחי םגש ירחא | ,ךפההמ סחי ןאכ
 : םדוקמ ולאמשל היהש ירחא ,ןבואר לש ונימיל התע אוהש , הנהשנ
 תחת דמוע ןועמש םג ןכ ןבוארכ ": דאמ טושפ אוה רבדה םעט
 יכ םא ,ךפהתמ פחי ןאכ שי המאבו ,ןמזהו םוקמה סחי תלשממ

 שיגרה ומצעב ק"ררה םג הארנכז .ללכ ומוקממ זז אל ןועמש /
 + (184, 94 'מע) ךכ רחא הזב

 דיהיה  םוקמ  הארמב הנחו |
 ,תחא הלאש רוע ןאכ "שי" ,ילאזאג לש וירפסב
 :םיארוק ונא םירבדה ךשמהב

 לעפ לא םצ ע ה ףוריצ לא בושי אוהו ,ביטמה : יעיברה,
 ,(הולאבד) ןושארב ומייקל רשפא ,םנמא ,הזו ,ו תאמ עיני
 תולוע פה לא 'םיפלחתמ םירדצב :וב םיראתה  תוברהל .רשפאו
 ,ו תומצ ע ב"יובר בייחי אל הזו  ;ותאמ (הוע יגמ ה) .תושינמה

 ."תומ 'צ עב רא ת'לא בושי אל יכ \
 םיאטבמ הלאה םירבדהש ,רברב קפוסמ תויהל רשפאדיא

 יףוריצ,) הלועפהו סחיה יראת ןיבו םצעה יראת ןיבש קוליחה תא
 המכ .דע .וניאר רבכ ונחנאו ,(ונלש "פחי, םוקמב אוה ןאכבש
 דוא =, ןבומכ  ,הנהו .יולה לש ותטישב  תאזה תוקלחתהה הבושח

 ק"דרה אצמש ,הזה דחוימהו

 .איה-הבושחו

 ילאזאג ןיב .הבושח העיגנ לעב "תזה ןינעה לע  תוארהל רשפא |

 עגונב .יולת .יולהש ,רבדל ןמיס םוש ןאכ .ןיא דוחיב ,יולה ןיבו
 הננגוסמ תאזה .תוקלחתהתש ,ינערי רבכש ירחא ,ילאזאגב'ויתוערל |

 ןקוה ורוד" ןב היהש) | ילאואנ ינפל םינשב תואמ היה .תדמועו
 תא איבמ אלא וניא ילאזאנש ירחא  ,דוחיבו ,יולהו (יולה לש |

 ,ק"ררה םלואו :. םהילא דננתמ אוה בורלש ,"םיפופולפה  תונוב,
 םירבדה תא איבמ .אוהו םהש ומכ  םירברה .בצמל קקמנ .וניאש "

 עילבהל הככ לע האר המ ,ילאזאנב יולת יולהש ,היארל הלאה
 +וטע תחת *ישארה ורוקמ,ו יולה ןיבש תאוה הבושחה העיגנה תא
 קקונ יולח ןיא ק"ררה לש ונוימד :יפל : הטושפו הלק הבושתה
 םוקמ שי .ןאכו . הלועפה יראתו םצעה "יראת ןיבש קוליחהל ללכ
 ורפסב דחא םוקמ הארמ אלא אצמ אל קיררה םא : לואשל לאושל
 ,יולה לש םייתטישה וירבד םע עגמב ואיבהל רשפאש ,ילאזאג לש

 רשא ,הזה . בושחה קוליחה תא ןכגסמ הוה .דיחיה םוקמ-הארמהו | =
 םיראתה .תרותב יולה לש יפקת םה ולוטבו ותשחכה
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 <%- םלועה +

 ! ,ותער "לע  רומעל | קירְרהְל היה .רשפא ךיאה -- (הטמל :ןיע)

 נמ ןוילנ

 קוליח .םהיניב רימעהל ןוכנל אצמש ירחא ,ילאואנב יולת יולהש
 םצעה יראתל םיראתה תוקלחתה לש הוכ דבכנו בושח ןינעב ידוסי
 % הלועפה  יראתו

 ק"ררה 'םע  חכותהל  ךכ יריל  םיאב :ונחנא ףופ  ףוס ןכבו
 תטישב םיראתה תרות לש םיישארה םינינעה לע תוחפה לכל
 : יולה

 היפופוליפה .תורוסי תא .תוארלמ ךכ לכ היה .קוחר .ק"ררה
 עגונב הנוכנ טופשי יב . תווקל ללכ רשפא-יא ערפמלש ,יולה לש
 לכ גשומ םוש ק"ררהל ןיא ןושארו שארב .ולש .םיראתה .תרותל
 יפוסוליפה | "ףיטומ,ה - תניחבב | םיראתה  רקחממ : אוהש
 תיפוסוליפ . הרשב  םיבושח םירפס המכו המכב יתור פס ה ו
 לידבמ ךסמ דוע ןאכ היה הנה םיראתה תוקלחתהל עגונבו ,לארשי
 , יולהל םיראתה תרות לש הנוכנה .הנבהה ןיבו קיידרה ןיב .רחא
 םיינושארה םיראתה  ןיבש קוליחה תא | האור היה אל קיד ה
 ושרפב תועט :יבג לע תועט :בבגמו ךלוה 'אוה ןכ לעו ,םיינשהו
 יולה דסי םהילעש ,5 ו ריב ג ו יי ח ב 'לש םיראתה תרות תא
 יכ .ןמואת אל. ,הנושארה תועטהל אצומ-- ןאכמ :,אוה ותטיש תא
 תוקלחתההב .ותאצרה  תלחתב ףכית הב .לשכנ קיררהש ,רפוסת
 סחיה יראת ,הלועפהו םחיה יראת .םיראת %ש  תוהכ שלשל
 ןנושלב םיילילשה :וא) םיינושארה םיראתהו הלועפה יראת םניאש

 םייראתה ל ל כ תא הפיקמ תוקלחתה,  קידרה = האור = ,(יולה לש
 המ: עדויה * ,ארוקה האתשמ ןאכו ,(148 .ןוע) "םלוכ \ םייחלאה
 םילולכ םניאש  ,יילוכיו .םכח, םיראתהו : תעדל שיחחמו " ,וינפלש
 ץוחמ המה  םידמוע םאה + םהילע אהת המ ,תאזה  תוקלחתההב
 אלה תישארה תוקלחתהה הז דבלמו + םייהלאה םיראתה 55 כ ל
 םניאש ,םיראתה ראש ןיבו ,"שרופמה , םשב תויולתה ,תודמ ןיב איה
 שלש סה םה םינורחאה הלאש :רחאמו . ,שרופמה  םשב * םייולה
 ןיא ולאה = תותכה .שלשש = ,רבדה יולג ירה .,תורכזנה: 'תותכה -

 ךרד ול אצמ קידרה לבא - !םייהלאה .םיראתה ל ל כ תא תופיקמ
 תא םידיב םורהל .וכרד .יפל ..הכובמה ןמ  תאצל .ראמ .האלפנ
 םתוא ךותחלו הז .ןינעב .וירבהל :יולה .ןתנש תיתטישה .תרגסמה
 קלחהש ,רמואו: רזונ .אוה ,וזב וז ןתוא- בברעלו תוכותח תוכיתח
 תויולתה = תודמה - לבא, .ןמ 'ב +: ,םיימ) .םונודגה .םירכדה לש .ינשה
 תיפופ וליפ ה םיראתה תרותל ךייש וניא ('וכו "שרופמה םשב
 'ע .ןיע) יזלה רזה לכה .ןמ .אצווה, .םגו - . (הלעמל .'יעו יולה לש
 אל ,ךכ לכ ומיעטמ יולהש ,"בבל םכח, ראתה רמולכ ,(1
 .ךרד אל והתב העותו ךלוה אוהש ,תער ק"ררה תא רמלל קיפפה
 ןמ ןיע םילעהל ול רשפאהיא ,ןויעב ללכב ק"ררה ירפסב אריקה
 ןהו ."ןמז רחאל, תובותכ ףדה ילושב ולש תורעההש ,הרבועה
 םע ינגרוא רשק םושב .תואב  ןניאש  ,"תודמולמ | תורעה, ןימ
 ,"לוריבג רעביא ןעירומש, רפספ ,לשמל .,ןכ הנה) ,המצע העצהה
 + תומוקמ יארמ לש סמוקמ רקפי  ,קידרה לש ותומ ירחא רואל אציש
 םירחאמ ץוח ,ימור םוגרתב "םייח רוקמ, רפסה לש המלשה האצוההל
 .(תורעה רותב ןמז רחאל אובל ויח םידותעש ,רבדב קפס ןיאו ,םהמ
 םא :רכזה ןימה ןמ "ןמז רחאל, לש הרעה ונינפל ירה ןאכ םגו
 רפסה םינפב הרעההל ,158 'ע ,91 הרעהה הא ונחנא םיליבקמ
 רחאל הפסוה אלא הניא יאדוב איהש ,164--168 'ע ,ומצע
 קלפ רבכ קיררהש ,רבדה הלגי וא ,118 ,11? תורעההלו ,ןמז
 קלחהש הלגי זא  ,ןמז רחאל אלא הז היה אלו הזה ןינעה לכמ ודי תא
 היהש העשב ירמנ5 ויניעמ םלעתנש * ,'ב ןמיס בימ לש ןורחאה
 ,ותחונמ תא עירפהו "וקפוא לע .עיפוה, ,העצהה ףונ תא בתוכ
 לש ירבדבו וט קפומ ירברב ןוכנה שורפה תא אצמ זא וא
 לבא ."מצע ראת  תניחבב  גישהל  ךירצ | םכת,ש =,
 ,תוארלמ ןינעה  לכמ דואמ | קוחר .,הארנכ | ,היה .רבכ וז העשב
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 גמ ןוילנ

 התוא תרקועו .ותעצה לכ תא תרתופ . אלא הניא תאזה הרעההש
 םירבחמה | לככ = ,קיררהש .. ,"הלופבה ..תוקלחתהה, ..םג , שרושמ
 ותוא .ךילוהל-התיה הלוכי וילגרו .וידי תא הב אצמ אל ,והומדקש
 וירבד = תא :בוזעל  חכ רצע = 15: ,ןינעה .לכ לש ןוכנה שורפה לא
 ותער .לע :דומעל תחת ,שחחמ ןינעה לכ תא עיצהלו לכו .לכמ
 החנהה ידי לע .ץוצה הנקב. הכומסהו העוערה ותעצה תא ךומסלו
 "רז .ללכה ןמ :אצוי, ירי לע -ותטיש תא רתוס  יולהש ,הרזה
 : וב אצויכו

 ןיא " ,ורקיעמ  אוה עוער וילע הנב רשא רוסיהש רחאמו
 יולה לש ירוטסהה ומוקמ רע ק"ררה לש וירבד לכש אלפתהל
 םינוימד אלא םניא לארשיב | םיראתה  תרות .תוחתפהתב וקלחו
 . םרקיעמ םיכרפומ םיקיר

 (. אובו .ףוס)
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 .ןופלנצק י"ח

 ,תויָפָרְנויִלְּביִכ תומישר
 ארקמל 'תיבוגח-תיתרורפס היטמוטסירח ,םי ר וכ ב .ןמפיש סחניפ
 יתבבש: תונוילעה .תוקלחמל | הדעונ ::, םירוענה .ינב ליבשב רומלו

 +א"ערת ,הנליו -- .םירדחהו רפסה

 םירפס : ותוינוציחב לכ םדוק דחוימ םשור השוע הזה רפסה
 לבא ;תינברה ,הנשיה תורפסב םיוצמ הלאכ.."פרכההיבע,ו םילודג
 אצוי ..דומלהו הלכשהה עוצקמב טרפבו ,השדחה תירבעה תורפסב

 ינפמ אל רבדה לע םיריעמ ונא .הנושארה םעפב וזכ תינבתב .רפס
 .תישממ..תובישח הזל שי ונתעדלש ינפמ אלא .,רבלב ילמרופה ושורח
 טועמ לע ונא םילבוק ,ונתורפס תוינע לע רעטצהל ונחנא םילינר

 הנהו ---:;'וכו .תונורשכה תדירי = לע: ,ונל :רשא .םירצויה תוחכה
 הליכמה ': ,תירבע ,היטמוטסירח קר ,היטמוטפירח -ונינפל
 הב שיו = ,תינולוחה ונתורפס :תוריצימ םיקרפ ישאר קר  הברקב
 רפס ! תירומלה תכסמ שממ--;לודג \ טמרופב םידומע ף ל א כ
 ארוקב האנה לש שגר ררועל ידכ םינפ לכ לע וב שי הזכ יקנע
 .תורומאה ויתובשחמ .תורירמ תא תצק קיתמהלו ירבעה

 ןמפיש רמל הבוט  ריכהל .ךירצ יאדו ןינעה  םצעל עגונבו |
 ,םינש המכ ךשמב ,הכ רע ,ראמ ץוחנהו ליעומה ולעפמ רעב
 קה  ,םינטק םירלול .ןוזמ .קר בר עפשב קיפסמ ונתורפס-קוש היה
 הפשה תעידי .לכש .,בושחל היה רשפאש דע ,םיליחתמל רומלדירפס
 יאתיבדאפלא,- לש. .הטועפ = תרגסמב ..םצמטצהל הכירצ . תירבעה
 ארוקח לש .ותשיררל ..הזל .המודכו  "אתיב-אפלא ירחא, לשו
 ,ןוגה י תו רפ ס רמוחל קוקוהו הפשה תא רבכ עדויה ,רועצה
 ץבוק ,רחא .ןיממ היטמוטסירח הצוחנ הזכ  ארוקל בל םשוה אל
 גהונ רברהש ומכ ,םירפוסה יבוט תוריצימ םימלשו םילודג םיקרפ
 הזה ןורסחה תא .אלמו ןמפיש רמ אב וישכע . עיהוא לכ לצא
 . "םירוכב, ורפסב

 ,תורפסה תועצקמ  לכמ תואמנוד ורפס ךותל סינכה רבחמה
 ,םיירבע םירפוס םישמחמ רתוי לש םהיתוריצימ  ,הזורפבו רישב
 השלש"םינש .רבלמ .,השדחה .הפוקהה ינב םה ,םלוכ | טעמבש
 ,ןיקסנלומס ץרפו .ןודרונ ביל. הדוהי  :,ןומבל  ףסוי .הכימ .ומכ)
 ,אוה :רמוחה :לש = לודגח ובור :.(תמרוקה הפוקתה לע  םיסחיתמה
 שדקומ < ןוגה = קלח  .םלואו = ן הפיה = תורפסה מ | ,ןבומכ
 : תוקלחמהב)  עדמלו > הקיטסיצילבופל = םג  .רפסב

> 0 
 ו 1 ב ב-9 כ לז לי ל

 תורפס,

 תינברה . :תורפסל םגו  (יערמו .תוברת, ..,'הירוטסה,  ,"תונמאו
 ,רבחמה .השע הפוו .. ("רפומ = ירבדו . ל'זח .ירמאמ,  :הקלחמהב)
 איבה אלא .םינטק םירורפ :תומדב אל הזה .רמוחה לכ תא איבהש
 נשומ .אָרוקהל .תתל .ירכ, םהב שיש ,םימלש ..רתוי וא תוחפ םיקרפ
 יתורפס ךרע .םהל שי .םירמאמהש םג המו .,םירמאמה יאשונ לע .ןוכנ
 ונינפלש :היטמותסירחב = ונא םיאצומ לקכב .םמצעל םהשכ םג
 .ידומלה-יכונחה ודצמ ןהו יתורפסה ודצמ ןה ןינע ברו רישע רמוח
 .,"ונתורפפ לא ךימלתה שפנ תא רשקל וריב שי, יאדו הזכש רפס
 'םג אלא . ,דימלתה תא קר אלו ,ותמדקהב רבחמה ריעמש ומכ
 ,םידחוימ האיִרְק .ירפפ ירחא רזחל וָּכרְר .ןיאש ,ירבע ארוק םתסל
 ..תירבעה תורפסה לֶא ברקתהל | תלוכיה תא  הזכ ץביק ןתונ
 םיפא לע רומעלו תורחבומח היתוריצי ךותמ .תובורמ תואמגור ייע
 ,םמצע םירפוטה לש יתונמאה

 תוערגמ םג אוצמל רשפא םידחא םיטרפל ענונב םלואו

 איבמ ןמפיש .רמש לע אלפתהל שי ,ןכ הנה ."םירוכב,ב תוננשו
 ,חיננ םא וליפאו ,םיירוקמ | רוחב םימגרוהמ  םירנר
 וחקלנ \ ןכיהמ ונל איה תחא ללכב תיגונרפה הפקשהה תדוקנמש
 הזב םופיטמ היטמוטסירחש ,חוכשל |יא הנה -- ,םירמאמה יפונ
 : התוהמ לע הב ארוקה תא דימעהל אלא הרקיעב האב הניא
 ארוקה עדיש ץוחנ .ךכיפלו ,רומאכ ,הירבעה .תורפסה לשי הכרעו
 ירושמ | תואמגודה יכ ,בושחל העטי אלו וינפל רשא תא ןובנל
 תוריצי ןה  המודכו  רוטקפס ,ןילֶאוו .ירופפמ וא ,לשמל ,גורפ
 לעבש רחא ,םימיגרת אלו תוירוקמ .תוירבע
 וניאש אלא םימגרתמה תומש תא | ריכזמ וניאש
 אובהל ןיאש כ'שכמו ,ונתינ ינש ילכב ולאה תוריציהש -- הרבועה םצע
 םיאצומ ונָא 804 'מעב : םייזעול םירפוסל עגונב תועט יריל ארוקה תא
 םִאו +הז אוה ידיהי רפוס | יכו "שריל ןגיא, הזיא לש רמאמ
 ' איצמהל האבש היטמותטירחל ,ןאכל | ונינע המ--ידוהי רפוס וניא
 תלטונ יאדו וזכ היבוברע + ונלש תורפסה תוריצימ תואמנוד ונל

 ".רשקל איה ותרטמש ,וילע ךיעמ ורבחמש ,רפסה לש ותומלשמ
 ,ונלש תורפסל ארוקה שפנ תא

 ונא תומלש-רפוחו

 תורפספה :ןמ .רמוחה .לכש העשב

 ןאבל .ואבו .וקחדנ םאתפ ירה .,םימלש .םירופס .ףאו םילודג םיקרפ
 םהרבא - תאמ : ,תודחא = תורוש ינב  ,םיטועפ  .םיעטק . ינש םג
 ,ללכ םיעדוי ונא ןיאו 155,418(,  ימע) ןוזניבור
 םיפרוצמ :םירמאמה לש לודגה בורה : תאז דועו ..רפוס. ותוא :הזל
 "המולכ  ,תינברה תורפסה 'לש תואמגוהה ןמ --ץוח םילמ: ירואב .םהל
 ". קרפהב ,אמגודל) הנבה-ישק םירבד ןהב שיש" ,ןהה תואמגורה אקוד
 ן "רובדה .הודמב לאו  הקיתשה | הודמב תומ, = : "םינינפה רחבמ,מ
 שפנה .תדמתה | אוה  בומ לכ תילכת,  :"תודמה רפסמ, .קרפהב
 םייפוסוליפ םימגתפ תחל רשפא יכו . (הברה הלאכו | ,"תואיצמב
 רוענ .בגא + םירוענה ינבל דעונה ,רפסב קיפסמ רואב ילב הלאכ
 -- םוקמ-הארמ אב "תורמה רפסמ,  אמנורה רחא :הז לע םג
 תבוח,מ) הז ,עוצקממ םיקרפה ראש םלואו ,"בונטס יולה קחצי ירל,
 תומש םהילע וארקיש וכז אל (רועו "םינינפה רחבמ,מ ,"תובבלה

 + עורמ ,.םהירבחמ
 ן "םירוכב,ב  הפי:'הלע :רמוחה תריחב. םצע

 : תוילמרופה :ויתוקלחמל .סחיב םנו רפסה לש תיכונחה  הרטמה
 םוקמ .ןתנ .רבחמה לבא ' , 'ןכו יהרכתה,  ,"רפסה  תיבב,  ,"תיבב,
 רבכש .ןומניבור .א לש םיעטקה .רבלמ .קולחל  ןיר-לעבל םנ

 םכרעש ,םידחא םירישו םירמאמ רוע רפסב  םיאצומ ונא = ,םונרכוה
 םהש םוקמב םריאשהל היה רשפאו בישח וניא יתורפסחו יתונמאה
 תמועלו . ונינפלש .הפסה ולא  םסינכהל . ילבמ

 ץ , 1
 \ 2 4 ל 25 עא 1

 יד אל "םירוכב,ה

 ' תא .םנ .ןיצמ

 םירפוס שי תאז

 7 םורחא םידחא םיטרפב םג םיאצומ

 :5ש .תואמגוד .י"ע  רבח הפיה

 \ הכז המ לשב

 - לא המאתהב



 ה

 25 ויולגי ב .יקוב  דנניא הלאה םירוטח כתוב <

 גמ ןוילג 3 םלועה < , 19

 םירבח הברה , תונוש םירעמ ואבש = , םירבע םירומ הברה שי םופסאנה ברקב | [מ אל אקוד תואמגורל םוקמ ורפסב עבק רבחמהש | ,םיבושח

 רבד קד רבחמה חקל ,לשמל ,ר נר ב לשמ .םהיתוריציבש תורחבומה
 יבתכב .אוצמל .היה לקנש דועב > ,"ליבגה .תרבעה, + דחא :ןטק
 תונומתה דוחיב | ,םיבושחו  םיניוצמ .רתוי םירבד "הזה .רפופה
 "ףרוחב, ,"םימעפ, ,"המש, וירופסמ) תורליה :ייחמ ולש  תואלפנה
 . תירבעה  תורפסבש רתויב תוחבושמה תוריציל תוכיישה ,(דועו

 רבלב השדחה הפוקתב קפתסה א5 ןמפיש רמש ,ונרמא רבכ
 םאו ."םינושארה, םירפופה יבתכמ טעמ  םג .ורפס ךותל םינכהו
 ,גרובצנוג = א"מרו * ופאמכ .םירפוס לש" םמוקמ  דקפי עודמ ,ןב
 התרטמל םיאתמה  ,ןוגה רמוח לקנב אוצמל היה רשפא םהיבתבבש
 הז .ונרפסל ול היה חונ 5 ? תרקובמה = היטמותפירחה לש
 ,ןאבל סנכהל וכזש ,"םישדחה, תומשה ןמ תצק וב ורסח ילמלא
 וחכשנש אלא וחכשנש הלאמ אקורד ,םירחא וחקל | םמוקמו
 . ןירכ .אלש

 אל ללכב (הספרהה ,ריינה) "םירוכב,ה לש ינוציחה רצה

 םירפסב גוהנכ , תושמשוטמ תויתוא אוצמל רשפאש י"פעא , אוה ער 3

 בטומו ,ןה תועורג ןלוכ טעמב םירפופה תו גו מ ת לבא .םיירבע
 םושמ .הזכ עורנ ןפואב וספדנשמ ללכ ופפדנ אלש ]הל היה
 תונומתה ב ו ר יכ ,ןאכ ןיא יאדו "ךירומ תא תואור ךיניע ויהו,
 ...(* ןהילעבל ללכ תומוד .ןניא

 רפסה ןיא םיטרפ המכבש יפ-לע-ףאש ,רומאה לכמ אצויה
 םוקמ-לכמ  ,תולחתהה לכ ןידכ ,תומלשה תגררמל עיגמ ונינפלש
 תרכהל יואר ורבחמו ,דאמ ליעומו בוט לעפמ ורקיעב אוח ירה
 ,םיריעצה הידמולו ונתורפס תבוטל למעש ברה ולמע רעב הדות

 .שינעה ריאמ

 ..בּובְלּב םיִרָבְעַה םזי
 םידחא "םירבעה םוי,ל וארק "לארשי תודחא, תעשו "תירוטסיה העש,

 ימ לכ .הדמה לע וזירפה אלש , המודמכ ,וב ופתתשהש םיריצה יבושחמ
 טשוקמ  היהש ,יםיצורח די, תרבח לש לודגה םלואהב ןושחב ח"כב אצמנש
 איה יב , הפשה תא ויחה, ! םימגתפ ופסונתה ויתוריק לעו ןבל:תלכת ולגדב
 "ילארשי םע .ןוא הרות ןיאבו ,  הרות ןיא רבעדתפש ילכ, | ,"םואלה תוחת
 לוקל הנוש ארה םע פב אבש ,לודנה םירבעה לחק תא הארש ימ לכ 'וכו
 וירכג / ןירענו וונקזב ץראה תופנכ עבראמ תוירבעה .תויוררהפהה לש האירקה
 תנרדמ  ,.ליגה .ןבומב דאמ רמונמה םופסאנה להקב לכתסהש ימ לכ ; וישנו
 ןוצרו תחא העד י"ע סעפה רחואמ היה ולוכ רשאו , יתרבחה בצמהו הלכשהה
 העש תאזה העשה םנמא וכ ןושפנב שח רמעמ ותואב היהש ימ לכ --- ,דחא
 א"ב ,רבלב תיצילגה ל אל םג ףא ,םמצע םיפסאנל קר אלו ,אוה. תירוטסיה
 ורושש , המוצעה תימואלה תוררועתההו הרומגה תודחאה ,הלוכ תורהוה לכל
 םיישממ םישעמ יריל חוכהב הנאיבה אלש ןהל רשפאייא ,העש התואב

 + הלןכ תודהיה ברקב הכרבל ויהי רשא ,םישעמ יריל , םוירופו

 .ןושארה םויה

 ןושארה "םירבעה :םוי, חתפנ םורהצה םדוק יצחו הרשע:תחאב ,'א םויב
 + חניבוקובו היצילג ידותול

 ,רפסמב  תואמ הנומש ךרע , בר םֶרא ןומה אלמ לורגה םלואה לכ
7777 

 ןורחאו "הרשה ינרא ןיב, רופסה שארב 499 דומעבש  הנומתה תחת 6*
 ו :איח .תועט ..(?ילגי .ןב .יקוב,)- ןוסלנצק .י ,ח, :םימעפ ןתש רמאל .בותב

 , בתוכה
\ 

 רפסההיתב ידעו לש םיריצ הברה ,היצילגב "הירבע , תודוגא לש .תורבחו

 םיסכורותרזא ,םימיב ' םיאב | םישנא םג םחב שי . םיריעצ םניאש , םיירבעה
 םיאמדקא םג םדי<לע  ,םהושובלמו םהינקז ,.םהיתואפ י"פע םירכינה , םירומג
 םכ\תבו הלהקה .יבושחמ םיהחא 'םג םיאצמנ םלואב , םיבהלנ  םירבע , םיריעצ
 לש * םידומלת  תואמ---הלעמלמ עיצוה לע ..ןמטוג ר"ההו וראק ר"דה םינברה
 תעמשנו = תררויו + םחיפב = תלצלצמ | תירבעה םנושלש , םינוכיתה .רפסההותב

 ,"ירבעה, ,"ןמזה, ,"הריפצה, ,"םלועה,, = ירפיס ---- םירפוסה"ןחלש לע , םלואב

 ,"תינוגס, = ,"רעטייברא  רעשידוי,  ,"טאלבגאט, | , "ריעצה ירבעה,  ,"הפצמה,
 ,םולכנעילולו קולאיב לש םהיתונומת---חמבהל .לעממ ..'וכו "דוכסו ,. ,"טלעוו,
 יבינח .ודו השעמ ,םינוש םיצפחו םועוצעצ .תכורעה תאצמנ---ןימיל םלואה רַצב
 . שטאשטובב רשא ירבעה םידליה"ןג

 ר'ד ה ,  םירכעה פ"התב תוודתפה שאר  י'ע תחתפנ היפנכה
 םואנ אשונ , תירבע רברל עדו אל הנש ינפל רועש , םאונה ,ןירגנרוק
 םיימואלה ונייחב הנושארה איה תאזה היפנכהש ,ריכזמו הפי ירבע הכרב לש
 רכרה, ,תאזה היסנכה תא אורקל ןויערה דלונ .ךוא , רפסמ אוה . םוירוטלוקהו
 הובש ,ונא ג .ונערי אל . תערה חמיהב .שעמכ --- םאונה רמוא -- ונל אב
 תוחכ ונכותב שיש , קר ונעדי .ונולובגב ההחהנו השרח הריצי ונחנא םירצוי
 םתורפהל | , םררועל ,םררועל וגצפחבו ,םהב שח שיא ןיאש , םימדרג םיבושח
 הפשה ."םירכעה םוי,ל ונארק | , הליעומו הצוחנ הדובע יריל םאיבהלו
 סויק יולת הבש (, תאזה תוכזה רעב אנ םחלנ . תויחל-תזכזה הל שי תורבעה
 ונא ירה | ,וניגפל רשא םוצעה להקב םילכתסמ ונאשכ , ונמע םויקו ונתרות
 אלא  תאזה היסנכה האב אל וליאו + ןנתפש תיחת לע 'םוצצולתמל םיזב
 םיקפתסמ :ונניא | ונחנא = לבא . וניד --- ע"פשל הרדהנ חוצרטסנומר- תושעל
 הדובעו ץוח | יפלכ" איה  היצרטסנומד תאזה היסנכה : רבלב היצרטסנומדב

 לב לש הקצומ | תורדתסה | אורבל איה היסנכה תדועת , םינפ יפלכ הנמאג
 ,ונתפש תכוטל .הדובע '"ע .שרחהו ןשיה רודה ןיב רשג תונבל , םירבעה
 + "ונלוכל הרקיה

 ,ןיול והירטש ר"דה |, םצמוצמה פ'העוה רבח סנכנ םיתנוב
 . תואיחמב וינפ תא ולבק םיפסאנה לכ , היצילגב  וישכע

 ,(אושנ) ןוהמ  עשוהי .ר"רה +  תואישנ הרחבנ .םויח:רדס תעיבק רחא
 רפוהגנולקו הטור , (םינשמ) ןמרפוס = ,רלפנש ,רנאטש .דא , ןירגנרוק ר'דה
 + (םיריבזמ)

 ר"רה תא דוחיב , םיחרואה תא ךרבמו הריחבה לע ההומ ןוהט ר"דה
 .םינותעה ירפוס תא םגו ,דלפנמולב .,ןילרבב ינזיצה זכרמה  רוכזמו ןיול

 פ"העוה םשב הוסנכה .תא ךרבמו המכה לע הלוע | ןיול .ר"דח
 , תירבעה  תורדתפההו תינויצה תורדתפהה ןיבש .סחיה .לַע רבדמ .אוה ,ינויצה
 תירבעהו תונויצה לש ינוציחה דצה איה תוינידמה ,הינשה תא המילשמ תחאהש
 הלוגב ע"פש תוחת תורשפאב ןימאמ וניא, םאונה , הלש ימונפה רצה איה
 זא ,תאוכ תורשפא התיח ילמלא . רובדה תפשל השעתש ןבומה התואב
 רכדל ןיא הלוגב . הלוגב | ירוחוה םעה תא ססבלו תויחהל םג היה רשפא
 ונתוא השוע הרו תפשפ טומשה םצע ירחש , ע"פש לש הרומגה התיחת לע
 הפשה | ,ולש המשנה םוגרת םגו סנב ונמע יולת חלוגב , םירבעושמל
 ףשפאש המ לכ תא תושעלמ ןירוחפינב ונחנא ןיא לבא ,'סנב חיולת , תירבעה
 ונלוכו  ,הז ' עוצקמב = וישכע תדבוע תונויצה הגהנהה םג . התבוטל תושעל
 אל | , וגלוכל חתפנש> , הזה רוקמהש ,.ונא םיוקמו , םיבאוש ונא דחא הוקממ
 + רוע םתסי

 ,ו ה א קו ן מ טו ג ם "ייר ד ה ,םיפוטמה היסנכה תא םוכרבמ כ"חא
 יזכומה  דעוה .םשב לרניפש "דיה. , בובלב "תירב ינב, תבשל םשב
 תומרגלט הברה .תוארקנ ."הריפצה, םשב ק-ג ר.פ .ע .ג רמ..,תיצילג ינויצ לש
 ,םונוש םישנאו םירכע  רפסהותב ,תוינויצ תודוגא הברה תאמ הכרב לש
 , םלשורימ ר ל י ש המ ל ש , | י ק ש י פ ד א ,ק י ל א י ב תאמ םג ןהיניבו
 תוברתלו הפשל רעוה תאמו ןילרפב ינויצה פ"העוה תאמ ,.ט ק ל מ ש ב רח
 + תירבעה

 + "היצילגב תינחווה .העונתה, ד"ע הצרמ ןוהט עשוהי ף'רה <
 תינחור העונת . םלועל ןיידע אב אלש רבד לע תוצרהל וילעש , ןנואתמ אוה
 ;השדחה תירבעה תורפסה  הארבנ הורופ  יתלב הביבסב ..היצילגב יידע יא
 תופקשהו םינושארה .םורכעה םוצבוקה  ,"ןמוה יכובג  ירומ,. בושחה רפסח
 םיבושח םיכרע ורצונ הפוקתה החואב . תיצולגב  אקוד . וארכנ תיגרדומה תודהיה

 ההושה

 1 ל 1% ב 0 " /

. 



 הבשחמהל עגונב ולדלרתנ ,הינמרגו היצילג ,ןהיתש לפא .הינמרגב םג

 איהש ינפמ הונמרגו  ,רתויב : הזר איהש ינפמ תרלמ הדמע הוצולג ; תירבעה
 בורמ םיצחו ינוע בורמ םיצח םירבעה םייחה ולרלרתנ היצילגב .. רתויב הנמש
 תוברתהל םידכע םירבעה ויהיו .ןמזה םרז םע  וניחא  ופהסנ הינמרגבו , הדובע
 תפרש התיה הינמרגככ היצולגב , סניק תער לע םתריבעה .תורישעהו תטלשה
 םלש ירבעה שוחה היפורב ראשנ ,תודהיה לש הףשאל ,לבא ,םייק ףוגו המשנ
 היצולגב שי טנמא . תמייק המשנו ףוגה תפרש ךפיהל התיה םש . םוגפ יתלבו
 םירצויל התכז אל היצולג לבא |, םירכע תונורשכ םג שי ,םורבע םוארוק
 ,קילאיב , סדורב , ןיקפנלומפ ,ופאמ ומק אל  היצילגב = ,םילודנ  םוארובו
 תיסורה הביבפהש םושמ , היפורב ומק םלוכ ; יקסבוהינרשטו םעה:דחא , ילדנמ
 וזב ,דבע הוצחו ןירוחדתב היצח התיה אל ,םינפ יפלכ רתוו תררחושמ התיה
 העפשה םילכקמ םויצילגה .ונחנא ונייה 4 תונורחאה םינשה ךשמב , היצולגבש
 םיוקמו ,  ונברקמ םג .איבנ םוקיש , העשה  העיגה .וישכע .היסורבש וניחאמ
 ותואש רשפא ",הלואגה  תרושב תא /ונל- עימשיש | , הזה איבנהל ונא
 וררועל---ךכל םינזוכמ .ונושעמ :אופוא אנ | ויהי = , ונכותב- םדרנ לודגה חכה
 רחאה ןיאו םה םידרופמו םירזופמש אלא ,  תוחכ ונל שי םנמא . וחמדרתמ
 האב הנהו ,ידיחיה ירכעהל ע"א בשוח  א"כ ,ויבח לש ותואיצמב עדוי
 ,המלש תחא הביבס תושעלו וללה תוחכה תא ןגראלו ררפל היסנכה
 + תירבע

 הצרמ , צ"החא תישילשה הגשב .חליחתמש ,הינשה הבושיה תלחתב
 ."הניבוקובו  היצילגב םירבעה  תוררתסה, לע הטור לאר שי ר'דה
 הפשה תוטשפתה םשל הליעומ הדובעל ישארה יאנתהש ,הארמ הצרמה
 , תוינרדתסה המכ ונל שי וישכע . םירבעה לכ רודס---אוה תוירבעה תורפסהו
 רשקה ןלוכ ןיב ןיאו ,העובק ,  העוהי תילכתל תדחוימ ןהמ תחא לבש
 התע ךירצ הזה רשקה .םלש הכל ןתוא השעי רשא ,ץימאה ,ידימתה
 , ידוהי לכ חפסי תוררתפהה לע . רודסה ןפוא לע םג רבדמ הצרמה , ארבהל
 ! תוצובקל כ"חא ודגאתי םירכתה . תימואלה ותפש רותב ע"פש תא ריכמה
 . בובלב תיזכרמ הגהנהו .תויפימוקו םירעו

 הורכ םעה | ךונת,  ר"ע רבו ק שטרם  םיי ה ר"רה הצרמ ב'חא
 ךירצש ,קלח " חול  הגוא -- הצרמה  רמוא -- ונמע לש .ותמשנ ","ירבעה

 העשבש ,הזמ אצוי . קיתע ירוטלוק םע וגנח ונחנא , שדחמ לכה וילע 'בותכל
 הוהה לע םג ךומסל ונילע , דיתעה ליבשב השדח חריצי רוציל םואב ונאש
 ךירצ = ןושארו שארבש ,רבדה רורב ירבעה ךינחהל עגונב .רבעה לע סגו
 לכב ונתוברת לש ךותה דומעה התיה רשא ,תירבעה הפשהל בל םישל
 ונלש תינחורה תימואלה הפשה תירבעה הפשה ההיה וטיגב .םינמזה
 לוכשהל יעצמא תיובעה הפשה השמש הלכשהה תעפוה םע .ןבומה אלמב
 ,.רבעמה ימוב ., וישכע םגש ירה .וטיגה ךותל תויאפוריא - סינכהלו י'נב תא
 ,בל לא םישל: ךורצ לבא > ,דופי וגל שמשל תירבעה | הפשה תעידי .הכירצ
 תחאה הרטמהו ךרדה איה רתויה לכלש וא ,הרטמה אלו ךרדה קר איה הפשהש
 ןשיבש בוטה לע \ רומשל  בוחה התע לטומ וגולע . תורחאה תורטמה דבלמ
 תעטל םירבעה ם"היתב לע .  תישדח םייח תורוצ חומצהל לולעה ,עקרק רוחב
 תומרוגה | תוכסה ןמ תחא .  םיפיה וניגחְ| וניגהנמל הכהאה תא ונינב בלב
 רצמ .ןומאה:יא ,הצרמה ירכד יפל ,אוה לוח םישוע םניא םירבעה ס'היתבש , ךכל
 ס"היבב | ךונחה ..פ"היבב תדח חור ררעה אוה ותכפ הז ןומאי יאו ,  תוכאה
 ה גומ א ה תא רמולכ ,יתדה ךונחה תא םג וכותב לולבל חרכומ ירבעה

 ןימאמה | ,הרומ קר ררועל לוכו הנומאה שגר חאש ינפכו , םי ה ל א ב
 םינוגה  םירומ רימעהל לדתשהל הצרמה עיצמ ןכל , םימתבו תמאב ומצעב

 הפשל תיללכה תורדתסההש , עיצמ אוה רועו , תובישיה יכונח ברקמ
 דומלל םיבתכמ איצות  ריישנגנל תאצוהש רבדב לדתשת תירבע תוברתלו
 , תרומ תרזע ילב תורבעה הפשה

 וע ,רזל-רמ  םירבדמ ..תחאכ תואצרהה יתש לע  םיחוכו םיררועתמ
 עגונב רבוקטרט ר"דה ירבד לע גישמ ןורחאה הז . ןיטשפרש רמו ,"הפצמה,
 + תדל .דוגנ םוש ןיא פ'היתב לש המרגורפהבש , הארמו יתדה ךונחהל
 .'וכו דומלת ,ָך"גְה , לארשו תולפת םג םידמלנ ס"התבב | ,הבררא

 ,תוירבעה תויוודתפהה שלש תא דחאל עיצמ םיובננט רמ
 םיוב ל גיז רמ  ,ירבע ןותע תאצוהב לדתשהלו תחאל ,היצילגב תומייקה
 םודע) דפיל עוצמ ל גיז רמ  .םירוענה ינבו םירליה לובשכ ןותע שרוד

 שמשל | הלוכיה  ,תרדונ תורכע המבְו םוירכעה םינותעהו תֶוְרפְסה תצפהל
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 תועידוה תא .ץיפהל ידכ  ,םוקמ לכל םימאונ חולשל , הלומעתל בוט יעצמא
 , .ירבע יעובש ןותעו םילּודגל ברע-ירועש רסול , תוירבעה

 תא רופמל --- תללוכ תחא הטלחה תלבקתמ םיחוכוהו תועצהה טותכ
 תא .הלועפל איצותו ןהב ןייעת ןעמל ,רחבת רשא ,הגהנההל תועצהה לב
 ,הלועפל איצוהל רשפאש , תועצהה

 1 ולאה תוטלחהה דחא הפ תושלחנ דועו
 תא האור הניבוקובבו היצילגב םירבעה לש הנושארה היסנכה (א

 + םירכעה ת פ ש 4 םירכעה ץ ר א לש ןתיחתב קר ירבעה ם ו א ל ה תיחת
 ה דיה יה  תימואלה הפשל תירכעה הפשה תא הריכמ היסנכה (ב

 . לארשי םע לש

 תוברתהו ע"פש | תיחת םשל תורותפה אורבל הטילחמ היסנכה (ג

 תוברתלו .הפשל .'תיללכה תוודתפהה לא סנכת וז תורדתפה |, תיובעה
 . ןילרבב הזכרמש , תירבע

 עובק  יבמופ לש םוול *םירבעה םוי, תא השוע הנושארה היסנכה (ד
 םוקמהו ןמזה תא .הנשב חנש ףסאיו הגיבוקובו היצילגב רשא םורכעהל
 + תוררתפהה שארב ותעשב דומעת רשא , הגהנהה עבקת

 עשוהו ר"דה :ורחבנ . הגהנה תריחבב רמגנ היפנכה לש ןושארה םויה
 - ,הטור ר"דה ,לדניפש ר"דה , ןאמראופ ר"רה , ןירגנרוק ר"דה ,(אושנ) ןוהט
 רזל ,מ .ש  ,םיובלפפא ,בלג ,ןיטשפרש 'צ ,ןמרפוס 'ר , רבוקטרט ר"דה
 .הבושיה הרגסנ ברעב תיעיבשה העשב ,רנטככו

 ,היפנכה הפסאנ ובש , ןיטשנוב בוחו יתב לכ טעמכ ויח בועב
 + "םורבעה+םוי, דובכל םיראומ

 כנשה םויה

 תתורדתסהו םיירבעה פ"היתב ינינעל שדקומ היה .היסנכה לש יגשה םויה
 , לוההיבנוטה  םלואב  הבישיה 4 החתפנ רקובב תירישעה העשב . ס"היתב
 ךבלמ =, םירע בלב רפסההיתב ידעו לש םיריצ םינשו םישש הב םיפתתשמ
 , ןוהט ר"רה | , ןיול והירמש ר"דה םג ואצמנ םהיניבש , םיחרואו םירומ הברה
 + ריכזמל",ןירגנרוק ר''דה : ר''ויל ורחבנ . דועו רוש רוסיפורפה ,ילעומאפ רפופה

 . רבוקטרמ ר"דה

 " היצולגב ס''היתב לש יחכונה בצמה , לע הצרמ רפו ה ג ג י ל ק ר'רה
 ,םושמח התע םימייקתמ פהמו ,ס"יתב םישש ודסונ ןמוה ךשמב ."'הניבוקובו
 םירומ םיעבש םהב שיש ,וללה ם''היתב תא םירקבמ םידלו םיפלא 'ה ךרעל
 ,בל לא ונמישב , ןוצר ןנתוא עיבשמ םנמא היה הזה רבדה . תורומו
 חולשל םירוהה תא חירכהל חכה ונל ןיאו ונידיב ללכ תכמות הניא הלשממהש
 םימחול  רפסה.יתב לב טעמבש | ,אקע אד לבא . ונירפס-יתבל םהידלי תא
 םירתכ 240 דע 190 ןמ איה םתרוכשמש ,םירומה םגו ,דאמ השק םויקדתמחלמ
 לש ונברוח י''ע הסנרפ ירסוחמ וראשי אל רחמש , ללכ םיחוטב םניא , שדוחל
 דיחיה תושרמ ס''חיתב תא | .איצוהל ךירצ רצמה ןמ תאצל ידכ .ס"היב
 =ודומלת,, םע ם"היתב תא רתאל היה בוט הו ןודינב . םיברה תושרל םסינכהלו
 ןירה .ןמו פ''היתב ליבשב םידחוימ םיתב ונכיש , הזל םג גארל ךורצ ,"הרותה
 :םירומה לש םדיתע תא םג ןפוא הזיאב חיטבהל אוה

 ד"ע ןמראיפ  ר"דה לש ותאצרה התיה וז האצרהל המלשה ןיעב
 ,ונחנאש---,הצרמה  רמוא--, שונא באכ םגו הפרח יהוו .'רפסח:יתב תחטבה,
 ירפ והז .  ןנירפפ-יתב תא חיטבהל ירכ  ,םיעצמא ש ק ב ל םיבירצ ,רפסה-םע
 ', ם"היתב לש םמויק תא חיטבהל תוירשפאה תא הנומו הצרמה ךלוהו . תולגה
 גארל םהילעש ,םירעה תולהק לכ ידעו בלב הניב איבהל ונילע  ,תישאר
 תאמ שורדל ונילע הוב | אצויכ .םהב | ךומתלו  םיירבעה  רפסה>יתבל
 תירבעה תוברתה יגינעל בל .םישתש , הניבוקובו היצילגב תינויצה הגהנהה
 וטילחה םינויצה .התע דע רשאמ  הבוומ הדמב
 אל השעמלו , ם"היתב תורדתסה תכוטל םירתכ םיפלא תאמ תב  תמייק-ןרק
 םירוהה לא הצרמה הנופ ףוסבלו .םתטלחה תמשגהל הנטק עבצאב ופקנ
 לש םמויקל םמצעב וגארי םא יב ,םירחא תרועב וחמבי אל יכ ,השקבב
 םירשע | ,ישדח סמ סלשי בא לכש ץוחנ . םהידלי םיכנחתמ םהבש , ם"היתב
 םיכירצה | ,ס"היתכב ךומתת הפוקהו ןס''היתב תורדתפה תפוקל ,שרוחל רלה
 ,טובס ,הנשל םירתכ םיפלא 15 םינכהל הוב סמ לוכי הנדמואה י"פע  .ךכל
 / .הברה זב תושעל רשפאש

 ראתש יִרָתא  .''םודלייינגו ןוירנימס,, לע--הרצקב הצרמ ןמרפוס רמ
 םישגופ ם"היתבש , םירוצעמהו .םרסוה ןפואו השקה ס"היתב בצמ תא םאוגה
 -םא-אלא .ם''יב דסול ךירצ ןיאש  ,הנקסמ יריל אב אוה ,םתוחתפתה ךרד לע
 ם"יבב ךרוצה תשגרה ידיל .האיבמה ,הנכהה הלישבהו עקרקה הלחת רשכוה ןכ
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 אלש ידכ ,םינוש 'םיליג  ינב םידימלת לבקל רופאש ,הצרמה רמוא רועו . ירבע
 לכו | , תותכ - שלש-םיתש קר רוסמל .רשפא רחא הרומלש ,  תותכב תוברהל
 רפסחתיב = חותפל = ילבל  בטומ רחא ןפואב , סויב תועש 3--2 .ךמלת .תחא
 ן ג דוסוב אלא ,ס"'יתב רוסיב  ליחתהל אאלש , הצרמה עיצמ הזמ .ץוח . ללב
 הכרה = ,םינוגה .םירבע = םירומ םירסח היצילגבש , לבל עודיו יולג .םי דלי
 קר אלא ,שומשו = דומלו .תימינפה .םהרשכה .ךותמ אל םירומ ושענ םיריעצ
 ,העהה ינפ תא .םדקל אופיא ךירצ .. םוו לבב םיצצה ,םיברה רומלהד-ירפס חכב
 .םיהומ ל ןוירגימ רפול ץוחנ ,בורקה רודכ ירבעה ךוגחהל תפקשנה
 הילע ,ךבל םישורדה םוינוממה םיעצמאה תא תורדתסהה הל שכרת םרטב ךא
 םהבו ,תפו טל םודלי ןגו ם"יב  דסול -- ןיפנא ריעזב הלחתה תושעל
 תויהל תועירי ולעב םיריעצו תוננגו םיננג תויהל | תורענו | םירענ וכנחתי \

 . + םירומל
 ןמ הברה וב  םיפתתשמש | , ךורא חוכו ליחתמ וללה תואצרהה רחא

 רופמל םיטילחמ + תוגוש תובושח תועצה םג םיעיצמ םהמ םידחא . םיפסאנה
 . ןהילע ןוהוש- ידכ , תוררתפתה .לש \שדחה דעוהל ןתוא

 לש .תיתנשה הפסאה התיה .,צ"החא ינשה .םויב ונייה ,תיעיברה .הבושיב
 תלועפ. לע .ח"וד ארוק , ןירגנרוק ר"דה ,  תורדתסהה שאר .ס"היתב תורדתסה
 השארו הדפימש תעב | תורדתפהה | האצמנ בצמ הזיאב ריכומ אוה . דעוה
 / םירבח 200 קר חל ויה ןא .חיצילג תא בוע ,רליש המלש רמ , םדוקה
 םישלשמ רתוי תורדתפהה הרדכ הזה ןמזה ךשמב . םירבח 600 הל שי וישכעו
 תורדתפהה דעו .הימאונ תא המש החלשו תונוש םירעב היצטיגא"תופסא
 ביטיהל .הלדתשה ם"היתב לש תורדתסהה .400 קר לכקו םיבתכמ 2200 חלש
 יזכרמה דעול תוררתפהה | סחי . םירומה תרוגא ןיבו הניבש סחיה תא םג
 םינויצה | . ןוקת ךירצ * תורדחסהה לא ל''גה דעוה פחי , ןובנ רתוי ,וא ינויצה
 תבוטל המואמ םישוע םנוא לבא , תוראפתהבו תוטלחהב קר םיקפתסמ םיימשרה
 אל לבא ,סנאילאהלו א"קיל םג םודנווממב התנפ תורדתפהה . תוודתפהה
 המב ורקב היחולשו םידחא ס"יתבב םג הכמת תוררתסהה . הנעמ לכ הלבק
 ירחא | ,וישכע = .החכבש המ התשע תורדתסההש , חכומ הז לכמ ..ם''היתבמ
 , רתוו הברה לועפתש ,הוקת שו ,היסנכה

 ם/'היתב  תורדתפה לש  םדוקה  רעוהל  הדותו  ןומא .עיבהל העצה
 :'דחא הפ הלבקתנ

 לפרו : ר''דח ,(אושנ) ןירגנרוק ר"רח .ורחבג . שדח דעו תריחבל םישגנ <
 ,גרבלגנ  ןלרנופש .,ןוהמ = ,ןמראיפ ,הפוהגנילק ,רבוקמרט ,הטור "ירדה ,(ןגס)
 ,םיובנזור ,  בלחב .,ץכ , ןמכוה ,,הגייג .,ןמפיוק .,רלפנש , שינעה  ,ןמרפוס ,הנוס
 + רביבו .ןמרוק :, ץיברוה
 .הבושיה תרגסג רצק הכרב לש םואגב %

 .םלואה תא םיפסאנה םיבזוע ."הוקתה,, תרוש  לוקל

 שש

 .היקְרוטִמ םיִבִָָמ
 ה

 הפ תשמשמה | ,ינאפיטס תונכומ יכ , רבכ םיערוי "סלועה,, יארוק
 םולופירטב ישב"םכתהש ,אוש"תעומש הציפה , היקרוט םע  םימחלגה םיקלמיאל
 לע םוחמש םילופירט . ירוהי .יב .,רמאל המהגלט ימורב םינבְרֶה שארל חלש
 * הלחה רשא .תא .החלצהב רומגל התוא םה םיכרכמ יכו הילטיא לש "הנוחצנ,
 ינבה שאר ףכית םסרפ רשא ,השחכהה תא םג םיעדוי םוארוקה ,'וכו תושעל
 אלא וניא השעמ ותוא לכ יכ , "קליט ןי'ז, .ןותעהב ,סוחנ םייה 'ר ,  היקרומ
 ,אליממו ישארהבר ללכ . ןיא  יזאגנובב םגו ילופירטב םג רשא ירחא , התודב
 המרגלמ חלש רשא , שיא אצמנ םא) ,.הרומאה המרגלטה תא חולשל לובי אל
 תא ובשחי םידוהיה לכ .םג םא יכ ,םינאמותעה םידוהיה קר אל ירה ,וזכ
 ןי'ז,ב  הספדנש ,וז השחבה דבלמ  ..הומכ .העמשנ אל ךשא הלבגל רבדה
 םינותעה לכ לא םיבתכמ .אטשוק תדע אישנו םינברה שאר וחלש ,"קריט
 ,המרגלטה תא חלש רשא שיאל ןוב ישגר עיבהלו רבדה תא שיחכהל םיקרומה
 םופדה ."ןינאט,ה . וזכ- המרגלט החלשנ תמאב םאו הזב שיא אצמנ תמאב םא
 תא פופתל ןיאש םשב יכי , ודצמ ףוסוהו .השחכהה יכתכמ תא. החמשב
 רשא \, ילנאמאראק החפ-ןסח , ילופירט ריעה שאר  דגבש דגבה לע םיברעה
 ,דחא דגוב ידוהי לש ותמשא םידוהיה לע לימהל ןיא ךכ = , בוואה לא רבע
 : הלאה םורבדכ הול .עגונב בתוכ "קריט  ןי'ז,ה .  םילופירטב .הזב .אצמנ םא
 אלש םירבד הדובו - תורבועה תא תסרסמ .ינאפיטס תונבופ .יכ , םיעדוי לכה,

 תונכוס התוא .  תובלה תא םמחלו להקה תעד תא ררועל ורב םלועמ ווה
 לש 'םחיאישג יכו הליחתהש םרטב | רוע המחלמה ."הרמגנ, יב ,עירוהל .הרהמ

, / \ 

 ופור םיסג םידוהיה תיולב זיראפל |

 גמ ןוילנ

 ."םושבוכ,ה םיקלטיאה תאמ דסחו םימחו שקבל ואבו וענכנ םיברע יטבש
 אל ,רעי אלו םיבוד אל ןאכ ןיאש , ררבתנו םיטעומ םימי , עודוכ , ויה אל
 הידוהו ללה תעורת המשו תונכוסה האב וישכע , םולכ אלו הענכְה אלו שובב
 ..\ "וז העידול םג שי: ךרע המ םיאור  ונא :הנהו ,םידוהיה .יפב

 יניתנ לע .םייחה .תועצקממ הברהב ןאכ ונחנא םישח . המחלמה תרצו
 םישלש ואצמנ  יקינולסב ..עודיב .,רבכ הז םרח  זרכוה .םרחסמזותבו .הילטוא
 הנהו , םרחה לח םהילעשו הילטיא יגיתנל םיביישה , םילודג רחסמ-יתב הששו
 ! םידוהי לש םה םהמ הש לשו ם יי שלש ש ררבוה

 יקינולסב ורגסנ ןכ הנה .המהלמה תרצ תשגרמ ךונחה עוצקמב םגו
 עבש ףרע ירהו ,םידוהי םידלי ויה םהידימלת בורש , םיקלטיאה רפסה-יתב
 . ריע תובוחרב םיטטושמו דומל לכמ יקינולסב וישבע םילמב לארשי-ידלי תואמ
 תנהנה ןיב הצרפש ,תקולחמה 'םג םיקלמיאה רפסה.יתכ תריגס לע .הפסותג
 םהל וכלהו םתרשמ תא ובזע םירומה , םירומה יבּוטמ םינש ןיבו "סנאילא,ה
 ס"היבב םגו -, להנמ ילב ראשנ  ,"שריה,, רברפב = , םיינעה  תנובשבש ס"היבו
 םירמרמתמ םיגותעה . םיהבושמ רתויה :םירומה דהא וישכע .רסח םירענל לודגה
 םירבע .תויהל םהב  וכנוחי  ונידליש : ,רפס"יתב ,םינוגה רפס-יתכ - םישרודו
 ןיאו .לוק ןיאו -- , םתנידמל םיבומו םמעל םיבוט ,םינוגה םינאמותועו  םינוגה
 , אטשוקב .אלו .יקינולסב אל , ץרפב דומעל ררועתמ ןיאו תובבלה םירק ..הנוע
 .::ךרד אלו והת--גהונ וגהנמכ לכהו , רתויב תובושחהו תולודגה תודעה יתש

 ורמאי ."םיבכמ,ה לש--דחא ץוצינ קר הארי והתה תכשח ךותמו
 םשפנכ םנושל תא ותעיסו וקסירפ וצרחי ,וומאיש המ  "יבכמ,ה יאנוש
 תדלומהו ירבעה םעה תבומל ול הותה רשא ךודב ךלוה "יבכמ,,הו , םעבש
 הטקושה הדובעה הברו ,תובוכנה , תוקירה תוזרפה הפ תוטעמ .  תונאמותועה
 ונאשבו , וחורבו ופוגב םלשו אירב ריעצ רוד ךנחל--הדיחיה הרטמל  תנווכמהו
 וילעו-םמעל םינמאנה , שפנה = יאירבו וג .יחתופמ , לארשי .יריעצ תואמ םיאור
 .ורבש םג והזו ."יככמ,,ה לש ותלועפ יהוז יכ  ,םיעדוי . ונא ירה ,םתואג

 לש חירו אטשוקב .תוירבה יפב החישל ולא םימיב התיה .בוש תונויצהו
 ןותע .לש וברוע ,יבדיקז רבעש ץיקב גרהנ עודיכ .ונפאב הלע תומשימנא
 תודחא) רעוה תא וז התיצרב םיבייחס םרה ילאוג .  ינויציזופוא יקרוט
 דחא .  הזח טפשמה תא -תושפג ינירל  |ידה-תיב ררכ .רבעש עובשבו , "המדקו
 חצרנה חיטה וב רשא בתכמ , ד"היב תשקב י"פע ארק ,ידנפא ןאבש ,םידעה
 :רמאנ בתכמב . יבדדו'ד ,םדוקה םיפסכה ינינעל רטסינימ יפלכ :םירבד
 ילגנאהל .תמאב :תבייש ,"היקרומ לש לגויצאנ קנב ,(ל הנתינש ,  היסצנוקה,,
 ילגרל רפוג הזה קנבה | . אור ידוהי ואצומ י'פע :הז .ןודאו. , לוסאק טפנרא
 * 00066  .נמ]1ףונ6*-ב הילגנא ריצ , קולב םדא לש .ןתרצפהו ותולדתשה
 ."אצי םידוהי  יעממ :הזה ןודאה םגו , ינאטותועה קנבב .תורחתהל תנמ לע
 ךלה יב ,וילע רמוא אוהו יב-דיו'ר תא הפירח תרוקבב בתבמה לעב ןר ןלהל

 !דובכל ךרעש ,התשמב יבו השנמ בקעיו
 תא בועו ,האולהב ךרוצ היקרוטל ןיאש רמא ,ץוח ינינעל .יתפרצה רטסינימה
 ריפ ידידלע אקוה הלועפל האולהה רבד תא איצוהל ידכ הנודגול ךלהו זיראפ
 תוליכרו ערה-ןושל ירבד בבגמו בתכמה לעב | ךלוהו . "ידוהי,,ה ליפאק טסנרא
 ןאבש 'בישהש תובושתה  ןמ :."ןינאמ,ה "לע  םגו :יב:די/ד לע , ליסאק לע
 לש בתכמ | ותואב יכ +, ונעמש םיעבותהו  םיניידה לש .םהיתולאש לע .ידנפא'
 היהש ימ ,  יב.טאלאמש  ,םרגש .אוהו ,"המרקו- תודחא , דעוה ןד חצרגה יב-יקז
 שי יכ , חכוהש םושמ = ,םומידב ואצי  יבדדיו/דו  ,םונפה ינינעל .רטסינימ וא
 לש הוסמב ךכל שמתשהלו תונויצל תובבלה תא ברקל דוו'דו טאלאט בבל םע
 + "'םישפה םינוב

 .םהמ ףדונ תומשיטנא חיר ,רומאכ , לבא , םירבדה םימותחו םימותס
 ושקב, םשב ישאר רמאמ הז טפשמ רורבל שידקה "קרוט ןי'ז, ןותעה

 רלוקה תא תולתל ידוהי םישקבמ ער עגפ לכב יכ , רמוא אוהו  ,"ידוחיה תא
 היקרוטל לבא .רבדה האי הלו האנ הל ךכ תגהנתמ תירצונה הפוריא םא ,וראוצב
 תוחכ תוחדל יואר אל יארו ןישכע לש וזכ הרצ תעב טרפבו ,תימילשומה
 | + םחמ חוקת הנידמל שיש , םינמאנו םורשי

 הילע תמ ןושחב רויב--.הלודג הדבא הרבא אטשוקב לארשי תרעל --
 , טעמכ איה תיתדגא הלודגל ותילע , וכלומ ידנפא דוד ,  הינב יבושחמ רחא
 קח תא רטג הרשע:שש ןב ,הלשממל רשא םס"היבל רסמיו םתותנ ןטק ורועב
 םעפ יכ ,והרקמ רקיו , ףרגלטב ריקפ השעג הרשעההנומש ןבו ם"הובב ודומל
 ,לודגה רוזוה אב , ףרגלטה תנחתב ותדובע תא הלילב דבוע ותויהב , תחא

 התיהש םושמו , היפורל החלשל תימולופ המרגלט והיבו , םסרופמה החפ:ילע
 רוד וולא שגנ |. תיתפרצ המגרתמ החפה ליחתה תיקרוט הבותכ המרגלטה
 י המרגלטה תא םנרתל וז הדובע ול רוסמי יכ , וינפל עיצהו היעצה  דיקפה

 וטמולפיד ןונגסב המרגלטה | המגרות  םימעומ םיעְגְה  רועבו ול תואנ רוזוה
 ,ןאב אל, : ול רמאו רורל הנפ החפהו ותרועתל התלשנ חמרגלטה ,האנ
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 הכירעו  תורושע | תויצרוקר * י"ע  תולאר  הנומת תת עמל ,רדהו ראפ ברב
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 ןוילעה רעשל אב רוד = . "ןוילעה .רעשל רחמ ילא אנ אב ; ךמוקמ = ,ריעצ
 ךשמב ,ויוח ימו לכ .דסע .וז ותרשמבו , ירסקה ןאבידה םגרתמ תויהל הנמתנו
 הזו ,דאמ והוריקוהו והודבכ םיטנוכקהו םירטסינומה לכ .  תופוצר הנש םיעברא
 םיזונגה םיטנמוקורה לכ יכ , "הכלממה לש םייחה היזנג, :ל ארוק רשא ומש
 ויה היקרוט ירוהי , האיגש לע םפתנ אל םלועמו ול םיעודו ויה הכלממה לש
 תורהיה ינינעב וימימ קפע אל חונמהש י"פעא | , ןבלומ ידנפא דודב םואגתמ
 תרע לש יממע שול'גימה רבה ,וכלומ החפיקחצי אוה חונמה יתא --- .הדעהו
 , אטשוק

 :םכחה לע םינפה ינינעל רטסינימה ינפל ןנואתה אבוצ:םרא תחפ --
 יואר םלובשבש , ןירכ אלש םירבד 'אוה השוע יכ ,יתבש היקזח 'ו ,ישב
 תותרהו םיטפשמה ינינעל רֶטסינומה י"ע חלש רטפינימה . ותרמשממ רסווש אוה
 'ר : הנלבוקה ירקע המה הלאו , םוחנ םויח 'ר ,  םינברהישארל הנלבוקה תא
 םורחמו תדה ינינע יכוצל הבורמ סמ אבוצ.םרא ירוהי לע ליטמ יתבש | היקוח
 'ר ;םהילע לטומה סמה תא םלשל םוצוו םניאש ,םהה הדעה ירבח תא

 דחא תאו תופנק רווג , תדה עוצקממ םנואש םינינעב םג ברעתמ יתבש היקוח

 םוי ךשמכ תאצל ונתנ אלו תונבוה ןועמב רסא ןיפ תא הרמהש םידוהיה

 ותנוהכמ בר םוש 'ריפהל ןוא ללכבש ,רטסוגימהל הנע םוחנ םייח 'ר = , םימת

 ןודינבו . םיתפומו תותוא י"ע הלגת זתמשאו השיררו הריקח הזל םדקתש ילבמ

 יארוש םושמ , רבלב וילע קר המשאה לוחתש רשפא-יא אלה ותבש והיקוח 'ר

 ינש םוחג םייח 'ר חלש ךןכופל ,הלהקה דעו לש ותמבסהב השעש המ השע

 , םיתולשה יגש םיעירומ זישכע . רבדה תא שורדלו רוקחל אבוצ"םראל םינבר

 םוחנ םייח 'רו | ,יתבש היקזח 'ר לש ותקרע תא החיכוה השיר-הו הרוקחה יכ

 , !תרמשמב רומאה ברה ראשי יכ , לדתשי יאדו
 ברקב תחאכ | ףותיבש יתש םינורחאה | םימיב = וכרענ = יקינולסב --

 םיאצוי: םינותעהו  ,םיידוהיה םינ)!תעה לש תויתואה- יררסמ םיתבוש =: םידוהיה
 םיתבושו :, וחצני אל םוררסמהו םילעבה וענכו אל הארנה יפכ. . םתינבת יצחב
 :תיב קדצב אלש הל םוארוק יקינולסבש = , "ףסוי:תוכ, הבישיה ירימלת  םג
 הלבשה | ,הגוגה הארוה ,םינוגה םירומ םישרוד םירימלתה = . םינברל שררמ

 ךא ,םהיתושירדב םידימלתה וקדצ יכ  ,חכונ םנטא הדעה דעו . תוהתפתהו

 ,הלשממה ינפל יקינולס ינבר שאר לדתשי ךכיפל ,הדעה תפוקב ףסכ ןיאש םושמ

 ודמלי םידומלה רתי תאו תיקרוטל ןוגה הרומ הבישיב הנובשה לע רימעת איה יכ

 | הבוטל וז םג , ןייטשפע קחצי רמ םע רחי הרוחה:דומלת ירומ

 ,יחרזמ לאלצב

 .תכְרָעַמִה לֶא .בָּתְכִמ
 *םלועה,ב םסרפל ונתוא תשקבמ ודולב רשא "תירבעה המב,ה תדוגא

 1 הז .הזורכ תא
 !תיובעה המבהו הפשה יבנוחל

 ?רימזה, םלואב "תירבעה המבה, הגיצה רשא ,רפסמ תוגצה ירחא
 רתויהו התואג רתויה הלומעתה ןה ןה יב ,תערל ונחכונ ,הרבעש הנשה ךשמב
 וגרועב יכ .,תעדל וגחכונ םג .ירבעה להקה ןיב תירבעה הפשה תצפהל הירופ
 ,ךכ לכ .לודג להק ,התיחתבו וגתפש תחרפהב ןונעתמה לודג להק ונשי. זרול

 הלמ עומשל ואמצ רשא ,הזה להקה תא ליכהמ 'רימזה, ימלוא ורצ יכ דע

 + תירבע המב לעמ היח

 ונחנא ,ונתובתב ונל שיש ,םייטסררה וגיתוחכב ונקפתפה אל ונחנא
 עימשהל הצורה ,תיתוגמא תיטמרד הרבח לש יפוא תירבעה המבהל תתל ונוצר

 הפשהב המרדה תא םג םא יכ ,המררב תיובעה הפשה תא קר אל ונל
 ןואג , ןווצמה ןורשכה תא ונתרכח לא ךושמל ונידיב הלע וז תרטמלו .תירבעה
 ןישכע קחשמה , הקירמאמ רלדא פוילוי רמ ,ירבקח להקה ביבח ,םיקחשמה
 *הטסוקא, לש ודוקפת תא אלמל ליאוה רשא ,זדולב לודגה ןורטאותהב
 הכוגחד  'ג 'ב םויב = גצומ רשא ,"הטסוקא - לאירוא, : המסרופמה המרדהכ

 , + רבקר 5/18

 םיבכמה תגוגח םע דחיב תירבעה הפשה תגוגח תא גחל לכוג ןעמלו <
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 ו םלועה

 תוררש לכל הב קלח תחקל תורשפאה תא תת ןעמלו , תירכע הרישו המיאתמ
 ןורטאיתה תא וז תילכתל ונחקלו .תובורמה תואצוהה םע ונבשחתה אל ,םעה
 .16 הקסבוניטנטסנוק לודגה

 תא וחכשי אל תירבעה המבהו .הפשה יבבוח יכ ,תווקל ןנא םיצור
 , םהינקזבו םהורענב וילא ועיפויו תזה ימואלה ףשנה

 תיחתה תכרבבו רובכ ישגרב
 + "רבע תפש יכבוח, תדוגא לש "תירבעה המכ,ה

3 
 .תּונויִצְּב

 תועיפנ רודפל הדחוימ הדוגא הדסונ גרובמאהב יכ | , ונערוה ותעשב
 הז רכשבו ,קומ 10 תב תיתנש  המורח םלשל ביח רבח לכ . לארשי-ץראל
 , לארשי-ץראל העיסנ 'צוהל קרמ 500 לש םופפב ,לרוג י'ע :, תוכזל אוה לוכי

 התושרל ףסכה רזוח ,םינש יתש ךשמב ולרוגב הלעש םוכסב שמתשה אל הכוזה םא
 + וב תוכזל לוכי רחא רבחו הרוגאה לש

 השקבב אל יכ ,תרמוא איה וב רשא , זורכ הדוגאה האיצוה  ןושכע
 תוכזל תלוכיה תא ול 'התתב ,ינויצ לכ לא האב איה חבוט הנתמכ םא :יכ
 ונתוקת ץרא תא ויניעב תוארלו י"אל תולע ןעטל ,ףסכ םוכסב םינמזה ןמ ןמזב
 , ונדיתעו

 רלעפנערהַאביגרובמאה , סעלַאּוח ,ָא ר'ד : איה הדוגאה לש הסירדאה
 : +84  ,רטשטרַאצֶאמ

% 

 ךרעת היצילנ ינויצ לש תיתנשה הדיעוה : ונל בתוכ היצילגמ זגרפוס
 רבמצרב ה"ב--ר"ב) תבטב 'דו 'גב יו ל םייג טס ב ,הרשה ורעמ תחאב םעפה
 תונורחאה תוריחכה .תעשב | םינויצה רצמ .הבוהמה תוחכה תוצמאתה .  (ח"המל
 םינויצה  םיטרודנקה .לכ יכ  ,החילצה .אלש תוצמאתהה התוא ,הטארסכייוה לא
 " ןפרו .םינויצה לש םחור .בצמ לע- הערל .העיפשה , לטב "ידוהיה .בולק ,הו ולפנ
 , רובעל ץפחה בלב. םעפמ לוחתה . בושו וָרדועתגו ורוח וישכע .העשל םהירו
 אבהלו ןאכמ םג ףתשל יואר םא/ ? רובעל ךאיה : הלאשה הררועתנ ןאכ לבא
 הרובעהש וא , ץראב תוטילופה הדובעה תא סג הרוהטה תינויצה הדובעה לא
 הדובעל רותו םוש ילב םלוכ םישורדה , תוחכה זובוב םא יכ הנוא תיטילופה
 .האבה הדיעוב לודג םוקמ סופתל הדיתעש איה וז הלאש ? הרוחטה :תיגויצה
 :ןטלוקה החובעה רודס ןוגכ ,תורחא תובושח תולאש םג רוע שי הנממ ץוחו
 םתריעו יכ ,םיוקמ היצילג ינווצ ,  המורכו לארשי-ץרא- םשל הדובעה . תיר
 + ןינע.תבר  היהת תאוה תיתנשה

 ן יר ב ם /היהת םמצע םימיה םתואג --

 תורדתסהה ןוקת ד"ע האצרהה ..ןווחאה סרגגוקה רשאש , שדחה תונקתה-רפס

 -- .שדחה תונקתה-רפס ד"ע .סרגנוקב םג -הצרהש , תילגרמ .לימא ר"דל הרפמנ

 + .רשא \ תוימואלה תולאשה, . לע .האצרהה .היהת הריעוה לש ינשה בושחה ףיעפה
 תירוהיה הדוגאה, אישנ , ךולרהא ר"דל  הרפמנ וז האצרה . "הירטסוא ידוהיל
 ."'הירטסואל תימואלה

 ןימינב ר"דה ,  הפפאה  אישנ = םאנ/ םינודנולה :םינווצה  תירב\ .תפסאב
 ףיס .םג 'ףתתשנ : םיחובוב . תונווצל הילגנא  יִדוהְי.לש < םסחי לע = , ךארג
 ןודנול ' ברעמבש םוזכרמה רחאב ךוהעל .טלחוה .ירויפיטנומ םיסנרפ
 התע הז בשש , שמיוטנב ןמרונ רמ לש וז היהת הנושאו האצרה .  תונוש
 הרוש םשל :הילגנאל .ןימזהל  םג .םיהמוא : ןודנול .ינויצ .. לארשודץראל | ותעוסנמ
 לש םירומה = רחא =; ןווגיסומ ב ר'דה תא תונוש םירעב תואצרה לש המלש
 .ופיב תירבעה היסנמיגה

 "ץראב .תוברתה .תדובעל .םישנה תדוגא לש .ףונס דסונ ןודנולב -
 ךורעלו , ןודגולב .תויהל הריתעה ,"לאלצב , תכורעתב ףתתשי ףינסה דעו . לארשי
 . הלסלסה תדובעל | הדחוימ הקלחמ

 ' הןרקה לש תוללכה ' .הסנכהה | התיה  רבוטקוא שרוח  ךשמב
 = .תספות' הז םוכפ .תפנכהב :ןָושארֶה .םוקמה תא | ..קרמ 37040.15 -- תימואלה

 = = .םרעמ ינויצל םג תיתנש הריעו
 * "פע תורדתסהה .ןוקת תלאש ןושארה םוקמה -תא סופתת וז .הדיעוב . הירטסוא

 .. תואצרה



 היסור = ,(קרמ 8873.43) .תינופצה הקירמא : הירחא ,(קרמ .9194,16' .הירטפוא

 , תוצראה רתי כ"חאו (קרמ 6943,94) הינמדג , (קרמ 7908,88)
 + קרמ 11454,64  תיסואלה ןרקה תבוטל ופסאנ רבעש עובשב --

 . 4189 רמונ--אוה בהזה רפסב הנורהאה המישרה

 .הָיְמּורְּב
 הבלממה-תמודל תיגש השגוה רבמבונב 'זכ ,יק סניצ שרוי ןיגע

 הלאשה תתחרנ טעמכ . בויקב חצרנש יקסניצשוי רענה \ ןינעב היצלפרטניא
 הלאש תרוצב ,המודה ינפל האיבהלו התחסונ תא תונשל הילעב ורהמ היסומוקב
 ,ורסאש ,.בויקב .הוצילופה ירוקפ לע היצלפרטניאה ישיגמ םולבוק םעפה , השרח
 רטסינימה תא םולאוש םהו ,  חצרנה רענה יבורק תא ןירכ אלש ,  םהירבד \ יפל
 רפאמכ םומשאה תא ןודל עובתל ידכ הלשממה ההשע המ  ,םינפה יגינעל
 ,ןידכ אלש הלאה םיכורקה תא וופא הרטמ וזיאל ררבל ידכו חצרנה יבורק
 ,ףכי ת ןינעה ררבתי יכ ,ושרד היצלפרטניאה ילעב

 ומואנב , יקפבולפימאז = אוה תאזה היצלפרטגיאה לע ןושארה םחוחה
 לע רתו" אוה ןוכג זא .הזב זכרמה ול עויפי םא יב ,רמאו זכרמה לא הנפ אשנש
 , ןמז הל עובקלו היפימוקל הלאשה רפמחש עיצהלו תופוכתה

 רשפא>וא יכ ,ראבמ אוה .תופיכתל רגנתמ ץ ו ל יארבוטקואה טטופדה
 החיטבה רשא הלשממה לע ךומתל ךירצ יכ , רמואו ,ןירדתיב תריקחב ברעתהל

 -וקל הלאשה תא רוסמל עיצמ םאונה .תמאה תא תולגל ץמאתתש , שרופמ !
 . הז ןורינב האצרה תשגהל םוי הרשע ןמז הל עובקלו .היפימ

 ימיב יקסנוצשוו ןינעב הלאש * םינמיה וסינכהש העשב :ץיבדל פיג :
 .ףכות הלאשה ררבתת יכ | ,וגתעד תא ,ןמרורפ ירבחו ינא ןוניוח .זא ביבאה
 ינפמ ; .הזמ .דנתער החנ אל .נחנא  .היסימוקל הלאשה תא רפמ בורה לכא
 ןמזב ושמתשי  תוינמיה תויצוינגרואהו םינמוה  םינותעה יב ,ערפמל .ונעדיש |

 בובאה תפוקתמ ,היה ךכ םנמאו . םידוהיה דגנ היצטוגא תושעל ורכ הקספהה
 ןינעב שמתשהל םירוחשה  תויצזיננרואהו םינותעה  וקספ אל ריצבה רעו
 , ךפ ירול העיגה תאזה היצטיגאה ,  םידוהיב םעח תא תיסהל ירכ .יקסניצשוי

 זורכ לש .סבא תובבר ,ומצעב הדוהש ומכ ,ץיפהו סיפדה המודה ירבחמ דחאש דע =
 רתומל ךא יקסבולסימאז לש וותולילע לע --- . תויתרה תוחוצרה ד"ע םעה לא /

 ,.תתכ םורוהיה ברקב שיש היאר םוש איבה אל אוהש ינפמ ,רבד בישהל ול
 . םירצונ םדב תרה .ךרוצל תשמחשמה

  םולכוא םתאש וז הצמו : (ומוקממ) ב ורי מי דו לוו
 ! ישירחה  ,רורואיליא ןהכה לש ונותא :(לאמשמ) ל ו ק

 ףכית הלאשה תא וררבו יכ ,יתעד תא הזחא ינא,. :ץי בו ל סיב .
 םעפו הז דצל םעפ הישעמב תיבויקה היצילופה  התטנ םנמא יכ , רמעמ ותואב
 הלא:וא םואצמנ הארנב . הבורמ תונקפקפב גהנתמ ןידה רקוח םג ,רחא רצל
 רימת םואיבמ םינמיה .טפשמה ךלהמ לע םיעיפשמ םהו בויקל ץוחמ םוטוח
 ושגענ וללה םיטפשמה ינשב  לכא , י'זיליוהו יבוטאראסה םיטפשמה ןמ היאר
 םימולעמ עודמ = . תיתד החיצר םושמ אלו טושפ הצר השעמ ללגב םימשאנה
 וררועתנ םישדחה םינידה:יתב לש םמויק ימי ךשמב יכ | , הזמ ןוע = םונמיה
 + םנידב םיאכז םימשאנה ואצי םעפב םעפכו תויתד תוחיצר ד"ע םידחא םימפשמ

 קר תואיצמב שי ללכ תואיצמב .ןניאו םידוהיה ברקב םלועמ יה אל תויתר תוחיצר |
 טילחת םא , םבלמ ולאכ תולילע םידובה , םיקיצשמורגופו םורגופ םשל היצטיגא =

 הוב השעתש יארו םימורגופל היצטיגאה  ד"ע השירדו הרוקח תושעל המורה
 :בר חשעמ"

 ררכתת יכ,םושרוד ב הפ ר קי ג וי ר רק צי ג י ג היצוזופואה רצמ םיטטופדה /
 היסומוקל הלאשה תא רוסמל המודה םיכסת םא ,ףכית החדתש ליבשב ףכית הלאשה |

 דוס שי יכ ,תצקמב הרומ המורהש המוד רבדה היהו ירה , ןמז הל עובקלו ;
 היפימוקל התוא רוסמ ילבמ רימ הלאשה תא תוחרל ךירצ + םדה:תלולעל
 , העודי תילכתל תופורעהו ןימי רצמ תואבה ,הלאכ תולאשש , הזב תיכוהלו
 , ללכ המודה יניעב תובשחנ ןניא

 ךירצ יכ , ץ ו ל לש ותעצהב וכמת וכרמהו ןימי דצמ םידחא םימאונ |
 \ + תוסימוקל הלאשה תא .רופמל =

 א וכ 3 08 תפאה, ךעמסתקאשוא 9. גקממק הפגהפמהה ל % 0

 הלאשב הצרטל .94 ךגנ תועד 188 לש ברב הָיסימוקל הרסמג הלאשה
 עובשב וז הלאש התחד רככש , הופימוקב = הצרמה היהש ,ץ ו ל רחבג וז
 ,רבעש

 יחצור ירחא .בויקב םישפחמ וליחתה הרומאה  היצלפרטניאה לשב --

 ינש בויקל חלשו רוח היצילופל טנמטרפדה |. הלועמ שופח יקסניצשוי רענה
 < םיחצורח | תובקע יולגל עגונב תיבויקה * היצילופה ישעמ תא ררבל םידיקפ
 ול איצמת יכ , הרוטארוקורפה תאמ שרד הקננפ םורככנ םינינעל ןידה רקוח
 הצור ונוא ,ומצע הקננפ ,אוה , סולייב ידוהיה לש ורפאמ רבדב תרחוומ הדוקפ
 ,וילע הזה רפאמה לש ותוירחא תא תחקל

 ו"ע השענ חצרה יכ | , הנומאה ןומלשה | יריקפ לצא .לדגת םויל םוימ
 לש ןתחפשמ םשב םג םוארוק .סורגופ איבהל .התיה הנוכהו םילאנווסופורפ םיבנג
 טלמנש תויבז:רפח םפרופמ .בגג אוהו ,חצרה תא םורדסמה שאר היהש ,שיאה
 ,.ותוא חוצרל וצפח הלחתבש , רחא רענ לש ותהחפשמ םשב םג םיארוק , בויקמ

 ,,יקסגיצשוי = , רענה ןברקל הלע ןא .  תוממ לצנהל ודיב הלע ורשאלש אלא
 + ויבורק :ידוב םיחצורה לא , העומשה י'פע  ,רגסנ רשא

 אוה .הלועמ הרימש . ותוא םירמוש םשו | ,םירוסא:תיבב בשוי  סילויב
 ותשקב לבא ,רסאמב םשוה המ ליבשב והועודוי יכ = , רורקורפה תאמ שקב
 . התתדנ

 ו

 .םידוהיה לש הבישיה.תובכו רבדב שדח רלוקריצ
 םיראלוקריצ הברה ךמס לע ,תשרגמ היצילופה | הליחתה תודחא םינש ינפל
 בשומה.םוחתל ץוחמש תורחא םירעמו בויקמ , הבישיה>תויכו ןינעב םישרח
 + םירומג תויכז.ילעב רותב הברה םינש הלא תומוקמב ובשיש , םידוהיה םתוא
 םיבשות ויה רבכש : ,לארשימ תוחפשמ יפלא תורשע לע והזגנ וללה םישוריגה
 , תונלבוקה ןוטה . הרומג הםיררל :יופצ היה םבצמו ,תומוקמה  םתואב םירומג
 !'יטסוגאה,, רלוקריצח  םוסרפל ומרג .םינפה ינינעל ןוירטפינימה לא זא וחלשנש
 שוחוג .תא בבעל - היצולופה . התוטצנ = רכזנה  ראלוקריצב . ןיפילוטס לש .עודיה
 םהל הדבא 1906  תנשל טסונאב ןושארה םוי דע .רשא , םידוהוה.תוחפשמ
 ,םהיתומוקמב .ראשהל רתוה הלאכ םידוהיל .הבישיה-תוכז תרחא וא וז הבסמ
 רפפה םורגת אל , םתבישיש ,  ,יאנתב :תיללכה םידוהיה:תלאש ררבתתש דע
 וחכבו ןיפילוטפ לש ראלוקריצב ושמתשה הברה םירוחי . "םיירקעה םיבשותהל
 , םידוהי הברה םג ויה לבא . הבישי-רתיה לש תורועת היצילופה תאמ ולכק
 ,םתבוטל וב שמתשהל ורהמ אל לבא , הזה ראלוקריצה תודוא לע םנמא ועדיש
 .רחא וא הז םעטמ םוחתל ץוחמ תבשל תוהשפאה םהל.התיהש ןמז לכ

 רלוקריצה תא לטבמה ,שרח ראלוקריצ לבקתנ רבעש עובשב הנהו
 'א ינפל הנידמה םינפב ובשיתה  םנמאש , םידוהיה םתואל עגונב "יטסוגא ,,ה
 רלוקריצה ךמס לע היצילופה ןמ ולבק ' אלש אלא 1906 תנשל טסוגואב
 . הבושו.רתיה לש תודועת

 הרידנה רודסב תקסועה ,תיבויקה הרבחה .ןוטפ בל לה די רנה
 הגילפה , ןושחב ה"כ \,'ה .םויב :  תאזח  העודיה תא ונל  האיצמה , ןוטסבלגל
 םיחלשנה .,םידוהיה םיררונה לש עשתהו םישמחה הרוישה ןוטסבלגל ןמרבמ
 ונמנ תאזה הריישהב + ןוטסבלגל בויקבש תידוהיה תינויצרגימיאה הרבחה י''ע
 88 םהב , (תומדוקה תוריישהמ וראשנש ,שיא א"כמ ץוח) םישדח שיא 5
 םיריעצ ; 19--הרשע עברא ינכמ הטמל תודליו םידלי . םישנ 17 ,םירבג

 5-80 ינב ; שיא 50 הנש 80--80 ינב םישנא ; שיא 28 הנש 20--14 ינבמ
 + םישנא 3--הנש םיעבראמ הלעמל ; שיא 17--הנש 0

 14 ינב לש "0|"74) הבאלמ ילעב--הריישה  ינב לש" לודגה .םבור
 3 ,םיטועפ  םירחופ 3 ,רחסמ ירזוע 5  הריישב דוע שי  הומ ץוח , (רתויו
 , םישנ :ןבוה) העובק הדובע לב ילב םישנא העשתו םירומ 4 ,םיטושפ םילעופ
 : ..(ןהילעבל .תועפונה

 פש שארהההנשמ - .ןמרבל ...עסנ..הריישה ,לש .התולש לע חיגשחל ירב
 + ןאמלחוי .5 ..ד ר"דה ., תונויצרגימאה הרבחה

 ןיט ,'ה .םויב .הוסורמ תאצויה , םיששה , הבומפה הריישהב םשרהל
 איאקפווָאקליפאווָאְלאמ) בויקב ,הרבחה לש תישארה הכשלהב רשפא ,ולסבב
 . הרשה ירעבש היתוקלחמו הישרומ י"עו 9

 ,נרפדלונ :,ל *,  איצומה ,םונאיורד א  ךרועה
 1 ו. ת. ז0ת5[6תקזס. 081005 4. ₪. קטע הווסחמ
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 [ב'סתהוו [7% תיסימה הנש - ₪30!

 1 ביעדת .,ולפכ ג" ,הנליו <===%-

 | תה, 21-ע0 1108608 1911 400 00 ₪ זז א ג, 4-06מ 12606100 1.

 ₪ תועדומ ריחמ (ר\ לע המיתחה תלבקתמ ₪ (ר,יתימ ה ₪\
 לבור 5 הגשל = -היסוב םיפפ הרוש לכ דעב

 לע--:םיתעברא תקלוחמ 1 =
 פוק 60 ןושארה דומעה 12 תנשכ | "ו ₪ 3 , = הקירימאב
 -'ק40 םירּומעה ראש לעו ליש 1] |, | הילגנאב

 ,'ק 80הפירראה יוגש רעב .(ומויקל תיששה הנשה) קנרפ18 ,לארשי ץראב
 ראט1] |, הינמרנב

 היחתה ןויע ואטבמ םלועה ןאלק 18 חיהכב הפס :הסירדאה היחתה ןויער לש ואטבמ ולב --/ /
 \/ , קסם ה ,,ן גסה, םייִמואלה תושירדהו םיגינקה לע ןיגמ --הל ואגהו

 . : /11מ8 89 .וניררושמו ונירפוס יכומ לכל עובק רודמ :הנש  עברלו 2 0080010ב 1180[ ו 0 בעה םעה לש הנש יצחל הז ןובשחכו . / 8 שמשמו ויתובשומ תוצרא לככב ירבעה םעה לש ב
 אל ו - (.'פוק 12 ןוולג .רוחמ) \ .

 לב תא .ללכשלו  ביחרהל םירמוא | ונא  ,ומויקל ששה  תנשל "<םלועה,,  סנכנשכ
 לכל .יזכרמ .ןועובשל | ותושעל לדהשהלו םיאולמו תופסוה וילע ףיסוהל  ,ןועובשה :יקלח 4
 תועוצקמ לכ .תא ופיקי ."םלועה,ב םיאבה םירימתה םיקרפה * .תוצראה לכב ונמע ינינע ₪
 שגרתמהו השענה לכ לע רוא וכפשי .,היחתה ץראבו תולגה תוצראב םיידוהיה םייחה 5
 ,תיזכהמ הדוקנ :ונל תשמשמה ,תוארה .תדוקנ התוא ךותמ לארשי יסלכוא ךותב .תושעהל 2

 ץרא = ,ונתנומא -- םעה תיחת | ,ונייח תכשח ךותב = ןוחטבו הנומאו .הוקתו  הרוא תדוקנ
 "םלועה,ב 4 תתל לדתשנ ,וניניע דגנל היחתה ןויער :תויחבו ,'ךלנ ןרואלו ., ונכרד -- לארשי
 תיחתב |, וניררושמו  ונירפוס \ יבוט לש = תויתונמואה םהותוריצי תא 1915 תגש ךשמב
 ,ונלש תיללכה היחתה לש בושח םרוגו לודג קלח םיאור ונא םייתונמא ןיכרע תריציבו .תורפסה

 :"םלועה,ב .םיאבה םידימתה םיקרפה
 .תורפסהו תונותעה ןמ (ח |: םידמועה םיגינעה לע תורצק תוריקפ] הפצמה לע (א

 | . פז

 ו ו לכמ ל ₪ ו םירמאמ '(ב
 .הי ץראמ םיבתכמ (י .עדמ ירמאמ (ג
 תונויצב , ל"וחב , היפורב] תויעובש תופקשה (אי ..תונויצה ינינע דיע םירמאמ (ד

 ..[י"אבו ( .[םינומיליפו תומרד ,םיריש ,םירופס] הקיטסירטלב (ה

 + תויפרנוילביב תומישר (בי )| , תורפס ינינעב :תוריקסו  תרקב :ירמאמ ו רז

 . תונמאבו  .תורפסב (גי )|| השעגה לכ לע תוריקפ] .תוריעבו .םירעב (1 4

 . תויתורפס תועידי (די \|\ . םיתורייעו .לארשי  ירעב / 2

 !הירננואב .היצילגב .הינמרגב ,הילגנאב ,חיקרוטב ,לארשי ץראב םיעובק םיטנרנופסרוק שי. "'םלועה.ל

 .דועו  הקירימאב ו הניטנגראב  ,הינימורב
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 ! םטץ]ומ \(. 15, : הפירדאה פ"ע ןילרבב  "טלעוו עיד, תכרעמ י"ע "ם לו ע ה, לע םותחל רשפא ל"וחב

 0 הלאה םומתוחה לכ  םהיתוצראל "םלועה,, .ינכוס ידי עו .880]ו0180120 81. 8. 1608600מ ,,016 ו(
 עבה לב .תישארמ תלבקתמ .המיתחה .  תוקיורמה .םהיתוסיודא תא  הנליוב .תכרעמהל  ב/'ג עורוהל םישקבתמ

 . תלבקתמ המותחה ןיא םישדח השלשמ תוחפ ןמזל .רבוטקזאו ילוי ,לירפא .,ראונאי תלחתמ : ןנייה ,הנש
 :תופירדאה

 : הגהנהה :ינינע לכל , 1 תכרעמה ינונע לבל

 קסתהאחוה האלקמההה 1 8 0 18 א 5% ת-ש 4. 17 סץההסמצ, םתהמא \ 26

 םאהפהה, [1תמא0ת000ת6888 18/9. / 0 1 5 / :

 < 40080000 ם 118018 < ]חס 11088( ה0) 1 0 ין ]00
 1/0008 א 7 1



 .הָפַצַּמַה לע

 /- הג6אה

 אל ,םש ררוש-רבשמ , תושק תועירי םוי :םוָי .תואב ודולמ
 ילגר, לע םה םידמוע םתיירב תלחתמש ,םינטק תשורח-יתב .קד

 ,םילודג | תשורח:יתב םג אלא ,םיסרהנו םָיטטומתמ ,"תלוגנרת

 םירחא תשורחהיתבל םג הליפנ םימרוגו .םילפונו  םיסרוק .,םיפיקת
 .הל תוכומסה םירעבו המצע זדולב ּ

 6--5 לכש ,םירמוא םינצילה, : בתוכ ''דניירפ,ה לש ורפופ .
 יכ  ,תונציל וז ןיא לבא = . רבשמ .יריל אובל .זדול תחרכומ םינש /
 ,ןיעב ןיע זדול .יאקירבפ םיאור רבשמה תעשב . שממ תמא םא 0

 שיא שיא ,ןופאה לש תוירקעה תובסה תא ורישבה םמצע םה ייכ 0

 הרוחפ  םלועל איבה :יכ ,תושעל ערה יכ ,זא .ריכמו 'עדוי םהמ -
 רוזחמה לא םא יכ .תואושנ ויניע ויה םיחורה לא אל יכ ,ידמ רתוי
 יואר וניאש ימ לכלו יוארש ימ לכל הפקהב ןתנ הרוחס | ,לדניש
 תורוסי לע אלו  והובו .והוה .ךמס לע ,ריואב הנב םיקפע , ךכל
 רזוח דימ ,רבשמה תעש הרבעש ןויכ םלואו , המודכו ,םיקצומ
 ,:,"ליגרה .וכלהמלו .ותומדקל ."םלועדררס, ותוא

 הז "םלועדררס, רפוטה סחימ םנחלש אלא ,םירבדה וקרצ
 ונל רשא רחסמהו תשורחה יזכרמ לכב אוה גהונ .רבלב זרולל

 בור םה .ולא--יםינוילימ,  ,"'תוריינ,  ,"ז'הנקי,  ,"ןודנול, .םידוהיה | |
 :לעב לידנמדםחנמ,, -- .אוה רחוסהו ,וישכע ונירחסמ לש תודוסיה

 , "תומולחה |
 ינש דחא קדנופל ונמדזנ = + תרפסמ * תצקוע תידוהי הצלה '

 ליחתהו ןושארה חתפ .ידוהיו ידוהי:אל = ,גרא-השעמל- םיאקירבפ =
 :תיבב התע הז רימעה רשא ,השרחה האלפנה הנוכמה תא ,חבשמ
 ,הסיבכ אלו הקירס אל = ,יח דמצ הכות לא םיליטמ = , ותשרח
 , קושל והאיבהו לוט ,ותכאלמ הרמננש גרא הילאמ האיצומ איהו |

 "יתדמעה וזמ רתוי הברה האילפמ הנוכמ | : רמאו ידוהיה = הנענ | =
 הקירפ אל ,יח .רמצ הכות לא םיליטמ .ילש תשורחה-תיבב וכנא
 וילע שי רבכש ,בוחדרטש -- הילאמ האיצומ איהו ,הסיבכ אלו

 < < + ןוירטונ תאחמ =
 בוטרוקמ רתוי םא יכ ,הב שי  תונציל קר אל וז הצלה םגו ,
 .תמא לש"

 םיריחיה םירחוסה טעמכ = ,םיריהיה = ,ונחנא .ונייה םינפל
 - -םישרוד שיו ,יאנגל ךכ ליבשב ונתוא םישרור שי וושבע , םלועב
 תוחתפתהל םיילכלכ ,םייתרבח םימרוג םיאצומ וללה ', חבשל
 ,טרבמוס | , םיישפנ םימרוג --  וללהו ,םידוהיה ברקב  רחסמה |
 ירחסמה ןורשכהש ,"םיתפומבו תותואב, ,עוריכ  ,חיכומ ,לשמל -

 םשפנ תורשכה ,דחוימה םמד ירפ אוה םירוהיה לש \ דחוימה
 ,תדחוימ .תד םג לארשי םע ברקב הרצונ םחכבש | ,תודחוימה
 ,ןבומכ .תונוממו רחפמ ינינעב קסעה הא הרצמ איה םג הרישכמה
 םידוהיה = . ריואב וללה םיתפומהו תותואהו תורבסהה לכ םיחרופ
 םונת ג אלש םושמ | ,םירחוסו םינחלוש תושעהל וחרבוה

 ינפמ םירוהיה ידיב רחפמה חילצה הלצהו .תועקרקהילעב תושעהל
 ינפ לע וערזנש ,םידיחיה ויה םירוהיח ..םיירקע םימעט ה ש ל ש
 תירבדשיא ,ףתוש = ,רבח ול הוה חרזמבש ידוהיקו  ,ץראה לכ
 ןושל םהל התיהש ,םיריחיה :ויה םידוהיה , ברעמב ותומכש יוהי
 הו .םא וליפאו ,והער תא שיא ןיבהל ולכי התרועב רשא ,תחא
 התיהש ,םידיחיה ויה םידוהיה ..היסאב -- ינשהו הפוריאב רמוע

 תא .רוסמל לוכי ברעמבש החוסהו .,רחא טפשמו תחא הקוח םהל |
 .ווא םגש ,רומג ןוחטבב ,ךכב ךרוצ היה םא ,הרומבש ןנדל וניר

 דמ ןוולג  > : / 9העולם  < :

 אוה דחאש ,טפשמה ןשוח י"פע אלא ונידדקספ תא איצוי אל .ןייד

 .םרא לכ ידיב יוצמו םלועה לכב
 הרשכה וזיא םג תמאב ןאכ התיה םא ,אוה לודג קפס

 ,תויחרכה תורשכה ןאכ ויהש ,קפס לכ ןיא לבא ,תימינפ ,תיעבט
 ,תוינוציח ,תויחרכה ויה  תורשכההש םושמ | םנמאו , תוינוצח
 םא יכ ,הריצי םג וב שיש ,רחסמ | םידוהיה וחְמִּפ אל, ךכיפל
 וניא אוה םגש רחסמ ,דבלב ףולח קר וב שיש .רחפמ והתַּפ

 ,הריצי וב שיש ,רחפמה :דיל .רימ הרבעה ,תּונחלוש ןימ אלא
 ותוא םירקועשבו ,עודי עקרקל ,עקרקה לא חרכהב אוה רבוחמ
 עקרקב ותוא םילתושש םדוק דוע הלבנ השענ אוה ירה ,ומוקממ
 ידוהיה ,עקרקה לא רבוחמ תויהל ונתנ א ל ידוהילו , רחא
 --חספ ןברק תליכא חסונב ורחסמ תא רחסל חרכומ היה
 ./ודיב ולקמו וילגרב וילענ ,םירוגח וינתמשכ

 יונש הנתשנ .םירבדה .בצמ | . תופוקתו תורוד הברה ורבע
 יריב .רחפמה חילצה ןחכבש ,תוינוציחה תורשכהה . טלחמו .רומג
 וטטב ירטקלאה םרזהו רוטקה ..ירמגל ןכרע ןהל דבא  ,םירוהיה
 םתפ ;םלועב דוע ןיא ברעמו חרומ -- קוחרהו בורקה ינשומ תא
 ויה םינפלש םשכ ,והער תפש תא שיא .התע םיניבמ .םדא"ינב
 ולרח "טפשמה ןשוחב,ו  ןויחא תפש קא שיא םוניבמ םירוהי קר
 פטבש ,וללה תורשכהה םוקמב לבא .םידוהי םירחוס םג שמתשהל
 ,רחסמל תודוסי. ושענו ,הזב הז םייולתה ,םירחא .םיאנת ואב ,ןחכ
 ,דבלב תונחלושהו ףולחה לע דוע רמוע רחסמה ןיא ,תישאר
 ,הישעתה לע | ,הריציה :לע--דוחיב ילואו---םג  דמוע אוה אלא
 רחסמ ינינע .םג םללכבו ,םייחה ינינע לכשב = ,וישבע  ,תינשו
 םדאל דוע רשפא:יא = ,םינוג:יבורמו םיכובס ושענ | ,תונוממו
 וישכע אקוד אלא ,רבלב חרכההו ןוצרה חכב ןוגה רחוס תושעהל
 , ןורשכה לולבשו יעבמ .ןורשכ .הזל םישורד

 תא לאשנ רשא שי ,ונברקב השענה לא בל םישנשכו
 ונחנאש  ,ונרמאב ארקיעכ תועמ וז התיה אל םנמאה :ונשפנ
 תואיצמה תודבוע יכו ?רחסמל תי ע ב ט הרשכה ונל שי םידוהיה
 ,תישפנ ,תיעבט הרשכה ול שיש םדא + ךפיהה תא תוחיכמ גיא
 הבהא ךותמ עוצקמ  ותואב קוסעיש ,ויִלע .הקזח ,עוצקמ הזיאל
 תועוצקמ בוטה ונוצר ב החדי ,הזב ךרוצ היהישכו ,הבחו
 ונברקב .םה םיבר םנמאה .וילע . בםיבחה ץוצקמה ינפמ םירחא
 תישפח הריחב = ךותמ רחסמב קופעל םירחובה ,םירואנ םישנא
 תויהל .םריב  התלע  אלש םושמ ,ךכל םיסונא םהש ךותמ אלו
 הקיפסמ הניא םיעבשומ םיטילקרפל תיחצנה תונגסהש םושמ ,םיאפור
 "שדוקה חור, םהילע הררי אלש םושמ ,"אסיידל .םומ, וליפא םהל
 ,תובסה ןמ המודכו ,תורפסל םינלבק | ,םיאנותע ושענ אלו
 9ב5---רחופ :ידוהי םתס יכו + םירחוס תושעהל םתוא תוחירכמה
 אל .ונבש ,הזב ונבלו .ומצעל הדירי האור וניא--היסורב תוחפה
 ,רש ואפכ  וליאכ ,חרכהב סנכנו תיסלק היטנמיגל סנכהל חילצה
 קיחרהל .תאז:לכב לדתשמ .וניא באה ותוא יכו + רחפמל רפס"תובל
 הוקת .תסכרפמ ןיידעש  םושמ ,ורחסמ ינינע לעמ הז ונב תא
 ,אפור ותושעלו הטיסרבינואל ופינכהל "הכוי, ףוס ףוסש ,ובלב
 ונב תא הלושה ,רישע  רחוס ,ידוהי םתס יכו +יאמיח ,טסירוי
 ופינכהל "הרז הבשחמ, והעד לע הלעי  ,רומל תנמ לע ץראל"ץוחל
 ,םהה | םינינעה תא .עדיו .רמליש .ידכ ,רחפמל ןוילע .רפס-תיבל
 ּוא הטיסרבינואל וסינכי אלו ,םהמ סנרפתהלו םהב קוסעל .ופוסש
 םהב קסע ול: היחי אל ש ,םירבדה תא דמלי ןעמל ,םוקינחטילופל
 הרוטנוקה לא םנכנ אוהשכ ,ידוהי .טסיזנמיג םתס יכו + וימי לכ
 רחסמ-תונובשח חיר הלעי לבל, וירוחנ תא םתופ וניא ,ויבא לש
 וניא םנמאה = ,היסנמיגב ודומל קח תא רמוג אוהשכו יופאב
 . לבא ,ידמע השע ךיניעב בוטה .,אבא, ג רמואו ויבא ינפל אטחתמ

% 0 7 2 



 >> 8 םלועה + רמ ןוילג

 ו...

 אוה ןיא םולכ ,ומצע באהו %"יתרצונ רחפמה-תונובשחל אל יכנא
 חירש ,ייןוילע עבט, .לעב ,אוה "תרחא הסיעמ, ונבש ,ובלב חמש
 +ול השק הרוטנוק

 ,םהילע רחסמה אונשו סואמ םבל קמועבש = ,וללה יכו
 טה םיפפוכ ,תונובשחה ירפס לא םתשנבו הרוטנוקה לא םסנכהבש
 -- ,ריואב .דרבזינבא םהל ולתנ ולאכ ,םתעדמ אלש םשאר תא

 +רחסמל תישפנ ,תיעבט הרשכה םהל שי וללה יכו
 אל םנמאה ,םירחופ ושענו םשאר תא ופפכש ירחאו

 רמוא .לארשימ םדא היה םינפל + העיספו העיספ לב לע ולשבי
 ןוח ; הרותה תא עדוי .ךניא--תויהל .לכות אל בר ,ינב, :ונבל
 -- תויהל לכות אל רחופ ;ברע וניא  ךלוק--תויהל לכות אל
 ."תורמלמ אלא הנקת ךל ןיאש ירה , םלועה תויוהב יקב ךניא
 תרותשכ ,ונימיב םג חמו ,רחסמב םג הז .גהנמ גוהנל רשפא יכו
 יעבט ןורשכ םג שרוד רחסמהשכ ,המ לש הרות איה רחממה
 + ןורשבה לולכש םנו

 רדחה ךינח אקוד אוה "לידנמ:םחנמ,ש ,ורמאת אנ לא
 ודמל הנש םישלש דע רשא ,ונירחיס בורש ,םכייח . הבישיהו

 םישלשבו ,תורפסה תודלותו םיטפשמה:תרות ,הימיחו האופר

 בורו םה "םילדנמדםחנמ, םבורש--,םירחופס םאתפ ושענ הנש

 , "םינוילימ,ו "תוריינ, = ,"ז"הנקי,\ "ןודנול, אלא םניא םהירחפמ
 רחפמה תרותב םימיה םהוא לכ  קסע | ידוהידונואש רחופה
 אקוח אוה "ןוילע עבט, לעבש  ,ללכ המדנ אל ול ,הישעתהו
 ,השדחה הנוכמהש אלפ לכ ןיאו ,ול השק הרוטנוקה חירש ,םדא
 לוט,---ותכאלמ הרמגנש גרא האיצומ ,ולש הקירבפב דימעה רשא

 רשא ,השדחה הנוכמהש ,אלפ לכ םנ ןיא לבא .'קושל והאיבהו
 --אלא האיצומ הניא ,ולש הקירבפב ונלש ."לידנמדםחנמ,  דימעה
 +. ןוירטונ תאחמ וילע שי רבכש ,בוח"רטש

 וישי

 רמאמה ןמ :ןורחאה קרפה תא םיארוקה ואצמי הז רמונב
 ,םבור וליפאו ,םיארוקה םא ,םיעדוי ונא ןיא ."םילשורי ידסומ לע,
 ונימיבש ארוקה :.ול היוארה בלה-תמיש ךותמ הזה רמאמה תא וארק
 םה האירק  תעשבש = ,םיויזפ ,םיחונ * ,םילק .םירבד קר | בחוא
 ,יםהילאמ, ןכ םג םיחכשנ םה האירק רחאל ףכיתו יםהילאמ, םיארקנ
 . רמוע .אוה ."דבכ,ו "שבי, תקוחב ,ולא םיאנת וב ןיאש ,רבה לכ
 םינמיס םישמשמה ,םירפסמה תא ונימיבש .ארוקה. ארי : דוחיב
 .'תודבכ,ו "תושבי,ל --- םילודגה םיאטחה ינשל  םיקהבומ

 וילא םשוי יכ : ,ילזרב 'ה לש  ורמאמ אוה יואר .תאז לכבו =
 וב שיש םושמ אקוד--וצרתשכל .םירפסמ וב שיש .י"פעאו ,בל
 תוב ור ק .תועידי ףוסאל ןושארה ןויפנה ,המודמכ ,והז ןה .םירפסמ
 רמאמ .ירחא) לארשי"ץרא ירעב ונל שיש ,םירסומה לע תמאה לא
 יפמו  ,(לילגה ירעבו ופיב םידסומה לע םירחא םירמאמ ואובי ה
 רשפאשמ רתוי .הברה ,הברה דומלל רשפא "םישבי,  םירפסמ
 ,אמלעב תורעשה .יפמ .דומלל

 יאנק  וילע ושיערה  ,לארשי"ץראב שדחה בושיה ליחתהשכ
 בושיה תא  בירחהל. דיתע .אוהש ,ורמאו ץראו םימש  םילשורי
 ,"לביהמ לוק, ילעב לש םהיפמ הנושאר העמשנ וז הנעט ,ןשיח
 ,רתסלפ:יבתכל  תואחפונ .םינש שמחו םירשע .ינפל ונקתש :וללה
 .אבהלו ןאכמ בתכהל דוע .םידיתעו התע רעו זאמ .ובתכנ רשא
 : "דחוימ :ךרוצ, .שושכ ,וז הנעט םואתפ עמשת 'רשא שי :ןוירעו
 ,וירובגו שדחה בושיה תא וא םינויצהו תונויצה .תא םא אינשהל
 םניאו . ןייז-ילכ  ינימ לכ ירחא \ העש התוא | םירזוח םיאינשמהו

 < אופוא ואובי ,הפשאב לטומה רלחנ  רמסמ-רבשב וליפא םילזלומ
 ם ושיש מ . וז 'הנעטב שי תמאה ןמ המכ ,ודיעיו יםישבי, םירפסמ
 הנומש ודסונ ,ילורב 'ה לש ורמאמב םייונמה ,םילשורי  ידפומ
 לכו ,אימרה--ם'רת תונשב -- השל ש .םירת  תנש ינפל
 ליחתהש העשמ ,רמולכ | ,ךליאו .א'מרת תנשמ -- םירתונה
 תובישיהו  תורותה:ידומלת רשע :םי נש מ םג | , שדחה םושיה
 ,ר"מרת תנש .ירחא הע ש ת ודסונ םילשוריבש

 ןהל שי :,לארשי-ץראב תורצונה = ,תונוגהה = תוריציה לב
 ;הנוגה הריציב לולומה לכ ירח וז הפקשה-תדוקנמ . ימואל ךרע
 ,ןשיה | בושיה לש וחכב הרצונ רשא
 < ,ןואנ ךותמ רמאל םיאשר | ,שרחה בושיב רוחיב םיקבדה ,ונחנא
 םעה בל בישה ותוללכב שדחה בושיה יכ = ,ונמיה הלעמל ןיאש
 הילע ובישהשמ רתוי = הברה-הברה הנש םישלש ךשמב וצרא לע
 רמש ןשיה  בושיה = ,םינשב = תואמ, ךשמב = ןשיה | בושיה
 :,ירמגל = לארשי-ץרא = רכז וברקב ךעדי לבל םעה בל לע
 .ולגלגבש ,שדחה בושיה לבא + םלועה דע ול חכשי אל וז תוכזו
 -לת ירפימ דע הוקת-חתפ ידסיממ = ,וירצויו וירובג לכ םיעובק
 ' לע הדיעמ תוירבעה תובשומב ןבאו ןבא לכש ,דלישמורמ ,ויבא
 ורצונ לודגה וחכבש ,לצרה דע = ,לארשי"ץראל.  הלודגה .ותבהא
 בושיה תדובע תא .וישכע םידבועה ,םייסנניפה םירסומה םהעשב
 תא םעה בלב בוש חתופ ליחתהש אוה שדחה בושיה -- ,ץראב
 םירפסמ ואובי . םימי/ בםורמ םתסנ רבכש | ,תדלומ גשומה | רוקמ
 " םילשורי התיהש ,ףסכה לכ הלע םינש שמחו םישמח ינפל , ודיעיו
 יםלועה,,ב 'וע) .הנשב | 175,000 ךרע .הלוגה תאמ .תלבקמ
 % וישכע תלבקמ המכ ,(5 + 'ה לש ורמאמ :ע"של 40-89 רמונ
 'ימ , קוידב .עדוי ונתאמ שיא ןיא ,הלוגה \ תאמ .יהקולח, םילשורי
 * ןיא ןפוא 5כב ?םינרעו .ןדע דוע הסוכמ היהי אל .הז דוס םא .,ערוי
 וירפסמ יי'פע םלואו = , דוסה תא תולגל םוזרדזמ "הקולח,ה ילהנמ
 .,רמולכ ,דבלב םילשורי יד פ"מ יכ ,םיאור ונא ילזרב 'ה לש
 לש ה תצק) "הקולחהה לש ה בורמ ץוח
 תובישיה .ןמ תודחא ,"םיללוכה לכ דעו, .ןוגכ = ,םודסומה ןובשחל

 /₪,000.000  ךרע ההנש הנש  הלוגה ןמ םילבקמ | ,(המודכו
 "" תלבקמ הלוכ םיי לש וריי התיהשמ ר ש ע:םי נש יפ -- קנרפ
 הנש חולשל הלכי אל הינעה הלונה * !הנש שמחו םישמח נפל
 < הסכרפ אל ול ,תחא ריע לש הידסומל הזכ םוצעו \ בר םוכס הנש
 ', ,. תרלומה לש ןילופרטמה איה  ריע התוא וכ ,הרכהה השפנב

 חימת . המלל םיליגר ,שרחה בישיב רוחיב םיקבדה ,ונא
 ' יוארכ .ונתבוח = תא = םישוע ונא :ןיא יכ ,רמאק ,ונמצע לע בוח
 < .ןמ ונישעמב ונחנא . םילפונ  יכו  ונתוקתו : ונדיתע ץראל ענונב
 ןיא יּכ- ,הנושארה החנהכ ונחנא  םידומ  ,ןשיה .בושיב םיקבהה
 :םדאה תבוח , לארשי:ץראל עגונב  יוארכ ונתבוח תא םישוע ונא
 ' לבא ., תוהחאה ויתובוחמ ירמגל תרחא הרמב תרדמנ ותדלומל
 : םילפונ יכ :,הינשה החנהב םג הרומג תמא שי םא ,ונקפוסמ
 .ןשיה  בושיב םיקברה  ןמ ונישעמב ונחנא
 " רשפא ,םישעמה ךרע תא הב רומל הרמה-תמא .ונל שמשת רבלב

 ..שיא:ןוא ,רומאכ ,ירהש ,ףכה תא ועירכי ןשיה .בושיה ילעבש ,םנמא
 .ןשיה .בושיה .יכרצ לכל .הלוגה הסונכמ .המכ  ,קוירב .עדוי ונתאמ
 תרחא זא .,הדמה-תמא .ונל שמשת  םישעמה תוכיא םא לבא
 ,איה הלודגש ,רמאל הלאה םירבדה תנוכ ןיא ,  ונתטלחה היהת
 םירדופמה ,םילשוריבש = רפסההיתב םיאיבמש ,תלעותה ,לשמל
 = דידומלתו .תובישיה .םיאיבמש ,תלעותה ןמ- ,השרחה הטישה יי'פע
 רשפא-יא וז הלבקה .. הנשיה  הטושה 0 םילהנתמה | , תורותה
 = ,ילורב .'ה .ירברב .תמאה .ןמ שי  ירחש ,תוחחא  םילמב רוטפל
 ,הקותה לש המויקל ראמ הוצוחנ  םילשוריבש תו בי שי ה, יב

 לבא , הלודג .תועט .העומ

 < ,תסנכנ "הקולחה,

  ףסכה 'תומכ םא



 םושמ .אקוה לבא | .."לארשי.ץראב קר וישכע - םייקתהל .הלוביש
 ,םירמוא ונא ָךֶכיפ5 ,הלאה םירבדב תמאה ןמ שיש ,ונל הארנש
 שרחה בושיה םע םילמעה יכ ,ונל  הריעמ םישעמה .תו כי אש
 םילוע .אלא ,ןשיה .בושיה םע םילמעה ןמ םהישעמב םילפונ םניא
 5כ א תנחוב ןיעב : ןנובתנ .םא . ודועיו .םירפסמ ואבי .  םהילע
 םירש עכ קר יכ: ,הארנ זא ,םילשוריב ילזרב 'ה הנמש ,םירסומה
 םהל שי ,שרחה בושיה לש ונובשחב םילוע םלוכש. ,םהמ

 לש ןהיתופוקמ .הולשו .החונמב םיסנרפתמ םהו .םיעובק: םיט'זדוב
 ,.םהל .תוגאודה * ,תורדוסמ ::תורבח +

 רימת םיפצמ ,ןשיה .בושיה לש ונובשחב םילוע פיהכל םבו רש
 ,רונצה טעומ  ןמזל קר .וקיפא םתפי םאו ,םי י ר ק:מ .םידסתל
 הנכסב םידמוע םה דימ | ,הלוגה .ןמ םתסנרפ תא םהל איבמה

 ,וחיכוי ,.תובישיבש הבושחה ,"םייח תרות,ו םינקזה יבשומו .הלודג
 .ורבשנו וסרק ףכיתו העשל םרונצ םתסנ הרבעש .הנשב וכ

 תורסומ לש םהינינע .רורפ תלאשב .אחרוא בגא ונעננ .הנהו
 ,תועובק. תורבח םהל | ןיאש ,לארשי:ץראבש | הקרצהו רסחה .

 הלוגה .תא..רשי  םיעבות .םה אלא = ,םתסנרפלו םמויקל תוגאודה
 ,ידמ רתוי וז הלאש .איה הבושחו הלודג לבא ,םהל :תינענ .איהו
 התעש עינת אל ןפוא לכב |, אחרוא .בגא הילע .רברל לכונ יכ
 לש :םהיכרצו .םבצמ .רומג רורב םדוק ררבהי ןכ םא אלא רתפהל
 תועידי לכ תישאר םישורד הזה רורבלו . וללה םירסומה לכ
 , תמאל םיבורקה .,םירפסמו <

( - 

 . םויה .תַלֶאשְל

 תירבעה היסנמינה רבדב טרופקנרפ ידיפח ומיקהש ,שערה :
 הריקחה \ תונקפמ  י"פע שדוקה"יבתכ תא הפ םידמלמ יכ +;ופוב |

 רציכ ,הלאשה תא השע ,םירצונה ךינתה ירקבמ לש תישפחה
 לכ .ןיאו' = :,םויה  תלאשל ,ירבעה .רפסהזתיבב ךינת דמלל :ונולע
 ידיל .איבהלו תובבלה תא ביהלהל | הדיתע וז הלאשש ,קפס

 שוש  םוקמ לכב | םא .יכ+ ,לארשי-ץראָב .קר אל "הוצמדתמחלמ,
 . ירבע .רפס-תיב םש

 הילע דיגהל .יכנא ץפחו ,הרקיעב איה תיגו גר פ הלאשה
 ,ריעהל :ילע לכ תישאר לבא . הינוגרפה תרוקנמ םידחא םירבד |

 תיתדה הפקשהה | תדוקנ םג . ךינתה יקלח ןיב לידבהל ךירצש
 ,םיאיבנה ת.ש ו דק כ הרותה תש ו דק ירה אלש  ,תרמואו תלרבמ

 הרומה םגו  .םיבותכה .תשודקכ םהיש תשודק ירה אלו - .
 םיאיכה .דומ ל5  הרותה דומ ל המור וניאש ,רמואו לידבמ = = <

 ! ..םיבותכהו =
 ינפמ  ,תיגוגדפה חדמה תמאב .קר תררמנ הניא הרות ה

 רשפאש ,ח רו תל יריהיה שוריפהו . תיתורפס הריצי .ק ר הניאש
 .הפ-לעבש הרותה ,הלבקה--איה ,םיהיבב וב שמתשהל ידוהיל <

 הלש הירוטסיהה תאו הרותה תא ןיבהל לוכי ומצע ינפב ירוהי" לב
 הרותל /ןיא סיחיבב 5בא | ,וינשומ יפלו ותנבה יפל
 ;הז רקיעב הדומ וניאש רפס:תיב .ל"וח לש הזמ רח א שורפ
 ותוספורטופאל ללכ = הזב םיקוקז ונא ןיאו .יממע וניא בוש

 . וירובנו ייחרזמה, .לש = |
 ,םייתד  .םניא = תאזה  החנהה לש םיקומנה

 ,הז גשומ לש בחרה ונבומב םיינוגרפ
 אקוד .םא .יכ

 < םלועה < . כ 4

 ו םידסומה רתי .ןכ ןיאש המ

 5% /.1ץ>ל% <

 רמ ןוילג \ י

 יכ  ,ערוי ,ימינפה . ומלוע תאו רליה לש ושפנ תא ריכמה
 תורשכהה .רתי לככ תיעבט הרָשְכַה .,תדב יעבט .ךרוצ רליל שי

 הרוצ הל ןיא .תאזה הרשכהה םלואו | .תויעבטה תוישפנה
 חופמ תשרודה ,וז איה תורש פא םא יכ | ,תמיוסמו  העּובק
 םילוכי .ונניא ,הרותה תא | דליל \ דמלל  םיאב ונאשכו . .דחוימ
 ונא ןיא = ,תיטקדירה .תוירמחה לש םירצה הימוחתב .םצמצהל
 ונא ןיאש  ונפמ = .רבלב | ינויגהו .ירמח  .חותנב .קפתסהל םילוכי
 םא .יכ ,תילארשיה הירוטסיהה תעידי תא .קר דליל לָגַסל .םינוכתמ
 תדל .ולש תיעבטה הרשבהה תא דליה ברקב .חתפל .םיצור .ונא
 תא חתפמ ןוקיטטטאהש םשכו ,היוצרה תוחתפתהה תא ה5 .תתלו
 ,םילודגה תפומה-ירפסב האירקה י"ע ולש יפויה שגר תאו ומעט
 שגרה תא קימעהלו חתפל דליה ךירצ ךכ ,םיימלועהו םוימואלה
 תיסלקה תורפסה איה הרותה ,הרותה .דומל ידי. לע ולש יתרה
 , תרה .לש

 רצמ ןה יתדה שגרה תא חתפל ראמ דע תלגוסמ הרותה
 .תלש האצרהה ןפוא רצמ ,רמולכ ,התרוצ דצמ ןהו  ,הנכת

 רומלל התואנ רתויה הרוצה ,ללכב .,איה תירוטסיהה .הרוצה
 .הרותה תמכחל .ענונב ןידה אוהו . יעדמ עוצקמ הזיא ,המכח וזיא
 ,המכח וזיא לש התוחתפתה ךרד תאו הלחתהה תא עדוי התאשכ
 תמכחב ןידה אוהו . תימצעה התוהמ תא רבכ ערוי התא ירה
 ןיאו , הל רשא תירוטסיהה הרוצה ךותמ  תינקנ איה . הרותה
 . התרוצב .הרותה רוטלמ תוחהיה דומלל .התואנ .רתוי ךרד

 תודא לע הפיה רופפה תרוצ ,הרותה לש .תירוטסיהה הרוצה
 שגרה תא םג השיבלמ ,םהייח .תוערואמו .תילארשיה המואה תובא
 -רמוח םישעכנ הרותה ירופס .תישממו היח הרוצ יהרה
 ,ןובנה הרומה לרתשמ ןכלו .תדה דומל ליבשב הבשחמה
 ,הרותה תשרפ לש תוארקמה .יטושפ תא קר אל דליה עריש
 ענרה .תא ,ול רשפאש המכ דע ,רקיעב סופתיש םא יכ
 , השרפה ירובג לש ימינפה םלועה תא ,ינולוכיס פה

 ,טושפו ישפנ ,םמורמו יטויפ אוה הרותה לש האצרהה ןפוא
 הנוכ אלב בלה תא תממחמו שגרה הא תנדעמ וזכ האצרהו
 לכ ישחומ ,טושפ ןפואב לכה תרפסמ :הרותה ..ערפמל תיתוכאלמ
 םה :וליאכ - םהירוכנ תאו :תוערואמה- תא  םיאור :ונאש דע ,ךכ
 םיאבה הלא : לע--.קרצבו--ונבל ףעזי .םישמ יילבמו : ,ונינפל םויח
 (* , השדח  האצרהו תושרח םינפ הל תתלו הרותה תא  "ןקתק,

 ,ןכותה ןומט הרוצל תחתמ . לכה דוע הנניא הרוצה םלואו
 אוה הנכת לבא = ,תירוטסיה םנמא התרוצ הרותה . רקיעה אוהו
 רואמה תא ולנ ,הרותה לש הנכתב דוחיב וקסע ליזח =, הרפומ
 הנבהה תא וחדו םירצונה| םירקוחה ואב , הרסומ תא ,הבש
 קר .חרותה םהל יהתו ,תינוציחה הרוצה ינפמ ,הנוכנה ,תימינפה
 ,הרותה תדמלנ ירבעה רפסה-תיבבש ירחאמו . דבלב הירוטסיה

 5א דליה תא םינכהל ידכ ,רליה לש יתדה שגרה תא חתפל ידכ

 ךותמ םלוע ותוא :ןיבי דליהש ,אופיא = ץוחנ ,ירבעה םלועה :ךות

 אקוה הרותה תא םידליל  תורוהל ונחנא םיבירצש , רמאל יתנוכ ןיא (*
 אלא וז ןיאו = , העורי - הגרדה הוב .תויהל .הכירצ יאדו  ,הבותכ אוהש רדסב
 ,רמאל ינא הצגו לבא להקל אלו , דבלב םירומל הרוהט תיגוגרפ הלאש
 לש וצוקכ וליפ א םהב תונשל רופא ,רליל םידטלמ .ונאש ,םיקרפה םתואש
 אל ןנא השמ הקספ אלש | הקסיפ לב,) יתדה םעטה ינפמ קר אלו .דוי
 ךכ:לכ .הרותה לש האצרהה ! יתונמאה םעמה ינפמ םג םא יכ ,("הל  ןנוקפפ
 -- , םלועבש ןמא םושש דע ,(םירופסה קלח לע, רבדמ ינא) איה תיטסלפו האלפנ
 הב .תורחתהל לוכו וגיא -- ,"ארקמה : ירופס, .ירדסממ  רחא | , קילאיב וליפאו
 תא "ןקתל,, םירצונה םיגוגדפה וסנ הינמרגב :הכדה אלפנו  .התנוכתמכ .תושעלו
 ,םוגר תב וןוכ הלורג תוריהו  םיגזוונ םאו ..םדיב הלשממה הבכעו ,הרותה
 ,ורבעה רוקמל ץנונב תרתי תוריהז םוריהו .נחְנא היהנש .ןיר אל
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 תירפומה איה .הרותה .לש הנוכנה .הנבההו ., תירוסיו .הנוכנ .הנבה
 . םירצונה םירקוחה לש וז .אלו .ליזח לש וז רמולכ ,הירוטסיהה אלו

 םיאיבנה ןכ ןיאש המ :הרותב 1 םירומא םירבד .המב
 ,העודי הרבסהו ה נ כ ה ילב דליל םינבומ םניא וללה ..םיבותכהו

 םיאיכנה תא < ..הרותבש :תוישחומהו תוטשפה םהב ןיאש םושמ
 וליפאו ,יע דמ רואב ךותמ קר דליל ךמלל רשפא םיבותכה תאו
 + םויה לכ הול ודננתי ייחרזמ,הו טרופקנרפ םא

 ,תודוהל םינוצקה םיפכודותרואה םג םיכירצ אלה תמאב לבא
 . םיאיבנה תא -ןיבהל - רשפאהוא , רבלב תולמה:שורפ ךותמ יכ
 רשפא איבנה לש ונויער תא ןיבהל | ,יוארכ םיאיבנה תא ןיבהל
 . יטטסאו ירוטסיה רואב .ךותמ קר

 םיירוטסיה תוערואמ לע רבד ,העודי .הפוקתב יח איבנה
 אלא דוע אלו . םיעודי םייח-תוחראו תועד ,םיסומנ לע ,םיעודי
 ,לארשי םע: לש  םיירוטסיה ::תוערואמ לע קר אל רבד | איבנהש
 ףוסל תדרל ידכו .םייללכ  םיירומסיה תוערואמ לע םג םא יכ
 הירוטסיהה תא קר אל תעדל אופיא ךירצ ,איבנה לש ותנוכ
 ימע לכ %ש הירוטסיהה תא םג  םא יכ ,התומלשב תילארשיה
 תודוקנב -,םיעודי  תומוקמב =: לכ םדוק הרושק  הירוטסיהו , חרומה
 תא םג תעדל ךירצ  ,וניאיבנ תא ןיבהל ידכש ירח , תויפרגואיג
 אב לארשי םעש ,תוצראה ןתוא לשו לארשי-ץרא לש היפרגואיגה
 רפסכ םיאיבנה ירבד וראשי ולאה תועידיה  אלב . ןהמע ענמב
 , םותחה

 יל וארנ ,,םיבותכו םיאיבנל יתורליב יתענהשב יב ,ינרוכז
 יתיארש ,הנבלה היסור ינב םירכאה תומדב ,םהב ורכזנש ,םימעה לב
 החרזמב היה ,לשמל ,באומ םא: ,יתעדי אלו ,אבא תיבב םהוא
 היה אל ,ללכבו . ךפהל וא ,הברעמב םיתשלפו .לארשי-ץרא .לש
 וא  הפחה  לארשי"ץרא  תמדאו ברעמו חרזמ לע | גשומ לכ יל
 לע גשומ םוש יל היה אל יכ ,רמאל ךרוצ ןיאו . ריואב ינפל
 -וטסיהה םימרוגה .ןמ המודכו הד  ;םיעובק םייחדיררפ  ,הכולמ
 ,יזנכשאה  םוגרתה ךותמ קר םיאיבנה תא יתנבה ןכלו . םייר
 לוכי .ינוא םויה- רעו ..השורהה הדמב יתחתפתהו יתלדגש רחאל
 ,ונחנא אלו ,םח םיניבמ וניאיבנ תא יכ ,הערה ןמ  ררחתשהל

 ןושלב ויתונויער תא  רסומ וניא :איבנה | . תרחא דועו וז
 ולאה | תורוצהו = ,תויטויפ - תורוצב .שמתשמ אוה םא יכ ,לוח
 תא טולקל- ידכ  ,האוכנבש יפויה תא .שוחל ידכו ,דאמ ןה תובגשנ
 ,חתופמ םעט שוחל םיכירצ ונא ,וללה תורוצבש בגשנהו יפויה
 שוח ץוחנ התנבהלו > ,תיתונמא הריצי איה ה תרוצ ב האובנה
 ,יטטסא םעט

 םהמ דחא לכ םא--יכ ,דחא :ןונגסב :ואבנ םיאיבנה לכ אלו
 , המודכו ומצעל !ול תדחוימה ןושל ,ול דחוימה ונונגס 15 שו
 רחוימה | ןונגסהו  .האובנ  ךותמ תטלוב :איבנה לש  ותוימצע
 תיעבטה .ותלודג תדמב קריאל ,עודיכ ,םייולת הדחוימה תוימצעהו
 'וכו .וכונח.-,ותביבס ;.,ותפוקת- :תוימצעב : םג םא יכ ,איבנה לש
 רשפאש המכ דע תערל ךירצ ,איכנה תא ןיבהל ידכש ירה .'וכו

 .ולש היפרגויבה תא =
 לצא אוצמל .רשפא םא ,ינמצע תא םילאוש ונא | הנהו

 שי םא % ולאה הועידיה לכ תא. המואב םילבוקמה םישרפמה
 תולאשה לעו + קיהכב תיטטסאו תירוטסיה הנבה | ונישהפמל
 .הרומג הלילשב  רעצ | ךותמ | תונעל םיסונא | ונא הלאה
 ק"הכ לש הירוט סיהה תא םיערוי םניא  ונלש םישרפמה
 תורוהל ץפחש .ימו \  קיהכ לש .םי פי תא םישיגרמ םה ןיאו
 קר אלו ,תואובנה תא וני ביי ש ,הזכ ןפואב וידימקתל ק"הכ תא
 םא יִכ תרחא ךרד ול ןיא ,דבלב תולמה שורפ תא
 ,םירצונה לש םהירואבבכ שמתשהל
4% " / 

 תא .לוגל םלואו . דאמ  הלודנ הפרח ,הפרח | יהוו םנמא

 , ירבעה הרומה אל לבא ,ךירצש ימ  ךירצ :ונילעמ  תאזה הפהחה

 ןמ ק"הכל קיפסמ שוריפ אוצמל ךירצ הרומה
 אוה חרכימ ,ונלצא הזה. שוריפה תא אצומ וניאשכו ..ןכומה
 ירבעה הרומה ךירצ .ונאצמיש םוקמ .לכב  ,הדירב ןיאב  ,ותחקל
 ! |  /םיאלמ םירצונה ישורפש ,תורזה .תונוכב לשכי אלש קר רהזהל

 . ןתוא
 עגונב .יבלמ םירבר הדובכ ארוקה יניעב האָרַא אלש ידכו

 שלש םיתש .איבהל ימצעל השרמ ינא ,ונלש םילבוקמה םישורפל

 המואה לע .לבוקמה שרפמה ,ונישרפמבש  לודגה .ןמ - תואמנור
 הנוכב שקבמ ינא ןיאש = ,ילע ינא .דיעמו | .ומצע יישרמ : ,הלוכ
 < תואמגודה תא םשור ינא אלא ,ינינעל תובוטה ,תואמגוד הלחת

 .ינפל חנומה , ךינתב לעלעמ ינאשכ ,הז עגרב ןהילאמ .ידיב תולועה
 הלאשה .לשמל  ,לאוי  אובנה לא ורומלב  עיגמ  רימלתה

 + אבנו יח יתמו .הז לאוי אוה ימ : איה ,ותוא תקסעמה ,הנושארה

 איבנה .לאומש ןב --לאותפ .ןב לאוי :ארוקו י'שרב ןייעמ אוה ירהו
 ,ןויצ .רה תא  ריכזמ  לאומש ןב  ,ןכבו : .ותלפתב לאל . התיפש
 |  ,המ 5ש ימיב הנכנש .,תיבהו שדוקה רה תאו ,ד ו ד ימיב רכלנש

 ! םירכזנה םיכלמה ימיב ויה א ל ש .,הבראו שער .לע רבדמו
 0 ,הז  איבנ היה ימ :  לאוש אוה .בושו ,םוחנל עינמ דימלתה

 ! לוס, הזיא אלא ,םולכ .בישמ יישר ןיא םעפה % יח.יתמ ,דלונ ןכיה

 0 רוע ישקלא יב .,דליל  ריבסמ  ,יישר .ירבד .תא .ףייזמה: ,"םירשימ
 | ',לארשי ץרא תנידממ איהו .)  האינוילאב 4 תנירמב איה :איהה
 אחלמו אפסכו אבהרד ארפע םש שיש ערתו ,ל"וחב .איהש י"פעא
 םש" ךלוה .לארשי ץראל .בורקה .חלמה .םיש םושמ ,חל- בורק
 ;'ץראל חחתמ

 = \ -- חתומה ול .רוביש .הבוטה ךרדה וזיא  ,אופיא .אנ .ודיגה
 0 "ץרא תפמ ול תוארהל ילבל וא ,י"שר תא .דימלתל תוארהל ילבל
 : < < <: תירוטסיהה -תמאה -לע- ורימעהל .ילבל :וא ,לארשי

 :ןניא קיהכ תוריקח םג רשעדירתל .עגונב יכ  ,ורמאת אמש
 = אמגוד \ ירה  ,תירוטסיהה - תמאה .לע .דומעל הברה :ונל .תורזוע
 .לאקוחיבש ,לשמל ,זיט .השרפ> ..תרחא

 ! היה לארשי םע :רורבו יולג וז השרפבש ידופיה .ןויערה
 < .קברש םושמ הלודגל הלעו םינענבה.יטבשמ לרו ןטק טבש ותלחתמ
 5 ,םירחאה םימעה-ישעמ תא תוקחל. לחה ,הלודגל הלעשכו ,ויהלאב
 ' רשא תינירמה תירבה לע חטבי לבל ,ומע תא ריהזמ איבנהו
 , םתומכ ויכרד תא תיחשיו ויביבס רשא םימעה םע תורכי

 ןויערה ד"ע וב אצומ אוה המו ,יישרב רימלתה ןייעמ
 הומ ץוחו ,לאיזוע -ןב ןתנוי לש .השרד רבלמ ,םולכ אל ירוסיה
 -- "תיתח .ךמאו ירומאה ךיבא, : םינוש "םינוקת, םג אצומ אוה
 "< תזורחמה .רבק םהל וונתנ תח ינבו םתלודג ולטנ םשמ הרשו םהרבא
  םידימצ הנתאו ידע ךדעאו,---תוטלובו תופי" תורופטמ לש המלשה
 5 הנח לכו םירבא םירבא תקרפנ --- 'וכו .ךנורג לע דיברו ךידי לע
 .ומזמתמו ךלוה ,דבואו ךלוה

 רואבו תוארקמה יטושפב קפתסמ וניאש ,הרומה .השעי המ
 ,ןויערה .םצע תא רליה ןיביש ,ץפח םא.יכ , דבלב םילמה ' תארוה
 ? תיטויפה הרוצח תא  ,חפיה רויצה תא טולקי יכ

 םימתה ,אלפנה ןטשפה ,הריהבה ןיעה לעב ,י'שר םאו

 ,וילוסרקל םיעיגמ םניאו וירחא ואבש ,םושרפמה --- ,ךכ ,בגשנה
 םושמש ,םינורחאה םישרפמה ןמ * ונל שי הוקת המ .ןכש ןכ אל
 \םהירואבב ולעה ,הרשיו הקומע .הנבהו םעטה .שוח םהל \ורפחש
 + תורז תושרד ינימ לכו םילופלפו םידודח לש םילה ילת םהישורפו

 ,לירשו = ,ק"הכ .לש  ןושארה םרקבמ ,ע"בארהו = : ורמאי
 ,שיאה ימ .,תושאר : ,לכא = + םה .ןכיה ,לארשי  ישדקל  ןמאנה

 \ ג . 2 4 .
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 אלש וא עדי אלש ,ע"בארה לש ותער ףוסל תמאב תררל לוכיש

 תוהוס לש שובלב :ויתונוכ הא ריתסהו הטושפ ןושלב רברל הצר /
 ףופל דרי .הזוניפש וליפאש  ,ןימאמ יניא ימצעל ינאשכ - + םיזמרו

 .ללכ םרמא אלש םירבד ול סחיש רשפאו ע"בארה לש  ותעד

 דגנ וחכ לכב החומ היה ,ורבקמ ע"בארה םק ילמלאש ,ינששוח

 הרומה ןיא ןפוא. לכב .ויזמר ךות לא  הזוניפש םינכהש ,תונוכה
 הרומ הרומה . םיזמרו תודופ יולגל החמומ תויהל בייח  ירבעה
 קיפסמ שוריפ אוצמל .ךירצ אוה .תודוס הלנמ אלו רצוי אלו אוה

 לש םיזמרהו תודוסה לע עונל וילע אלו ,שומשל חונו לק שורופ , קייהבל

 קפתסהל רשפא יאש ,וז החנה ידול ונעגה רבכ םא ,תינשו , ע"בארה

 םהירואבב שמתשהל ךירצו  ,רוד רודמ המואב םילבוקמה : ,םישורפב

 ע"בארה לא קר וניניע תא אשנ המל ,ק"הכ ירקבמ לש םהישורפו
 רשא הא תערל ולכי אלו ונשיתנ רבכ ןפוא לכבש ,רבלב ל"רשו

 לע םהירבד תא םיכמותה ,םישדחה םירקוחה םישרפמה םיעדוי

 תושרחה | תוריפחה ילגרל םג ,ןהל וניכוש ,תושדחה  תוילגתה

 + ואצמנש תולודגה תואיצמהו

 תא םג תירבעה היסנמיגב םידמלמ םא :רבד לש ורוצק
 םושב .םישוע םה הפי אל ,תישפחה הריקחה ייפע השמ תר ות
 םיקסועל הלחתכל דחוימ וניאש אלא ,הובג וא ךומנ יהי ,רפסדתיב

 הרותה דומל תא לובסל ןיא ,יעדמ דומל םשל הלא תוריקחב
 כ"ונה תא קר תירבעה היסנמיגב םידמלמ םאו .הישפח הריקח ךותמ

 5ע .ץראו . םימש .שיערהל ןיא ,השרחה .הקיטגסכאה תרות י"פע

 םירומה | ,ונחא םג .רשפא-יא רחא ןפואב יכ  ,םירומה
 ויתושרד :י"פע :כיונה. תא ונידימלתל םיראבמ ונניא ,הלוגב .רשא

 היתונקפמב השקה ונתרובעל םישמתשמ ונא םג ,םייבלמה לש
 החומ ןיאו :,ויתועידיו וחכ יפל .ונתאמ שוא שיא ,קיהב תריקח לש
 + םירתומ ונאש המב םירופא יייאבש ונירבח ויהי אופיא עודמ .וניריב

 יאנתה 'לע  רומשל  הרומה :בייח כיונל עגונב םג םלואו
 ונלצא לבוקמ אוהש המ יפכ ,םינפה םצעב תעגל ילבל---ירקעה

 םינפה תא "ןקתל, אובנ םא .איהש"לכ העיגנ וליפא ,הרוסמה ייע
 ,תונוש תונדמואו תורעשה י"פעו יביטקייבוסה ונמעט י''פע ותוא חסנלו
 . וניבותכו וניאיבנ ירבד תא דוע ריכנ אלו דחא רוד ימי ורבעי אל
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 . ןוסלנצק קחצי <

 .,אשמ ;

 (."ךלמה לוא ש, הזחמה ןמ עטק)

 לאוי .לגלנב םידומע לע ןעשנו ןיובע לכמ חותפ םלוא)
 םיקחרתמ םהו ןימימ אב םהיבא תא םיאור ,לאןמש ינב ,היב או

 . הדצה םיכלוהו טעמ :
 רעב םיציצמה ,וילתלתו ףסבה ' ןקו ,הרוחש הירופרפ ףוטע ל א ו מ ש
 עוקשו ררומ שארב סנכנ  אוה , תצק םיעורפ , ושארל השובחה תחפטמה

 .הדבכ הבשחמב  ולוכ
 (.קלמעמ םעהו לוא ש בושל הפ הכחמ אוה

 :לאומש

 !תומוהְת !תומוהֶּת

 -- תומוהת יִמּויַאְו עול-וחותפ

 ,םיִרַפַּב םדָאָה יב יניע ומה
 \ 3 םיִעָנַָמ תַוְלַשְב וכח םָהיִתוּבְל

\ 
1% 

 = הָּבַב ץֶרֶא לע םיִדָעוצְו םָה :םיִכלוה

 :רָבָּד םיעדוי ה ןיִאְו םישחור .םָה יאו
 ו לר תַחַת ָמָרְאָה עקְרק השק
 , רושימו רה לע ּוללָס ְלָמיִּכְרד

 ,ּודָעַמְָי אל םֶהיִלּופרקְו ןוכְנ םֶרָעַצְ
 , םֶרָעְש רמפ אל .,םניע ןושיא דָרָחָי אל
 . םֶתְרְדָש טּוחְּב רבָעְי אל רוקו

 -- תומוחְת

 ! תומוהת יִמּיַאְו עול"יחּותפ

 , הָמיִמְשַח .םֶהְיִניִַע תֶא םיִלּוח םֶה--םֶהְ

 .םשמש תוהגנב םיִמָמחְִמְו םיִעְלנְתַמ

 ,תָלְכְת יִמיְּב לק. םָנְיִנֶה םיִצָחּור

 סביב יל םֶתומּולח םיִחפִ
 ,.. םיִמָשְנִה םַע הָכְרַב יטוח םיִכָשומּ
 ,םֶלָחֶא דָי-לַע םיְִ הָמַה הלב

 ,הֶלק חור לכל חט םיִכמְִמ
 ,הָפְנָּכ לָּב לע תווקת ייש םינעוש

 + ,.םיבָכוכל םֶתְנומִא םיִרָזפְמ

 == תומוהָת

 .+ + תומוחת יִמּויָאו עול-יחותפ

 = הנ תפל יניע תא נא חַקָּפ
 ,רַבָכ יִחמּו רָבְכ כ יניעְו

 , יִתומצַע תותתורו ופר-ּופר ו

 : יִתְרְמִא רָבְב חַשַת ץֶרֶאְמ בוא
 ,םיִרְמבְל אל בני ילא נא רב
 <. לָפְרעה ןמ רבב עַמָשָא ולוק תֶא

 ,ילָהֶא וב בעי ינו :-- הָלְיַלַה יה
 : , הָנְורַחֶַאְו השּולק הָעְמְד הָצומּו

 כ תודיתפל שח ,רעצ הֶגוה

 .++ ך למ .לרוג ליל יִמָרְב הָּכַבְמ
 !לָאּומַש :ַעָמוש יִנָאְו -- םאָתַפּ

 ! לָאימְש ,לָאּומש יוה :יל אָרוק לּולַצ לוק

 = יָפְַפַפַמ לַפָנ ט\ ל ,ועְרְקנ יע
 נא רב לוקָל יחמ קיִחְבִה שָדְח
 ,תיִנָש .ידש לּוקָל יא יש וללַצ
 :קקוש מר ֶר ליִחְמַה תינש
 ,םיִהְלֶא לַכיִהּב ,ילע יִמיִּב ,םיִנָפְלִּכ
 = הבכי םֶרַט דוע רנה ...ןורָאָה םַשו

 !לֶאמש :עַמְטָא יִבְכְשִמ לע | יִכִָא
 : ו

 ו 0 0
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 למ ןויכנ 7

 ימכשמ םיָהלֶא רַעְנ םֶנמֶאַה

 ? םיִמָי תּופיִלָחו תובר םיִנש קַבֶא

 הָאּובְניִעְבְשּ ןיזח-יוור םיִרּועְנּו

 הָיָה ןֶמ תנע םילוע ילא
 ! יִבָבְל לע תיִנש םיִכַמ ,םיִּכַמּ

 ,הָשֶדֶת לֶא-תניבש ילָע הָדְרָי םֶנְמָאָה

 יִנְָדועְּת שָח ַחְפ תַעָפַשְו

 יִמָעָל רָנ הָיָהֶא ,בּושֶא םֶנָמָאָה

 ז לֶאְַָו תֶא טפָשֶא בּוטָא שָרָחָמ
 ,יתפש הָנָהְל ופצְי יִפ אָצומְל

 ,םָנְָּרִקתֶא הֶצְרְּפַהְו ףרבפ יא
 ,דָעּומו גח טבוק םֶהָל יִנַא

 ,םייַח .רואָו תַמָאְו םּב םולש עסונ

 יי םהיִבְיַוא לע הָמָחְלַמְל םָּולְמּ

 !תומוהֶת

 =- תומוהתימּויִאְו עולהיָחְותּפ

 , בוט תוארל יפעפע .וערקנ אל

 = ,םענ תחל יחּור .יִלֶא הָבָש אל

 םיִהלֶא יתוחּכ תֶא שָּדָח

 +1 תובָבר ןוילָכ יִנָאָרֶהָ
 ;יִנָניִצָה םייח ןבָא יִפלַע

 !לפ תיִרָתַא תאז --יִנדֶא אָרְק יל - !חֶאְר

 ,ּודלונ אל דוע בֶר םֶדֶא תור לֶא

 ד םֶא הָנרא אל -
 -- ןָמָאָו רוצ יִרְבַש ,שיש יִדיִלְג :רוש
 ימקוי דוע רַשֶא תובָצְמַה יִריִרְש םַה

 ,םיִכָלַמ ילודגלו םֶלּע יזעָל חוריינואנל

 :םֶהיִתִמ לע תובְצמה יעקב

 ב 7 הקחמנ ְָבְַ

 ...תמְדַא לע תא הָחְמִנ ֶרכ
 !הָאְר

 ,קמפה נע תְֶו במ תא בחרה
 = תּוצְלפַה ףתוא זחאת לַא קר

 ..+יַתומוהְתַב הָלֶא רַפֶא יִלָת הֶאְרִמְל

 תולודג תוצָרֶא דוְבָּכ :,תוצָרַא דּובְּכ סה

 :יִתְמדַא נפלט רוע .הָנְחַרְפִת רָשַא

 ,םיִריִּדַאְ םיִלּודְּג םיִמע תָרֶאְפִמ

 ְי .תְָש אל רֶשֶא הָלּודְנּו קיו

 ו שי 0.0 אב

 ָ < םלועה <

 ד תַעּורְמ תֶא קר טדי םה

 = יריב ב 52 פחי
 ,ויָתורוא רַטִמ םֶהיִשאַר לע דיִרּוהְ
 ,תוהגְנ םחְּב םֶתוצְרַא רפע תֶא ץִחְרַ

 , קמו םָהיִתְוניי ורפשו

 + םיִחָרּפַה ּולָעַי םֶתונְמְרא יִלְתְכְבּ
 ,הָצְרֶא יִמְשִמ וכשמי בור תֶא
 !ּודַרָיַו בז יךובכ- אָמְּכ תֶא

 ,םייח יַבּור כ תֶא ּושָפְתִי םֶה - םֶהָ
 ,םֶתיִזְנבּ םָשיִשב םיִיַח םּונְּבַאיִ

 1 ו ... םומקְרָי םֶדּב לעו םֶרָמָח שּוגָב םועקשי

 ,תּוצלפה ףִתוא זחאת אָנ לא ךַא

 ..+ תֶוָמְלצ איגּב רָפֶ יִלָת הָאְרַמְ

 ! תומוהֶּת
 = תומוהַת יִמּוַַ עולות
 ,הֶליִל םָע יִלָהֶא ךּותְב יִתְבַשְ- .יִנָאַ
 ,יִּתְחַחוש םַש דָחֶא דיִנָנ רַבּד לע

 --דָחֶא דל תל יִשפנ יִתְבפש

 ו ,שיִרָחַא אַ נא | .,1 דבאי ,.[דבאו

 ,ּלְְ תַחַא תֶנָמְו דָחֶא ליִבְש יִּ

 . ..תומָדְא לע םייחה לכ לרוג הֶז

 ,לאומש ד י ל שתיִּב תומָמש לַע

 ,ל אש ָךְלָמּו םק יִתואָשַמ לַע
 + - בופ רוי = הני - חלש וָּבֶחָמּ

 + (ורוהרה לע עגר אפוק אוה ךכו ץראל ולכ עקוש ושאר)

 <-כ 3

 , םכילע"םולש

 .ןזחה יסייפ ןֶּב ליטומ יִבְתַּ

 ,ישש רופס

 .והָיְלא יִחֶא לַש הקַשַמַה

 .א

 םילבור האמ !םילבור|, האמ --רחא לבור דעב)

 ,ונרפסב חקל דמלו רשא ,רחא לכ | חיורהל  לכוי רתויו .שדוחל \

 "1 וצורדוצוא ! ושוח-ושוע ,חולשמה םע דחא לבור : רעצמ וריחמש

 "!הכז--םדוקה לכ ! ונקו וכשמ
 ל
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 < םלועה < , 8

 ול ולָבַשכ ףכית .םינותעה לעמ והילא יחא ארק וז העדומ

 תיבב ול ולכ והילא יחא לש ויתונוזמו . ונתוח תיבב ויתונוזמ

 ול ובצק בוצק . הברדא . םנמז רבע רבכש םושמ אל "ונתוח

 ,םישדח השלש .ירכ .וליפא םהב ךיראה אלו ,םינש שלשל תונוזמ

 טשפ םותחנה הנוי . רישעה ונתוחל העריא הלקת .היהש השעמ םושמ
 -- תאזה הערה לכ ול .האב ןיאמ . ויסכנמ  יקנ | אציו לגרה תא
 רפסלו .בושל ןירוח-ןב ינא ןיא וישבע . הליחת םכל יתרפס רבכ
 ירי . ךאמ ינא קוסע וישכע .ותישארמ השעמה 'לכ תא טבל
 ןימ .רועב .ינא אשונ . ףסכ .חיורמו = ינא  דרורט ,.  הדובע  תואלמ
 תיִשע .תא = .וידו םצעב  ותוא .השוע והילא יחא רשא ,הקשמ
 ודירלעו דחא לבור וריחמש ,רפסה ותוא יפ-לע דמל הקשמה

 והילא יחא ארקש ןויכ . רתויו שדוחל םילבור האמ חיורהל רשפא
 ,אוה-ךורבדשוהקה לש ומלועב הזכ רפס שי יכ  ,םינותעה לעמ

 בשו (ןורחאה לבורה) דחא לבור חלשו .הטסופה-תיבל ךלה .דומ =
 .גאדת אלו דוע בצעתת אלש ,ימאל הרושב רשבו

 רונצ ! םימלוע-תעושת ונעשונ ,ןוילע | לא .ךורב ! אמא = =
 הל זמר) ןאכ רע עפושו עפיש אהיש ,ונל חתפנ הסנרפ לש
 ..(וראוצ לע .וריב

 ? הנוהכ ךל .האצמ -- .ימא תלאוש --- ? הרק המ ינו --
 ויניעו .והילא יחא הל  הנוע -- !הנוהכמ האנ רבר --

 בשתש ,הל אוה רמוא .החמש בור ךותמ ,הארנכ .תוריאמ

 .ודיל רפסה אוב דע ,םידחא םימי/ קר ןיתמתו
 ,ימא .ותוא תלאוש --- +רפס הזיא ==

 ,הלאושו והילא יחא הל רמוא --- !דחוימו  דיחי רפס --
 הרמאו וירבדל ימא הקחצ , שדוחל םילבור האמב קפתסת םא

 םיעובק ויהיש דבלבו ,הנשל םילכור האמב םג קפתסת יכ' ,ול
 דאמ היכרצ . םיטעומ ,יכ ,הק  רמאו  והילא יחא הנע ,םימייקו
 אוה םויו םוי לכב ,הטסופה-תיבל תכלל אציו ,הרצק התגשהו
 םוימ עובש רבע רבכ ,רפסה אובל לאושו הטסופה"תיבל  ךלוה
 םיקוקזו םייח ונא העש-יפל !ונניא רפסהו ,לבורה תא הלשש
 תרמוא  ךכ ,"החרכ"לעב .ותהמשנ תא טלופ םדא ןיא, , תונוזמל
 + ותמשנ תא .טולפל .םדאל ול - רשפא דציכ ,ןיבמ ינניא ינא .,ימא

 יב

 ,ונידיל רפסה עיגהש ןויכ !אוה ונתא רפסה : ונוחהש ךורב
 ,םירברה םיאלפנ המכ ,יוההיוה .וב אורקל והילא יחא בשי דימ
 חיורהל רשפא  ןדי-לעש ,תולוגסה תובורמ המב !וב ארק רשא
 שרוחל םולבור האמ חיורהל הפונמו הקודב הלוגס ! הברה תועמ
 חיורהל הסונמו הקורב הלוגס ,םיחבושמ ויד ינימ לכ .תישע .ידירלע
 יכרצל הרוחשו .הבוט הָחְשִמ תישע ידי-לע שדוחל םילבור האמ

 -לע שרוחל םילבור האמ | חיורהל הפונמו הקודב הלונס .םילענ
 ,םישמרו םיצקש ינימ ראשו םיקקמו םישפשפ ,םירבכע תחְרְבַה ירי
 ירי"לע- רתויו שרוחל םילבור האמ חיורהל הפונמו :הקורב הלוגס
 ספק .,הדוסדיִמ ,הדנומיל  ,םיקוהמ תוניי ,םירקיל .ינימ לכ .תישע
 ,לוזב םירכמנש ,םימיענו םיבוט תואקשמ המכו המכ דועו

 תא ןלוכמ רחבו תוברה תולוגפה לכ תא חינה והילא יחֶא
 -לע חיורהל רשפאש םושמ ,.תישאר . ומע וקומינו ומעט . הנורחאה
 שרופמו .בותכ ךכ ירה | .שדוחל םילכור  האממ רתוי  דוע הדי
 ךירצ ךניאו  ,איה הלקו היקנ הכאלמש םושמ ,תינשו | , רפסב
 ,םירבכעב ךשפנ תא אמטלו םילענ-תחשמבו | וירב ךידי ךלכלל
 םיכירצ זיאמ אלא ,םישמרו םיצקש ראשבו םיקקמב .םישפשפב
 + רחבנ וללה תואקשמה ןמ הקשמ הזיאב :הליחת ררבל ּונָא
 :,ימו הדנומיל .  רלישמור תורצוא םינועט םיקותמ תונייו .םירקיל
 .ןךבא .ןומב = ,הנוכמב אלא ,םיריב  םישענ = םניא .םה ףא הדוס |

. 

 ןסבק :דחא רבד אלא ונינפל ראשנ אל .םיבורמ םימרב .הלועש

 רומעל .לוכי רובצה בורו לווב הלועש ,אוה הקשמ ןימ הז סבק
 -לע ! וללה המחה תומיב -- טרפבו  .םבקל םיכירצ לכה ,וב
 ינוסבקה ךורב ונריעב רשעתנ -- .םיברל יולג הז רבד--סבק יידי
 ןיטינומ ול ואצי רבכו ,םיקובקבּכ .וסבק תא אוה רכומ .לודג רשוע
 אוה הרויש ,ךורב לש וסבקל תעדונ הריתי הלעמ | ,םלועה לכב
 הירב םוש ןיא -- התבס המו וו הירי רשפ המ .ץחכ קובקבה ןמ
 חינמ יכ  ,םירעשמ . דבלב ינופבקה ךורבל יולג הז רוס . תעדוי
 . תרגורג :םירמוא שי = .תוריל  וכרדש  ,רבד ןימ וכותל אוה
 ,םידומ לכה -- ךכ םאו ךכ םא .תושפ :םירמוא םירחאו
 ---םיעיגמ המחה תומיש ןויכמ , ינופבקה ךורבל איה הזונג הדמחש
 ! םיה לוחכ .ןיממ אוה ףסאמ . ונוידפל לובג ןיא

 וניא ,רפסה יפ-לע ותוא השוע והילא יחֶאש ,ונלש סבקה
 הקשמ ונלש סבקה + .ותומכ הרוי וניאו ךורב לש וסבקל המוד
 והילא יחֶא .םכל שרפל לכוא אל--השענ אוה דציכ .אוה רחא

 םימ .אוה :גזומ יכ | . ותישע העשב וילא .תשגל שיאל ןתונ וניא
 םצעל .עינמ אוהשכ קרו .וניניעב .םיאור .ונא הז רבד -- וכותל
 תא רגוסו ימא לש לפֶאה הרדחב ומע דחיתמ והירה | ,ותישע
 אל ונלוכ --- הכרב יתסיג אלו ימא אל | ,ינא אל  .וירחא תלדה
 -ןהב יל וחיטבה םא  םלואו . השעמ תעשב ותוארל ןיידע וניכז
 ,השיחלב םכל הלנא .זָא 4 ,םכמע היהי .סומכ דומ יכ  ,םכקרצ
 אוה המ ינא עדוי ירה  .וכותפ ןופצ המו הז הקשמ לש וביט המ
 ,ןומיל לש .ותפילק  םיאצומ םתא הז הקשמב | . הליחת  ןיכמ
 ומעטו זיעלב ם'ורטרטְומירק .םיארוקש רבד | ןימ = ,םופוצ-תפונ
 ראשמ רתוי .וב םיבורמ םימה | ,םימ -- ראשהו ,ץמוח םעטכ
 לכ תא .סבק הברמ -- םימ הברמ :אוה לודג ללכ .םינימה
 הקשמהו --- .,ךכל יושעה ,טושפ .לקמב הפי םישחוב וללה םינימה
 םיקרוזו לודג דכ ךותל סבקה הא םינזומ ךכדרחא ,וילאמ אצוי
 חלצי .אל חרק ןיאב | ,ןאכ רקיעה אוה חרקה .חרק תכיתח וכותל
 ,רפסה יפמ אל םכל רמוא ינא הז רבד' . המואמל הקשמה לכ
 יתייהו :,חרק .אלב םבק .טעמ יתמעט תחא .םעפ .ןויסנה יפמ אלא
 !וצק אב יכ א יתייח רובסכ .םנהינל םיששמ רחא םעוטכ

 .ג

 אשא ינא יכ ,ורמגו ּונמנ  ,הנושאְרה סבקה תיבח הנכוהשכ
 והילא יחא +והאשי ימ -- ינא אל םאש ,הריכמל ץוחב םבקה תא
 השא-לעב ירה איה ודובכ .יפל אל -- וז הדובעב לפטי אל
 ,תינרגתכ .ונמא תא השענ אל ירה = .ןכש-לכדאל -- ימאו . אוה
 ,סבק, .: תזרכמו הדיב רכ .תזחוא ,ריע לש הבוחרב תרבוע אהתש
 הרצונ אל תאזה הכאלמה יכ ,רמוא יִוָה "!סבק ונק ,םידוהי ! סבק
 והילא יחא . יחור התיָח = ,וז הרושב יתעמששכ ,יליבשב אלא
 זוחאל ךירצ ינא תחאה יריב .םבק תריכמב קרפ ינרמלמ ליחתה
 ידכו ,םוכה תא אשא הינשה ידיבו .וב רושקה לבחב דכה תא
 הניגנב ילוק תא םירהל ךירצ ינא ,םיבשו םירבוע יב ושיגריש
 :הלאה םירבדה תא בוחרב זירכהלו

 ! םיךוהי ורק הקש

 !המּודְפּב וכו :סוכ לכ

 ָכְְכְלַל הָָהִי תואר
 . + !םֶיִהְומְצַעְל .יוקש)

 לוק ,חאנ לוק .ילוק יכ | ,תחא .םעפ םכל יתרמא רבכ
 תא יתומירה .םולשה וילע ,יבא תאמ השורוב ול אבש | ,ונבפיס
 ,קופפת תא יתסרס הרהיה .יתהיקש  ךותמו .,םיעג רמוב .ילוק

4 0 \ 



/ % 

 "ףמ ןוילג

 ופוסו הטמל ושאר  ויתכפהו ,והולא יחא יפמ יל רופמה
 : הלעמל

 ! הָטּורְפּב רק יִרּוהְי

 !הָאּופְר םוכָו .םוּפ לכ

 הָכָבַבְלל הָיִחְי הקָשמ
 ..י!םָפיִתורְגרְגְל סַצָעְו

 וא  ,תוירבה ינזָאְל .ךכ-לכ המענ יתניגננ םא | :ערוי ינניא
 היה לודג םויה םוח רשפא וא ,םיענו בוט היה ומצע הקשמהש
 ,העש יצח .ךשמב .יתרכמ ןושארה דכה תא םלואו -- אושנמ
 והילא .יחא . םיבוהז השמח ידכ ידיב יתאבה ,ונתיבל יתרזחשכו
 והילא יחא , ינש דכ ףכית גזמ ילו = ,ימא יריל תועמה תא רסמ
 שש וא שמח ידכ םויה ךשמב בושלו ךליל קיפסא םא יכ ,רמא
 עברא ולוט וישבע , קוירב םילכור האמ שדוחל היורנ זא ,םימעפ
 ,הקשמה לע םיאיצומ :ונא המכ ,םתעריו --- שדוחה ימימ תותבש

 אוה הלוע . חוה ולוכ טעמכ הזה הקשמה .טיחיורמ ונא המכו הזה

 לע קר ףסכ ונא םיאיצומ .םולכ אלב - טעמכ ,לודג :לוזב ונל
 סבקה דכ תא רוכמלו רהמל ונחנא םיבויח ךכיפל .רבלב חרקה

 דכהל םג שמשת תחאה הכיתחהש ירכ ,חרקה סמנ אל דועב
 זירז תויהל ךירצ ינא הז טעטמו | ..רמוגו  ,ישילשהל םגו ,ינשה
 --יצורב .ץורל ינא ךירצ :ונייה ,ידיב דכה תא יאשנב ,יתכילהב
 םהו ,ץר ינא .הרובחב םליכ  ,םיצקשו םירענ ןומה ירחא םיצר
 ינא .ןיא לבא | ..ימע םירשו יב םיטנופ םהו ,רש ינא | .םיצר
 ץורלו יִדָּכ תא רוכמלו רהמל ינא ןוכתמ | , םתרישלו םהל ששוח
 ןיא +- ןושארח .םויב יתפנכה .תועמ המכ ,:בוש והאלמלו התיבה
 ימאו הכרב יתסיגו והילא יחא יכ ,הז תא קר 'ינא עדוי ,עדוי ינא

 תכיתחו ןופפלמ תכיתח יל ונתנ תיברע"תפל ..דאמ יחבשב .וברה
 ..ןהיבג-לע םיפיזש ינשו חיטבא

 יבפשמ תא ימא יל העיצמ יתנש ינפל .םימכ ונלוכ םיתוש ונא
 והילא יהא + הלילח ,ילגרב ינא שח םא ,יתוא תלאושו עקרקה לע
 וילגרב .שוחי אל יתומכ רענ יכ .ילע אוה רמוא |. הל קחוצ
 לשל

 ; רבדל .היארו -- .ינא רמוא --- ! יאדוב
 ..הלילה יצחב ךלאו דכה תא ףכית לוטא ,ךכב

 היניע 5ע/ קרו .,.יתרובג עמשל םהופ קוחצ םיאלממ םלוכ
 עובק .ירה הז ללכ םלואו .תוצצונתמ תועמה האור ינא ימא לש
 השקבב  ,יל אנ .ודיגה ,תועמר .דירוהל םא לש הכרד :רבכמ איה
 + ימאכ דימת תוכוב ןה ףא תומאה לכ יכו : םכמ

 םכנוצר םא

 ד

 םויו םוי לכ ! םירבעה לכמ | הינפ ונל הריאמ החלצהה
 -ינב .םלוע לש וריואב טהלת שא ,וריבח לשמ הכורמ ותמה

 אלמלא . תוצוח לכ שארב םיפלעתמ תוקונית .םוחב םיִעָוג םרא
 םע רנא | רוח .םוהה לבהב םיפרשנ םלוכ ויה ,סבקה טעמ
 ץיצמ והילא = .יחא ! אמזוג אלב ,םויב םימעפ רשע ונתיבל דכה
 עמשדתאירק "ןמז 'עיגה רבכ יכ  ,רמואו .תיבחה ךותל תחא ןיעב
 והילא יחא ךלמנ .ךלוהו תחופ הקשמה יכ ,אוה זמר , תירחש לש

 ,םימ לש תונותיק המכ רוע  תיבחה ךותל :גומו רמע , הצע אצמו
 הברה : םויה ריכזמ ינא יאטח תא , הליחת ויתמדק רבכ -וז הצעב
 יכולה-ךרדב .רפ ינא םויו/ םוי לכב . השעמ יתישע רבכ םימעפ
 .ונלש הקשמה ןמ תחא וכ םועטל הל ןתונו יִסֶּפ ונתנכש תובל
 .אוה בוט שיא + תוסוכ .יתש ןתונ ינא ,ךרוכה .השמל ,הלעבל
 םג .אנוערי | ,דחא לכל 7 ןתונ נא תיקנו ו |

 םבקה תא .םבק רמול ךירצ ןיאו

 9 : < םלועה <

 :רורהל :םגו = ,ונידיב םישוע  ונא רשא ,הקשמה לש וביט .תא םה
 םומ-לעב הז בולע: : תונמחר םושמ .סבק טוכ הקשמ ינא אמוסה
 ,:ףסכ ןיא .,םנח . םבקב הָנהָמ ינא יעדוימו יריכמ לכ תא .אוה
 םוקמב ,םימב רסחה תא אלממ ינא ,דספה ידיל אובא .אלש יידכו
 יהש דכה \ ךותל : ינא גזומ ,םנח ןתונ ינאש ,םבק לש תחא .סוכ
 יחא + לשמל * , ךכ תושעל םינהונ ונתיבב ףאו . םימ לש תוסוכ
 .ותא 'קרצהו ,התחת םימ גזומ אוה דימ ,סבק סוכ התש והילא
 התתש הכרב יתפיג ,.תחא הטורפ לע וליפאו  ,ונוממ לע סח םדא
 והילא יחא לש סבקה תא איה תבהוא) סבק לש תורחא תוסוכ
 ימא | ,ןתחת םימ .תגזומ איה = דימ 6,  השפנ לכבו הבבל לכב
 ,(חקתש רע רוצפל םיפירצ ונא .ימאב) םבק סוכ םימעפל תמעוט
 סבק לש תחא הפט | וליפא ,רוציקב , התחת םימ םינזומ .דימ
 ןוממ  ,םשה ךורב  ,םיחיורמ | ונאו ,הלטבל םיאצומ ונא ןיא

 ,תיב:ילכ המכ התדפ ..היתובוח תא תקלסמ הליחתה ימא הברה
 תבשה ימיב . ןחלשו  אסכ וארנ ונתיבב , טובעב םינותנ ויהש
 םא ,תונקל וחיטבה יל , תלופ-תלחו םיגדו רשב ונל םינכומ
 םדא :ןיא יכ .,ינא  רובסכ | ,בוט"םויל תושדח םילענ ,םשה הצרי
 ו , ! ינומכ .ץראב רשואמ
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 * .הארונ .הלקת ונל עראת יכ | ,תודיתע 'שוחיו איבנ | יפו
 .לא וכפשל אלא הנקת ול היה אלו היתשל לָמָּפַי ונלש הקשמהו
 "יתספתנ אלש ,םנה לע ךרבל ינא בייחש אלא ,דוע אלו ! ןיביבה
 ,ידכ .םע יתפנכנ תחא םעפ .היה ךכ היהש השעמו 1 תובלמל
 ןמ  ותש  הרובחה יינב לכ | .יספ | ונתנכש תיבל ,רימת ינהנמכ
 ,יתיארו יתבשחש ירחא . םהמע יתיתש ינא םנו ,וסוכ שיא סבקה
 יתאצי ,הקשמ לש תוסוכ הרשע-םיתש ךרעב יל .הנרסחת רפה יב
 \,יתלקתנ םימה תיבח םוקמב ,םייוצמ םימה םש רשא ,רורזורפה לא
 תא יםפ ונתנכש סבכת הב רשא ,ןיסבוכה-תבירעב .הארנה יפכ
 תופוכ .םירשע וא הרשע-שמה ידכ הכותמ יהבאשו ,ןבלהדידנב
 ילוק תא יתומירהו  ,ריע לש הבוחרל יתאציו ,דכה תא יתאלמו
 ; ויתרבח ימצע ינא רשא ,שרח רמזב

 = םבקל וכל ו אָמָצְלּכ .יוח
 לשמה בוט רקזהמ

 + תבו  ןּב ג ובָא הָתְשָ

 ,יי!הקשַא םיִשָנל םִגְו

 לע הוצו ותטורפ הא יל םלש  ,םידוהיה דחא ידיל רמע
 תא 2 המות רע .םוכה תא ירוהיה התש .םבק סוכ ול גוזמל
 ,.וונפ

 ?ךרכב רשא ,הז הקשמ לש ובימ המ !ינב --
 \ יאנפ 5 ןיא | ,וילא הנופ יניאו וירבדל ששוח יניא ינא

 : גוזמאש ,חור:רציקב םיניתממו םידוהי ינש דוע םידמוע ידיל . ךכל
 , ,תישילשה תא קר עמוג ינשה ,סוכה יצח עמוג דקאה .םסוכ תא םהל
 "ושילשה .םכרדל םיכלוהו םיקקורו םידמוע | ,םימלשמ = םהינש
 ,תירוב לש חיר .יכ  ,יל רמואו םעוט ,ויתפש לא םוכה תא שיגמ

 לע ץוצמ יעיברה ,  חולמ ,ול הטודמכ ,ומעטו ,הקשמה ןמ ףדונ

 , : ינלאושו ידול הריזחמו סוכה

 % ךרכב הז המ --=)
 .רק הקשמ -- .רמוא ינא -- .הקשמ ןימ :-
 " תקשמ ארקת לא -- ,יל רמוא אוה -- %?רק הקשמ --

 !חירסמ הקשמ אלא ,רק
 .לא 'סוכה לכ תא  ךפושו .טעמ םעומ ,ילא שננ דחא רוע | <

 ל
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 םישנו םישנא  ,םידוהי ינומה םיפסאתמ יביבסו -- ענר דוע , ינפ
 םהירי םיענענמ : ,םירברמ םלופ = ,היפונכב םירמוע םלוכ .,.ףטו

 ברק רימ ,םיפסאנ : םירוהי .יכ ,רטושה האר :..םישגרתמו ריואל \
 ץיצהו דמע .השעמה תא ול ורפפ +הפ היה המ : לאשו אוה ףא
 .סבק םוכ .וליתנזמ ,תחא םוכ ול גוזמאש ,ילע .הוצו .ידכ ךותל

 .המח  אלמתנו קריו רטושה הנממ ץמג =
 ..יתוא לאוש אוה --- +ולא ןיבפושדימ תחקל ןכיה ---

 השעמ -- + ול רמוא ינא -- ,  אוה רפסה יפמ הז לכ -- 3
 . הז .תא השוע ומצע יחא . יחא ידי

 . יתוא לאוש אוה -- + ךיחא אוה ימ -- \
 ,ול .רמוא נא =- . והלא יחא -- ..

 , יתוא לאוש אוה -- + והילא .אוה הזיאו הז אוה ימ --
 םירמוא -- ! ךלש חאה לע ,ךתומכש ןטקי .,זעלת לא --

 לכב :המוהמ התיהו .בוחרב .ןואש םק . תחא:תבב םידוהי המכ יל, =
 ןוכתמו = ידיב ינזחוא רטושה , תושדח םינפ תועיפומ עגרו 'עגר
 דוע לדג ןואשה ,  תודיקפה-תיבל (דכה תאו יתוא) .ונתוא ךולוהל =

 תולוק ינא = עמוש -- "| שפנ"בולע :םיתי = ,הז אוה  םיתָי,, ..רהוי
 ינא .:טיבמ | :חפב יתלפנ יכ ,יל שח יבל .םירבעה לכמ .םירבדמ
 ...יוילע ומחר  ,םידוהי, :רמואה םדאכ ,יביבפ רמועה ,רובצה לע
 . לבקמ וניא רטושה .רטושה די ךותל עבטמ עוקתל םינוכומ וללה <
 : שדוקה:ןושלב יל רמאו , בנג-יניע ויניעש ,ןקז .ידוהי ידגנכ .דמע |

 ! חרבו םילגרה תא אשו ןויה ןמ .ריה תא .חק !.לוטומ =--
 ינא .  ישפנ לע חרובו ילגר תא אשונ ,ירי תא ינא טמוש

 . יב יתמשנ רוע לכ ונחיבל ץרופ
 ,והילא יחא ינלאוש -- + דכה הוא -- = ן
 ימא לא לפונו 15 הנוע ינא -- ! היצילופהזתיבב -- | ו

 , םיקורמה =
 -יבבב

1 - 
0 | 

6 

 ' ,ילורב עשוהי =
= % 

 ,םִיִלָשּורָי ידסומ לע /
2 : 1 

 ,תואירקל םע-יתב ,םירפסדיתב :ֶ עוצקמ
 ,וכו תופסאל

 -יזנג,ו "לאנברבא-שרהמ, יללכה םירפסה-היב (1
 רידחו *(,  ה"לרת .תנשב | דסונ . ('ןמאנ תיב, םג .הנוכמ) "ףסו+

 ,וו תו רוע ת-- .ויתוחכ .בטימ תא 15 .שידקה ץיבועח .ףסוו /
 םע לע םימעהו לארשי תורפסב בתכנש המ לכ ףוסאל (א
 תורפסה ןמ .רשפאה לכ תא רוצאל (ב ןוהורפסו וצרא ,,לארשי

 + תישונא
 ןט ק ןינבח םלואו ,ולש ןינבב השרחה ריעב .אצמג רסומה =

 תואצוהה ,הלורגה דסומה תדועתל | ללכ םיאתמ  וניאו
 תימואל הדועת ול "שיש רפומל סחיב דאמ .תוטעמה --, תויתנשה
 תרבח תאמ תולבקתמו קנרפ 6000 ךרעל  תולוע---,וזכ .הריבכ
 דעו י"ע .להנתמ  דפומה . תוירקמ תובדנו "תירב"ינב,  ,"הרזעה,
 . "תירבדינב, .ירבחו םירפימ לש |

 : הז רפסמב םירפס "ןמאנהדתיב,ב ואצמנ ע ' ר ת תנשב \
 ,םיירבע 77

₪ , . 
 תומש לע .גלרל חרכומ ימצע תא האור ינאש ,הלעמל יתרמא רבכ (+

 < םלועה + 10

 < .םושיה תויד לו ה ל רקיעב םיכווש םהו םיכורא םירבדהש םושמ ,םידפימ

 ךמ ןוילנ
0 

 .םיינוגרז " 0
 , םיינמרג 8
 .םייסור 0
 .םיילננא 9

 ,םייתפרצ |
 .םייקלטיא ,םיימור 86

 רירה לש ונובזעמ תונוש תופשב םירפפ 8

 . בוקסאלפ
 . םילופכ םירלפמסכא 8

 + לכההךךפ 1

 הלפה ירפפ (א :ולא תוקלחמל וקלחנ םיירבעה םירפסה

 ;1498 תונורכזו תוינומדק ,לארשי ימי ירבד (ב ן1891 םהינידו

 ן1168 םהישרפמו ך"נת (ד [18948 םהישרפמו םיקסופ (ג

 ;888 ס"שה ישודח (ו ;888 םירפס-תומישרו םינותע ,םיפסאמ (ה

 -ירפס (ם ;ל%1  תודיסחו הלבק ירפס (ח ;888 שורד ירפס 0
 ירפס (א"י (894 הצילמו ריש ירפס (י ;?11 ןויגה ,קודקד ,םילמ
 1 םיטוקליו םישרדמ (ג"י ;65% .רסומ ירפס (ביי ;678 ת"וש

 -ירפפ ("ט ;546 תרה-תריקח ירפס (ו"ט ;615  םירופס (דיי
 1408 תועסמו י"א ירפס (חיי ,508 רומלתה ירפס (ו"י ;5%8 עדמ
 ,898 תווצמה ןינמו דומלתה יללכ (ף"כ ; 886 ךונח ירפס (טיי
 אלא ,םהיתוקלחמל דוע ורדפנ אל םירפפ םי פל א תשמ חכו
 ףסכ ןיאש םושמ ,ולבקתנש העשמ  םיזגראב םיחנומו םישובח םה
 ...םישדח תונורא רימעהל םוקמ ןיא תיבבו ,םישדח תונורא תושעל

 רסומל יוארכ ,לודג תיב תונבל הבשחמב הלע .הלחתמ
 ןטק דחא ףגא םא יכ  הנכנ אל ףסכ ןורסחמ לבא | ,הזכ ימואל
 תלהנהו ינויצה פ"העוה םע הגהנהה תנתונו תאשונ וישכע ,רצו
 יפכ ןינבה תא תונבל תנמ לע ףסכ תגשה רבדב "תירבדינב,
 ,הילצי הז ןתמודאשמ םא ,עדוי ימ לבא ,הבשחמב הלעש

 הינע הניא ונלש תימואלה הקיתוילביבה יכ = ,וניאר הנה
 ןיידע איה הינע לכא ,תיר ב ע ה תורפפה .לש עוצקמב רוע
 לע ובתכנש םירפפב ,רמולכ ,תודהיה | תורפס לש עוצקמב
 איה הלודג ללכב --- .(הקיאדוי) תויזעול תופשב תודהיהו םירוהיה
 רשא הדיתיה תימוא ל ה  הקיתוילביבה | לש .התוינע דאמ
 תופסאו .תואירקל םלוא םג הקיתוילביבה תשמשמ םיקרפל |: ונל
 םיתעלו ,שיא תואמ שלשל םוקמ הב שי קחודב לבא ,תויבמופ
 ] ] תתשהל וא הנוגה האירק עומשל שיא ףלאפ ואובי תובורק -

 יכ ,םהיבקע לע בושל םיחרכומ םיאבה בורו ,הבושח הפסאב
 ,לכב הקותוילביבב תרכינ תוינעה לש התולונ , םליכהמ תיבה רצ
 הרבוע קר רפסנ םא ונל יד ,םיעינמ םירברה ןכיה דע תער ןעמלו
 לא ןהב תולעל תולעמ תיבב ויה אל תודחא םינש ךשמבש ,וז
 ,םלוסב טושפ םילוע ויהו ,הינשה המוקב אצמנה ,םירפסה ררח
 -- :ונובשח לע תולעמה תא הנבו .היפורט' רחא .בידנ אבש רע
 תא ןתיל םיריתע ונלוכ ונחנא רשא |, תוינעש | ,וילאמ ןבומ
 ול .רשפא-יא וליבשבש ,לורג רתויה .לושכמה איה | ,הילע ןירה
 ,יוארכ . ודיקפת תא אלמל ."ןמאנה-תיב,ל

 תסינכ התברשכ | ,זיסרה תנשב רפונ .'םע-תיב,₪
 ינבל תלוכיה תא .תתל (א + ויתורטמ . לארשי"ץראל ליוחמ םידוהי
 ףסאהל ,םינוש תונוכשו םירברפב םיררופמו .םירזופמה = ,םילשורו
 התע הז.אבה . ,רג .לכל תלוכוה תא תתל (ב ; רחא םוקמב םיקרפל
 ,רובצה-תמב שמשל ;  םירכמ ןאב אוצמל = ,ריעה לאו ץראה לא
 םעחהתיב -- = .רובצהו בושיה ינינע .לכ לע הילעמ רברל ידכ
 'ךרע -- .תויתנשה ויתואצוה | . רוכש .תיבב ,השרהה ריעב אצמנ
 - תאמו תוירקמ תובדנ : ,םירבח תומורתמ תולבקתמ |; קנרפ 0

 ו 5



 עה < רמ ןוילנ

 קנרפ 800 ,הרירה ימר תא םלשמה | ,הסידואב ןויצדיבבוח דעו
 9,800 תב ,הנטק הקיתוילביב םג ול שי םעה-תיב -- .  הנשל
 + תונושל ששב םינותע 8% הב םילבקתמו .םיירבע םבור ,םירפס

 אוה ןותנש. ,לכח םלואו ..םילשוריב דאמאוה .ץוחנ הז .דסומ
 םניא ,םהבש םילועמה םנו ,םילשורי יליכשמ .בורשו הרצ הרידב
 ןיא ךכופל ,איה הלד םעה-תיב לש ותפוקש םושמ ..בל וילא םימש
 , תופוכת תואירק רדסלו ופימ םג םימאונ ןימזהל הלוכי הגהנהה
 "דתיב הש םושמ ,הבר תלעות האיבמ םעה"-תיב לש הקיתוילביבה
 הדובעב םויה לכ םידורטה ,םיריעצהו ,ברעה תלחתב רגסנ "ןמאנה
 השש ךשמב) ..רפסב ןיעל םעה-תיבל ברעב  םיאב ,דומלבו
 -- א'ערת טבשב ףיכ דעו ע רת באב ףיכ ןמ --  ,םישדח
 םהמ | ,ארקמל םירפס 818 'םעה-תיב לש הקיתוילביבה = הנתנ
 ןונה .תיב .ןינב .ריע  םימלוח  םעה-תיב = ירסימ (.םיירבע 4
 ,קנרפ ףלא אלא הז ךרוצל םדיב ןיא התע-תעל לבא | ,וליבשב
 .םיבידנה דחא בדנש

 שמשמ ,ע'רת " תנשב .רסונ ."םילעופל בולק, 8
 ויתואצוה = .רוכש  תיבב \ ,השרחה ריעב אצמנ ,םילעופל זכרמ
 וב שי  .םירבח .תומורתמ  םילבקתמה .'רפ 600  ךרע תויתנשה
 הנטק | הקיתוילביב ול שי ;תואירקלו םילעופה לש תופסאל םלוא
 .םירפפל :םגו .םינותעל

 ,"לאלצב, תיבב | אצמנ | .(םואיזומ) תו כנה תיב 4
 תויצקלוק וב שי רככ לבא = ,יוארכ ררסנ  םרמ דוע רסומה
 ,ץר א ב םיוצמה ,םישמרו תויח ,תופוע ירלש לש רוחיב ,תובושח
 החמומה = ,ינורהא רמ י"ע הלודג הבחב ופסאנ הלאה תויצקלוקה
 .הז = דסומל = ןיידע "ול ןיא  עובק ט'גדוב --- . הינולואווה יערמל
 ."לאלצב, לשמ .רקיעב סנרפתמ .אוה העש יפלו

 םיש 5 ש כ םהבו ,םידסומ העברא וב שי 'ו עוצקמש ,אצמנ
 (תוכנת"תיב .דבלמ) תויתנשה םהיתואצוהו םירפפ ףלא הש מחו
 ,'רפ 10600- ךרע לש םוכסל תולוע

 ,תועוצקמה תשש לכ לש םיירקעה םירפסמה תא םכסנ םא\
 2 00 0 0 תללוכ המישר ונל האצוו

 7 ו הלהקה הוק ו ון םוקמ
 טלר ןתויתנשה 'צוהה תישארה רפסמ עוצקמ

 ו ם 5"וחב .ל"וחב [ "אב || י"אב [םידסומה

 107 200000 9. 9. רסחהו הקדצה---.א
 190 00 4* 6, | תואירבה תרימש---,ב

 -ןרק םהל שי)
 תב תמיק

 -- 7 |( רפ 5. 0 0% 2 םידסח תולימג---.ג
 15.- 2.000 1. 1. ] םיללוכה לכ דעו--.ד
 4 % 10 ו 6. ךונח--.ה
 , 00 4 4. ] = .'נכו םירפסדיתב--.1

 10.0 10 0. -- 10 00 ה"ס

 יתמייסש המב--ןורחאה--הזה קרפה תא םייסמ ינא בושו
 ינש ,הזה םוצעהו ברה םוכסה לכ תא טעמכ :םדוקה קרפה תא
 הלודגה התכחב הנ ש ה נש הלונה האיצממ ,קנרפ םינוילימ
 . טרפב  ,ונלש ןילופרטמה ,םילשורליו ללכב לארשי-ץראל

 החילס םהינפב שקכל ילע  ,םיארוקה תאמ ידרפה  םרטכו
 לזלזמש םושמ אל . יתומישרב םמוקמ דקפנ רשא ,םידסומה .תאמ

 ידיב הלע אלש ינפמ אלא ,רברה תא יתישע םדובכב ,הלילח ,ינָא
 עיבהל ךירצ .ינא .דועו .  ןתודא לע תוצוחנה תועידיה תא ףוסאל
 םירסומה .ילהנמו  םונקסעהל הנמאנה יתדות תא םיארוקה .ינפב

 11 < םלו

 :"ןעמל, הרבחה לש השרומה ,ןמלדא יכררמ המ5 דוחיבו ,םידבכנה
 םגו םרכש הז היהו . םירפסמהו רמוחה ץובקב ינורזע רשא ,"ןווצ
 . םילשורי ירסומל בל ומישי הלוגבש וניבידנו ונינקסע :יכ :,ינא ירכש
 !םילשורילו ןויצל תראפתל תמאב ויהי ןעמל . םנקתלו םססבל ,םקזחל

 .ןיטשנרב מ א

 .יִקְסְבוזאְר .ל
 (. ולבוי .גחל)

 "-- .הנשמ לבוידגח רבעה עובשב הננח הנירב לארשי . תדע
 "םועבראו .הנש .םיעבש * ,יקסבוזאר רמ .,םסרופמה ץיישל תאלמב
 - לודגה 'ס"נכהיבב ישאר ץ"ש .תרמשמ  ,ותרמשמב ודמע םוימ הנש
 . הגירב .רשא

 ' ,הכומנ הגרהמב וניתולהק ירהס .לכ ןיידע .םידמוע .היפורב
 :םינפואב. .הכימתו .הרזע  תניתנו םיינעל .הקרצה \ תועוצקמב םאו
 ,םינוגה | םינוקת תונורחאה םינשב ונקתנ ןהל םיקוקזל םינוש
 " סחול עגונש המב הנה ,םילודג םולעפמ תגררמל תל םילועה

 םימחושה ,םינזחה ,םינברה -- ,ןהלש "שרקה-ילכ,ו תולהקה ןיבש
 ןחיפ .לעש ,תועובק תונקת ןיא  .רומג .והובו והות ררוש --- 'וכו
 .לכ םהמע תולהקה הננהנתת ןהיפ לעשו שרוקב םיחרשמה . ונמתי

  םהרמשמ תא םבזעב םתסנרפל הנגאדהו םהרמשמ לע םדמע ימי
 < \ הז .רבדו .הנקז וא ילוח תמהמ ,םהב תויולת ןניאש תובס ינפמ
 + .םידיספמה המה ,תולהקה אלו ,שדוקב םישמשמהש ,וילאמ ןבומ
 "= .םישמשמה לש םהנקתל רבכ הז וגאד ל"וחבש וניחא ,דימת םיקוזינהו
 שיא ןוצרכ אל לבא ,םיעובק םיקוח י'פע .םהמע םיגהנתמו שרוקב
 ,הבר לע בֶר הל חקת הדע וזיאש ,לשמל ,רשפא-יא םש .שיאו
 \לכב היפורב םייוצמה ,םישעמה ןמ המודכו .'וכו הנזה לע ןוח
 ןא .,ךכל וררועתה ןמצע תולהקה םא ,רורבב עדוי יניא ,םוי
 ןיבל :םניב ודגאתנש ינפמ ,הול ןוחירכה שדוקב םישמשמהש
 = םדאש ,תמייק הרבוע יהוז לבא ,הפיקת תחא הדוגאל םמצע
 ." וא .ותנקז תעשלש ,ול .חטבומ ,ץראל-ץוחב ץייש וא .בר השענה

 : .היסורב ןכ ןיאש המ  ,םהל5 ותיבו אוה ובעְרי אל וחכ תולכב
 :רבד לכ .ירהש ,דימת דגנמ וייח שדוקב שמשמל ול םיולת ןאכ
 !ובצמ תא * תונשל לולע ,םיאבגה ברקב ירבג יפולח ןונכ ,ןמק
 ' םהל היה .רבכש ,תולודג רמולכ ,תודבכנ א תודע שי .רומג יונש
 םא ןהל  הלודג התובר יהוזו ,שובלכ ןהינזח תא ףילחהל גהנמל
 לבא / ,תונושארה | םינשה שלש  תולככ ןנזח תא הנרוטפת אל
 :הנרוצעת אל תוינשה םינשה .שלש ירחאל ותוא .רוטפל ילבל
 כ ,שארמ תערל ןזחה ךירצ ןפוא לכב .ןפוא םושב רוע 'חכ
 ,קחורי יאדו הרובע תונש הרשע שמח וא רשע וילע רובע ירחא
 . ,םיאבגה לש םהסחו םנוצרב יולת רבדהו ,די קזוחב ותרמשממ
 יהוז .אל וא' העודי ייהקנעה, ול תתלו ומע \ "ביטיהל,  םא

 " תקזחהל תוריתי תואצוהמ ךטפהל "המכוחמ, האצמהו 'הבוט, ךרד
 ,.ןידו .יהקזח, = ןידב | םיריהז \ ויה  וניתובא =, ותנקז  תעל ןוחה
 ; רוחב  ,ונימיב לבא . שדוקב םישמשמל הלועמ הרימש השקנ הז
 = אב לבהו ;"הקוח,ה ילבכ םג ורתוה ,"םילבכה תרתהו םרנורפה,
 < וייח .לארשיב טחוש וא ץ"ש וא בה ,רמולכ ,םולשב ומוקמ לע
 ". בער .תנכסל יופצ .אוה ויו םוי לכו  ,םוי :םוי דגנמ :ול  םייולת

 אל ,אוה \ ןיוצמ ןורשכ :לעב קר אל. יקסבוזאר .רֶמ םלואו

, 



 ןפואב הקיסומה תרות =
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 הכז םגש אלא ,ונימיב  תירבעה הניגנה .ידומעמ  רחא .אוהש קר
 ,הבורמ תוברת תב הדע ,ראמ הדבכנ הרעב שרוקב תרעל
 וסימעהש .,תונקתו היפכ ךותמ אל התבוח תא תושעל תעדויה
 תשחול התיברתש :םושמ .,בוטה הנוצרמ םא יכ  ,םירחא הילע

 הדע ,ותבוה תא תושעל בייח יטרפ םדא םאש ,הל תרמואו
 רמ לש ותוכז איה וזמ הלודג דועו .המכו .המכ החא לע המלש
 ינב לכל .עיבשמ אוה ןיידעו .ומע .שדח וחכ דוע יכ ,יקסבוזאר
 ליחתה תונורחאה םינשבש אלא \ דוע אלו , ויתורמז .םעונ ותדע
 דע רשא תחת ,תותבשב תירחש תלפתל .םג הביתה ינפל .דרוו
 .םיפסומ קר ללפתהל וכרה היה זא

 להנמ רותב .םיתנשב שמשל רבכתנ הלאה .םירוטה בתוכ
 םימיה תונורכז ראמ ול םימיענו ,הגירב לודגה ניכהיבב .הלהקמה

 יקסבוזאר רמ .יקסבוזאר רמ לש ותציחמב דבעש ,םהה םיבומה
 * ןידעו ךר וגזמ . תיללכו תירבע  .הניוצמ תוברח לעב שוא אוה
 .דאמ דע :ותוא םידבכמו םיריקומ = ויערוי לכו .תוירבל  אוה :חונ
 עומשל ןוא םיטמ לכהו דימת םירבדמה שאר אוה םיערמ תרכחב
 ותלהקמ להנמ יתייה יכנאש העשב .םיפיהו םיקומעה וידודח תא
 תולע םדוק םוי .םוי םוקל גהונ היה ,(הנש הרשע"עשת | ינפל)

 לש ההכה ורוא ינפל א קודו ,םישרדמו תוינשמ דומללו רחשה =

 -תיב תא םהב םידדומש ,םיליתפמ השענה ,ךןוראו קד הועש רנ
 ,(טביל"קולאטס)  תורבקה

 תא דמלש ,היסור יח ןיב ןו שא רה אוה יקפבוזאר רמ
 , גרוברטפב - הירוטברסנוקהב יתמטסיס

 ותרמז יפיל קקותשמ הגירב  ילקיסומה םלועה | לכ היה :ימיב
 ,דאמ םיענה ירילה ולוקב תושפנ חקול היה אוה ול האתשמו

 ולופלסו ויעמוש תא שיערמ היה ולש תיעבטה הרוטרולוקהבו
 תונחב .ש מ מ רימזה תרישל המוד היה ונאיפ תעשב (רעללירמ)

 ביורטנייוו הניוב רצלוז ,םהה םימיב םינזחה ילודג לצא םלתשה =
 תערונ הלודנ הבה יכ ףא ,רצלוז לש ותריש םלואו , גרבסנינקבי =

 ינפמ ,הב ןייטצמ ימצע אוה ןיא ,יקסבוזאר רמ תאמ דימת הל
 רצלו לש ותריש רשא ירחא ,ותדמו ולוק תוחמ יפל הניאש

 ביורטנויוו לש ותרישל עגונב לבא ,קזחו רידא יתמרד לוק תשרוד =
 . יקסבוזאר רמ דבלמ ןיוצמ ןמא רוע :ןיא *

 םהינונגפו םהיתומיש תוהמ לע םלשו ןמאנ גשומ תתל ירכ ,
 רפס בותכל ךירצ ,םהבש ידופיה לרבההו ביורטנייוו רצלוז לש =

 ימצעל ינא .השרמ לבא .הזב ךיראהל םוקמה הפ אלו ,םלש
 5דבההו םהינונגסו םהיתוטיש ירקע תא םידחא םירכרב טילבהל

 ."תוכלמ רוה, רמולכ 18686080 אוה רצלוז לש ונונגפ . םהיניבש =
 ויתונוינל שארב אבה ,המחלמ רקפמכ ה"בקה לא .שננ  'אוה
 טרופר .ול .שיגמ | ,היסונג םויב - ריראה וכלמ ינפ .תא- לבקל

 םבל קמועב םישח הנחמה תואבצ לכש ,ןומאה .ישגר תא ול עיבמו
 .הירוהו חבש .ול ןהונו ה"בקה תא 0 אוה ., בםוהאה םכלמל |
 םירופס וירבד 0-5 אוה ימ י גפ ל הרורב העידי עדויו ריכמ אוה =

 . תומעטומו  תורורב = םילמ ןה רצלוז | לצא רקיעה = , םידודמו :
 איצומ אוהש ,הגה ו ר וב ד .לכ תא םיעטהל לדתשמ .אוה ותרמזב
 ינפל דמוע אוח ., ביורטנייוו ןכ אל ,םהלש .םשורה תא קזחלו .ויפמ

 תא .וינפל הנתמ אוה ,ויבא ינפל חפיתמה ןבכ ,אוה ךורב שודקה
 ץק םהל ןיאש ויתונובלעו ותונע .תולודגה ויתוקוצמו ויתורצ .תא
 תושקבב חכה בר יבא לא אב ,בלענה ןכה ,אוה ,ירהו ,לובנו
 . . .תועיבתב- .םג. לבא

 .[ץמפוא  ורפסב | איבמ = ןייטשניבור .א לודגה .ןננמה
 תחא השא םע ול ההיהש :,החיש ןכית ₪ 4 כס הס"

 תויחל ךירצ המ \ ,ותוא .הלאש .רשא | ,ץראה .םע םורמ  תונכמ =

 רמ ןוילנ

 עדוי אוה ןיאש ,הל הנע ןיטשניבור . שרקמה תריש | לש .ןונגפה
 עוצקמב םג היהיש רשפא-יא ללכבשו  ,הזה ןונגפה תויהל ךירצ המ
 םימע .שיו םילוע םימע שיש ןמו לכ  ,םימעה לכל .דחא .ןונגס הז
 הריאמ החלצההו ותמרא לע חטבל בשויה ,קזחו לודג םע ,'םידרוי
 ח בש .תתל הלפתה"תיבל ךלוה = ,הנופ אוה רשא לכב םינפ ול
 א ל בצמה יכ - ,איה תחאה ותשקבו םיענה :ולרונ לע הידוהו
 הדבא רבכש ,םע וא ,ףפור .ובצמש ,םע ןכ ןיאש המ :הנושי
 םינודאו םירז לוע - תחת חש אוהו .ומצע :תושרב ותדימע ול
 ופעכו .וחיש תא :ךופשל .הלפתה*תיבל ךלוה הזכ םע - ,םישק
 אוה דימ  ,הלפתההתיב .ףס לע ולגר הכררש ןויכו ,םיהלאה .ינפל
 םרעמב | וניחא לש  םבצמ ירפ .אוה רצלוז לש ונונגס ,.. הכוב
 םבל .היהש | ,תובוטה .תווקתהו  ךרעב .הנש  םישש ינפל הפוריא
 ברקב טלחמו רומג תויכז:יווש ד"ע םימיענה  תומולחה .ןתוא אלמ
 איהה תעב תודחיה שארב ודמעש ,םישנאה לע ועיפשה םימואל

 םינזחה לא רצלוז רבד יהיו ,היבקה ינפל םחולש רצלוו לעו
 ןונגפב ,ונמז רבעש ,ןשיה ןונגפה תא ףילחהל וידימלתו ורוד ינב
 ,תוקיתע תואחסונ תצק קר ןשיה ןמ ריאשהלו ,ירמגל שדח ,רחא
 תולגה ירפ אוה  ביורטנייוו לש ונונגפ לבא ,יטיטל רכז, ןיעמ
 םוש הב דמועהל ןיאו .לצ  ,ךשוח הלוכ איהש ,הכוראהו הרמה
 ,ץרמנ קוידב הגחוןרובד לכ ם י ע ט מ וניא בורטנייוו ,הנממ הוקת
 רשא הקעומה לכ תאו השקה וחור תוגה תא ך פו ש אוה םא .יכ
 יהתו ינתינע .יכ ךדוא. בותכה תא םג רש אוה .האלהנה ושפנב
 תחמשב וחמשו ושיש, םג רש: אוה הככו ,תובצע ךותמ "העושיל יל
 ןוגינב .רמונ .אוה = ,"לארשי ךירשא, = ,ןורחאה זורחה תא ."הרות
 רתוי הברה הארונ .תובצע םיעמושה לע ליפהל .לולעה ,הזכ םונע

 הניגנמ .הרותה " תחמש ,הוצמ לש החמשל םררועל לולע .אוהשמ
 יאצומב ידוהיה לש  םוגעה ושפנ-ךלה תא ןיוצמ ןפואב העיבמ וז
 ,גחה ימי ורבע ,ופלח : תרמוא איה וליאכ המור ;תותבשו םינח
 ובוש ,השקה םכתדובעל ,םכיתולבסל ,םיללמוא ,אופיא אנ ובל

 ,רוחיב ,ביורטנייוו אוה לודג ךכיפל ...,.םיללמוא ,הלפאה םכלואשל

 תלפתבו םירופכה .םויל ."הדובעה .רדס,ב .םיארונה םימיל ויתולפתב
 , תומזלא תגרדמל תמאב הלע הליענב "םיעשופל די ןתונ התא,

 ינחורה .ושרוי אוה ,יקס בוזאר רמ  ,ונלש לבויה לעב
 לש םיביטטיצרה תא עומשל ךירצ ,ןבומה אלמב | ,ביורטנייוו לש
 םנכת תא ןיבהל ירכ ,יקסבוזאר יפמ םיאצוי םהשכ ,ביורטנייוו
 ,לוכיבכ ,"שידוי,ב םיפוטשה ,םינזחה בורש ,רעטצהל שי .םקמעו
 ךרע שי םא ,תמאבו = .בורטנייוו לש ונונגסמ םולכ םיעדוי םניא
 . ביורטניווו לש ידו הי ה ונונגס קר והז | אלה ,"שירוי,ה ןונגסל
 ילעב םינזחה בור וב וקיזחהש ,"שידוי רענילאוו, הנוכמה ןונגפה
 תונושמ תויועה ובורש ,טופטפ קר יהז .ללכ ןונגס וניא ,"שידוי,ה
 ןונגסב .וב שמתשהל םילוכי םעט ירסח םישנא קרו  ,תולפתו
 תוכ פתשהמ אלו רצלוז לש שפנה תומטורתה מ ול ןיא הזה
 ,אל ותו .וב שי "אימש יפלכ הפצוח, קר ;ביורטנייוו לש שפנה
 םיריהזמ ,ונלש שדקמה תדובע ימש תא הסכמה ,הזה ךשוחה ךותמו
 .יקסבוזאר רמ אוה םהמ דחאו .םהל וניכז רשא ,םיטעמ הלוגסהידיחי
 לש חכ ברו אלפנ ןמגרות רותב .קר אל יקסבוזאר :רמ אוה לודגו
 ,הזל המרג יקסבוזאר: רמ לש ותונתונע ,שרחמכ םג םא יכ ,.ביורטנייוו
 תונש םיעברא ךשמב רבחש הממ םולכ סיפרה אל דוע התע דעש
 ותניננמב שמתשמ הלאה םירומה בתוכ ..ץ'ש רותב 'ה ינפל .ורמע
 תעמשנ איה | םינש  שלשכ הז. .רבחמה הב והכוש ,"תובא ןנמ,
 הנואו = ,תבשו .תבש לכב טעמכ אנליווב "שדוקה תרהמ, ס"נכהיבב
 ףילחהל רלבל םוללפתמה ןמ םיכר תרצפה ינפמ קרפה ןמ .תדרוי
 , תרחאב התוא

 ירָצויבש םולועמה | ו יקסבוזאר יירש
0 0% 

 תרוש



 ,הרואנ :הדעל- שדוקב תרשל | תיכזש ךירשא | ;ונלש .שדקמה
 לעב = ,ןיוצמ ץ"של התכוש ,ךתדע ירשא ;ךכרע ריקוהל תערויה
 . ךומכ םילודנ תונורשכו .תולענו תוחבושמ תודמ

 ב"ערת ,ולסב 'ח ,הנליוו

.- 

 היפוסוליפה תודוסי
 לש

 .יִוָּפַה חָדּוהְו יִגְר

 (ףוס)
 יולה לש ופקת איה םיראתה תוקלחתה קיררה ירבד יפל

 ,הנקסמה לא אב \אוהו ,םיראתה תוחתפתהב דככנ לתויה וקלחו

 .קרמוינ דוד ר'ד 'פורפ

 יע) םירבד ה ש ל ש ב .והומ דקש םיפוסוליפה לע .הלוע יולהש
8 

 םוש טילחהל  לוכי וניא  םדא ןבש ,אוה ןושארה
 ונחבש אל .  ילכשה ןויעה יפ לע הולאל עגונב . תיבויח החנה
 ,ירזה ללכה ןמ :אצוי ותוא, ןאכ שיש  ,הדומ ומצע ק"ררהש ,ןיירע
 הממ רתוי .ןאכ אוה הדומ תמאב לבא .(91 הרעה) "םכח, ראתה
 רחא אטבמ אלא הניא "המכח, . ךכל .ותוא .חירכמ | ןינעה בצמש
 ואצמ אל .יולה תעד יפלש ,הרכה . "הרוצה רוסי, .ישרשה רֶאתל

 ינשה רצמש דועב . הילא החוטבהו הנוכנה ךרדה תא םיפוסוליפה +
 םהל רשפאש ,םיפוסוליפהל הדומ וניא יולהש  ,רמאל רשפא-יא
 ,איה ותער תמאבש ירחא ,הולאל עגונב תיבויח החנה טילחהל
 עבטה ררסמ ןבומב  ,"םיהלא, גשומה תא ואצמ  םיפוסוליפהש
 רשאכ ,האובנה רוע ילבמ  ,דבלב .ילכשה ןויעה יפ לע ,ולשומו
 היה,  יולהש ,ק"דרה תעד יפל ,אוה י נ ש ה .ונתעצהב ונראב
 5טבש . . . םיניבה  ימיב לארשי לש תיתרה היפוסוליפב ןושארה
 ותוא הול עגונב םגש רבלמ םלואו ."םיימצעה םיראתה תא ירמגל
 רשפא"יא אלה - ,םרקיעמ וירבד הא רתופ "רזה ללכה ןמ אצוו
 יראתו םצעה יראתל םיראתה תא קלחמ יולהש ,רבדב קפס אהיש
 : הז לע ודועיו וירבר ואובי .. הלועפה

 תודמ םה ,שרופמהמ ץוח ,םלוכ ארובה תומש, :'א .בימ
 ויתורזג .יפכ .ול .םיאורבה תולעפהמ  תוחקלנ | ,תולפט תוינבתו
 םצעלא תוקב ד םניא הלאה תודמה לכו ...וישעמו
 שרופמה םשב תויולתה תודמה 5 ב א .םהב הברתמ אלו ,ו דוב כ
 :ופוסב 'א .דימ = ."םייעבט םיעיצמ  ילבמ .תוריציה םה .ךרבתי
 "..ם ה יימ צ ע חת ת מ א ןועמשו ןבואר .תלממ ןבוי רשא ירחא,
 זמר וילע ןיאש המ םשכ עידוא ךיאו, :ירזוכה ירבד םיאב הז לעו
 ןחבנ ןכ םא, ג איב ,ה'מ '% ו יש ע מ מ  וולע היארה ךא
 םינישמ ונייה ולא .יכ ,ומצע רָכסמ דומענו ,ךרבתי וי ל עפב
 "+ .רב ןורפח הז היה ,ותחמא

 , םכ ש מ ה ב םתוא ונחנא םיארוק םא רוחיב ,הלאה םירבדב
 קוליחה לע ה יו ג ב ולש םיראתה תרות יּכ ,שורופב יולה ראב
 רשקב ,האור ק"ררה םאו .הלועפה יראתו םצעה יראת ןיב
 תא לטב אוהש יולה תטישב = דחוימ ףקות ,ןודנה ןינעה םע
 רתויו םידבכנ רתוי םה םוימצעה םיראתהש = ,י יי ח ב לש ותעד
 ךלה קיררהש ,שדח ןמיס אלא ,הז ןיא ,הלועפה יראתמ  םיבושח
 ,םיראתה רקחמ תא ותנשה | רקיעב | תועטל | תועטמ | רבָעו
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 קידרהש | ,יש י ל ש ה- רבדב תעגונ רבכ .תאזח הלאשה םלואו

 הלוע ,קיררה לש ותפקשה יפל ,יולה לש ופקת תא וב האור
 ןינעב ותעד לע רמוע | ,יולה ,אוהש ,הזב יי ב - לע יולה
 ,םיאטבמ םהב ותוארב, ,תינקסמ רתוי המעטהב םיילילשה םיראתה
 יבויהתה םנכתל עגונב ןכ ,םהילע םמורמוהלענ הולאש
 םירברהל ןתנ ןבומ הזיא ,"י ל יילשה םדוגנ ל עגונ ב ןכר
 ,תודחא ,תואיצמש , ותער לע הזב יולה דמוע .קפס ילב % הלאה
 םניבהל ונל ןיא ,הולאל המה םיסחוימ םא ,ןורחאו ןושאר תויהו
 םלואו . םראל םתוסחיתהב םישמשמ  םהש = ומצע ןבומ .ותואב
 ' רניא לארשי  יפוסוליפמ ףוסוליפ םושש = ,רמאל ךרוצ שי םולכ
 אוה המו + ורבחמ הטלחומה התמעטהב םג וא ,וז הטלחהב לפונ
 הולא לש ותוממור םאה + ילילשה םדוגנל עגונב . םירבדה | ןבומ
 המעטהל איה היואר "תילכת-לעב,ו  "בכרומ, ,"המ, םיראתה לע
 םירבדה המ | ,ונחנא םיעדוי םנ םיערוי = ,םנמא = 3 וזכ .הדחוימ
 םירבדב הוה ןינעה לע רזוח קיררה .ונרמלל ואב הלאה םיהכה
 והומדקש םיפסוליפה לכ לע יולה הלוע ותעד יפ5 ,םירורב רתוי
 גישהל  חכ רוצעי אל םדאה לכשש ,ותפקשהב רמוע אוהש  המב
 תוינסממב ,איה ש לכ הגש ה ולי פ א  הולא םצע תא
 תרות תוחתפתה תא עיצהו ךלה קידרה + הזל רמאנ המו ..תטלחומ
 תואמ שש לש רפסב י ג ו מי מ דעו ה י ר ע ם מ לארשיב םיראתה
 רקחמ לש ונבומ | אוה המ ,גישהש ילבמ = ,בוריקב = םידומע
 לעו ,תונרדמ ,תונחת ןאכ ויה חרכהבש ,םנמא עדי אוה .םיראתה
 -וסוליפה ןיב תותנולפו תוקלחמ רימעהל ,ומצעל הכוח האר ןכ
 ךלה .,תמאב ןאכ ויהש תוקלחמה תא ספת אלש ךחאמו ,םיפ
 תקולחמ וזיא אובתש רשפא"י אש | םינינעב תוקלחמ רימעהו
 איה ק'דרה לש ותנוכ .םהמ דהא אוה ןודנה ןינעהו | .םהילע
 הגשה םוש ול ןיא םדאה לש ולכש יולה תעד יפלש ,רמאל
 לש ותונקור תה אלא הזןיא .הולא םצעמ איהש ל כ
 ,יולהל סחימ קידרההש ,ישמ מ ןכות 5כמ הולא גשומ
 בושנ ףכית .וזכ "הלענ, הפקשהל עיגהל ,אוה לודג ףקותש .ובשחב
 תאזה תעטומה הפקשההש ,עגר חיננ םא םג לבא . תאוה הלאשהל
 קייררהל ול רשפא = ךאיה ,יולה לש ותעד איה וזש ,איה  הנוכנ
 יראתל תוקלחתהה תא לטבש ןוש א רה >אוה יולהש | ,חינהל
 האיצמב .הרוכבה תא סחימ ומצעב ק'ררה .הלועפה יראתו םצעה
 " אוה יולה ךכ ליבשבש רשפא וא . לורי בג ל תאזה הקפוסמה
 רשא | םישרפמה רמולכ ,"םה,ש ינפמ .לוריבג אלו ,ןושארה התע
 ,ונימאה,  ,ותער יפל .תוקיפסמ תויארב םהירבד תא רתס קידרה
 תקולחמהל עגונב :םגו  +"לןריבנ לצא םג  הזל םשוה  ואצמש
 < קידרה .'ךלה םצעה יראה לש םתלעמב יולהו .ייחב .ןיבש  המודמה
 ילבמ .לארשיב םיראתה תרות תאצרה ךותל סנכנש ינפמ ,העות
 הזה רקחמה לש ותוחתפתה רבר לע איהש לכ המדקה םוש
 ןונ .ורפפל תחל לרתשהש ,קידרה .תיב רעה היפוסוליפב
 היה המ ,הזמ לק גשומ ףא ארוקהל תחל חרמ אל ,יב רע
 יפוסוליפש העשב : ,תיברעה היפוסוליפב הנודנה הריקחה .בצמ
 לש ינשה ךרכב) הרוקה יבועב וסנכנו המבה !לע ועיפוה לארשי
 | .הנודנה .תוקלחתהה לש לופכה  הנבומ לע רברא ינמרגה ירפס
 .(ם א לכ ה תיפוסוליפב וז לש הנושארה התולגתה לגרל

 ,הזב שי תובישח וזיא ,תערל רשפא-יא ,ךומאה לכ דבלמו
 אלא םניאש םיראת ןיבו םיישעמ םייסחי םיראת ןיב קלחמ: יולהש
 םיראתה לכש ,אצמ םא וא ,ק"דרה תאצרה יפל ,דבלב םיוסחי
 קוליחה | ונתאצרה  יפל +הרבעה אלא םישמשמ םניא  םייבויחה
 אלא .םניאש םיראת ןיבו  םיישעמ | םייסהו םיראת ןיב .שדחה
 רשפא םינושארה תא קרש יגפמ ,אוה חרכומו בושח דבלב םייסחי
 ירה . ךכ אלמלא = , םינורחאה אלו  .יזיפטמה סחיה לע .רימעהל
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 שודחהל | עגונבו = .רבלב = ינוינה .רודח אלא וב ןיא הזה לדבהה
 םישמשמ םניא םייבויחח םיראתה לכ יולה תער יפלש ,המודמה
 השרופמה תמאה ךפה הוש ,ונתאצרהב וניאר רבכ ,הרבעה אלא
 םסוחיב םישמשמ | םייתוהמה םיראתה תמאבש ,ירזוכה רפסב
 אלא םישמשמ םניִא םדאהל םסוחיבש רועב ,יתמא שומש הולאל
 ,ודיב אבה ןמ םנרתמ תניחבב ,ומצעב קידרהו .. הרבעה
 לא ונחנא םיננובתמ םא | םלואו, = ;(809 'ע) ומצע ירבדל רתוס
 יתמאה ןבומב ,הולאל םסחיל | םיחרכומ = ונחנאש ,םיראתה
 ,גיהנמ ,הצור ,לוכי ,םכח ,יח :ומכ ,הרבעהה ןבומבו ירוקמה
 םיראת הזיא סחיל ונחנא םיחרכומש ירה  ..,"המודכו רדפמ
 ,שממ ונחנא םיחרכומ -- ןושארה ירוקמה םנבומב הולאל
 .ונלש  הולאה גשומ תא םיספאמו םילטכמ = ונא ,ןכ אל םאד
 תא, : ומצעב = ק"ררה רמוא (18% הרעה) םיאבומה וירבדל" הרעהב
 םיניבמ ונאש ןיב ,הולאל םחיל םיחרכומ ונחנא הלאה םיראתה
 סחיה ,הלועפה יראת תניחבב ,'ב ,בימב :זומרה .ןפואב םתוא
 ןיב  ,הרבעהה תומש תניחבב ,אופיא ,ןפוא לכב -- ,הלילשהו
 תועגוה ,תוישממ תולבגה תניחבכ (םתוא םיניבמ ונאש)
 הדומ = ןאכ * . "ותודחאב = םגופ וניאש :ןפואב לבא ,הולאל תמאב
 רבלמ | ,הולאל תמאב תועגונה ,"תוישממ תו לכגה, שיש  .קיידרה
 רתוס הזבו .'ב ,ב"מב םינודנה ,הרבעה םישמשמה םיראתה םתוא

 הוב יכ
 םצעה יראתמ הלאה םיראהה לש םמש תא הנשמ ק'דרהש
 תא לטבמ וניא "הולאל  תמאב תועגונה  תוישממ | תולכגה,ל
 ,וירבד תא .םג אוה רתוס) םיראתה םתוא לש םגשומ
 םיראתה לכ תא הפיקמ,  ,ונתאצרהב הינשה ,הנודנה .תוקלחתההש
 יולה לש .םישרופמה וירברש  ,הזב שינרמ ומצעב קירה . ('םלוכ
 ,הזב, + ףיסומו  ךלוה אוהו ,ומצע ירבד תא רותסל ותוא םיחירכמ
 תוחפה לכלש | ,לעאפ רדאק םלאע ייה אוה םהילאש ,רמולכ
 רפוסיש אוה ץוחנ ןומהה ןיב וינימאמ לש םנוימדב
 ,ינומימ םג .הדומ הזב -- הלועפהו תלוכיה ,המכחה ,םייחה יראתב
 ,הלאה < םירבדה = ."קאנ66 1, ן, | ,158  ,וימ" קרפ  ,א'ח .ניומ
 ןאכ  רבדמ יולה .ולאכ :יולה ירבד תא שרפל ,האָרנכ  ,םינווכמה
 רבדבש יפוסוליפה ןבומב אלו ןומהה לש םנוימר יפל םיראתה לע
 אוה המ יכ .ייולה לש םישרופמה וירבדל היולג הריתסב םידמוע
 תא ךכשל .ידכ אל םא ,"הרבעהה ךרד לע, הצילמה לש הנבומ
 .ןומהה לש ונוימד ןושלב רמולכ ,"םדא ינב ןושלכ, .רובדב ןזואה
 איה ןאכ הב שמשמ יולהש ,"תמאה ךרד לע, הצילמהש ירה
 םיימצע .םיראתל  תנווכמו ,הרבעהה ךרד לע שומשהל דוגנב
 ירבד יפל :ךכל סונא אוהש הממ .רתוי הדומ קירה ןאכ םגו)
 ןיע ,הרבעה .םישמשמה םיראתה ןמ אוה "יח, ראתה ומצע יולה
 ירפס לש ינשה ךרכב הארנ ינומימ תעדל ענונבו ,'ב ,בזמ
 ,(קיררה העט ותער שוריפב םגש ,רכזנה

 בושחה ! ושורח רמולכ ,יולה = לש לודגה  ףקותה ןכבו
 ינפב ןשעכ הלכו ךלוה ,םיראתה תוקלחתהב םיראתה רקחמב
 םיובדה לש םנבומ אוה המ יכ .."תמאה ךרד לע הודימ,ה
 ןיבש \ קוליחה . ,םנמא + 'םצעה יראת, אל םא ,"הקיקח תאפצ לא,
 רשא ירחא יולה תטישב רבועו ךלוה הלועפה יראתל םצעה יראת
 אוהש ,רבדה םעט אוה הזו ,םינושארה לע םינורחאה הא רימעה
 אופא רשפא עודי ןבומב . תחא המישנב ןאכ םתוא .הנומו 'ךלוה
 ידכ | ,ינולודותמ שומש קר הזה קוליחהב שמתשמ יולהש ,רמאל
 וילאש רבדה /תא > ירקע יונש הנשמ הזש דבלמ לבא . ולטבל
 שמתשמ וניא ש ,ערפמל לוטבל .ןווכמ אוה יכ ,קיררה ןוכתמ
 אוה .ונירבד .יפל = הזה :קוליחה לש ולוטב ןבומ אלה ,ללכ וב
 .,ןוכנ לע הולא גשומ :יריל ועיגהש - ,רבדה היה .ר ש פ א : ךוא | לוטבל :  ןווכמ ק"ררה = .ק"דרה תאַצרהְב ונבוממ ש ממ ךפהה

 .,הרבעהה ירא ת לע םיראתה לכ תא דימעהל ידכ ,קוליחה

 יפלש | דועב  ,הולא גשומה לש יבויחה ונכת תא לטבל רמולכ
 | ירו לע לטבו = ךלוה  ינולודותמ .שומש שמשמה קוליחה ונתעד
 םישמשמ םניאש | ,םיראתה לכ תא רימעהל ידכ ,ןורתפה
 הרבעה שומש םישמשמה הלאב וכ רבלב הרבעה שומש
 רתוי וא ,םצעה יראת לע ,(יפופוליפ רקחמ םוש ןאכ ןיא רבלב
 יבויחה ונכת אוה הז יכ --- "םכח, ידיחיה ימצעה ראהה לע ,קיודמ
 !יחצנה לכשה אוה הולא :הולא גשומה לש

 ותולדתשה םגו ק'דרה ירבדבש הלאה תוריתסה לכ
 התיה לארשי יפוסוליפ לש :.לודג  רתויה 4 םפקתש | ,תוארהל
 לש תוחרכומ תודלות אלא ןניא ,הולא גשומה לש ותונקורתה
 םא .םיראתה רקחמ לש יתמאה ונכת אוה המ ,הנבהה רסוה
 יזיפטמה | ,וינבומ ינשב חיה  רקחממ ךניע תא התא םילעמ
 ,םתוחתפתהב הלאה | רקחמה ינבומ ינש ןיבש סחיהו ,ירסומהו
 וירפסב יולסרבמ ןמטונ בקעי ברה םג והומכו) ק"דרהש םינינע
 םהמ אל ,ללכ םתוא האר אל (דואפ ןבאו לוריבג ,הידעס לע
 ,הלאה | םינינעה ןמ ךניע תא התא םילעמ םא --  ,םתצקמ אלו
 :אמלעב םירבד לוצלצ אלא וניא םיראתה רקחמ לכ ירה

 ,רחא ,יללכ ןינע  דוע  ריכזהל יואר  רומאה םע רשקבו
 ' הנבהה רטוח תרלות אלא הניא קידרה לש ותועט ןאכ םגו
 < יולהש הלאשה התוא איה יתנוכ | .יולה לש םיישארה ויתונויערב

 םג .שרופמה םש " ןינעב תישורפה ותאצרה ךותמ הילע .רברמ
 ,ק"ררה לש ונוימר תא הרומג השחכה םישיחכמ הלא יולה ירהד
 = .אוה תוצעדרבוא אל קיררה לבא .. םצעה יראתב הדומ וניא יולהש
 ןיא ולש "תיפוסוליפה,  םיראתה-תרותב םנמא 'םא : טושפ רבדה
  היא,ה הקלחב | םחיל אוה ריתמ אלה ,םצעה יראתב הדומ יולה

 הוה דחוימה ןמיסהו ,"דחוימ (ןויריטירק) ןמיס, הולאל "יפוסוליפ
 השוע, אוהש המ ידי לע עבטה ץורמ תא קיספמ הולאש ,אוה
 987,928,215,181 ,180 ,179 ,176 ,106 'ע ןיע) "תואלפנ

 הלטבל ונוכו וז תועטב וניניע תא ונתנ רבכ ונתאצרהב  .(רועו
 ,ירווכה רפסב תומוקמ המכו .המכ רוסי לע - ,וניארהש המ ידי לע
 ,הרמב הב אלא הולא לש יתוהמ ןמיס וניא "תואלפנ השוע, ראתהש
 תלוע פ תניחבב ,רמחל הרוצ תניתנ תניחבכ ותוא םוגישמ ונחנאש
 רחא אטבמ אלא וניא "תואלפנ השוע, = ראתהש ןפואב .האי רבה
 ,אופיא ,ךרוצה ןמ ןיא . "הרוצה-דוסי, וא ,"ארוב, ישרשה ראותהל
 ירבר תא ק"הרה קחוד ךאיה ,תוארהלו םירבדה יטרפל סנכיל
 הממ ,ש מ מ ךפ ה ה תא ןהב סינכהל ידכ ,תומוקמ המכב יולה
 סונא ובש ,רחא םוקמ ןאכב ריכזהל יואר לבא =. םהב ןוכ יולהש
 לש ישפחה ומוגרה יפל . ומצע ירבד תא רותסלו  רוזחל קיררה
 העשב םלואו, : תרמואו 'ב ,בימב יולה לש ותרעה הצרמ קידרה
 וא ,לארשי םע לכל הולא גשומה תא עידוהל הבשהמב התלעש

 אורבל לוכי םלועה ארובש ,תפומ יד םהב שיש ,םיסנב ךרוצ היה
 הקזחה םתנומאב תובאהש דועב , . . הצריש העש לכב השדח האירב
 ןאכ היהש ילבמ ,וגשומו הולא םש תא דימת גישהל ויה םילוכי
 לש וינמיס רשא ,םייולנ םיסנ ידי לע םתעד תא ררקל ךרוצ
 םילוכי ,  (188 --181 'ע) -"םרושא תא םהב ואצמי | גשומה ותוא
 ךותל ק וח ר ל רשפא"יא הלאה םירבדהש ,הז לע רתול ונחנא
 האצרהה יפ לעש ,ונמצעב עיגהל אוה יד .. ןפוא  םושב יולה .ירבד
 תושעל לוכי  הולאש | ,הזל תפומ תויהל ידכ םיפנה ואב תאזה
 ףאו ! םיסנה תורשפא לע תפומ שמשל אלא ואב אל םיסנה :םיסנ
 ונישה .תאז לכב לבא ,םיפנ ואר אל םלועמ תובאה = + תאז םנ
 ונמיס םא .: לואשל םוקמ שי ןאכ לבא ,ןוכנ לע הולא גשומ תא
 ,םהימימ םיסנ ואר אל  תוכאהו :,םיסנ תושעל אוה הולא לש רחוימה



 1 \ < םלועה <

 וניא קידרה ,תמאב + עבטה .ץורמ קספה םהימימ  וארש ילבמ

 הולא גשומ לש  וינמיספש ,ותארוהב ומצע ירבד רוהסל | ףיסומ |

 םרושא המה םיסנה םא : םיפנכ ןמאנ רתויה ור וש א תא אוה אצומ =

 יאדוב םמצע םינמיסה אלה ,( םיבכ םינמיסה םתוא לש

 ריעהל יואר ןאכ םגו | 'םיסנ"תישע, תלוז רחא ןינע הזיא המה

 הפפוה ןיעכ תמאב ונניגעב ק'ררה לש וירבד לכש ,הו לע
 ,(הלעמל ןיע ןמ ז רח אל

 ,ונתאצרהב וגרמאש המ ריכזהל יד ומצע  ןינעהל  עגונב

 רזוחו םיעטמ | יולהש .,ונינפלש הרעהב הז לע ונומר רבכ .רשאב

 תניחבב אלא םיבושח םניא םיסנהש ,תומוקמ המכב םיעטמו
 הרוצ ועיבטה ירי לע םיסנו תואלפנ תושעל לוכיה ,אוהש ,הי אר

 תדמש רחאמ | ,םלועה תא אורבל םג לוכי ,עודי רמחב :העורו

 חכ תא גישה םדא ,הרוצה תניתנ :ןהיתשב איה תחא הלועפה

 היאר דע היה אוהש ינפמ ,שרופמה םשב יולתה תאזה הלועפה |

 התיה הוח תאירב- םאה ,(רינ ,ב"מ דוחיב ייע) .תישארב השעמבי

 העש ול התיה םדאש אלא ,אלו אל %יעבטה ץורמה קספה
 הולא .רמחב הרוצ רצ תניחבב הולא תא גישהל רשוכה |

 ,שיאהש ידכ ,השאה | ,הנורחאה | ותאירבב ןיתמהל | ןוכתה
 ,תומדא ילע דבכנ רתויה ןימה לש ויצח
 . ןוכנ הולא נשומ ידיל הז ךותמ אוביו

 תועטמ  וכלהב .:ומצע ירבד תא רתופו ק"ררה רזוח : בושו
 רבלמ | ,הולא .לש רחא "ןמיס, רוע חינהל .אוה סונא .תועט לא

 -ץוחמ קיספמ, ,"תואלפנ השוע,) הלעמל ונרכזהש ןושארה ןמיסה

 ,168 'ע) "םלועה גיהנמ, : אוה הזה ףסונה שרחה ןמיסה .("עבטה <
 -- "עבטה ץורמ קיספמ,ו "םלועה גיהנמ, : לבא ,(188 ,1866 ,0
 גיהנמ, :דועו +הזמ. הז ךפיהה םניא הלאה םינמיסה םאה
 ."הלועפה יראת, לכ תא .ללוכה אטבמ אלא וניא "םלוע

 גשומ :ןיב .עבוק ק"דרהש ,סחיה תא םג ריכזנ הנורחאלו

 ,םיפופוליפה לש הולא גשומ, :'םיפוסוליפה לש ותואל יולה לש הולא <

 אטובמ ,םלועה תאירב השעמ ךותמ וילא ועיגהש

 תולועפל םיזמרמה םיאטבמ אלא  םיליכמ םניאש ,םיראת ידי לע

 ,(169--168 'ע) "הב םירושקה םיסחיהו האירבה

 יולה  םיעטמ | ארוב תניחבב הולא גשומ לע אקוד לבא

 ,ותוא | אוצמל םיאלנ םיפוסולפהש ,וניאר רשאכ ,םיעטמו רווחו

 םמצעמ ואצמו ,ואצמ עבטה לשומ רותב םיהלא גשומ תאש דועב -

 , ילבשה ןויעה יפ לע

 האירבב היאר דע היהי

 .תּונויצב

 תוררתסה רסיל וטילחה ןווהאה םרגנוקב ויהש םינויצה םיטנרוטסה

 וא הרפמ םוטנדוטכה תפסא - תוצראה לכבש םינויצ  םיטנרוטסל תחא תינויצ

 !פורפה הגופ וישכע .וז תורדתפהל הטרופמ | תיגכת רבחל ןיטשנרוא 'פורפל

 -תווחו תועצה ול איצמהל השקכב םיגויצה םיטגרוטסה תודוגא לכל ןוטשגרוא |

 רוציל הבשחמב הלעש | ,הרומאה תורדתסהה לש הביטו התוהמ רברב תעד |

 תינכת ןהיפ לע רבחל לכוו תוגוש תעד:תווחו תועצה ולכק ירחאו , התוא =

 + תחא

 :וטס ויה ש י מ ל הדחוימ  תינויצ תירב ושבע הרסונ הנוווב --
 תינויצה היצנגילטנואה תא החאל .תאזה תירבה .תרטמ :("ןטררעה עטלא,) .םוטנד =

 הדוכע םג דרוכעת תאזה תירבה םלואו , חורה ינונעל זכרמ  תריצי משל |

 הרובע :קיפסהל 8 רסות , .םיינע םיטנדוטס יריב ךומתת תושעמ
 ל

 תוישפחה תוינמואה לש םחיתויכז לע ןנת = ,םוינע םידוהיל
 ..המודכו

 ילעב  םידוהיה

 ! הזה רזוחה תא המסרפ ןלקב תימואלה ןרקה לש תוזכומה הגהנהה
 !הכוגה

 תושגרו ידוהו שיא לכ בל שרחתמ , הבונחה ימי , הלאה םימיה רכזל
 זוע , רעונ תונורכז , היחתל םימק םיחכשג תוגורכז , וכרקב םיררועתמ םימדרנ
 . שפחו

 *ןוק רשא שי --- הכונה תורג לש הזילעהו העונצה םתכהלש רואל
 כ , ונשגרהו , ונחכש רשא תא ונרכזו , ונשפנ יקמע ךותל רודחת המח רוא
 תאו בגשנה וגובעב רשא רהוזהו דוהה תא וניניע וארו , זנחנא לודג םע ינב
 .הלועה ונתיחת דחש

 תאו םמע תא ןבהא הככש ,םיבכמה יריפכל שפנו םד תברק ונשגוהו
 ןנוביואב ומחלנ | . ומחליו ומוקיו- -אושג ולבי אל ץראהו םעה ןובלע) ,םצרא
 .וחצניו---תיבמ  וגי דגובו  ץוחמ

 תכ וגל רפמנו זעה םחורמ ונילע לצאנו ןנבבל בחרי ,םתוא ונרכובו

 + היחתלו הלואגל הלורגה הפיאשהמו םמעל הלודגה םתבהאמ ץוצנו םחכמ
 :הלאב .וגדיתעל םכבל ונת !םיחא --- ריהזמה וגרבעל  ןורכזה ימיב

 ןרקה תא ,הלואגה-דפומ תא ורכז ,ימואל ןואג אלמתמ ירבע בל לכש ,םימיה

 | םוככמה:ץראב התלואג תא ונתמואל רישכהל תפאושה ,לארשיל תמיקה

 תלואגו םעה תלואג ,הלודגה הדועתה לא רשי םינווכמ תמיקה ןרקה ילעפמ

 : ,'ץראה

 |! תמיקה ןרקה תא ורכז

 ! איה תימואלה ןרקה תגהנה לש הסירדאה

 וי .[8% ₪000מ]101מנ01, 601 הן ג. ]\וג ה 33.-

 .קרמט 8 תימואלה ןרקה תפוקל ופפאנ רבעש עובשב ---

 רפיל :הדובעה תא ומצעל הקל רשא .,הירטסוא םינפ לש םינויצה דעו
 השלש דוע םימיקה לע ףיסוהל ךרוצ האר , תירבעה ןושלה דומלל םירועש
 םג שי הקל תחקל םיאבה ןיבו ,םהב ףתתשהל םיצורה םה םיבר יכ ,םירועש
 ןהל .שי  "לצרה  רודואיתו, "המידק, תויאמדקאה תודוגאה . םינמואו םילעופ
 רדפל התלע תוינויצה תחא ידיבו תירבעה הפשה  דומלל םידחוימ םירועש
 תדוגא הקיפסמ םירומה תא .  םיתב-ילעב תונב ןה :ןלובש ,תורענל םג 'םירועש
 ,"תירבעב תירבע , .לש ןז איה יהטישה ."היחתה, .םיאמדקאה

 .הָיְמּורְּב

 וסינכהש ,  היצאלפרטניאה = תלאשל = היפימוקב  הררבתנ ולסכב 'טב
 יפל .,התשעש | ,קוהל םידגגתמה םישעמה רבדב הכלממה-תמוד לא םינסיה
 . יקסניצשוי  רעגה לש ויחצור שופתל עגונב תיבויקה היצילופה , םהירבד
 ה תא לכקל עוצה אוהו ,ץ ול יארבוטקואה טטופרה היה הצרמה
 הלוקה חכ-אב 8 תא היפימוקה הלבק תועד 'ט דגנ ז"י לש בורב
 .ללכ ותעד תא הוח אל יקסנוראי תיגלופה

 םינותעה לכב םינבר ג"יו תואמ הנומש וסיפדה הו עובשב --
 רגנ תצרמנ האחמ | ,"היסור, יזויציפואה ןותעב םגו , היסורבש םייביסרגורפה
 + םדה-תלילע

 תחיצרי ר"ע היצלפרט יא תינש הבלממה-תמוד לא .הסנכוהש העשמ --
 טנמטרפדה .הז  ןינעל עגונב םינוטלשה ברקב  דחוימ זורז .הארנ , יקסניצשוי
 המכ "רע | ,שורדלו רוקחל בויקל ויחולש חלש היצילופל
 , יוארכ התבוח תא תימוקמה

 יבויקה רוטנרבוגה --
 רמוחה לכב ומצעב :ןייעל היה והשעמ תישארו ותיבל .בושל :רהמ ,היצלפ
 ,םישופחה יטרפ ך"ע ןינפל  רטסיימצילופה הצרהש רחאל ,  חצרה רבדב ףסאנש
 + גרוברטפל אצוו רמוחה לב תא ותא רומגרבוגה חקל ,הכ דע ושענש

 ףבית ףסאת יב , תיבויקה היצילופה לע הוצ :היצילופל טנמטרפרה --
 "ומשוהש , יקסניצשוי -לש 'ותחפשמ-ינבו .ריבורק "רבדב .תוצוחנה תועידיה תא

. 
 2% ו /

 בשסירפה םג לכק וזכ הדוקפ  .ורסאנ המ ךמס לע .,ררבתו ,רסאמב
 8% / , ו 7 \

 הוצילופה התשע

 ! -רטניאה | השגוהש העשב ךרדב היהש ,םריג



 הרבחה תפוקמ םואבגה |
 ל ,קומוגו םעט לכ ילב הזה פרפה לע רזגו  בו'צאמלוט אב , והנמלאל ישרח

 + םלועה < 6

 ויבורק תא .רסאמב ותעשב םש רשא , תולוקינה הדובולפהבש יקסניצשוו לש
 + רתויב םירושחה

 "בתכ תא ךורעל םהל ורפמ רשא | ,םירורוקורפ ינשש ,םירמוא --
 .ותמשא תא תוחיבומה תויאר רסוחמ רברה ןמ וקלתפה , פילייב רגנב המשאה
 דמעי םא . רבדה תא וילע לבקל הצרתהש ,רחא  רורוקורפ אצמנ  ףוס ףוס
 "ר"הועו :הקנילורוק רימידאלוו לודגה יסורה רפוסה ד"יבב ול ונעטי ,ןידל םילייב
 . בויקמ ןילוגרמו גרוברטפמ גרבנזורג םימסרופמה

 ,הטוהה לש תיאשחה הכישיב יכ , ונערוה .םימדוקה םירמוגה דחאב
 העצהה םג ררבתת ,םישרחה אבצב הרובעה יקוח רבדב  בורקב תויהל תדמועה
 שי. ,ןמאנ רוקממ םיעידומ התע .אבצב םיִדבוע ללכמ םירוהיה תא .איצוהל
 אלו  ,רומג דוגנ וז העצה דגנ התעד תא הוחת הלשממה יכ ,וילע ךומסל
 . הלועפל האיצוהל ןפוא םושב ןתת

 םא :הלשממה לש הקומינו המעט תא םג רסומ ןמאנ רוקמ ותוא

 בורקב ררחשל הלשממה ךרטצת ,אבצב הדובעה ןמ םידוהיה וורחתשו

 םיפורדאל םיליח יפלא תורשע םוקמבו , םירחאה רכנה<ימע תא םג וז הדוכעמ
 הצור וניאו עדוי וניא רכאה םלואו . םיסוו םירכ א אבצל אופוא ןחקלי

 ,ליחה-הנחמל ידוהיה איבמש ,רספהה ד'ע ול םירפפמש המ לכ תא תערל

 תלשמטה לע .ןבל .ףעזיו םירוהול הלשממה הגתנ היגליבירפ יכ ,ובלב בושחוו

 . םידוחיה םע הבימיהו )ל הערהש

 הסודואלו , סומידב : אצי , בוצאמלוט לרנגה ,הפ ירו א ריעה בוצנ

 םידוהיה ינינע להנמ ותרמשממ רסוה ףכית ,החורה התיה הידוהיל סגן

 ערהש ,בןצאמלוטב ראס קבד היהש , רוחש ידוהי ,ץישפיל , תינוריעה  המודב
 לע ישארה הנוממה םג ותרמשממ רטפג ,הבורמ הרמכ תודוהיה הלהקהל

 ךאלמה, הדוגאה תקלחמ אישנ , ןקיליפ תיאסידואה המודהב םידוהיהיינינע
 ווזענש הלא לכ םהיתורמשממ רחא רחא םידרטנו םיכלוה .םוו:םויו , "לאבומ
 + בו'צאמלוטב

 ןמ הכרה לטבו אובל דותעה רועה ביצנ ייכ , םיוקמ הסידוא ידוהי

 * הלחקל ןתיו ,תידוהיה הלהקל הבר הער ומרגש ,בוצאמליט לש תורוקפה
 .היתוסירה תא םמוקלו בושל תלופיה תא

 תונמה .רפוסה לש .ותנמלאל תלעות האיכה בו'צאמלוט לש ותרורו - -

 תצעומ הבצק ל"למר לש  ותריטפ רחאל ףכות ,  םוילבגיליל ל"מר לודגה
 טרפ .,ןורחאה ומוי דע הב רבע חונמהש , השודקה

 תצעומו , תאזה הרזגה תא בו'צאמלוט לש ינמזה ומוקמ אלממ למב וושבע

 ,שרוחל לבור םועברא לש סרפ ל"למר לש ותנמלאל הבצקו הרזח םואכגה

 יסכג תא םווחהל הדוקפ איצוה יבלפוניר טקיה  רוטנרבוגה
 הקבולב אפ ,איאבווול ,איא:זאמ לא  תורויעה יבשות םירוהוה
 תא .םירפכ אלא ןה תוריוע אל יכ םואתפ ןהילע רגנש ,הקב ונאב'או
 יבשות םידוהיהש , הזב רוטנרבוגה םועטמ םירוהיה יסכג תא םירחהל ןתְרָנקפ
 ,םודוהיה בצמ אוח ארוג ,ןבומכ ,  םתונמואב וקסע אל םירכזנה  תומוקמה
 + הרזגה םהילע הרזגנש

 לוחתה הנורחחאה תעב.םידוהיה םיטילקרפה ר'ע הלאש
 ,םורוהיה םיטילקרפה תלאשב הרתי תוצירחב לפטמ םיטפשמה ינינעל ןוירטסונומה
 לא הלאשב הנפ , בוקינשארק ,פ ,ג ,תיגרוברטפה םיטפשמה-תבשל לש ריבאה

 :םוטילקרפה"ינגס םידוהיה רפסמ תא ןל עירות יכ , םיעבשומה ר"הוע תצעומ
 ךורעל תבווחמ הגיא יכו הז ןינעב תועירי הל ןיא יִכ , הצעומה התנע הז לע
 ,לילגבש םועבשומה ד"הוע לכ .לא השירדב בוקונשארק הנפ 'זא , רבדב הטיקנא
 ר"הוע לש םהיתובושה .םלצא םידבועה םונגפה ר"ע תועידי ל: ואיצמי יב
 ואצמנ ה"פב ..םידוהסה םינגפה רפסמ תיצחממ רתוי  יכ , ררכתנ , לבקתנ רבכ
 .ר"וע .ינגפ 400  יגרוברטפה םיטפשמה"לילגב

 םוטפשמה יגונעל ןוורטסינימב החע םיכרוע ,ןמאנ רוקממ םיעירומש ומכ
 ,יו"ועל םונגס רותב םירוהי םוטסורוו תחקל םיטגצורפ לש המרוג תעבוקה ,קוח<תעצה
 םינגסהו םיטולקרפה םיבייח יהו 11 העצה י"פע . םיעבשומ ןיררוכרוע רותב םגו

 מ ןו י לג

 תאמ םידחוימ 'תוגוישר לבקל ,חמרונה .דוטי לע םתרשמל םיסנכנה = , םירוהיה
 ,םיטפשמה יגינעל .רטסינ ימה

 הטשפ הנווחאה תעב .הירגלניפ-ידוהי תאמ השהכה
 הכלממה>תמור ירבחמ םירחא לא ונפ הידנלנופ ידוהו יכ  ,םיגותעב העומשה
 העומשה תא "הימרוו = .בונ,ה ץופה דוחיב = . םהונינע לע וניגי יב ,  השקבב
 המודב הררבתנש העשב וז העומש לע רזח יקסנפורק םיימואלה גוהנמו תאזה
 + תידגלנופה 4 הלאשה

 העומשה תא סרופגניזלהבש הידנלניפ-ידוהי דעו שיחכה התע הנהו
 םוש לא ווכש השקבב 'הידנלניפ ידוהי ונפ אל םלועמ , תימשר השחכה תאזה
 םיירובצה  םינקסעה םע הידנלנופ ידוהי ישארל הצעומ םנמא התיה | . טמופיד
 םורמוא הודגלניפ ידוהי ןיא יכ , ררבתג הצעומ .התואב אקו ר/ לבא, גרוכרטפבש
 ,םהותויכז לע ןגו יכ ,השקבב טטופד םושל תונפל ללכ

5 
 .ץֶרָאְל-ץוחּב

 פילופירט ידוהיל פחיב םיקלטיאה לש םתוירוכא

 ןיאהש ,תוירזכאה:ישעמ רבד לע םוליהבמ  םיטרפ םיעירומ םילגנאה םינותעה

 ,םידוהיהל םג אלא ,םיאיברעהל קר אל םילופירטב םישוע םיקלט
 ! המחלמה תוכרעממ בתוב "םוינ=ולויד,ה לש ורפוס

 גהונה ונבו רוע ינע : םיינע םודוהי ינש ןחצרנ ךיא יתיאר יניעב,
 ששו םורשע ןב---ןכהו ,הנש םותשו םישש ןב היה ,ומש הידעס:ןד ,באה ,וב
 וממוקתה אל םידוהיה יכו ,םה םידוהי יכ ,וחיכוהו םשפנ לע וננחתה םה .םונש
 םיארפה םיקלטיאה םילייחה ! םתניחת התיה אושל לבא ,םיקלטיאה דגנכ .םל ,עמ

 םישק םוווגעב םתוא ותימה .כ"חאו !  םתא םימלשומ קר ,אל + געלב םהל ונע
 ותוא וכה :כ'חאו ןקזה ידוהיה לש וילגר תא ורבש הלח תב .דאמ דע :םורמו
 ו ."םהילגרל לפנ יב דע

 =וינבש םידוהיה ןיב .הקירמאב םיתיסמה דגנכ המחלמ ה
 רמע הזה .לוקלקה לע * , הריתי תוצירחכ םיבר םיתיפמ םודבוע הגאקושו קרוי
 םירועצ לש הרבה דסיו ,ומש אריפש  ,קרוי"וינבש םיימואלה  םידוהיה דחא
 יםיתיפמה .לש .ם'היב תא רקבט םידוהיה ידלי רעב בכעל :היהת התרטמש ,םורבע
 תשובלה םישונל םידוהי םיריעצ ינש  םודמוע םיתופמ לש דסומ לכ ינפל
 .רענב ושגפי יב , םשל ופנכו לבל םידוה'ה םירענה תא םיריהזמ םהו ,תדחוימ
 , וירוה ןועמ תבותכ תא ונממ םיחקול םה ,םיתיסמה לש פ"היב לא סנכנה
 םהיתורטמ תא ול ררבלו וילע עיפשהל םילדתשמו ויבא לא םיאב םה  כ"חאו
 תאוה תידוהיה הדוגאה תדבוע , םינותעה  ירבד יפל . םיתוסמה לש תויתמאה
 . הבורמ היגרנאב

 ריעב .םד:תלילע לש הרקמ ץ יג ל ק תופורפה ריעב הרק 1000 תנשב
 ו םימלעג םיחצור יריב חצרנש  ,רטניוו היסנמיגה .רימלת לש ופוג אצמנ תאזה

 יתד ךרוצל םידוהי י'ע השענ יכ ,לולעהל הזה חצרב ושמתשה םיימשיטגאהו
 בר ןמז ובשי םהינשו ,ונבו יול םירוהיה בצקח דגנכ דשחה זא רר)עתנ דוחיב
 םייקנ ןבהו באה יכ  ,ןידדתיב .תריקח י"ע ררבתנ כ"חא לבא .םירופאה-תיבב
 אל ,הנש הרשע-תחא הז ,םויה דע  םלוא .ישפהל ואצוהו ,המשא לכמ םה

 + םיחצורה תובקע ולגנ

 ,ותגמוא י"פע הפוא ןהחא שוא ץיבוטאק ריעב פפתנ רבעש עובשב הנהו
 הדוה רבכ אל הז יכ  ,רורוקורפהל וילע הרפס .השורגה ותשאש ,ומש :ךילוירב
 , ןעט ,הריקחל | והורימעהשכ .רטניוו רענה תחיצרב ףתתשה אוהש ,הינפל
 :תעל ,ןוע לכמ . אוה יקנ. תמאבו רוכש היהש העשב ויפמ םיהברה .וקרזנ יכ
 ליחתה ןיד:תיב ןוטלשו  ,ןוהטייב ריעבש  םירוסאה>תיבב ךיליירב םשוח התע
 , רבדב השירדו הרוקח חשוע

 ,םונאיורד  ,א .ךרועה
 0805 ה.ז.

 ,גרבדלונ ,5 ',  איצומה
 1187810מ5 ₪. 8. 7055515.

 גישה



 0 תישימח הנש ה בס !םווו |

 הסוד, 28-ע0 1108608, 1911 ₪ 9 4:8 5 א 11א ג, 11-66 12666100 1.

 - םימפ הרוש לכ רעב / תש : ו לע המיתחה תלבקתמ כ :ריחפה
 לע -:םיתעברא  תקלוחמ 1102 לה ה ל
 פוק 60 .ןושארה -- תנשכ ו "ו 1 6 |

 *'ק40 םירּומעה ראש לעו 0 : 0 ל
 .'ק 30הפירראה גונש דעב .(ומויקל תיששה הנשה) קנרפ]18 ,לארשי ץראב
 / קראמ 1 , 7 הינטרגב
 סתם 10 הגו םיימואלה תושירדהו םינינקה לע ןיגמ---הלואגהו 0 0 ה ןארק 18  הירגנוא:הירטסואב

 0 שמשמו ויתובשומ תוצרא לכב ירבעה םעה לש הנש יצחל הז ןובשהכו
 רו גןמ א תג .וניררושמו ונירפוס יבוט לכל עובק רודמ .הנש עברלו

 \ כ (.'פוק 12 .ןוילג ריחמ)

 תועוצקמ לכ תא ופיקי "םלועה,ב םיאבה םידימתה םיקרפה .תוצראה לכב ונמע  ינינע 3
 שגרתמהו השענה לכ \לע רוא וכפשי ,היחתה ץראבו תולגה תוצראב םיידוהיה םייחה =
 ,תיזכרמ הדוקנ .ונל תשמשמה ,תוארה תדוקנ התוא ךותמ לארשי יסלכוא ךוחב .תושעהל ₪.

 ץרא = ,ונתנומא -- םעה תיחת ,ונייח תכשח ךותב  ןוחטבו הנומאו הוקתו .הרוא תדוקנ
 - "םלועה,ב = תתל'לדתשנ ,וניניע דגנל .היחתה ןויער .תויהבו , ךלנ ןרואלו  ,ונכרד --- לארשי

 תיחתב =, וניררושמו  ונירפוס יבוט לש = תויתונמואה = םהיתוריצי תא 1918 תנש ךשמב שש '
 ונלש תיללכה היחתה לש בושח םרוגו לודג קלח םיאור ונא םייתונמא ןיכרע תריציבו :תורפסה 5 ,

 :"םלועה ב םיאבה :םידימתה םיקרפה -

 ,תורפסהו .תונותעה ןמ (ח ||: םידמועה םיגינעה לע ה הפצמה לע (א 4
 ,.הלוגה תוצרא לכמ םיבתכמ (ט | ,ןמזמ .תולאשב םירמאמ (ג 5 / : / . [קרפה, לע

 .היקרוטמו לארשי  ץראמ םיבתכמ (י | .עדמ ירמאמ ( בך

 הונויצב , ל"וחב ) היפורב] תויעובש תופקשה (אי \ ,תונויצה ינינע דיע םירמאמ (ד - |

 + .[ו"אבו /|/ * .[םינוטיליפו תומרד ,םיריש ,םירופס] הקיטסירטלב (ה .
 \ .:תויפרנוילביב תומישר (בי | .. תורפס ינינעב תוריקפו תרקב ירמאמ (ו בז

 ..תונמאבו תורפסב (גי / השענה לכ לע תוריק] תוריעבו םירעב (ו מ 1
 . תויתורפס תועידי (די |( . [םיתורייעו לארשי ירעב 1 : :

 !הירגנואב ,היצילגב ,הינמרגב .הילגנאב ,היקרוטב ,לארשי ץראב םיעובק םיטנדנופסרוק שי "םלועה.ל
 ו תר טנחב ! הוקרוטב ,לארשו ץראב םועובק םיטנדנופפרוק שו "םלועה,ל

 .רועו | הירגלוב .והילטיאב ,הקירימאב ו הניטנגראב  .הינימורב
 הרחב .הקירימאב ו הניטנגראב= .הינומורב

 < ומ (. 15, : הפירראה פ"ע .ןילרבב ."טלעוו עיד, | תכרעמ י"ַע "ם לו ע ה, לע םותחל רשפא ל'וחב

 |הלאה םימתוחה לכ  םהיתוצראל 'םלועה,, ינכוס ידי לעו 60]80018150 80. 8. 86086000מ ,,016 /1]6*

 עבר לכ תישארמ תלבקתמ המותחה .  תוקיורמה םהיתוסיררא תא הנליוב תכרעמהל  כ''ג עידוהל םישקבתמ

 . תלבקתמ המותחה ןיא םישדח השלשמ תוחפ ןמול .רבוטקואו .ילנו ,לירפא  ,ראונאי תלחתמ : ונויה ,הנש /

 :תופירדאה

 : הגהנהה ינינע .לכל + תברעמה .ינונע לבל

 6ההתמוה הע כמהה8 | 1 0 ה הז", תה ג. 17 סל הוסטל מהמאה

 .םטהמהה 1180000088 1802. 0 סה 6 :

 ₪0080010ם 11,, הטופת * צש 11ם0 11₪881( ה00), 4[ 116ז'ח ג. 0. יט ]התסומ ומס (ווגפ3₪0]9)

 או 18/2. 0 : 010008 0
 \רצפ 9 יי ו - ו, אונ = קי - ו
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 ג 7

 הללח = תינלופה "הלוקה, :הבלממהדתמורב היה .לודנ אלפ
 . הרברו--הרדנ רשא הקותשה .ררג תא .םואתפ

 העשב  ,ישימחה םויב היה "הליקה, ייפ תחיתפ לש הז.'אלפ
 ןומלש תניתנ רברב. הלשממה לש ההעצה רורבל  המודה העיגהש
 , העצה התואב היסימוקה הנקתש םינוקתהו .ןילופ ירעל ימצע

 ,ךירצ היה אל  "ךלהמה,  ,ןבומו .רורב ל היה הלחתמ 7"
 העצהה ,אמינ  אולמכ .וליפא השובכה והלסממ .תוטהל ,הרואכל | /
 םירקעה ינש הב שי ,תוימואלה תוירוקה רוסי לע הדמועה ,הפוג |

 -תמודל  .השגומה ,העצה לכל הידעלב רשפא-יא  ונימיבש ,םחה
 ,םתוא םיבלוע לכהש ,טילשה םעה ינב לע הנגה !הפלממה
 .םידוהיל -- םיבלועה - .ישארל ,יעברכ  .,הנוגה .הטועבו ,עוריִכ
 םהו ,םהל הירוק ןיד םיסור הש מח .םמצעל םה הָיְרּוק םיסורה

 התמורל :.דחא (יינפאלנ,)  חכדאב "הוחפה"לכל, םהלשמ םירחוב = *

 רפסמ לדגי הדמ ב ה ב-,םיפורה רפסמ לדניש הדמ בר ,ריעה
 םיליחתמ :ןאכ --- אלא ,םמצעל הירוק .םה .םג םידוהיה . םחכ-יאב
 אל םירחוב םה ,  ר'עב םיבשותה :בור  םה םידוהיה םא --- "אלא,ה "

 ,ריעב םיבשותח בור םניאש םידוהי 8 לכמ :\;. ןמ רחוי
 תויהל יאשר :וניא ידוהי ;םינפאלגה לכמ :[:8 ןמ .רתוי אל םירחוב -
 םוקמ | ןיא = (הברפוא) < ריעה:תוריקפב ;ונגס אלו רועה אישנ אל.
 ורכמש םוקמ לכ | .ןבומו = רורב לכה. .'וכו ,דחא ידוהיל אלא =
 ,םאתפ .רוהפל .הלוכי הניא הלשממה,  .'אלא, םהב :רמאנ' ,םידוהו =

 תלאש הרתפנ אלש ןמו לכ ,םירוהיל עגונה  טרפ :הזיא ,רי"רחאלכ
 . המכ הז לבוקמו .עודי .חפונה ,"הלוכ .םידוהיה

 ףרגה דמע .התוללכב העצהה לע תערההייולג וליחתה
 ןילופ ירע םנמא .םי א רבו מ קו אה לש םתער תא הלגו ןסגינב |

 םירוהיה תא | איצוהל רשפא- 0 ,ךכיפלו  ,םירוהי .ןהיבשוה בור
 םיבסהל | רשפא-יא לבא . ריעה ןוטלשב תופתתשה ללכמ ירמש

 .ָחּותַּפ סקְנָפ
 ,אכ :

 .ןויָלְבְו הָיְחְּפ 0

 הלאה םומיב החלשנ רשא |, הנטקה הערומה התוא תחנומ יניע רגל

 העונצ = תיוז"ןרקב \ סיפרטה לוחבה  תמשאב הספדגז םירבע םינוהע המפל |
 : הנושל וז אלה ,"הרופצה ל תוערומה"ןוילגבש =

 , תירבע הָלּומ וא  הָלומ שורד םונש - הנומש ןב דליל, |
 הצוחנ ,רמומ םג בוט .הב רבדמ] תירבעה הפשה /
 .'קסרורוגוב יקסנולופ + + יתסירדא . הבקסומב | 0

 גגושב הספדנ אל הינשה העדומהש קרו , הז ןיממ תחא העדומ דועו = = =
 ךיומב | האבוה | אלא ,  םינותעב תוספרנ תוערומש םוקמב , העונצ תיוז:ןרקב =
 אוה אלה ,ןיע .לכל הארגה םוקמב  ,ידוהי ןותע שארב םוברה תנקתל -
 לע | ,הפידןאב אצויה = ,'ןעגרֶטמ טוג, ידוהיה ןותעה זירכה רשא , העדומה =

 + פה םירמומ וכ ,תידוהיה המבה לע תירוהיב םיקחשמה ,םירוח\ םוטסוטרא השש
 בשווה ,יקסנולופ ושיאה ןתוא , תוטשפה תולכתב םימושפ םירברה , ןכבו

 רב די .רשא  ,ירפע  הרומ \ ןטקה ונבל שקבמו הבקסומב וא קסרורוגובב

 תא עדויה

 הבושיה"תובז

 הטלחה טילחה רככ :, הארגה יפכ ,הזה בוטה ידוה

 כ ל ו ו ל

 \ ,.אוה םעבש ל ןמ רחא יאָרּוב ,.אוה במ ידוהי יארובי , אקוה תורבע
 5 0 .העבל ::ןבלב הרָומג |

 ו 0 י - ,/ 7 ו אלה ₪

 םידוהיה ..רבד לבל םימואלה .רתי לש םנידכ םניד אהיש * ,הזל םג
 שיש ירה ,ןילופב הלכלכה .ייח תועוצקמ לכ תא טעמכ< ושבכ .רבכ
 םתושעלו, = ידמ .רֶתוי = חכ רוע םחל : ףיפוהל רבדב ,הלודג הנכס
 . תנבומו = הרורב וז השרה = ...,ןילופ  ירע לכב/םְָרומג .םיטילש
 -בוק'צונ . פש יקולבה, : תפלהמ * הלמ " וישכע .התשענ םנחל אל
 ..'ץיבקשירופ

 י"פעא = .תינלופה "הלוקה, .םשב ,העדומ רפמו  יקפברג אב
 הנקתש ,םינוקהה  ךחאל | .םג ,ורֶאשנ- הלשממה לש, התעצהבש
 ,םהב .תודוהל םילוכי םינלופה ןיאש ,םיטרפ הברה , היסימוקה

 ירעל .דוע רשפא-יאש םושמ ,העצהב "הלוקה, .ךומהה םוקמ לכמ
 םיטרפ וב שיש ,ימצע-ןוטלש | בוטו ,ימצע-ןוטלש ילב ןילופ
 ,שריפ אלו הזה םורעה ןוראה םתס .. םולכ-אלמ ,םינגוהמ םניאש
 .תנבומו הרורב וז המרע ., םינגוהמ .םניאש  םיטרפה -םה המ
 ןימכ .םירברה תא .שורדל = םינמוה ןמ .ןמזב ךרוצ | היחי = רשפא
 . ,םידוהיל .עגונב .תולבנההל םג הנוכה התיהש ,םשרפלו רמוח

 ..קיפסמ :רואב ןתנו = יי מו.א- לח = בופקרצ .ןוראבה - רמע
 םהיתויכז לע דימת ןינמ אוה יכ = ,ידוחיה ץיבולסינ השוע הפי,
 -ףוס ןיבי יב ,ץיבולסינ לא אב ינא השקבב ,םלואו ,םידוהיה לש
 ונחנא םיסחיתמ יכ  ,ונמלעה אל םלועמ : ונתפקשה חדוקנ .הא . ףופ
 לעכ םידוהיה לע םיטיבמ ונא .,הרומנ 'הלילש ךותמ םֶרוהיה . לא
 תשרפ לש :הזה עוריה ןויזחה תא ,ונייח ךותל הלגלגתנש ,הער
 םילוכי ונא ןיא ןפוא םושב לבא | ,ןובשחב םיאיבמ = ונא ונויח
 םעטמו .םידוהיה לש םהיתויכז- תא .לידגהל | ,הערה תא תוברהל
 .םינבומו םירורב םירבד .. . "העצהל םינלופה םג םימיכסמ ומצע הז
 תיבְּבְו וירוה תיבב ,ותנקו דעו .ותורלימש ,עבש םהא רבדמ ךכ
 עיבשהל אלא םלועבש םהלה לכ ארבנ אלש " ,והודמל :,וירומ
 וירוה תיבב ,ותנקז דעו .ותורלימש ,עבש םדא .רברמ ךכ ; ותוא
 ןפ .לע יכ ,  בוואהו רצה .אוה .ידוהיהש ,והודמל = ,וירומ  תיבבו
 .הדועסב ףתתשהל אוה ,םג הצור

 רמאנש המב קפתפהל .הלוכי . התיה הלוקה,ש  ,המודמכ
 ,טאלוב = ,בוקינלסמ ,ץייבולסינ . לש םהימואנ תא הבלב לטבלו
 לכש , "הלוקה, הערי .עודי ןה + םידוהיה תוכזב ורבדש | ,ןיקפצש |

 היחתה תא התחת סינכהלו ,/הב ךורכה , ןשיה לכ ,תאו תןלגה תא ותופס
 וא תבקסומב בשול  ותומכ ידוהול ןל רשפא ..הב ךורכה ,שדחה לכ תאו
 ול רשפאש אלא רוע אלו . תירבע אקור ןטקה וגב םע רברלו קסדודוגובב

 יקוח לכ יפ:לע ונב תא ךנחלו בופ ידוהו וימי לכ תויהל ידוהיה ותואל
 ושְרשנש ,  תומודקה .תוערה ןתוא לכמ ישפח תויהל הו םע  רחיו --- היחתה
 לועה ותוא לכ ומכש לעמ רענלו ,הנש םיפלא ךשמב שפטה סעה בלב
 ךותל רמומ .סינכתל ול רשפא ., הנש םיפלא ךשמב שפטה םעה אשנש ,השקה
 ,ןטקה ונב תא ול ךנתו א ו ה ו היחתה תווצמ תא ול םייקי א 1 ה ש , ותיב

 םעט ומעט אל רשא ,םינושארה םירבעה למס --- רוהטו שורק ירבע והשעיו
 -ןושלב :ורבדו | יניסירה לע ורמע רשאו * , םיאגו םישפח ויה רשאו , תולג
 < שרוקה

 ןטק רבדל ובל 'חא | םושו  םגמאה | םירבעה יהלא לא ? רמומ ירוחי
 לכמו  תולגה  ןובקרמ ולוכ .ררחתשנ רככש , ונרור"ןב ידוהי הזכ ךרעי לקו
 תבורעת לכמ * יקנו רוהטו ושפח ורבעש ,םתא םירובס יכו ? וב ךורכה , ןשיה
 אהת אלו ?םהמ קוחר ובלש , הנומאו תר ינינעל סופורטיפא ומצע תא השעי
 , עסונְןכוס  תרועתכ ,ותיבל .תוקוגית"רמלמ .ותוא ול איביש .,תרמחה"תדועת
 תא םובירקמה , םירבעה תחפשמ אהת אלו 3 הבקפומפ הבישיל הפי איה ףאש
 ,הז | תילקירר חגודמ | , תפרצ תגידמכ ,.י ר ב ע ה םהידלו ךונח דעב םשפג
 אלה | ,םלוע לש  ונובר הכולמת לעמ תדה תא הלודבה .איה ףאש
 ! תוטשפה תילכחפ םה םוטושפ וללה םירבדה

 , םונופעה תוערומ ןיפ העדומ . בוש ארקנ רשאכ , םידחא םימו . רובעבו

 9 : וקרפש
 + ןוגה ןזח | ,םירותיה ל ו הכקסומב יכ , בוחב .חיהי ו



 ,תולבגהה .ןמש :, ערפמל .םהילאמםילטב םידוהיה תבוטל םירבדה
 המו . תחא וליפא ערגת אל ,הלשממה תעצהב םידוהיה ולבגוהש
 לש ותמרעב קפתסהל הלוקה התיה .הלוכיש < ;המוחמכ  +דוע הל
 ןימאי רשא ,דוע שיא = ןיא = ,םידוהיה = ,ונברקב םנמא . וקסברג
 ,םמצע םה לבא .הלאה םימורעה טינודאה ירבדב דחא ענר וליפא
 :לכ קרס ורסמ רשא .םתעדומב .ריאשהל םהל היה יואר אל םאה
 הכירצ .אהת העשה םא , תודחוימ תונוכ וב םונכהל .ידכ  ,אוהש
 לע םיקרפל םהל תדרוי .ןיידע .קוחצ-תב \ הלאה םינודאה  ןה %ךכל
 םאתפ ותמ הנהו ,םמולחב םה :םיאור וכ  ,הניש .יעגרב םהיתותפש
 תא רכעל רימת  םכרד הוש  ,םירוראה .םינויצהו ."םיקווטילה, .לכ
 הבושתב ורזח ןילופ :ידוהי לכו ,םכות לא הסיסת קורזלו תובבלה
 ינפל .ךרב * םיערוכ \ םהו  :,"םהילעב,ל םינמאנ = ,"םינמאנ, רשענו
 יתיטבאילש,ה ןזואהש , תאזה הרישהו .."תיפידהמ,  םירשו" םילעבה
 המכ ,איה המיענ המכ  ,תורודו  תופוקה  ךשמב :התוא . העמש
 לש 'ותורבעלו ותולפשל תובערה = ,םיניעה תא .האלממ .אוה .קוחש
 ויתודג לכ לע אלמה ,בלה ךות לא תכסונ .איה חשוא המכ ,ירוהיה
 , ינלופ .ורצוו .ותוא השע אלש ;םדא לכל ווב

 הללחו  החורב .לושמל .םעפה יהלוק,ה הלכי אל תאז לכבו
 היצרל קד ארקו המבה לע הלע יקסנוראי , הרבדו הרדנ תא

 הדומ לכ םיילמרופ םימעט ךוהמ אלא :רמאל ,"הלוק,ה םעטמ = =
 איה .תעדויש םושמ אל ,םידוהיל תושענה תולבגהב "הלוק,ה איה <

 םושמ אלא | ,וללה תולבגהה לע .רתות אל הלשממהש ,ערפמל =
 ,םיעדויו םיריכמ ונאש, םושמ ,ןהב הצור ,המצע "הלוק,ה  ,איהש

 = .םירוהיל תולבגה ילב ןילופ ירעב ימצע-ןוטלש הזה ןמוב עובקל יב +"
 םידיהיה תא םישגונ .היסורב .'תואיצמב ראותי אל .רשא ,רבד והז
 םוש .הנייהת - אל "ןילופב םאו . תורזג: ינימ לכ םהילע \"םירזוגו
 תלאש,ו ,םידוהי ןילופ ץרא לכ אלמת ירה .,ןהב תוגהונ תולבגה |

 חכ תא הלישכמ אהת איה השק וישכע םנש * ,ונלצא .םידוהיה <
 , "ירמגל לבסה ּ

 ,תרחא העצהב .הכלממה>תמוד | הנד ' םויה : ותוא = תרחממו
 תולאשמ רתוי  םינלופל םנו ןילופ .הוכלמל הכרע לורג עודי ןבומבש
 ימלוחה לבחה תא ןילופ לעמ רירפהל העצהה יהוז-- ,ימצעה ןומלשה
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 - -םיאבה .ךותב :פרוקנוקה לא .אובל םירמומל םג/םיריתמ םהו , ברע 'ולוקו :האנ |
 טחוש סג קסדורוגובו  הכקפומ ידוהי םהל- ושקביו סוקי זאו .דוע אלפתנ "אל | <

 | םורמומה | תחפשמ \ ברקב םהל | ואצמיו ושקבי זאו , ם\רטומח :ברקב קרוכ
 +רמיאו = םוגורתאהרכומ| = םג = , העיקתילעבו האירק.לעב םג , הלדגו תבלנהה | =

 תוקמב | תלגטמ "השאו ןלב /םג ' ,שודקהארוקו תוינשמ=דמול םג :, םילחת

 .םיושעה תאמב לארשי גהנמכ לכה -- הרשכ

 יכ  ,םהילע .םיזירכמו ונלצא םתוא םיבבוחש , םידוהיה םיטסיטראהו
 ושעיו 'םה ףא מוקי --- , תירוהיה תונמאה לגר תא :ונינפל תאשל םודיתע םה

 ,הרמהה:תודועת תא ךרוצה תעשב םמצעל וניכיו םהירבח תשש השעמב 2

 ה:קסומב םירומג ןיריח:ינככ ורבעי זאו ,יהוהי אוה רשאב ידוהי לבל תוצוחנה <>

 ,תידוהיה .המיכה .יכבוח , חויבזה:ילעב םידוהיה ינפל םש ודקריו \ , גרוברטפבו

 עלעטניפ,ה תא םבלב | םש ןתיצוו ,"ךעלעקבאב עפייה, םהינפל םש ורמזיו

 ..,תידוהיה תוקיתמה לדוגמ כהלנה להקה םע דחיב ועוניו .,'דוי

 רימהל .םודוהוח .םירפוסה .לש םתעש םג ., םשה הצרי .םא ' עוגת זאו

 םיאורק וללה ם'כולעה  םירפוסה םג  ףוס:לב:ףופ אלה ,,םתר תא תצק
 תא  טעמ . ףיקזל םייואר ₪ה .ףאו , היתתה . תוצמב םיבויח םה ףא) ,םודוהי

 נובו , הדבכה .השוריה לכס תא סמבש .לעמ טעמ .רענלו הפופכה םתמוק >

 םדאדונב םירמוא םא "! תוטשפה תולכתב םיטושפ םיובדה אלה ,םלוע לש
 םא + דופיה דע ותא םירעבמו םורמוע פה ורה -- תולגה תא םהותבמ רעבל
 םהל סירחוב םה יו -- םהותב = לא .הותתה ' תא .איבהל םדא"ונב םירמוא

 לכ המיגפ ל חב יאש / הרדחב הלולכ . המלש  היח

 הזה שדחה ךלפב תוושהלו  ,ךחוימ .ךלפ -רותב היסורל .ורבחלו
 ,'םהינשל תולבגה עובקל ,רמולכ .,םירוהיהו .םינלופה 'תויכז, .תא
 5בקו תאוה העצהה דגנכ ןעט .םינלופה םיטטופרה רחא ,השמיר
 , *  ;םיימואלה . םישועש > ,היצטינאל .תעמשנ איהש ,הלשממה לע
 | :קואב זיייב ןתונש ,טספינאמה תורוסיל תודגנתמה ,תועצה העיצמו
 / 5 מ ת א, : השמירל הבושה * ריזחהו ינולבי ןומגהה אצי , רבומ
 "| /םידוהיל תתל ןיאש * ,ינינפל העדומ תינלופה "הלוק,ה ןאכ הרפמ
 וי לש טספינאמב :.םואתפ .הרכמ ם ו י ה קרו .,רומג תויכז"יווש
 * .,םינלופה םימיכסמ:הזל--םירחא לע םלוע תא ליטהל . רבוטקואב
 +. "הלילחו סח--םהב שיא עני .יכ לבא

 תעשב  ,ישימחה םויב  ,ערפמל "הלוק,ה הערי אל = יכו
 . ?יששה םויב ,רחמ הל .ובישי ךכ יכ  ,םידוהיל תולבגה :'תעיבק
 *הלוק,ה :החתפ .אופיא הז המל +םינלופל תולכגה תעיבק .תעשב
 8 ,הפירצו .הלוכי = ההיהש  ,העשב אקוד  הרבדו היפ תא
 ? הרומג הקיתשב  קפתסהל

 ,הארנכ \, תחא - הבושת קר .בישהל | רשפא וז \ הלאש 0
 /* /.ופב תרבוע .עבטמ התשענ היולגה תומשיטנאהש ,"הלוק,ה תעדוי
 ' "הליחתה ,תישילשה המודה לש | הימי תולכ םע | ,וישכעו ,ןיל
 רע ,תוארל ול ןיעש ימ לכ הארי : היפהרפב היתועמ תא הצרמ
 | < ,"תרבוע עבטמ, :התואב וז הרישע המכ

 < 8 | םא וכ = ,ןורכזל קר .אל רברה תא םושהנ ,םידוהיה , ונחנא
 : .םיטטופרל | רפומ = ףיטה - ןמדירפ ונלש -טטופדה | .השעמל םג
 :-תמורל .רחבל :ןילופ ידוהיל .ונתנ אל .םינלופהש ןויכמש ,םינלופה
 :,ןתונ .ןירה = היה = , םהינינע .לע ןגהל םהלשמ םיטמופד הכלממה
 :"תומימת :>.,םינלופה  םיטטופרה = ,םה ונני םידוהיה  ינינע לעש
 :לא הב = רָבְדל רחבנ וז ןושל אל ,אל , ןמדירפ 'ה  יפמ- הקרזנ
 "יתעשב השמיד | רפד הבש "1  ,תרחא ןושל םא יכ ,"הלוק,ה
 ,ונל םישוע .םהא רשא ,לודנה לועה, .:םינלופל. תולבגה .תעיבק
 ונמצע = תרכה \ תאו :ונלש ימואלה שגרה תא .לודג ןובלע ,בילעמ
 ןיב  םירוכ .םתא רשא = ,םוהתה | הא רתוי דוע  ביחרהל .דיתעו
 רפסמ .יכ = ,וחכשת לא ףופ .ףוס = ,ילארשי םע ןיבו, ינלופה םעה

 :יבו = .יצחו .ןויליממ רתויל דע  עיגמ ןילופב םידוהיה אל = ןיידע

 |  רבדמו .קפרורוגובב פשווה +, םוט .יהוהי לכז , םה םיטושפ םירברה אלה

 : . .,.סניבי .;ןטקה ונכ םע תורבע
 ה לח 10076 וה וחי יש;

 , םיגושמה . םירוהיח םחוא לכל רמאנו .ונחנא םוקנ- ילוא וא
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 :?/םיריתמח

 | 0 תותתה חורב םינטקה|  םהינב תא  ךנחלו  םהיתב לא אוכל | םירמומל
 :היבוברע \ יכ = ,ללכ םיטושפ = םגוא הלא ומכ ! םירבר | יכ | , תירכעה
 , אל זגומ :וניאשב  ןומ .תבכרהו  ןימוחתה לכ. שוטשטו . .תאזכ | הארונ
 + תסרוסמו  הנושמ = הוחת יב, ,םעל > ונתויה = םוומ וגייחב | רוע ןארנ
 םייקנה .לכ בלכ העוז ררועמה = ,ןוילכז .בקר חיר , הנמיה ףדונ עָה חיר = תאזכ
 5 םיבשויה .םהה םיבוטה םידוהיה ינזאב זירכנו םוקנ ילוא . ? םתושפנב

 נא תאזה |םעפמ יכ , תורבעה הפשה תיחתל םיתרוטו הכקפומבו קסרורוגוכב

 0 " ,םונטקה םהיף\לי םע .תירבע .רבד יל ב ל םחל םיריתמו ונלשמ םהל םיִרְתומ

 ורוחו .לכ תאמ. תשרוד האזה הערה תעה המ ,, וניכיו טעמ ומכחיש רבלבו

 ידיב\ \הרמה*תרועת יב. ,םהל ראכנו םהילא אוכנ ילוא ? ומעל ןמאנו בוט
 ומצעל | קיפסהש = ) רמלמו = , עסונ:ןכוס 4 תרועתכ הניא הסנרפ-שקבמ  ורוחי
 ו תא םג םוגטקה םהודלי יניעב | תוזבחל ריתע ,.תאְזְכ הדועת
 % | הרותה לכ תא  םגְו ,םהלש | האלפנה תוחתה תא פג ,םתנקתל םירקושה

 רוזזנ ולא + . , ? םישוחה לכ לובלב ידכ דע .םתוא םיטיעלמ םהש , תירבעה
 יכ .:תחאו םימעפ האמ 'גלצא הנשנו רמאנ רבכש ,הז תא הל עימשנו

 דרב .ןימ אלא ,  םופונאה ןמ :פונא וגיאו .ומע .ןברק וגיא .וננמזכ רמומ ידוהו
 םיפוחסהו \ םייוודח ויחא ברקב בשי םונשו םומי רשא , בב בלה:הרְו ארי :,ןטק ישג
 ,\ .םהייח-תרגא תא עסש םעצו םכאב, תא ערוו ל תאו 0 תא הארו



 א ןוולכה לא םיברקתמו םיכלוה :ןנא וא , היחתה לא <
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 המ 'הל :םנ עראיש ,תינקירמאה. תודהיה = ,הארנכ . .הריתע תא .,תרבועה םכעבטמ - -תא  םיצרמ . םתא  ,ירמגל - ונחכ םת
 תרכה ךותמ אל  .התולג תוגש יפלא ךשמב הלוכ 'תודהיל עריאש = לעמו .םכילעמ .ולדכי .,רבדה אופיא בוט - ,קושב :,םכתומשוטנא
 התורחאו המצע :תוחכ .הל .ולָגַי הערה  תלכה ךותמ םא .יכ הבוטה  .םכירסהל ןוודע .םיכתמה ,ונבהקבש בלהדיכרו םילשחנה .לב םכלהק \

 ,.הרז תוברתל םיבר תאיצי םע םג התוללכב הלטב .הניאש ,תימינפה .םהמעו ,הלא םג .םכילעמ .ולדבי .--- ..םכיגפב םשאה תא םיניכרמו

 תא : רוזחמ היה המ +:וארתו :ונתולנ ימי ירבה רפס .לעמ ושרד ..ונתמחלמ תא. םחלנ דחי
 חירכמ. היה = המ + תימינפה .התודחא .חרכהל .,התומצעל .הלוגה .

 רבדב וקדקרת םא ןה . הרצה תשגרה + היתוחכ תא סיגל התוא

 ,דנמצע לע :ונתוא : ר'מעמה .,רבה  רכנב ונל .ןיא ללכב :יכ,םתיארו | ו
 הז שגרו .ונלרוג .חלע הפי אל :יכ - ,קיצמה .,ררוטה .שגרה אלא ,חמוצעה | העונתה לע  תועידי .תואב -וז .רחא:-וז .תופוכת < ;

 וב ,ונמצע לע האבה ,הרצ תעשב קר א5 .רומגה ויולג ידיל אב םג 'יע) "םיטרופספה  תלאש, יפגרל הקירמא ידוהי .ברקב המקש

 םייובש ןוידפ .קוחר וא בורק חא 5ע האבה ,הרצ תעשב םג םא .תונוש תובשחמ הושחור ונבלבו ,(יהקירמאמ -םיבתכמ, ןלהל

 םושמ םנ םא יכ ,םירפנ םייובשהש םושמ קר אל תווצמבש הלודגה איה ,סבניפסב ונילע המוד . איה .ןיירעש ,תינקירמאה תוחהיה

 חכם ה ל הפיסומו םיי ר ו 5. ל שדח בל תתארוב תורפל תוצמאתההש [וילימ ינשל בורק . ,תינקירמאה . תודהיה = +השונ ,הכהר ןמיהל

 רשא ,המוצעה העונתה .םא ,הלאשה תא ונחנא \ םיחינמ םירובצ םא יב ,םיבבש .םיבבש אל .השדחה .הצראב .הזחאנ . ;שפנ

 "םימרופפפה : תלאש, תא תמאב .רותפת ;הקירמא ידוהי ומיקה = הזה .שדחה ונזכרמ לש . ותריצי תלחהמ :תרמוא תאז , םירובצ
 הררוע רשא ."םיטרופפפה .תלאש,ש ,קפס לכ ןוא לבא ,אל וא ,התומלשב טעמכ  הדחוימה : םתוימצע "תא : םתא -ןירָצוי :ואיבה

 ,םה5  הלודג תלעוה .יאיבת ,הקירמא :ידוהי ברקב המוצע העונת = ואצוש  תומוקמב .םתוא השע רשא .,ימינפה -קבדה .ותוא. לכ טעמב = =
 תוחכה דוחא: ידיל .םנ איבמ .תוחכה םויג .םמצע הקירמא ידוהיל ץראב ,ןאכש ,ןתונ ןידה היהו .,דחא ףוג .,תחא :הביטח- השמ

 וניא בוש : ,גיתוחכ תא ריבמ םדאש ןויכו , תוחכה תרכה ידול םגו רתומ :הכב דעו םא ,םדאל םיקדוב ןיאש .ץראב , רומגה .שפוחה : =
5 
 םהילע חקפמ אוה אלא  ,חור לכל  םרופמ | וניאו םהב לזלומ --- ,וחףכ לע ותומד תא טעמוש , וילע םירזוג ןיאו ,םחל עובשל אוה
 ,ומצעל םרמושו | םיקוחרה  ,ונל .םנמאו ..וכותמ .לדגו חכ ףיפומ-הז :ףונ .אהי .ןאכש

 וורוד ףוגכ .:תונקירמאה - לארשי . תסנכ ;תמאב = .תיארנ .,השעמה ...םוקממ
 סוניִקוא םיל..רבעמ .תואב .תועידי .ןמזל  ןמזמ לבא ..חבזלדג -,אירב
 0 היתוחיכ לודגש ,תורפסמ תועידיח ןתוא. ,ונחור ןוזח תא..תורתוסו
 היבשבו הרצב םינותנה - ,לארשי  תיב לכ. וניחא-.ורשבהי ,י/ר פ.ם מ ה הלּודגל ..ללכ .םיאתמ - וניא -תינקירמאה תודהה. לש
 םירהוש = הולשו םולש : תודפהו הלואגה :ץראל  םהיניע םיאשונו = רשא ,הקומע םוהת תושענ .,ונבל בא .ןיב תולידבמה :םינש .םירשעש
 9 . םלועה דעו הזועמ םילשוריב :תוברתל  הקירמאב :םיאצוי | תונבו .םינב :בורש .,רבעמ  הָל..ןיא
 רשא השוהקה םידרפסה תדע, התיה :רתוי וא שלש םינש < הרצ  הניפ .וליפא .םבלב םיריאשמ :.םניאו = ,םירז םינינעל = ,הרז
 ןוכנ .,וא -15,  ןיא העור רשא ןאצכ הממושו הבוזע שרוקה ריעב =  תקנוי תָינחורה התפנרפ .תאש .,םייהוהי םינינעל , תידוהי תוברהל

 ,ליזינפ .ויעורל רפסמ :ןיא--רשא-  ןאצכ:הממושו = הבוזע = ,רתוי  .,הל- הצוחמ אלא ,םינפבמ אל .,הפותמ..אל תינקירמאה ..תודהיה
 ןיא--,ורילאו ,יבתנע. ,רצוקלא .,יזנכשא ;ריאמ: ,רשילא ,וטיטב  ,'וכו .יוכו . ,הנש  הנש הל םיפסותנש..,םישדחה םיטנרגימאה .תובברמ

 ,רצק ,"ןוצר יהי, ךותמ יאשחב םירכזנה ,הלעמ .יכאלמ תומש ולא %הכרה הטונ אופיא ןכיהל

 תכלוהה |, תירוהיה הרויעה = תנומת.--- םיולשהו םיקוחרה םימיה ןמ הולשו = תואלת , םייונעו  תופירר - הגופס  הלוכש , םינש .יפלא תב הרגא ,.האלפנה

 ויה .קחרהו ץחלה | ,הלֶאמ םיבוט ויה אל םהה םימיה , וישכע תלרלדתמו = רמע אל .ןכדיפ"לע"ףאו :-- ., םשהחשוריקו בלדץמוא ,.הרובגו .ןוחטב , סיעגפו

 אלו ץראב .תבלהתמ הוחתה' רוע התיה אל םהה םימיכ קרו -- זא סג םילודג | תא  ,ומע תאו ויהלא תא רכמו תולילה דחאב תאצל בנגההו זברקב, ןבל
 םידוהיה  זא ויה  םיולשו = םימומת |. תירבע רכדל תוקוגיתה תא דוע ורמל = ילוא  ...הענצב לכק רשא , תשוחנ.תוטורפ דעב ויחא .דוככו .ומא תאז ויבא
 םיהלא סע .,םהיהלא םע םיולשו םשפנב םימימת ,.הריעב םיבשויה ,םיינעה | םבבל םטמיט רשא , םישנאה ינזא לע עימשנ ח ל איה םיטושפה .םירבדה' !תא

 : םברקב ןכושה , יח ... ? לפרע"תיבוברעב םהינפל םישמשמ * ןוילכהו - היתתהו 'םחמ .סקעתנו

 תדומ | 'אוהו ,דחא רמומ יחוהי הנטקה חרויעה ךותב זא אצמנו המיכה לע ונינפל = םילעמה , םידוהיה םוטסיטראה לא אובנ ילוא וא

 הלא .תרבחמ קחרתמו תוקוחרה תונפה תחאב רדובתמ ,.להקה ןמ הדונמו תורקוח , רבנעה תונומת תא וננורכזב םיררועמו תידוהיה החפשמה ייח תא

 + םינפל ויתא ויהש | קרו -- םחל לותמ לכה ,םהל רתומ לכה יב , הלא םדאהינבל ראכנו ,ונל |

 לכ ודרחו --- הרועה ךותב רוכעל | רדוכה רמומה  הרקמ הק יב לזלז  רשא | ,שיאל תידוהיה המיבה לע .לגרה.תסירד תתל :דחא רב אל

 + תצלפמה ינפמ .טואבתתמב ,םהיתומא ירחאמ אכחתהל ורהמו ןוינפמ תוקוניהה = , םדא-ינב יכ , ונובוו ועמשי ילוא ..%רתסב הללחו  "תידוהיה .הדוקנה, דובב

 תועבצאב | וילע | וארתו = תונולחה ןמ וולע וציצהו םינקזה םג וינפמ ושערנו * ודובכב | םיבייח - ן וימינ תא םיעועזמו  סעה בל לא המיכה לעמ .םירברמה

 ; ךלוה רמומה הנה : רמאל , ןקוזמ תורעור +ול שודקה לכבו

 ינפכ = , ןונפ ומכרכתנו ,,וב .תונותנה , תובר)ו םיניעהב רמומה שיגרהו -  חלַכ הלדג ונויחב היבוברעהו ונב הצבר רבכ םיחלא-תללק רשפא וא

 ,םודוהיה .ינועמ םלעתהל זפחנו וירעצ תא רהמו , הריבע-רבדב ספתנש שיא םיכרדב לפרעב | םיעות ונאו  ,ונבלמ רשי  םדא:שגר לטונ יב רע ,ךג

 + הפרתה םוקממ חרוכו זפחנכ | נא  םועטופ/ םא , תעד .ילבמ , קחרל המ ברקל \ המ ןיבה ילבמ | תולקלקע
 ; ושארב ל ודנו וירחא לטיבה) עגר ןקמזופ תא תונקזה םישנה וחכשו

 יי. י!תחא העשב .ומלוע רבאו וייח תא חפקש , הזל ול יוא -- 5

 ו .
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 0 יףשא שי , ךבוכס םוצבורחי) , דב ןה לרעה הנושמה :הובוברעה ךותבו 2%

 0 :הקוחה הנומת ו 3 ה ךלוכ ,ךוניע א .עגר טוצעת
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 ל המ ןוילג

 םורמב םיאשונה ,םיפיקת  םדא  ינב ,םדו:רשב תומש םא יכ
 תא תוערל  פ"הכל ץפח וא העור םהמ "רחאו רחא לבש ,םלוק

 + רדעה לע חצנלו .ןאצה
 יבתנע תא .ררצ ורילאו .דאמ דע המוהמה התיה הלודנו

 רשילא ,רשילא .ךרד ילע שחנ ליוינפ , ורילאו תא לישכה יבחנעו
 הלודגו . וטיטב יבקע  םיכשונ םהינשו  ,ליזינפ חרא  ילע 'ןופיפש
 םיכושנהו םיכשונה ןמשיא שיא .םימשל רע הלעתו הכובמה התיה
 והוא ,ול השע לונע לודג םתוחו = ול ןיכח  ריינ :תונוילנ  ןומה
 שיא בתכו ,ונממ ףדונ תוררונש חיר קוחרמ םגש ,עודיה םתוחה
 ,ויצי ,ז"יח םיבידנה,ל  םתוא חלשו ועבש  ושפנכ םיבתכמ שיא
 רעש אוהו ,"ןויצל .ןושארה,  .ןמאנה העורה אוה יכ ,עידוהו ,יאיעי
 הברח, וללה הכובמהו המוהמה לשבו ."הנוכנה הפירדאה, .םימשה
 אלו ירמגל םדי תא .וצפקו םיבידנה  ולבלבתנ רמולכ | ,"םילשורי
 .הול אלו הזל אל ונענ

 תומחלמ ינימ לכ קיספהל * הקודב :הלונס ךל ןיא םנמאו =
 הז םעטמ הקספ םילשוריב םנ | : םיכה תונקורתה אלא  םלועבש
 --;הקנארפ ברה ישאבדםכחל = ,הנמתנ וא ,רחבנ וישכע , המחלמה
 םימאותה -- ,חצניב תנע -- השוריפ וז הריחבש , המודמכ
 ינינע תא .להנל רעו םנ  רחבנ  ,םינגפל - ול ונתנ רשילאו :ליזינפ
 וריי לאו -= השוריפ :וז הריחבש ,המודמכ ,םינברה  םע דחי הדעה
 ,ריעה "טוקשת,ו --  ,חצנ

 אפרל ,םיקרבה תא ןקתל הלודגה הדובעה הליחתה ףכיתו

 הדובעה תישאר התיהש ,ורמאת יאדו ;תולפונה תא םיקהל , תוסרהנה תא
 ,תובישיהו .הרותה-ידומלת לע חקפל | ,הדעל תובוט תונקת ןקתל

 םתא הככ םא +'וכּו 'וכו רסחהו הקדצה תודסומ לא 'בל םֶושְל
 הדובע,> ,םיעדוי םניאש ,םכמצע לע םיריעמ םתא ירה ,םירמוא
 םולשה חור, התרשש רחאל , השוריפ המ הנשיה םילשוריב "ןינב
 ךשמבו | הפסאל !ופפאנ  ,ץרפב םידמועה  ,םינובה לע "הולשהו
 ובושי .יכ  ,םיבידנל ארוקה לוק חסונ לע ונד םימי השל ש

 םיבידנה וחלשי היפ לעש ,הסירדאה חסונ לעו ,םהיתובדנ תא חולשל
 א5 וליכ י'א ל הז .רבדבש ,וולאמ ןבומ | .וחלשי .רשא הא התעמ
 ."םהיתויכז ג. םדובכמ .םולכ .רקנל .םהיכמות אלו םישארה תשלש
 לא, | :"הנוכנה : הםירדאה,  התעמ היהת תאז יכ ,טלחוה ךכיפל
 רשילא.::םייח = בההו -ישאב-םכח וקנארפ .השמ םינבְרה שאה -הובכ
 תידרפסה לארשי תדע ליבשב = ליזינפ  השמ | והיְלא  ברהו
 גְְס ,הנקתל ןוקת דיע * ןקחל יידכ םלואו' ,רתוי אלו -- 'םילשוריב
 ילבל, = ,והושקבו יבתנע .רמל הדעה ידבכנמ םידחא ונפ ,לוענמל
 ,םי היה בא :-רמ יהיב :אקור- אלא הטסופהמ םיבתכמה .תא .רופמל
 ,ונוהא  .דיל = םרסמי אוהו . ,ורילאו  ריקנבה לצא | ירצונ תרשמ

 העצה םאו : ."דעוהמ השלש דיב םי רו ג ס םרסמי ורילאו ןודאהו
 השלש לש תערהזבושי ירחא  לפקתת .'וכו םיהרבא :ד"ע וז הבושה
 וררש* הולשו  םוָפשו :םלש "ןינבה = תדובע, .:השעמ הָיָה --- םימי
 , םלוע דעו התעמ םילשוריב

 ! אנ ורשבתה

 ,וקסניצשל  בקעי

 .תִויְלָּכְלַּכִתופְקַשה
 .מ

 האולהל ונלש םירסומה תולועפ לע ןובשחו-ןיד אצי התע ₪

 רפסהש ,ןושארה םשובה .,1910  תנש : ,הנורחאה 'הנשב :ןובסחו <
 % , ב
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 ,ונמוחתב םגש- -אוה ארוקה לע השוע ,םירפסמ אלמה  ,הזה ןמקה
 ;,תירובצה הדובעה תקסופ הניא ,דאמ דע אוה הנועמו ינעש :יפ"עא
 הלודגו ,  תועובק תורטמ םשל תוחכה דוחא הב שיש הדובע
 ,תאזה הדובעהְו- - ,םייביטרפואוקה ונידפומ לש הדובעה לכ : וזמ

 ידי לע \ תישענ---,םינונה תברו איה הלודג ןלהל הארנש ומכ
 ,ולאה םילמה לש יתמאה ןבימב וננומה ירי לע ,ומצע .רובצה
 ,םהירצוי םה הלא -.םיטועפה ונינלבק ,ונינמוא ,םימועפה ונינונח
 רשע ךשמבש ,ןוכסחו האולהל ונירסומ לכ לש םהילהנמו םהינקסע
 סחיתמ וננומה לכו . תואמ .ש של .ונמוחתב םרפסמ הלע םינש
 ונוה ימוכס תא  .םדיב דיקפמ ,הלאה םידסומל האלפנ הנומאב
 תולאמו : .:םידסומל םייחדםה םישענש םה תונודקפהו ,םיטעמה
 םוצורחה \ םידבועה  ונל ואב. ןיאמ--הלאשה ארוקה בלב רהועתת
 שיא  ,הלודגה"הנטקה םתדובעל  םיטתבו תמאב םירופמה ,הקאה
 ּושענו הלאה םישנאה לכ ונל ואב ןכיהמ + החדנה ותריעב שיא
 הטושפ הניא ןפוא, לכבש * ,טידרקל םידסומ | תגהנהב םיאיקב
 לכ + וז הלאשל הרורב תחא הבושת קר שיש ,המודמכ + ירמנל
 ,בהלנה = ןוימדה ידילי םניאש ,םי יש מ םיסרמניא שיש  םוקמ
 ,םיצורח םירבוע םג 'ואצמי  םש , תישממה  תואיצמה \ ידילי אלא
 ,תקפסמ הרמב הל םיחמומ .םישענו םימת בלב הדובעל םירסמנה

 האולהל תודונא ש ש ו םי ש ש קר ופסותנ .ןובשחה 'תנשב
 ודסונ  תמדוקה  הנשב = ;םירוהי םה | ןהירבח | בורש ,תפתושמ
 "ילבל רהזהל  ךירצ לבא | . תושדח :תודונא עש תו םינומש
 " ול שי רבכש רמאלו, אושדטפשמ ולא םירפסמ לש ךמס לע איצוהל
 "יחע לכ תא ןובשחב איבנ םא . וקופס יד טעמכ תודונא םוחתל
 ןהישילש קר יכ  ,חכונ 'זא = ,םידוהי .ןהיב שות :"בורש "= ,םוחתה
 ,םישילש ינש ' ,תורתונהו ,ןוכסחו האולהל תודוגא ןהל שי
 .ןהובשות .בורש ,םוחתה ירע/ רפסמ ,הלאכ תודונא ןיידע :ןהל ןיא
 רפסמו " תואמ  עבשו  ף%אל דע טעמב ץינמ :,םירוהי
 איה המ .(559) תואמ שש דע אלא הלוע 'וניא תודונאה
 הנשבמ תוחפ תושדח תודוגא ורסונ ןובשחה תנשבש ,הבסה  אופיא
 יבשוי לש הינרנאהש ,הרעשהל םג  םוקמ  ןיא + הל" המדקש

 1 4 ונל וז .הנש איה העורנ יכו--,1910 הנשב אקוד התחפנ םוחתה

 < תוער תחאכ ןלוכש ,םינשה ' ללכמ איה תאצוי .יכו 3/1910 תנשמ
 , - םילושכמ תוחינמה  ,תוינוצח תובס שי םא יכ  תאז ןיא | + ונל ןה
 .רפסמ תא םיליבקמ :ונאשכ תמאבו | . טידרקל ונידסומ .יכרר לע
 " <, רבחה יולת הזב קרש ,םיאור  ונא .רימ 'םינוש םיכלפב  תודוגאה
 בורש :,םירע תורפ רחאו  םיעבשב  תודוגא הל: שי :היברסב
 "== /קסנימ = ,'צורפ השמחו םיששב --- 'בויק : ,םידוהי  ןהיבשות
 --הילודופו 'צורפ  םינשו: םיששב- -בוגינרצ ,'צורפ הששו םיששב
 = --קנבוקו 'צורפ = ךשע-העבהאב---ןילהוו = ,'צורפ רשע-דחאב קר
 םבצמב .יולת רבדה ןיאש  ,אופיא  רורב ,'צורפ םינשו םירשעב\
 < ,ףלפה ידוהי לש תיתוברתה םתוחתפתה תדמב 'וא דחוימה ירמחה
 < "ףשאמ תוחפ םיחתופמ .םניא הנבוק ךלפב הישעתהו רחסמה ירש
 = .םהיחאמ םתוחתפתה תגררמב' םידרוי- םניא :ןילהוו .ידוהיו .,היברסבב
 * תוינוצח תובס .ןאכ ןיא תובכעמ תוימינפ תובס םא לבא .םויק ךלפפש
 התערב םוקמ לכב. יולת תושרח תודוגא : דוסי יכ. ,שוו שי .תובכעמ
 : תודבוע ונינפלש  ןובשחו:ןידב \ םיאצומ ונא םנמאו = ..תושרה לש
 : שרוח דחא םוקמב .ךכל תופי תויצרטסוליא םישמשמה ,םושעמו
 < |. ונמו אל האולהל תודוגאה ירבח ןיב יכ :תודונאו .תורבָח רושאל דעוה
 :רמאנ ןהיתונקתדרפסבש ,תודוגא .דעוה רשאמ ינשה  םוקמבו  ,םינונח
 תורוגאכ = הצור וניא רחא דעו = , םינונח ןהידפימ .בורש. .שרופמ
 :םורוהיל :תתל ןיא : : ומע  וקומנו ומעטו = ,םודוהי. ןהירבח בורש
 ךוהב ,םיששב לטבהל םיכירצ/ םה אלא, ילרבהלו םמצעל תורוגא דסיל
 < לע רןמשל ךירצ | ,: תרחא :קסופו .ינשה .דעוה אבו י טילשה ; טעה

7 2% 2 . , 



 המ ןוילג

 םתרבחב :תורב דותיכו ,רמוחב ,הלילח ,ול עלובי לבל .,יסורה םעה
 :אללו דוחל םידוהיל תודונא .אלא .רשאל ןיא ןכלו .,םידוהיה לש
 .דוחל .םידוהי

 ּונל אצת רבכמ םילבוקמה = וילילנל םוחתה תא קלחנ םא
 :וז אלבט <
 7 5 ו

 על סחיב 7% |  תודוגאה רפסמ
 ןהיבשות :בורש לילג

 1910 תנש ףוסב
 םה םידוהי

 ימורד
 4% 14690 יברעמ-ימורד
 6 15 יברעמהינופצ
 50 1% ןילופ
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 -ימורדה : לילגה ספות .תודוגאה לש  טלחמה .ןרפסמ .יפל
 וםהב ןיא םיטלַחמ םירפסמ לבא ,(945) שארב םוקמ יברעמה
 ב5 םישנ :ןכל : ,יוארכ .םירבדה בצמ תא טילבהל ידכ = ,ןבומכ
 האולהל .תוידוהי תודונא שי םוחתה לכב ..םייסחיה םירפסמל רקיעב =

 לילנב  .םיהוהי ןהיבשות  בורש ,םירע .'צורפ .הששו םישלשב | =
 56 דע תוירוהו : תודוגא .ןהב . שיש  םירעה רפסמ עינמ. .ימוררה

 שארב םוקמ = היברפב  תספות הז .לילג לש ויכלפבו = ,טנצורפ =
 הינש הגרדמב = ,.(8%%|) הנורחאב םוקמ . --- .בלסונירטקיו (%10ן0)
 תוידוהי .תודונא -וב שיש :,יברעמ-ינופצה לילגַה .רמוע ימורדה .לילגל
 .-םידוהו .ןהיבשוח = בורש =, םירע- .טנצורפ . הששו-= םיעבראב
 ה: הנבוק .ךלפו (0/66%) שארב .םוקמ קסנימ ךל פ ספות הז לילגב

 דימורדה .לילגה .דמוע- תישילשה .הגרדמב ., (9%%| ) הנורחאב םוקמ

 םירע 'צורפ םינשו- םישלשב קר :תוידוהי תודונא וב שיש ,יבחעמה
 טנצורפה - ןמ תוחפ <[ רמולכ = ;םידוהי = ןחובשות = םוהש
 (66%/) שארב םוקמ בויק ךלפ םפות ןאכ ., םוחתה .לכ לש עצוממה = 0
 הגרדמב =: ;ףוסבלו = ,'(0|119)  .הנורחאב םוקמ .--- .הילודופ ךלפו =

 םירשעב קר תוידוהי תודונא חב שיש ,ןילופ .תדמוע =, תיעיברה
 ךלפ ןאכ םפות שארב םוקמ ..םידוהי היבשות בורש  ,םירע 'צורפ
 שלש)  םודארו :קצולפ .יִכלּפ --- הנורחאב .םוקמו (תודונא 8₪) .ץלדס
 .(םהמ דחא לכב תודוגא =

 ןהל -שי .םנמא.. קדצבו-- ,"תוידוהי, תודוגאהל םיארוק ונא =
 ..דאמ םה םיטעמ .וללה לבא  ,םירוהי-אל  םירבח :םג  תודוגאהל |

 ןובשחו-ןידב = םיאצומ | ונא - םהימוא55 םירבחה ' תקולח :ןודינב
 םוש .ןיאש םושמ :לבא .תורונא 868 לע קר  תועיִהי ונינפלש
 םירבחה  .תקולחל .עגונב ולאמ תולדבנ תודונאה .רתיש .,רעשל הבס

 תולועה 9 תודוגאמ .שיקהל .הושרה .ונ5 שי .ךכופל ,םהימואלל
 תואמ. שלש .ראשה לע .םג. ,תודוגאה לכ .רפסמ .יבגל 6006 =

 םהמו ,םירבח 195,168 ןהל .שי .תורומאה תורונאה שלשו .םיששו
 תודוגאה ןמ שיקנ םאו !םיטנצורפ 86,5 רמולכ ,168,808 םידוהי | <
 ןינעל  םגו 5לכב םירבחה רפסמ ,ןינעל םג תורתונה 40% .לע :וללה

 תודוגאה תואמ שש לכבש : ,ונל אצי וא .םהימואלל םירבחה תקולח
 .ףלא םינומשו םיתאמ ל דע םידוהיה םירבחה :רפסמ 'הלעי

 :השלש .םידליל. באו .השאל .אוה לעב לארשימ םדא .םתס :: דועו
 האולהל :תורוגאה  ןמ - תונהנה .לארשימ .ת ו ש 5 : ה רפסמש ירה

 י מ .ך ר עיהלוע ןוכסחלו = = שילשה.טעמכ .,ךמולכ ,הצ חמו ןוי 5
 םינשב .:תולודגה : תוֶרוגאה) .. היסור .ידוהי : ,לכמ \
 שי < ילוא +: . םינשב \ .תוריעצה  ,תורוגאה :ןמ = רתוי = םורוהי"אל =

 תאצבש אלא ;רבלב םה םיחוהי .:תודוגאה ידפימש  ,הזמ .חיבוהל

 \ = .( םורוהי-אל םורבח .םג םהל :םיפסותנ .תודוגאהל ןימינומ
 םהיתוסנרפ % תודוגאה לש .סחוקבח ל איה ב /

 :םירבח ןהל שי

 תועידי .ונינפלש .תרבחמב ונחנא םיאצומ .הז ןודינב .. םדידיחלשמו
 -- ללכב הלאה .תורוגאה לש םירכחה רפסמ . תודונא 84% לע
 -- םינונחו  םירחוס * ;45,19|:- -הכאלמדילעב : המ .5
 .15,6 /--םמוש ;5,8%|--םירכא 84:

 העבשו תואמ עבראב .,תודונאה לש ןהיתולועפ .לא אנ רובענ
 רתוי 1910 תנש ףוסב ואצמנ ,ןהילע תועידי שיש ,תודונא .הרשע
 ביסאפה לש רתויב םיבושחה  םימוכסה . ..לבור .ןוולימ .15%| .ןמ
 תוינמ :;(0/:68,4 לבור - םינוילימ .הרשעל בורק תונורקפ | :םה
 יצחו  ןוילימ .דע  תוולמ . ;118,6%6) לבור םינוילימ השלשל בורק
 ,(5,6ף0 5בור 448,248 --םוחור ;(8%6 ןמ תצק תוחפ)
 -העבראל . בורק תואולה : ביטקאה לש רתויב םיבושחה .םימוכסה
 ןויליממ רתוי טיררקל םינוש םידסומב .;(8+, 490 לבור ןוילימ .רשע
 --תו ק זי ה ;(8, 990 לבור 458, 815 -- הפוקב םינמוזמ ;(8%) לבור
 ,5בור 4

 בסהל ידכ ,תוקזיההו םיחורה .ימוכס .תא . .ונמעטה * הנוכב
 + ךכל םה .םיוארש םושמ ,ארוקה רצמ .הדחוימ - בל-תמושת . ןהילא
 היסוה  ידוהימ .שילש טעמכש ,ןוכסחלו . האולהל .ונלש םירפומה
 הנש  ךשמב .וחיורה ,םהילעב אוה :ונלש ןומההש ,םהמ .םינהנ
 תואמ .שמ ח .לש םוכסב | וקוזינו-.'בור ן וי ל י-מ .וצחל . בורק
 3 ןתיא םבצמ וכ ..,םירסומה .לע . ריעמ .וניא הז רבד םאה ..'בור
 ?ונבל תא חמשי אל הזה ןויזחה םאה

 (.אובי .ףוס)

-- 
 .ןהכ .בקעי

 .םיָנשוש-רורָצ
1 

 :ָחיְתּורגא .ןַה :ןחדיחְרפ - ןַמס לָכ אלו תוא לָכ אל
 = - םיִנשוש יִל הָחְלָש הָּתַע

 ןיָפתולכ דע תוכרזתוכ , הָלודְג היו ,םיִנשוש-תונּב

 . ויט אב אלו -ןסיר . פיג תַפ ֶרָפ ,תומיִמִ
 הָרָהְקחְצ-ּולְְנ ףא ה |
 .ֶרָ ביס ומסקמיערז מפ בא ,יררק אַ
 םיִרָמַּה-יִנְב תופפ ייָח ,הָחְרפ הָנִנ יִרדָח פָה

 ,םיִהָּכַה .ריקייִטיִּפַמ לַע

 ,םיִמָשּב תוגרעל יָה םיִרָמְנְמַה הָפָצרֶיִחיִמָש
 , -- תונולַחַה ינוליוו

 םיִנְרָּתְשַמּו םיִטונ ,םיַח .םיִעְקפ םֶע םיִלָע תמקר
 - -- תונוש תוינומרה תיבת
 :םיִמְלַעָל הָיָה אל דוע ,ביִבָא לש דוה

 !ּנָתוחֶַאְמ ךְל םולש. : םיִנָשושה ּורָמָא רמָא
 תויפיפיב חֶליִצַאָה .םיִנשושב הַפַיה ןמ

 = ןנאבה דל הָעּונְצ הָכְרְּב

 ,תָחָרּופ דחו רוא תטקש 7 איה מכ .דוע



 המ ןוילנ

 :תַרָנסַמּו הָּבְרִק הָרּוגַ

 הָשיִרָחמ ָתַליִלָּכ , דיִמַת הֶשירחמ איה ונמּכ רוע

 ּהָתּודידְּב לע ,היפיךיח לע

 יוחיאָמְע , השפנ תוהימַת ,ָהיֶמְלַע תומלח לעו
 :רָשְפִמַה .ָךָ הבל = |
 ,םיִמָי םֶתַוא ,תוליָל םֶתַוא-םיִמָי , תוליִל ּופְלֶח םֶא , וה.

 , תובורק תומָשְנ יִשָחַלִמּו הָנְדָעְו רואמ ומקרנ

 ,םיִמלועל ּוחַמְי אל
 ,םייח םיִמי םֶתוא יִחְרַּפ -- םיִחְרּפה לָּ ּותּומי םֶאְ
 הָשפנו ךשפנ יִחְרפ |
 ,ולע .וָקַחי-תֶרָאְפְתְּ הֶלֶא תאָרְקְל הָלֶא ּוצצ

 ", .+םייחַה לָּכ תראְפִתְל
5% 

 ,םינפוט ץֶצ .ולְכ .ירדח ,יִנְחְלַש לע םינשושה
 == ות גְלָשַה ץּוחבו

 גְלָשה 5 רווח רי

 ץֶרָאְת לכו ץע גג ,ץֶרֶאְנ ץפו גג יִנָפלט
 גְלָשתומְְע רָבָכ ּוסְּכ

 ,הָבְכש בנילע הָבְכַש דֶבּור ,דָרוי רזוח גלשהו
 ,ינולח .לֶא רעוס בבּוס

 =-גלָשה .ןִמּו רפְכַה ןִמ .ינולח ּומְּתְסִנ םָּנ בכ
 ! םֶלוע לע אב ןֶבְ לוגמ

 ,םיִנשושה תוחרופ שֶרֶח ! הָמיִנַּפ םיִנשוש ,ץוח גְלָש
 שָפְנְתַביִדְנּו בל-בּוטְמ שלש-יפ תורָהְונ ,תואָנ

 ןָתחיִנ קד שלי :

 תופוצ םולָשתנפְמ ,הפ ,גָלָשדִתְרִחְרַחְח םִע ,הָּתַע

 בל פָה םֶ יִּפ ל
 .ףרח"תוישק ,ףרח-רקמ םֶצְמָשְצִמּו םֶלְאְנ ול
 ...לּופמַה מ ףָתְסנ וכ = |

 :םינשושה .הָנרמאת הכ הָמיִנָּפ םיִנָשוש ,ץוח לש
 ו הָנלש ףילשת ףֶרח-תַפוס לֶלּוהְתַת ול

 !הָגָאְדִת לא
 .!הָנָאְדִת לא --רַעְפְשִּת םג ףשאר לע ול

 ,תַמָאיַעַר .ףל ריִרָי שי , ליִלָכ הָּתַא דֶדוב אל ,עד
 ותְבַהְלָשְב ומ רוב ,ךֶּבַל עדוי בל וש

 שש צי הרצה
 ,בָהְַָּכ ףּב חטבו ןיִדע במ ,בל גש

0 0 . 

 1 2 : 4% םלועה <
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 לרה קארל םָא ִתְלּב

 .יִשפחְו אג .הָלְצמ .הֶאלִה יח יממב ילפ
 הָמְמַדְּב םש ריִעְו הפ ריִעמ

 ' ,םיִיַח םיִחְרָּפ תַצְקִמ , הפ = ד לע ךל

 . (ז"סרת)

 לש

 , םכילע"םולש

 .ןזחה יסייפ ןּ .ליטומ יִבְתּכ
 ,וע ובש רופס

 ,םֶלַעְל םיִאיִבְמ ּונָא ויד לָש .לוּבִמ

 וא

 יפ ,יתויה רובסכ !ינומכ \ ןיאמ  הטוש * יתייהש :,םכייח
 < ישאר תא  יתבייח .רבכ = ,ןנוהמ :וניאש בק  יתרכמש ליבשב
 ' הָטנ יכו ..יתרחפ אוש-רחפ ,םלועמ םירבר ויה אל .! תובלמל
 לש ןמוש \ םוקמב | בֶלַח הרכמו \ היפהרפב הריבע הרבעש ,וז

 פיבאה אל .םולכ --- ומצע \ חבטה , הילדג וא + הל הרתוה ,םִמַא =
 / יּסָפ ונתנכש תרמוא ךכ + הלוכ הנשה לכ הפרמ-רשב ריעה תא
 !ימא .יכרד : יניעב םיאלפנ , ימא בל לע םימוחנת יפטנ הפיטמו
 הריתי הכח | ךכיפלו = , תרעטצמ איה םילקבש לק רבר לכ לע
 יושע והילא יתא :4ילא יל ינממ תערונ
 -- 15 שי = רפס . סבקב ונלשכנש .ירחא םג וברקב לפנ אל וחוה
 ג רפסה םש .;וריחמב | לבור םלשו ומצעל הנק רפס ,ול בוטו
 < ןייעמו בשוי  אוה ,םימוה לכ ."םילבור .האמ -- רחא לבור רעב,
 <> ןיאל  תולוגס הברה אצומ התא הז רפסב . הפדלעב :ודמולו וב
 ' דמל רבכ וחילא יחא . ףסכ חיורהל רשפא ןרי:לעש ,רפסמ
 יכרצל הָחָשִמ םישוע רציכ ,ויד םישוע רציכ ,אוה עדוי ,ןלוכ תא
 ינימ ראשו םיקקמ ,םישפשפ ,םירבכע םיחירבמ רציכ ,םילענ
 אוה ,ויד ויד תישעל הליחת תשגל אוח  רמוא ..םישמרו םיצקש
 :,וירל .םיכורצ 'לכה = ,ודצב ורכש-ןתמש ,איה חבושמ ןימ .,רמוא
 רבכו = ; בותכל םהידי םידמלמ לכה
 הנש לכב איצומ אוה ףסכ " המפ * ,ןבהכה לירוי יפ תא תחא
 ירכ ול שי . ךכב' ותונמוא הז לידוי |םוצע ןוה :ול רמא % וירל
 "! םניא םירענ ..הביתכה תרות תא  ןרמלמ .אוהש  ,תורענ םישש
 ,:דומלה תעשב 'אוה הכמ = .וינפמ .םה םיאריתמ =, ולצא םידמול
 םינהונ ןיא תורענה תא * ,וידימלת ידי לע לגרסב = תוכהל וכרד
 :ותרלונ אלש ,דאמ יל רצ , תוקלהל =-- רמול ךירצ ןיאו .תוכהל
 'תרימאמ רוטפ יתייהש םושמ ,תישאר .םימעמ המכ םושמ . הרענ
 "התיהו יפאמ האצי רבכ וז הרימא .םולשה וילע ,יבא ירחא  שידק
 ,רחא רבד לע: רזוח ינָא םויו םוי לכב = .ארזל יל
 ישפח  יתויה ,הרענ יתייה וליא
 הצקב ,רעומדטעמ .םש יל םירמלמ הרות  ',הרות"דומלתב ההוש

 < תח:ילבל  דימת

/ 

 | \םעפ 'לאשו  השעמ היה

 =" :,תאז דבלמו
 " נא .םויה יצחכ \ .הרות-דומלתמ
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 ,םתא םירובסכ ,הפי .ןיעב .יחל-תוכט יל םיקלוח הז דגנכו . גלומה
 ! תינברה ידימ = אקוד "+ ברה ידימ .לבקמ ינא ולא  וחל-תוכמש

 םכל היה יארכ !הדלוחב דימת לפטמ | ינאש ,'יב האצמ לוספ /
 הבער םימיה לכ =, הבולע .היְרב .- וז . לש .התדלוח תא תוארל
 .לידבהל םדא לוקב ,םיכוב-לוקב | ,יאשהב איה תללימ | ,איה
 םימחר לכ ןיא -- .וללה קרו ! ועיגי שפנה רע היכבדלוקו התללי
 חירהל םהילא. תכרקתמ איהש ןויכ + הב .ואר לוע המ * .םבלב
 לכ תטלמנ וזש דע ==! ףלּכ : לוקב הילע :םינתונ םה רימ ,םהב

 םידרויו םהינפב שאר םירהל .הל םינתונ םניא וללה .הב השפנ דוע 0
 ןמ  םואתפ .המלעתנו השעמ היה םיטעומ םימי .ינפל ., רימח הייחל = +

 ,םולשו סח :,השפנ ,החפנ יכ ,יתייה רובסב . דוע התארנ אלו ןיעה "< =
 םילוהח :הטילמהו הוזחא הדלוי יריצ יכ ,רבדה הלגתנ ףוסבל

 ,והילא יחא לש וידה השעמל ינא רזוח םלואו ...,םינטק /-

 5 /י 0
 ומכ םניאו וישכע ונתשנ םלוע ירדס יכ ,רמוא .והילא יחא 2

 םינוק ויה ,ויד םישוע ויהשכ ,רמוא .אוה ,םינפל .םינפל וןיהש
 םיקרוזו .שאה לע םתוא םילשבמ ,םיסיסרל םהוא .םיצפנמ , םיצָפע

 םנ םהילע ופיסוה ,קירבמ וירה אהיש ידכו \ ; םכותל םּותָנקנק
 .וישכע ןכ ןיאש המ | . דאמ הבר הנוכתה התיהו .,. רבוס .תכיתח
 ,רמוא אוה ,ינא סנכנ .דאמ הכאלמה הלקוה ,רמוא אוה, ,וישכע
 םייושעה ,םינממס ינימו ןירצילג קובקב םש יל הנוקו הקיתופאהל
 אצוי וירהו -- שאה ,לע םחיתרמ ,םימב .םתוא בברעמ ,רבדל
 םשמ איבהו הקיתופאהל ךלה רימו .והילא יחא רמוא/ ךכ .וילאמ =

 הרדחל סנכנ ךכ"רחא . ןירצילג אלמ קובקבו םינממס וינפח :אולמ =
 והשעמ הא.םש השעו  תלדה תא וירחא ,רגס ,ימא לש לפאה
 לכ- הז .אוה- סומכ דוס = ..עדוי ינוא -- םש השע המ .  הענצב
 סומכ .דוס .רפהו ,רבד- לכו הענצב םישענ :.והילא- יחא לש :וישעמ

 תא ול .ןתת יכ: ,ימאל.- רוגהל ךירצ .אוהשכ :לשמל | .,ול אוה =
 קל רמו ; תיוזדןרקל :התוא ..הטמ .והירה .,שתבמה ןמ ילעה = 2
 םונממסה - תא-.-.."! שתכמה .ןמ ילעה 'תא ,אמא, .:שחלב .םש < =

 ריסח תא : ..(הנק..שדח .רוסו . לוד;  ריסב  דחי .שחְּב ןירצילגהו = <
 ,תיבה  הלד :הא .רוגפת יכ ,שחלב .ימאל .רמאו רונתב תפש 0% 4

 ריתע. - ליגרה =; הדגמ -..אצווה ; רבד ..יכ = ,ונויה - םירובס | ונלוכ =
 תששוח : .רינתה -. לע .עגר ..לכב .הצוצה ימא  .תיבב שחרתהל

 תיבה .ךותל ולְגְלג ךכדרחא ..ויתחת רונתה לופי אמש .הארנה יפכ.התיה = <>
 ךותמ ריפה תא יאשחב ואוצוה ךכדרחא .סבקה ןמ הנקורתנש .תיבחה תא | ,

 -רחא  .תיבחה ךותל הבורעהה לכ- תא  יאשחב וקציו- .רונתה
 ,היצח .דע .תיבחה .האלמשכ .תיבחה ךותל םימ םיגזומ וליחתה ךכ

 רקפו ירפסב :ןויע  .רפסב .ןייעל  ךלהו ."!יד, : רמאו והילא יחא רמע >>
 יושעה ןוילג, | ..ןבל רוונ .ןוילגו שדח טע ול ואיבי יכ ,שחלב 5
 ,רוונו = טע ול .ואיבה = ..הנזא לע ימאל שחל---'תושקב תביתכל | /
 הפי. = הביתכ . ןבלה = רוינה לע .בתכו . תיבחב- טעה . תא לבמ | ו

 -ִךחא ,ימאל .הליחת בותכה תא .שיגה :.הפוסכ .בנזש .,תלסלופמז

 :ךחא הפ ול ורמאו ךיינה לע ןהיתש וציצה .הכרב יתסינל ךכ =
 : 4.בתוב == ,

 וגזמש ירחא  ,תמדוקה הכאלמה לא בוש וֶרזח הול ףכית <
 :הלעמל ורי תא והילא = יחא םירה ,םימ לש תונותיק המכ רוע
 הפו .הפותכ בתכ בושו ,תיבחב טעה תא ילבט בושו .-- '! י,
 ,ומאל הליחת.בותכה .תא שינה .בושו .,ןבלה רוינה לע תלסלוסמו
 ול ורמאו .רוינה .לע ןהיתש וציצה .בושו. , הכרב יתפיגל .ךכ-רחאו '

 :דחא הפ ,
 , י ! בתוב =
 הָיָה אלו  ,הלוכ .תיבחה האלמתנש דע  ,הלילח ורוח ךכו

/ / 

 :.\ הלעמל .ודו .תא והלא יחא .םירה ןא .םומ גוזמל הב םוקמ דוע =
 40: : / ו 3 1

 . תירחש-תפ . רועסל ןחלשה . לא ונבשי ונלוכו -- '! ידע

 'ג

 ךותל = וידה תא = גוזמ%- ונלוכ  ונדמע ,ונתרועס ונרמגשכ
 םיקובקב ,קושה .ןמ והילא יחא איבה םיקובקב תעפש , םיקובקבה
 םיקובקב = . םינטק םיקובקבו םילודג םיקובקב . םהינימל םינוש
 ונקורתנש םיקובקב ,רָבְשמ .ונקורהנש | םיקובקב = ,ןיימ ונקורתנש
 ,םינשי  םיקקפ ,הנק םיקקפ םגו . םתס| םיקוכקבו םבקמ
 תא וב  באשל | שדח ןקנקו איבה ָךְּפָשמו  ..לוזב/: םירכמנש
 בוש שחל .ןאכ ..םיקובקבה לא גוכותמ גוזמלו היבחה = ןמ וירה
 לא | ונלוכ ונברק זאו" . תלדה תא רוגסת יכ ,ימא ןזוא לע

 ועוצקמב שיא ,האנ רדסב * ונתעברא ונישע וז הכאלמ . הכאלמה
 הרסמו :םימב :םיקובקבה תא  .החירה הכר .יתסיג ...ול -החוימה
 הרסמו קובקבו קובקב | לכ. ךותל .הציצה ימא = ,ימא ידיל םתוא
 ךותל  ךפשמה תא עוקתל = דמועו -הָוּוצמ יהייה ינא , ידיל ותוא
 -- קובקבה תאו ,תחאה ידיב ךפשמה תא זוחאל | ;קובקבה
 באשל |: הבאלמה ::'םצע = תא ול רחב והילא יחאו , הינשה יריב
 ,ךפשמה ךרד קובקבה לא וידה תא גוזמלו תיבחה ךותמ ןקנקב
 הנוא : הב רחא ןורסח קרו . הלקו המיענ ,דאמ הדמחנ הכאלמ
 ,ךותועבצא תא וב ךלכלמ התאו וירב התא לפטמ . רתויב היקנ
 ,והילא ::יחאו = ינא ,ונינש , ךינפ לכ תא ,ךמטוח תא :,ךיהי תא
 וז .תחשמ םילועה םידשל ונימדנ יכ רע ,ךכ-לכ וריחשה ונינפ
 הכרב יתסיגו . תקחוצ ימא תא האור ינאש ,הנושארה םעפה יל
 ותעד . קוחצ בורמ .העקפתנ טעמכ וז: תקחוצ  איהש ןכש-לכדאל
 הפיזנב רענו רמע ..ול .םיקחוצש ,הזמ החונ הניא והילא יחא לש
 . רתוי = דוע הקחצ + השוע הז המ קוחצל : הלאשו הכרב יתסיגב
 ודגנכ הכרב" יתסיג הדמע | . וב הרעב ותמחו והילא יחא .םעכ
 ץבשהו הלוכ  תלתפתמ איה עגרו עגר לכב .םר לוקב הקחצו
 " ,הנממ .השקבו ..רבהב .ומא הברעתהש רע . קוחצ .בורמ .הזחוא
 יחא םלואו .  םימב ונינפ ץחרנ יכ ,הרמא ונלו ,קוחצל לדחת יכ
 .הציחרל היונפ הניא "ותעש | , הירבדלו .ימאל הנופ וניא והילא
 ! םיקובקב .ןיא  .םיקובקבה לכ וספא רבכ: ; םיקובקבהל ןוהנ ובל
 ,תיוז:ןרקל הכרב .יתסיג תא אוה הטמ + םיקובקב דוע חקי הפיא
 רוע הנקתו ךלת יכ ,הנוא לע הל שחולו הדיל תועמ ןתונ
 לא הציצה ,וירברל הבישקה ,הכרב יתסינ  הדמע = ..םיקובקב
 ימאל  ארקו  .והילא .יתא םעכ | . היפמ  ץרפ  קוחצו -- וינפ
 ונחנאו * ,םיקובקב = הונקל ימא  הבלה , דוסה הא הל םג שחלו
 א5 יכ ,ןבומ אליממ = . תובחה ךות לא םימ גוזמל בוש  ונרמע
 ןותיק לכ .ירחא . העמק-העמק | אלא ,םימ םיגזומ ונא תחא-תבב
 ורי תא .והילא :יחא - םירמ- ;תובחה ךותל םיגזומ ונאש. ,םימ לש
 תיבחב טעה תא לבוט .אוה ךכ-רחא ויד, : ומצעל רמואו הלעמל
 :ומצעל .רמואו ןבלה ריינה לע 'תלסלוסמו הפי הביתכ בתוכו

 \-! בתוכ ---
 ,הלוכ ,קושה ןמ האב ימאש דע ,הלילח םירזוח ונא ךכו

 "ויד םיגזומ .:הכאלמה לא  םישגנ ונא = םושו = , םיקובקב  הסומע
 דע | ,םינזומו  םירמוע = ונייה :ךכו +, םיקובקבה ךותל .תיבחה ןמ
 . םיקובקבה לכ ומתש

 , הכרב יתסיג תלאוש --- % יד רמאה אמש --
 לע ץיצמ  והילא :יחאו ,ימא תרמוא -- !ערה ןיע אלב --

 ! רמואה םדאכ  ,םעזייניעב .ותגוז
 \ המהבה ןיבו ךניב ,ןיא ןכדיפ-לע"ףאו ,תא יתשא םנמא --

 +. .םולכ אלו
 ו

 5 = =שו יב ,ינששוח ,םכל דוגהל. לכוא .אל <- וגל שו ויד המכ |
 . ו / 5
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 ה וויי ידיו >

 המ ןוילנ

 ונ5 ופיסוי המו ונל ונהי המ לבא ! םיקובקב ףלא ידכ ונתיבב ונל
 ,תומיקמה לכב היה רבכ .והילא יחא . םהל .שרוד ןיא םא ., הלא
 קיבקב לכ | ,םידחאל | וירה תא רוכמל < ,ויר םירכומ םש רשא

 לש הלעבל' והילא יחא רמוא ףכ .יארכ ןיא -- דב קובקבו
 תא הארו  ונתיבל סנכנשכ | ,הָפ5ה .ךרוכה השמל ,יספ  ונתנבש

 עתרגו דאמ  להבנ ,ערה-ןיע אלב ,וללה .םיבורמה םיקובקבה

 5א שיא םהינש ורברנ זאו .וילא ברקו .והילא יחא האר  ,וירוחאל

 ,הלמב הלמ  ,איהש ומכ הנושמה םתחיש תא הזב ינא רסומ ,והער
 : הרדענ אל ןהמ תחא ףא

 + הככ .תלהבנ המל :והילא יחא
 + םיקובקבב הז המ :ךרוכה ה שמ
 ! ןוי + םיקוכקכבב המ ;והי 5א יחא
 !הז אוה ויד ירה +ןיי הזיא  :ךרוכה השמ
 + לאשה המל ,ןכ םא :והיל א יחא
 +הזה ברה וידב השעת המ :ךרוכה השמ
 ,התשא :והילא יחא
 ךהעדב :שיה .םתיוהכ םירבד .רבד ,אל :ךרוכה השמ

 + םידחאל םג ותוא רוכמל
 רוכמא אל --הריכמל םא ז יתעדמ יתאצי יכו:והי לא יחא

 -הבב םיקובקב םישמח ,םיקובקב םירשע = ,םיקובקב הרשע אלא
 +תונוטיס לש םשוריפ תא התא 'עדויה . רוכמא תונוטיסל , תחא

 ימל ..תונוטיס לש  םשוריפ תא :ינא עדוי :ךרו כה ה ש מ
 + רוכמל רמוא .ההא אופיא

 ! ברחל +ימל :והילא יחא
 תונוטיסה דחאילא אב " .םינונחב ' לאשל 'אצי והילא .יחאו

 קובקב ול איבה ..ןויסנל .קובקב ול איבי .יכ ,הז ול רמא ,םילודנה
 ?םעט המ" .,ולבקל הבא אלו קיבקבה לע ינונחה \ ץיצה .ןויסנל
 תריוצמ אקתפל קּוקו ,רמוא איה | ,קובקב לכ ,וילע 'אקתפ ןיא

 ויד ; םירויצ השוע יינא ןיא = : והילא יחא ול רמא | ,הפי רווצב
 חלשי אוה:ךורב:שודקהו ,השעו ךל : ינונחה ול רמא , השוע .ינא
 תא םשו והילא יחא ונממ אצי .  ךירי ישעמב - החלצהו " הברב
 ןיאש ., הנוגמ רבד ןכתכה | לירוי ועימשה | ,ןבהכה לידויל  וינפ
 ,ןכומה .ןמ ויה  ,רמוא 'אוה ,ול שי  ,ללכ ועמשל יארב
 תיניכה םיקונקב המכ :והילא יחא ול רמא .ץיקה תומי לכל ול

 יל יתינק !םולשו סח | + םיקובקב :ןבתכה לידוי ול רמא  %ךל
 הנקא  זאו ,וירה הלכיש דע. ,עפושו עפוש אהיש = ,רחא .קובקב
 + ותומכ לוונמ ןבהכ  םכימימ  םהיארה . . , דחא קובקב :דוע יל
 אוה וישכעו . םוצע ןוה ויד לע אוה איצומ יכ  ,רמא הליחתמ
 ולפנ והילא יחא ינפ ...!עפושו עפוש אהיש ,רחא קובקב הגוק

 רוכמי אל םידחאל יכ ,טילחה הליחתמ .  וילע הרמ ושפנו ראמ

 ,וישכע .ובל תא ךרה וישכע " .דבלב תונוטיסל אלא ,וידה תא

 ישפנ הקשח .םירחאל םג רוכמל ןמוומו ןכומ .והירה  ,רמוא 'אוה
 +%+םידחהא "לש םשוריפ המ ,תערל דאמ

 ..ועמשתו ןזוא וטה . םידחא לש םשוריפ הזו
 (.או:+ ףוס)
 שי

 .הָנּותְחַה
 . רויצ

 ,ןאמנייטש רזעילא
 ה האב שו17 החווה שש :

 "תלהקב ציומו  ןייד ,לאקזחי בר כהה היה תובר םונש

 , םויח  םיהלא תרותב וישוחו ויניעמ לכ תא םצמצמ ,.ה שרוקה =
 ..יכרצבו 6 רומלב | הריתי = תיקבדו לש ו קסוע |

 ,קיפסיש

 9 / 3- םלועה <

 * ךותמ .ותיב .ךותב .הלדג םיתניבש ,ללכ שיגרה אלו ,אבה םלועה
 רשבהתקרו . הכורא ,םינשב האב  הלוהב .תערה"חסיה
 , םוקמה .תונב לכ ןיב ריעכל .הומכ ןיאש ,רתויב

 וימי לכ קסוע היהש דבֶלמו
 םהיתוכילה הפוצ ,שממ העור  ,וישדק ןאצ הא העור לאקוחי בר
 ןקתמו .םיינחורה םהיכרצ תא .השוע  ,ותלהק ינב לש םהיכררו
 ,ודועמ .ברה היה . םיהלא:ארי יכ ,םיברה הא ןהב תוכזל תונקת
 חיסה אל  םימשבש ויבאמו ,הרומח לעכ הלק הוצמ לע דֶרחו
 , החכשיו רכז אל הלותכה ותב תא קרו .עגר .ולופא ותעד

 הרעוכמו

 הגיא איה . ,אברדא . . תינברה ותשא ךרד ןכ אל לבא

 ' ברה| היה. ,הלפתבו הרותב

 'הינפש .,הבולעה היסור .התב | לרוגל \ גואדל הימי לכ .תקסופ
 ,קומצו קד הפונש ,ןיטטח:ןיטטח םיוושע
 הלילו םמוי . ,.,!חבטמב  ריממ * ,חבטמב | דימת | איה | תבשויש
 הבל םֶרּו הל הרמ השפנו התב לש הלזמב  תינברה .תרחרהמ
 הגהו  ,אובל ריתעל וז היסור תא הירוהרהב איה האור . תתוש
 ימ לכ .  תוניבלמ .השאר תורעשו הלב הלותב התשענ .הנקו רבכ

 ימ % ברה תב ,הבולעה התב לע .חיגשי 'ה
 + הנאושי

 .אלש לאקוחי בר ברה םע הנהנתה הנוילעה החנשהה םנמא
 היפהפי היהתש אוה ןידה ןמ לארשיב בר לש תרגוב הב .הרושכ
 ,לאקזחי בר לש ותב ןכש:לכ אלו , ןח-תלעיו

 , תמצמוצמו הלר = הסנכהה . תונצבקל .אוה 'םינושארה ןמ ומצע
 . רכז .ןיא :הינודנלו .,םידלי .אלמ תיבה

 הינפו רימה איה תקתוש . תקתוש הלותבה + הלותבהו
 .החישב .הסנכנ .אל םלועמ .םישוחה:םופמטו תיחצנ הענכה םיקיפמ
 :התבישי .תרבדמ םראיןב התוא האר אל  םלועמו םֶדא:ןב םע
 יכרצ ראשב הקסוע וא ןיכומ הטרממ איה םש ,חבטמב העובק
 ,םיריכהו רונתה ןיבש תייזןרקל תשרופ איה הלטב יענרבו ,תיבה
 1 0% ,היתורעשו עקרקב  שובכ השארשכ ,תוריחיב םש תבשוי

 . תובאוסמו .תועורפ ,םלועמ ןהילע הלע אל
 הילא תננחתמ -- !היפור

 תא אנ ישבל ,יתב

 ,ץוחב תצק לייטל אנ יאצ ! ךממ השקבב ,אנ:ישע ,ךיתורעש תא
 , !תולייטמ תולותבה לב : יאר

 "ןיבש וז תיו:ןרקב היסור תבשוי תכדכודמו תינקתש ,הבוצע

 הז .הניאו המא .ירבר תא  העמושו  תבשוי  ,םיריכהו  רונתה
 סומכ רעצו (והמתש ,תומק םיניע יתש הל ,תשטול קרו ,המוקממ
 .הליתבה . ןה תורברמ וללה  םיניעה , היבוברעב ןהב םישמשמ

 , תורבדמ םיניעהו , תקתוש : 3 םלא :רוברב השיגרמ םאה שפנ

 . הירוסיב הקמנ איהו

 7 םנָּבי אל עודמ -- . םיניעה הולאוש .ךכ---! אמא --
 ,ךוחש עיצמ םהמ דחא ןיא המל + םינכרשה ןמ דחא ןכרש וליפא
 + רבדה ךראי  יתמ דע + יליבשב

 אוה :יארו = , ברה ינפל הרעצ תא חתיסהל | תינברה השקב

 ,איה לובי .אוה תלוכי:לעב ,הרזע הל טישוהל וריב שיש ,הל

 ' הטולחה ,בגא , רועבש םיריבגה רהא םע החישב סנכהל ,לשמל

 אוהש תומכ ללככ תיבה בצמ תא םג ברהל  הלגה  ,תינברה

 םתיוהכ םירבד ול רפסתו

 + ואטח המ ןאצה הלא . המילכו תשוב . ול ןיאו - ףרוח-רגבל קוקו
 ,ףרוח-ידגב םישובל  תוירבה ירלו לכ

 .ימו  הילא | הנפי

  ,םורחו עורש הפאש

 ' :אסכ לע בשויה
 'ברהו  ,םינויבאו םיינע האלמ הלוכש ,תחדנו הנטק ריעב תונבר

 = ,אנא -- , םימעפל םאה

 :אנ:ישע ,ךל רשא רמצה:דגב תא ,ךדגב

 "= בערב םיעוג.הידליו איה כ  ,אנ עדי
 = .ולמרבאו .,וילגרל םיִלְעג .ןיאב ףחי ךלוה יליסוי .תובר םינש הז

 + שובל ברה לש .וגב קרו

 ,.(םהיתונב | תא * םיאישמ ריעבש םיהבה:ילעב לכ ,!תובחס-יאולב +
 ןיבליש דע בשת | ,ברה תב ,ותב קרו | ו ו .ןהשב \



 ;רועה ינב םה םירובסכ % לארשיב ןכ השעה 3 ןכתיה .השאר =
 םיקיהבמה הינפ תא סה םיאור .ונוממ חרוק ןיממו רישע םבר :יכ <

 ולפיו סנ השע !םלוע לש ונובר ! םיעוטו--תואלמה = הייחל תאו
 ! הבולעה התבל לכב המוד היהתו הייחל הנקמצתו הינפ

 אלו -- ברה הלעב ינפל הז לכ תא חחיסהל תינברה השקב
 ברה .ךכל ךרשוכה"תעש ןיא ,טושפ .ןכ תושעל הדיב קָפְח היה
 הלטב-יעגרבו ,הלפתבו דומלב ,אימשד ילימב דורטו דימה קוסע
 רחוימה ורדחב ךליאו ךליא תונטק תועיספ תוריחיב עסופ אוה
 םילועה ,ןשעדילינע ולוכ ףקומ ,םיבר םירוהרה שופה אוהשכ ,ול
 :םביםיִב, :זילע רמז יאשחב רמזמ אוהו = ,והרטקממ םילגלגתמו
 תינברה האור , תופוכתה ויתוחינג ידי לע םימעפל .קספנה ,"םב
 הזיעמ איה ןיאו ,העש התוא ברה לע הרוש הניכשה :יכ ,שוחב

 " ,וירוהרה תא קיספהל הינפ .

 תוריחיב ברהל תַנְקְנ איה ףא ,ושוי"תחורא ,ותהודא וליפאו
 םיעמ"הלוח ,דחוימ לכאמ וליבשב תינברה הניכמ .ולש ורדחב |

 תותבשב .אלא ותיב ינב םע ןחלשה לא בסמ וניאו ,וימי לכ אוה
 תשודק ללחל תינברהל הל .רשפא םולכו  .דבלב .םיבוט םימיבו /
 + תובצעהו רעצה ןמ הברה םהב שיש ,לוה-ירברב דעומו ותבש =

 םומיה .דחאבו החור תא הינברה הצמא ףוס לב ףוס לבא
 הרמע ..ברה .לש ורדה ךותל ,הילגר :תועבצא לע ,טאלב הסנכנ =

 ,ברה .לש ותחינג עגרל .הנוכש רע ,הניתממו הדמוע ,היוז"ןרקב
 הנפה ,ותחנאל התחנא תא הפתשו םר לוקב איה םנ החנג זא

 תא המסחו | תיוזה"ןרקמ  תינברה הרקדמנ  ,הילא  וינפ תא ברה *
 היניעו באכ ךוהמ .ומכרכהנ םיננוחמהו םיפיה הינפ , ודעב :ךררה

 : הנינחו .םימחה | ועיבה
 ,ךומנ  לוקב החתפ --- ! לאקוחי  ,לאקזחי -- =

 .היפב ןיא רֶבַדהו היפכ
 !םָּב ,םּב ,םיב ! םלוע לש ונובר ,םָּב ,םָּב ,םיב -- = +

 הלופ ,ודננכ הרמעו בוש הרמא --- !לאקזחו ,לאקוחי -
 . ץק ןיאל שפנ-תמנעו רעצ האלמ =

 תואל וריב הדגנכ .עינהו ,הילא הנפו וכולה-ךרדב ברה רמע -
 . תנוכתמ איה המל ,אוה עדויש ,הל עימשמו זמרמב ,לוטב 0

 א! סֶּב ,םּפ ,םיב !ךל ךלכ .םילכה לכה ,השא ,טע -- 2
 איהשכ ,רדחה ןמ הצרפ ,המצע  יניעב תינברה .הלטבתנ

 : שחלב . תחפיתמו :תרעוצ

 וילא .השרופ

 ! תבה תרצ ,יוה ! םמשה יתיב ,יוה -->
 ,ורדחב ברה עסופ--! םלוע לש ונובר ,םָּב ,םָּב ,םיִּב - +?
 ,ןגנמו עסופ

 רבוכמו .בּושֶח שיא = ,ליקייח .היחא תא תינברה הליהבה |
 היתונעט תא אוה אנ הצרי .ריעב ול םיעמשנ לכהש ,תוירבה לע
 . תרגובה ותבו ותיב ןורכז תא ובל .לָע ' אנ .הלעי \ ; ברה :ינפל
 ..הילע .וימחר ןומה אנ ולנלגתי

 ןיבש העשב ,שרדמה"תיבב בֶרה לע ליקייח הלגנ +

 ךליא עסופ היה ברה .תילולפאו ברע"ימורמר לש העש ,בירעמל
 -תיב .יאבמ רחא לא םעפב םעפ ידמ שננ ,רימת וכרדכ ,ךליאו
 ןגנמ .אוהשכ ,ולאושו .וטנבאב זחואו  וילא - ודי .חלוש/ ,שרדמה
 : ופונ לכב ענענתמו =

 הייבקה ןימזמ אמתסמ + ירוהי לש ומולש המ ! םָּב ,םיִב --
 ,וידוהי .לע אמתסמ חיגשמ םימורמ ןכוש + ותסנרפ תא ידוהיל
 !םָּב ,םָב ,םיִּב

 זחא . ,ליקייח .וילא שגנ וא ,
 : ונזא לע ול שחלו ןחנ ,רבד

 םילודג , ךלש ךתובב ,ךתיבבש ,ךל עורי .יוהל | ,לאקוחי --
 תרצו :השעו םוק ,ראמ אוח ערב ךתיב בצמ < רוסחמחו .ינועה

 החנמ

 ל ,ולבמו ,וטנבאב  דימ

 3 םלועה

 ,םירפסמדינויצ לש הבכרה,

 המ ןוילנ-

 אוהשכ ,ןוגינב ברה ול בישמ -- ! םלועבש הטוש ,טע --
 ,םיִב !םילבה לבה -- .ורי לש 'דחא עונענב רומנ לומב ולטבמ
 ...| םָּב ,םּב

 ,ול ךלהו הנפ ,ליקייה לש ויתונעט ומתתסנ
 -רעצ תא הבלב :איה .תאשונ .תשאונכ אמ תינברה יהתו

 ברה לש וריב שי יכ ,הל .ירב , ראמ באכה לודג ,התכו התיב
 ברה ןיא .תָיבר יקסעל יוגפ ובל ןיא כ .יוה לבא ,עישוהל
 !'ותיבב : תיבדןב

 (,אובי ףיס)

 1 . יאמש

 . תוריעבו םיִרָעְב

 ל

 תרות תא אצמו שקבש ןושארה  םדא היה .לודג  ףוסוליפ
 אלא וניא ולכ . םלועה לבש ,תרמלמה הרותה תאו --- סבוגתיפ

 ,.ארבנ "ןובשח,ב לכהו
 בושחל .: איה םייחב םדאה .תרועת . ,תאזה הרותה יפלש ,ירב

 ,55ה-ךסה .תא .רימת .הערל | ,העש לכ םיבב שמשמל ,תונובשה
 ,.+ הוצמ רספה רגנכ הרבע רכשמ הלועה

 אלמ .ארקמ .םג הפונמה הלכשהה םע הפורצה תרה .ידחאמו
 :ואצמ

 ."תונו בש ח שקב אוהו -- רשי םר א ה תא השע םיהלאה,
 : עויפמ .ליזח רמאמו אתכמסאה אוה ארקמז
 + + "ן ם דא .םיאורק .םתא,
 םוי םיעברא ,ןובנהו םכחה םעה .,ונחנא : התעמ רמוא יוה

 ,ןובשח :ילעב תויהל. --- ונרצונ .ךכל "תישארב ,ימָי תשש, םדוק
 לש ןובשחב = ,שפנה = תא םג' ףונה הא םג ,לכה תא תולעהל
 רבלבו . :,רהְוְנ - אלו .גרהנ ונאסמר אתקרע ,לע םגו הטורפ '

 . ,הפי הלעי ןובשחהש
 , םכינפ לע וחפטיו .םיטקפ ואבי -- ונימאת .אל םא
 הינקְסעב * .ההלוכרמב | .היעה  קוטסילאיב ,איה . תמסרופמ

 ,יטדא סיאורקש, .וללה קנבה תא ו רסי .הל רשא רחסמל-קנבבו
 דחא | בשחי קנבה . יגיהנמ | ןובו .,לארשי .ינב | וניחא -- רמאל
 ול = רבחו .ומש : הפָיו "םדאה,

 .ןמש ןיפילוטס
 רחסמל:קנב .תגהנהלו .: ןיפילוטסל המ :.הָהיה םלועה היהו

 עיִאוואנ,ב  שמשמה = ,הז ןהפל .המ + קומסילאיבב םידוהיל רשא
 ולוכש קפעלו.םידוהי הבורש רועל--- ,תורבקה תיבלו ,"אימערוו
 + ידוהי

 . בישמ  ןיאו םילאוש םידוהי ויה הככ
 ןיבורבוד  .רצמ ,ארחאדארטסה ןמ םג ךא

 ! הז ןינעב לאשל םיברמ
 אוה תחאה ודיב + ןכיהמ ןיפילוטס ,א לש ויפוצרפ:וד --

 וגל  םיטבש שרודו " לארשי לש | םהותונוע תא הנומו רפוס
 םתוא םשו םהיתיעמ | תא הנומו  רפוס אוה --- הינשבו ,ירוהיה
 , = = + ןבתיה --- ,וסיכב

 ורובכב םיעגופ וליחתהו יריזחה רצה .ןמ םילאושה .וברשכו .
 ל ל לינה > הפי יבר בוטה רבחה חיגה  רימ ,ןופילוטס לש
 ןופילוט 2 נח עמל םוכסל וה ווג תא 0

 ,או :וניאנושמ | רחא --- הגהנהב

 ויה = ,ותעייסו



 המ !ןוילנ

 : הפי .יבר רבכנה רפסמ -- היה ךכ היהש השעמ
 ית בוט  םשלו ,ןיפילטס  רהענ ינא יתשקבל

 רבח :רותב  הריחבה לע  דומעל םיכסהו יל הנענ תיטרפה
 ינפל | ןורחאה  םויב .ךא | .יקוטסולאיבה קנבַה = לש | הגהנהה
 .רחבהל | ץפח ונניא יכ ,המרגלמב עידוהו ותערמ רוח .תוריחבה
 ןיא םא :: םילאוש הזְל הז ריעה ינבו ,קוטסילאיבב המוהמ םקתו
 גרוברטפב זא יכנאו) המרגלטב יפ תא ולאשיו + ונל ימ ,ונל ה ז"
 ןיפילוטס רזח יכ ,יתעדי אל יכנא םלואו + 'תושעל המ, + (הריבה

| 

 -- ,ושע ןכו "!וב ורחב, : הפוכת המרגלטב יתינעו וירבדמ
 לכ תא יל רפק :אוהו ןיפילוטס לצא יתסנכנ השעמ השענ רבבש
 ותבשחממ בושי .יכ ,וב .רוצפל  יתיברר | . יתלהבנו -- ערואמה
 ,אוהו וב יתרצפה | יכנא |. םיללמואה ונילע בשח רשא הערה
 זאמו ,יתבשח ךכ ,יל ידוא 'הנימ עמש -- קתשדמו , קתש ;היחי
 ליאוה אל אוה | ,םנמא ..קנבה תגהנהב רבחכ ונילע היה המוד
 לבא ,לועב אשנ אלו החא םעפ וליפא וניתובישיב ףתתשהל
 תואמ | שמחו  ףלא לכה-ךס :םיורה רשא ףסכה םג אוה טעמ
 רטפתמ יכ = ,בתכמב עירוה בוש המ ןמז רובעכו * הנשל לבור
 ..."יקוטסילאיבה קנבה יניהנמ ןיב תונמהל .דובכה ןמ ןיטולחל אוה

 שרפ יתירזו, :  בותכש המ ומצעב םיקו הז אב : והמאה
 ,םיארפ לש :אגנח | ,תיפי:המ ירוכרכ :ורמאת ; "םכינפ לע
 .'וכו 'וכו םירבע תולפש ,םילפש  תפונח ,םיטוש לש :תוימומקע
 : םרונתופ לש היפוסוליפה םא יתלב תאז ןיא ., םיעומ אלא .םכניא
 ויתונבשחש ירכ דיזנה דגנּכ הרוכבה תכרעה ,םירפסמ-ינויצ תבכרה
 ... הפי ולעי קנבה לש

 . ארבנ "ןובשח,ב: לכה יכ
 םיעשתו תואמ שלש םנ זומה םילודג םיפופוליפו

 שרדמה תיב ילספס לע תובר םינש ינפל:/ובשיש ,םיחקורו םיאפור
 רשא ,רזעה:תפוקמ | ונהיו ,(םינפל = טפרוד) ביירויב רשא .ןוילעה +

 .המש םידוהיה םיטנדוטסל -
 החכש לש רש הרופ אביו שרדמה:תיב תא ובוע טעמכ

 םג ,םתרות תא םג : לכה תא וחבשיו םמטח לע םהל רוטסיו
 םהיתוביח תא םְו ,.ביירויב ולכא רשא ,םילצבה תאו םימושה תא
 ןובשחה לש היפוסוליפה תא קר--,רזעה.תפוקל םיביח המה רשא
 ,וחכש אל

 תופסות ,םישנ םג .הנוגה הינורנ םישנאה \ םהל .ואשיו
 םינממס וקחשיו ,םילוח .ואפריו ,םיתב ונביו םה5 וחקל ,אינודנל
 ושעיו ופיפוה לבור. לע לבור = ,ופָרֶצ הטורפל הטורפו הפי "הפי
 , רשוע

 םידוהיה םיטנדוטסל רשא רזעה:תפוק לע םינוממה ואבי .יכו
 אל םלועל, = :המחב ונעו םהיתובוח תא םהמ  ועבתיו" ביירויב
 הניב יכ 'ונא 'אמנא ינק . ילטק יכו,  ,"ערפנ אל םלועלו \רופכנ

 ! חורל אל םשה "ךורב + הנשי הולמ זיא "ונתאמ :עובתל ואבי
 םילעב ,ונחקל  רשא | "הזבנה  תכתמ,ה תא ונרזפ |

 ,., "ראפתי לארשו ונבו אתרק יריקימ ,ונמעב
 תואמ שלש | אוה -- .רומאכ -- הלאה "םיריקיה,  רפסמ

 :לבור ףלא העשתו םיעבראל עיגמ .םהיתובוח .םוכסו = ,םיעשתו
 םישנאהו . עצוממה .ןובשחה יפ לע שיאו שיאל האמה עברו האמ =

 ,הוכ ןטק םוכס םלשל תלוכיה םהל שי  ,לודגה םכורב  ,הלאה "
 3 :םיצור םניאו

 :.לורג ללכ 'הז יכ
 ..םלופ :ונניא בוש | =
 0 !םינבל תובא ןיב המ ,וארו אב : רמאי אלה הפ = <

 לכוא, ,ןשיה שררמה יב .שבוח הוהש מ וניאר .אל .םלועמ
 ור ו תויהב כ , ץ ,ותודהיב רס רע רשת זומוו ו

 םויה . ונחנא

 ילָכה עלבש המו "ןתונ ונניא  לבקמה,

 לש הלהאב ומצע תא וישכע תיממה ,ינע רוחבל ומחלמ קלחי אל
 2 ,םוקמל .וירוענב הלגש ימ וניאר אל םלועמ .  םינפל ותומכ הרות

 םוקמ ותוא אהי אלש / ,וריב המיקתנ םש דמלש וז .ותרותו הרות
 / נישת רשא לככ בדני אלו ומויקב ץפחי אלש  ,וילע .ביבח הרות

 + ויכרצל ודי

 המשל הרות תובאה יב
 ,הילא .תואושנ םהיניע הנייהתו
 ,םה םג התוא

 < | ,םהיעמ םשל --- םתרוה לכ + םיקילראיה ילעב = םינבהו
 ןח אצמל ,ביטיהלו םכחל אל ,םימש םשל אל הרותב וקסעי יב,
 ואצמי רשאב ףוטחל ,םינש לעב ומל ושקבי גלזמ םא יכ ,לכשו
 םיאכה םהירבחלו םהלהמ ,םתרוה םוקסל םהל המ .י"לכואו ףרט
 ,"םיכרצנ,ה םה םתויהב "'ארותכ םהל :ופס, יכ םהל יד + םהירחא
 2  "םילצעתמ, םאו ,  בערב ועוגי  .,ותומי .*םירחאלו םהל המ ךא
 םינמחר . ינב םינמחר לארשי | ,םיחתפה לע ורזחי --- תומל .םה
 המ ,ומלש אלו וול רשא :,םיחקורהו םיאפורה ,םה לבא . ..םה
 המה :המהב יבה + םהיניעל םיעוגו םויה םיבערה הלאלו םהל
 ,הב שי הטורפו הטורפ לכ !םירחא לש םתסנרפל הרג ולעיש
 ,םלמע לכ ותוא א ל מ 5 םהו ,םיכ ןו ר פח םושמ

 5 ... ארבנ "ןובשח,ב לכהו

 5ש -ותרות ךאיהו םילשלתשמ תורודה יררס  ךאיח ., הארו אב

 הרותה . םהיניעב .רקיתו ,ודמל
 ורמלו .םהירחא םירהא ואבי יכ

 -.' ,ףובשחה :תרות,  ,וננושלב :,וא > ,"םירפסמה תות, | .;סרוגתיפ
 | ,.הלש .הינפכ אה .לע תרזחמ

 : חוצמ רכש .בשחו :הניכשה  יפנכל :וימו \לכ קקותשה | באה
 , 4 .בשחמו ןיפילומס א לש ודגב תופנב ירחא .ץר ןבה ; הרספה רגנב
 'ףסכ עלוב .ורכנ | קנבה רספה .דגנכ .לאהשי רובכ = תריכמ רכש
 הטורפ לב, וכי" ;'בעחה ויחאל םחל תחת ן בא קרוזו הקדצ לש
 תא םנ ףסכ-ןובשחב | הלעמ ונינו ,"הטולק איה ותמשנמ הטורפו
 ,ויחלא תא :םג ומע תא םג ,ויתובא סחי

 עיאוואנה, ידומע לעמ םיברב 'עידומ :,ןינה <,אוה רשא חנה
 : יאומערוו

 :חיורמ ,"הנוגה תי דוהי "החפשמל ןב = ,,ריעצ רפוס
 הירצונ השא אשיל ץפח ,הנשל לבור תואמ שמחו םיפלא תשלש
 . םינכת ש| דבלבכו הרצנתהש תידוהי וא (הנמלא וא הלותב)
 . , / .יהנונה הינודנ ול

 'וכו = לוונמ : ,רממ"ןב ,רקעל-רכמנ- ,לארשידרכוע .:\ ורמאת
 / :ןאכ שי חחא רבד דוע לבא ..,לבא , םכירבדכ יהי ול ,'וכו .'וכו
 + ריזנה דננכ הרוכבה תכרעה ,לפכו .רובח ,רפסמהינויצ תבכרה

 , + ארפנ ."ןובשח,ב לכה יב
 . קסדורוגובמ :יקסנולפ 'ר: : רחא ןינ וא

 ;הרשיה ךרדה ןמ טעמכ | הטנ הז לש תולשלתשהה רדס
 " .הבחאה תאו .לארשי תפשל 'הבהא, חור וב החפונ - ךרדה עצמאבו
 0 .ונבל םג שירוהל ץפח אוה

 ,(865) "הריפצה,ב הפפדנש הערומה הא םתארק אלה םחאו
 2 : הנושלכו הבחככ םכינפל איה ירה--התוא םתארק אל םא

 * .עדויה .,תירבע הָרומ וא הָרומ שורר  םינש הנומש ןב דליל,
 .הצוחכ .רמומ םג בוט  ,הב רברמו תירבעה הפשה תא
 ו , "הבקסומב \הבישי :תובו

 ןטקו הטוש שרח אל ףא ,רנויסימ אל .ןאכ .ןיאש ינא חוטב
 םנולקב םלקתמ .אלו ,רמומ יפמ .הרות ל יא יכ .עדוי ונניאש
 לק ,ןוראהש :אלא : ! סחו :הלילח---תירבע  םירומה םיינעה לש
 < תבישיה-;..רספה . דגנכ | לארשי .תדב , הדימעה רכש בשחל עדי
 ךבבש "החומה ו אבי .,,חפו הלוע ל 0 ,הבקסומב



 ,חורבש  תומולשה..תא - תסרהמ \

 < םלועה < ה - ל

 א

 םאו /,תמאה לע ונב תא רימעיו ,אוה ומלוע ןובשח תא בשח
 ויתונובשח תא ררסיו הרומה אבי---.רבע תפשל באה בלב שי השלוח
 : ...שדקח תרהמ לע ונב לש

 , ...! ארבנ "ןובשחב, לכה יב
9 
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 .ןאמכיפ בקעי

 .םיטוטמרש

₪ 

 ,הָיְגְלֶאְו םוָפ
 י איָבְנַה הֶאְלֶה הָד ּךֶרּבומ לעַמ שאה הפאר תֶא

 עמנו 2 !םיִלָבְלל הת

 (קילאיב)
 .יִנָא בצע .יִּכ = ,לאהיבבוּכ ,ינָונש

 (ל"נח)

0 

 5עו חורה .םות לע 'דימת .דיעמ = :,ומצעל  אוהשכ = םותפה
 איה פותפה ..םוהפ לש הרישי רמוא ריעצ םדאשכ חורה "תוננעה
 בלמ  תוצרופה  ,לינה-תעורתו  באכה"תעוש | ,הרשיה  תולעפתהה
 וניב ,עיב\מ ה ןיי בן וגנר ביה צח מן הע הזאב םדאה =

 הרוטלוק"ןיידע ןיאב יעבט =םויק .אופיא םייק .סותפה ..,ויהלא ,ןובו
 ה מי ל שמ, ה ר כה דוע :ןיאב

 תועיבתו .תונעטב םואב :ומצעב םיהלאה לא םג.:ןה ה עינב,מ ו
 יויתובוחמ םדאה ינב םירטופ םינקזה .םיהלאה- הא .,ריעצ .ונרועב קר 1

 -ולעב = ( םיהלאה 'םע :טפשמב :. הוע :םיאב םינושארה : םיאיבנה
 +. תוכז- וילע .ךמלל- םמצעב .רבכ ..םיצמאתמ . הדנאה ,

 ראמ השק ,הרכהב הקל רבכש ,םדאה לצא סותפה םלואו .
 םימעפל וכותמ .הלעת אלש > ,'ףויז- קבא  םימעפל וב קברי .אלש
 ותויהב :םג : ,באכה . תצק שילחמה .,תצק לקלקמה , רבה .תימה םג
 הכמ םנמא הקעצה | .ק עוצ ותויהב .ונממ לטונ: לודנ קלח ,,ןמאנ
 לכ תא תחא תבב הצוחה האיצומ איה םלואו ,הקוחב בלה לע
 בשוי : ןה :לודגה  באבהו ,ץצפה -- לכ. תא הלגמ איה ...הנכת,
 ,הרה תא םג העלוב הכשוממהו .הלודגה- הקעצה - ,םירהפמב דימה,
 התוא עמושה :..קיר ללח הירחא הריאשמ איה .רשא .שי .ןב..לעו
 החירכמ הניא איה. .םירחא לש םהיתולוקל לובק-ילכ קר השענ
 .'היטוח תא תווט לו .ךי ש מה ל בלה תא

 לש ורונכב תינופצה חורכ .המשנב. תעגונה . .,הרישה .התוא
 ורקיעב סותפה ,היג ל א ה איה . ,הילאמ .תנגנמ ,איהש רע הוד

 לא .רזוחו בלה ןמ ךלוה הלוק היגלאה .םיר ח א ה לא הנופ
 ןוכתמ . אוה יאש. ליבשבו ...ו מצע ל . הב. .רברמ רֶרושמה ; בלה
 ונילע תסעופ ןכ חנח .ךכדלכ ונילע. לעופ.אוה ,ונוניב ונתוא ףתשל
 .הלילה יכבנמ ונילא הלועה ,םיקחרמ תריש םג הקזחב דימה
 ונמוקמל ונתוא וקיבדהו ריע לש הבוחרב ונמותל ינרבעב רשא שו
 תיב לש ויתונולחמ ונילא םידרויה . ,רתופפ לש  םירדוב | תולוק
 ונתבשב ונילא רשי  תנווכמה . ,הלודג תונשער תרמזתמ .רתוי .,רז
 א < 5 ,ןורטאיתב וא ןגב

 היגלאה ,רעסה רחאל --- הינלאה ,רעסה 'םע אב סותפה"
 , ורעצב קזחיו .להנ .רשא בלה. תריש ,קקוזמה בצעה תריש איה
 : תוחתפתה לֶכְכּו , סראה ב ו ו קר א ה תאו 0 לאה חיה הלגתמ ו - בלה 2 עבונ םותפה

 הט ןוילנ
| - 

 הקיגארטה \ םוקמב .רחי .םג :ויהלא ןובלע תאו ונובלע תא עבות
 רבועו ברוצה באבה םוקמב ; חצנבש בצעה תרכה האב תרדוקה
 םוליטמ העוז-ימערו .רוחשדוננע אל | , רימתמהו עונצה רעצה אב
 ונילא אב ברעה תוחור םעו בהזה ינרק םַע .םתמיא תא ונילע
 היגלאה ... םימלענ םימוחנתו ומע קומע בצע רשא ,רבדה ותוא
 -ימעפ הב ,רשא לודגה ליגה םג ךא ,בצעה תריש קר- הניא ןה
 .ותכלב  ותוא הָולמ רחפנ רה הזיאו ,ואובב ול הממד

 ,ויהלא .םע .ותושננתה רחאל םדאה תריש איה הינלאה
 ילוא םעוזה "םימערה-בצוח,ו ,סואיצל םדי תא וטישוה םינאטיטה
 רצוקו ותונע תא םאריו ,לפרעה ימורממ םהילא ומצעב דרי
 אל .ןה .ףרצמהו רהטמה ויפיב בצעה תריש | איה יהינלאה . ודי
 ,ומע וענכנ ויהלא םג .םיערה תוחכה ינפמ ענכנ רבלב םדאה

 םד א ה תרי ש ,ץנכנה תריש אלו חצונמה תריש איה היגלאה
 אלש ,הלא קר| ,םלועל חצומ םדאה .םרא אוה רשאב

 םֶךאה .תמחלמ לכב .םיחצונמ םניא -,םהימימ | המחקמ  וחירה
 םייחה לא דגנהה רשא שיאה אוה ימ . תחרכומ ותליפנ םייחה םע
 ונל .תנבומ | ,ונל דימת  הינלאה איה הבורק ןכ לע % םהל לכויו
 וו. םיתצונמ ונלכ ]ה , דימה

 זי

 הנוקזמו.תכלוה איהשכ .םותפ האלמ התריש הריעצ המואשכ
 ונלצא +חתילעל וא החור תדיריל הז אוח .ןמיסה .תינלא תושענ התריש
 אלא דוע .אלו ,ץרמנ רתויה חורה-יולג תא םותפהב תוארל םילינר
 םונש :ינפלו .,םותפה לע קר :הירבעה הרישה לכ תא ודימעהש

 הלטב םותפה הָּפְרִשְמ יכ ,,חיכוהל רנזולק ףסוי רירה רמא . תודחא
 , םיארוקה לע התעפשה הקספו ונתורפסב "שדוקההחור, םג

 ,ןבומכ. ,ואנְגְל . שרוח יכנא  ןיא 3 רברה  אוה .ךכ .םנמאה
 .הב אצויכו .תיתורבח הריש .לכב .יחרכה .דוסי אוהש ,םותפה תא
 לע- החיכומ עבטקו .םיהלאה םע םינפ לא םינפ הרימעהש יאדו
 לש יעצמא .יתלבה יוטבהש יאהו  .םירוענ .תמצעו םירוענ .םות
 לש :הרוקה ןואגה .ןמ הברה וב שי תיעבטה ותוצרפתהב שגרה
 אלה סותפה  תריש ול .רשא ןומדקה יפויה ןמו ןושארה םדאה
 איה - היתומינפו .הייוקלב .םגו  ,עב טה  תריש לכ םדוק . איה
 , הקוקז אה ןיא ָךֶא ,הב ןיא םנמא תומילש ,הבגשנו הרדהנ
 הינומרה .ןיאב םג .,רעופה  .םיהל סומתיר שי  ..תינוציח תומילשל
 הירטָמיס ןיא : םא  םג/ םירדוקה וילעסל .שי .ארומו  ,וירבשמל
 לפכב .,היתומותסו .היתוריתסב ונילע תלעופ בוָיא תריש ...םדמעמב
 רוהב .דחא רויצ ,תטהול תחא הלמ ,םירבדה ןורסחבו .םירבדה
 םיעות ונתויהב םגו .,םימלש םיקרפ ילפרע לע 'םרוא תא .םיליפמ

 \רימת רבוע. רהוז לש דּומַע תוכובס תוצילמ לש לפאו בע רעיב
 +, רנינפל

 רוע - המואתמ :איהשכ = ,ריעצ םעל םותפה תריש איה הפי
 איהש םשכ  ,וב  םילשומה \ םינתיאה  תוחכלו םומתה וחור-ךְלַהל
 ,םירהה ןמ .רריש .קנעכ םייחה ינפל .דמועה ,ריעצ ררושמל הפי
 םלואו .םחלהל יאדכ ןיאו םחלהל ימ .םע .ןיא יכ ,ערי .םהט אוהו
 :בנגרוט רמא---"ךכ : לע .שנעהל ..ילכמ .ריעצ דימת ראשהל ןיא,

 סייחה רוסו  םיניקזמ.  םהש . ןמו .לכ  ,דדובה .ןטיפה .םגו םעה םג
 תישענ .םתרישו :.ךלוהו תחופ  םהלש \ םותפה | ,םהל  הלגתמ
 ףא .;טקושו. ךלוה רוכעהו .זעה הרישה םרז .רתויב תיגְלא חרכהב
 ה ינפל :םחוה ::חַצנה .ףיעצ :, ףוקשו  ךלוה . ,ךזו .ךלוה םג
 ןיטקח ' /ורעצ ,תא .טיקשה םילודגה םיבחרמה לש : יפויהו

 ,הרכההו .הרכחה  ,תרוש איה היגלאה . .ותוא ךכו --  ,ורעצ
 . . תדירי הב חארנש .רשפא-יא . ,רחה .הָבַהְל ונבלב קומע עני אלש



 , ל 0 2 ו
 0 , 4% םלועה <

 :ארטה ךררה איה תאזה אלה .הל םרוקה לש ינברוחמ תינכנ איה
 .המירק ופאשב םדאל רשא תיחצנה תיג

 חורה ,ןויפרמ הב שי יכ ףא ,חורב הדירי הניא הינלאה
 . תצונמל ומצע תא וריכהב םג רובגהב ןואג לש .יפוי שי , יולגה
 דימת םיאר תַמ ,םתשלוח לע םיסכמ .חורה-ילפשו םינטקה קר
 , םירובנכ

 ,הילעל יאדו ןמיס רימת הינלאה איה ירה ה ריש ב םלואו
 הרישה :קפס ילב . איה . הרוהטה | הקירילה םירמ | . תומדקתהל
 ,ותגרדמ םורמל שגרה .ףורצ עיגה הב קרש ןויכמ ,תינלאה
 םתריש רשא שי ,םילודגה םיימלועה  םיררושמה לצא םג ןה
 םיבֶה .םימי ץקמו .ןמזה ךשמב תחכתשמו תכלוה ךתויב הריבכה
 ימשב םיעונצ םיבכככ .דימח .תוריהזמה .,תויגלא רפסמ .קר ראש,
 הרעצ קמעב ררושמה .שפנ הלגתמ היגלאהב קר יכ ןעי . הרישה
 ןויפר .תעש עינהב = יודו .תריש איה תאו ,  םינמאנה  היודמבו
 ומצע תא :םחנל ,וינפל ורבעש םירבדה ןורכו תא ותולעהבו .וחורל
 הנוגיב .,העונצהו טושפה הנונגסב וז הריש ...ונובצע תא .לידגהלו
 הב .תמעוט הפוקת לכ ,םושמכנ רה יבשע חירכ .,קדהו .קותמה
 ..םלועל תנשונ הניא איה , המעט תא

 תריש תא םא יתלב םלועמ ירכעה .םעה .ערי אל םנמאה
 ךא % שחלב הלפת םג המואה יהלא בישקה אל םנמאה + פוהפה
 שדקההיבתכ - לכמש = ,םילהתה ..תֶרִיש = לע הזכ ןפואב | אהי המ
 לכל קר אל .רתויב  ימיטניאה .הלפתה | רפסל איה .אקוד התשענ
 סותפה לע .קֶר ,הרואכל יחה .,ירבעה םעהל םג םא יכ ,תוישונאה
 רתויה .םיינלאה םירישה לש ץבוק םילהתַה תריש ןיא יכו + ורבל
 םילהתב םֶג שי םנמא +ירכעה םעה חור רצי רשא  םיאלפנ
 ירוהיה . באש  םכותמ אל .םלואו . .,םותפ ...םואלמ- ,םיקרפ..רפסמ
 אקורד. ;ובאכו ורעצ דה :עמש םהב אל ,ול רצב םימוחנת 'טושפה
 ,"םימ..יקיפא לע. נורעת .ליאכ, ןיעמ .רתויב םיינלאה םירומזמה
 ..רתווב..םעה ..לע .םיביבח .ושענ . םהימודו "ףומעי .יכ ינעל הלפת,
 'ה..רוכז, תריש. איה המ + היפיבו הנוגיב הימרי תריש .איה המו
 ;תורוהט .תויגלא . .אל .םא  .,'םימ ישאר .ןתי .ימ,ו ."ונל = היה המ
 קח . םנמואה .+ הימלועה הרישב ןתמנוה אצמל ,חשק .םויה דע רשא
 + שדקה חור ךותמ הרמאנ היעשיו .בויא תריש

 תא -- ,הבגשנהיכה .םותפה .תרוש תא רצי ירבעה םעה
 :ניאה תירילה-. הרישה .רצויל היה. אל ירבעה םעה םלואו ;האובנה
 . הינלאה .תא רצי אלמלא ,רתויב .תישונאה ,רתויב תימימ

1 
 התיה  הנוהחא| רתויה הפוקתה רע .השרחה תירבעה הרישה

 ההמב .םותפ לש הריש--,תוי ה ל-ה צ פח :ןוכנ רתוי---,הלככ הבר
 ותעפשה).םיליבשמה לכ לש םררושמ ,ר לי ש הזב  עיפשה העורי

 ךכל םרג .העּודי הדמב ; (ןאכ .ריכהל ןיאש טעמכ ה טיג לש
 ןכותל .שובל .תויהל .לוכי אלש = ,םיעבצה-ריהב . יצילמה = ןונגסה
 בטוה  וישכע .ונחנא .םיעדוי ---.אוהה .םותפה . יעבטו טושפ .יריש
 ..אהוקה םעטל .םיאתמו ןווכמ .היהש :יאדו ונמזב ךא , וכרע תא
 םנונגסב .םיררועמ . ויה .םמצעל  םהשכ םיננערה הילביבה .ילילצ
 היה .ןכותה יכ .ףא ,ובכלב :םימותפ .תושגר וזיא .םותסהו .ךבופמה
 דוחיבו .,הצילמב .ןכותל זא ובל תא .ןתנ הז .ימ , דאמ ותטשו .לד
 + תוָרוחמ הצילמב

 הנושארב -ונ5 ןהנ  תמאב .הבגשנה . םותפה = תריש תא
 םג ..ולצא-..השענש  ,טהולה ..הנונגם .תא רצי .אוה .קילַאיב
 רשא .,"םעה. ריצח ןכא, .םד ףטונו יעבמו .יח .םויצילמה .ויתודוסיב
 ץוח ,הריעצה .ונתריש תועבג .ןה = הלא---"רבר, ,"םעוה ירישמ,
 הלאה תואלפנה .תוריציה לע ,שיא :ונלצא ןהילא עיגה אל קילאיבמ
 :+ השרחה ונתריק 0 לכ ילו ו הו קל - ו קה אל |

 * ותריצי = ימי .תישארמ  קילאיבב .קזח היה ינלאה .דופיה םג ךא
 ךא ,הז .גוסמ םיטעומ םיריש קר ונל ןתנ .םנמא םיעשתה .תונשב
 " ,םויה בורעב, האלפנה הינלאה הא רככ םיאצומ ונחנא םהיניב
 'ונתרישב הנושארה  ,ינמודמכ. ,איה .הלש ירילה רהומב .רשא
 ונל .שיגמ השהחה .האמה תונש תישארב קר .םלואו ,  השדחה
 תא .םג ולש םיניוצמה עבטה יריש . םע .רחיב . ונררושמ
 'ףוטנ, ,"המחה ימורמד .םע, ,"ידב%, . ןנוגי טקשב תוכזה בלה
 < התיה תאז---"ךפנכ תחת יניפינכה,  ,"ותומ ירחא, ,"העמרה הפטנ
 :,רוהטדיכה .החוליקב בלה תריש ,תמאב הש דחה הרישה ונל
 %) , הב רוע וברעתה אל םירז תודוסי לכ רשא

 רוחיב םיאור  ונחנא הינלאה לא  סותפה ןמ רבעמה תא
 "תא םיאור ונחנא הבש קרפ לכ םע ,"שאה תלגמ, המיאופהב
 ךולה תכלוה  םיבעה ןשעה ילפרע טע הלודגה םעזה שא

 ןשעה בע ,הפרו ךולה ךלוה .לודגה סותפה ., טוקשו ךולה ,עוקשו
 סּומתְרכ םיאלפנה ,םינורחאה םיקרפב רשא דע ,תרזפתמו הכלוה
 = בהלה = תונושל קר  וניניעל תולוע רבכ ,םהבש רוהטה ירילה
 ינפמ = החדנ  ינארטה \ םעוה : =, תורוהטה
 / .סותפה תא החצנ-חיגלאה:,הבהאהו

 ייפבד," .רחאל : הרצונ  'שָאה  תלגמ,
 הרבע . הרבע .באכמ םינשה  הקירחו .תורמרמתהה = תע . לורגד
 ; רמרמתהל 'ידכ :יאדמ רתוי = ר"י ב ה: ררושמה ;םלועל ילוא
 " .השע רשא תא עדיו = ,ונינעב אריו ענר: ונילא \ ררי = ררושמה
 \ ;תמעוזה הללקה תא ויפב םישי  דוע לודנה | שואיה :/רשא שי

 וינפ תא ריתסהו דאמ .ובבלל רצבו . ובבלב הקינחמ אוה םלואו
 \ עמשי אל ז םעה < ללפתמ .אוה ושפנ דעב:.ה ל .. קר שרפו ויפכב
 .עומשל 0 אל .םעה

 ..ח מ צ ע ל המשנה .תריש :אוה .היגלאה = =

 "בצעהו  רעצה תעפש

, \ 

 ו תי

 דימת ןמסמ ומצעל אוהשכ היגלאה לא םותפה .ןמ רכעמה
 ":אוה ךא  .הרס ותמוה .חצונ םדאה .תינחור תומדקתה לש אגרד
 ,הושכע היהת אל המחלמה ,ומצע תא ריכה ,וביוא תא רבכ ריכה
 ; . לדחת אל איה .ךא ,הרעפב

 רבעמה אב , רליש וליפאו  ,ןיקשופ ,הטיג ןיעמ .םיררושמל
 היה .תאז .ישפנה םרוכ ב ןמזב ,יטויפה םלודנ :ןמזב הזה
 תובורק .םיתעל הריעמ תורמרמתהה ןיאש םשכ | . םנוחצנ .תפוקת
 ' .השלוח ךותמ קר האב המלשהה ןיא םג ךכ ,הרובגה לע" אקוד

 | אל רשא  ,לוחג רבשמ רחאל הזה רבעמה אב קילאיבל
 חורה ןויפר לש .םימו אקור .ולצא ןמסמו ,ונממ רוע * אפרנ
 םומיב ררושמה לע . ץבור ןבאכ םמור רעצ הזיא * ,חורה ןולשכו
 :ובבל לעמ התוא לוגל דוע ץמאתי אל םג רשא שיו ,םינורחאה

 .אַבָכ וסת ששוב . םיִָהְלְא תּכְרְב הָרַחֶא

 רהה הז ,  הלואנב ץופחי אלו הלואנב רוע ןימאי אל .אוה
 קרצ וז .הניחבבו .,םינורחאה ּויריש לכ ךותמ. טעמכ .הלועה .,ארונה
 \ תותוא םינורחאה .םימיה ןמ קילאיב ירישב ונמסב (*דחא ריעצ רקבמ
 רקבמה םלואו ..דאמ .קומע .רבשמ
 םירישבש .ימיהתה סרוהה שואיה ינפמו ,הרי ציב .רבשמ ןיבו
 0 נושה : רשא ו הבוגה  ןמ ותער תא .חיסה ..הלאה
 ,"(הבלש) .'ואצמת = יכ .היהו, ןיעמ םירישב
 ,('םלועה,) = ."ינא .המו .ינא ומ, ,(יחלשה,)
 ל .רתח - רשא . ,בלה יקמעמ םתוא דע םיעגונ םה .תישורחה
 0 .ץרמג .התויה..םיתפה םג

 ל 0% ד 1 , 2% "ש ,ירשה תרבוה ,"חל23,) .'היברק, ךהבג | םב ןא ם דיה 8 א ד (*

 ' תולפת
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 תכובמ תעשב ורצונש ,ולא םיריש  אקוד ילוא ,עֶרוי .ימו
 רתויה םעההירישל = ונלצא ויהי  ,ונררושמל  הארונ רתויה חורה
 ,ןאמשירפ לש ותלאשמ םינמוה ןמ ןמזב םייקתת םאו ,םיבורקו םימח
 ,הלפתהרפסל | וגיתורענלו ונירענל היהי םיירילה םירישה :רפס :יכ

 ילוא ויהו --- ,םהיעוגעג רהוטו  םחור תימה תא וב .וכפשי רשא =
 ךופשל ונלש םיאלפנה םילהתה * יקרפ הז גופמ םיטעמה :םירישה
 . "תוחדנה וניתולפה,ו ונחיש ימד תא םישק םיעגרב םהב

% 
 . ב"ערת וילסכ ח"ו

 ,לפמאי .המלש ריד

 .םֶדָק ממ הָטיִלּ /
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 םסרופמה ילגנאה :נולורושאה הלג הנש םיעבראמ  רתוי ינפל =
 -תוחול לבבו רושא .תוברחב :רפח 'רשא ;תוריפחה י"ע דימס גרואיג

 הרופס תומדב לוכמה ןינע תודתיה-בתכב רפוסי םהב רשא ',רמח =
 לכ בל התעשב השיערה תאזה האלפנה האיצמה .הרותה לש <

 טעמב הנש הרבע אל התע רעו ואמו . עדמה-ישנאו \ םירקוחה
 ןהל שיש \ ,תוקיתע  תוימש : תובותכ .ולגתנו .ורזחו . ולגתנש  ילבמ ==

 תוריקחל עונב = ,עירכמ .ךרע םג : תובורק - םיתעלו | ,לודג. .ךרע
 .ונימי :גרבד- לש .תומוחקה - תופוקתהו שדוקה-יבתב >>

 ולוחתה הנש האממ רתוי .הזש יפ-לעהףא ,םירצמ 'ץרא ןכ אל =
 םירכד התמדא הבעמבו.  תולודגה היתוברחב םילגמ * םירקוחה

 תאז לכב = ,תוקיתע :תופוקת לע .ריהב .רוא .םיציפמה = , ךרע :ירקי
 ירבדל .סחי םהל שיש ,םירבד הב אוצמל םירקוחה ועני .אושל
 ירהש ,םורקוחה לכ :יניעב הזה .רבדה היה אלפנו .,לארשי ימי
 ויה .,יוגל  ונתויה ,תישארב םירצמל ונרבעתשנש ,רובעשה דָבְלמ
 עגמב ,םצרֶאב ורעתנו ולאננש העשמ ,רימת םיאב  לארשו :ינב =
 ונל .ויה םונוש .םינמזבו ,לארשי-ץראל הכומסה ,םירצמ .ץרא ,םַע <
 ,סולינה .ץראב םיבושחו :םילודג םיבושי

 תמדא .םג ףוס ףוס התצפ תונורחאה םינשב םלואו |
 ירברל. תוכוישה  ,הרמח-תויכש .הברקמ איקתו היפ תא םורצמ =
 ,אוה וללה תושרחה תוילגתב רתויב .אילפמה רבדהו -. לארשי ומי =

 ימיב יכ .,ונערי ןה ..שיא והרעש אל רשא םוקמב אקוד ואצמנ יב <
 ,תינופצה  םירצמל וינבמ םיבר ואצי ותמדא לע לארשי תבש =

 ,ןעוצ .הדשו ןשוג 'ץרא  ,התלָרה . תופנ ,הנוהחתה \םירצמ איה +
 לארשי ינב .ובשי םהב .רשאו  לארשי"ץראו היפא לובגל םיבורקה
 ואצמי וללה - תומוקמבש  ,ןתונ .ןירה | אופיא .היהו .הלואנה םדוק
 לע התלע אל םלועמ לבא .םידוהי  יבושי לש תונורכז ' ידירש =
 .תימורדה  םירצמב לארשי ינב תובקע שקבל 'רקוח לש ותעד"

 ויהש  ,םלועמ ינעמש אל .יכ ,שוכ לובג לעש הנוילעה םירצמ :אוה
 ,רימ) והימריב  םנמא .םידוהי .לש ,םיבושי = םינמזה ןמ .ןמזב .ןאכ
 בור לבא .,!פורתפ ץראב, םיבשויה .םידוהיה שוריפב ורכז (א
 ,םינולוטפינאהו :,איה .ןכיה וז "פורתפ, ,עירכהל וערי אל םירקוחה

 תוירצמ תובתכב 'סורתפ, 'םשה תא תוטעימ םינש ינפל\ ואצמ רשאי =
 יימורח  רתויה .ץראה קלחל :ירצמ | יונכ :אוְה הז םשש ,ןריכחו
 ,םילשורי תולג תיראשל ורמאנ םירכזנה והימרי ירברש ,בושחק ועמ

 יייפעו ,(גימ---בימ ,וחימרי) .םירצמ .ץראל :איבנח 'םע האב .רשא

 וז" .תיראשש : ,רמאל אוש-טפש ג . ואיצוה .איכנה לש ויתוחפות "
 ,דוע אלו = ,הל רכז רבאו םירצמה ברקב /הרהמ לק הברעתה
 ירבה תא, רחאל .וחרבוה ;והימרי ירבד תא 5 0 אלא

0 , 
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 התוא רחאל דע ,"סורתפ, הרכזנ םהב םנש ,(א"י = ,א'י) והיעשי
 :ןברוחו םופיסוי = לש םנמזל "ענונש המו -- ,והימרי לש האובנ
 ידוהי בושיל רכז זא היה אל יכ ,רורבב ונעדי " הנה ,ינש תיב
 .תיטוררה םירצמב

 סולינל לורגה דנה תא םילגנאה ונב רפסמ םינש ינפל הנהו
 יאה ינפ לע רואיה ימ לש םהבג תא םירהל ידב ,שוכ .לובג לע
 ,ן א ו ס א ריעה תוברחכ הברה תולעת רופחל וחרכוהו ,הָליפ
 ,ןאוסא ינפ חכונ רשא ,הניטנַפֶלֶא יאהב םנו ,רואיה תפש לע רשא
 ןיבו - םיקיתע םינינב לש תוברח  ולגנ הלאה תוריפחה ילגרלו

 לש תוליבח ,הניטנפלאב םגו ןאוסאב םנ ,ואצמנ תוברחה ידירש
 ןושלו ירבע בתכ םהירבע ינשמ םיבותכה : .םיקיתע םיסוריפפ
 .לאינרו אדזעבש םימראה םיקלחל חנונגסב המודה ,תימרא-תידוהי

 תוירצמה םירעה יתשבש ,ונל עדונ הלאה  םיסוריפפה :ךותמו
 (ןיס + ןוזמ .'ל לאקוחי] תירבע ; ןוס : תירצמ) הרומאה יז א ו ם א,
 םינשה תאמבו לבב תולג ןמזב ּואצמנ ,הניטנפלא יאב רשא ,יבי,ו
 וקסע תולהקה ינבו ,תורישעו תולודג לארשי תולהק הירחאלש
 םירישעלו .המרא ידבועו םינמוא םהמ ויה םגו ןינקו רחסמב הברה
 םיבירקמ ויהו  ,יפויו ראפ .ינימ לכב םיניוצמ ויהש ,הראפת ילכיה
 .לארשי יהלאל "הלועו הנובל  החנמ, תונברק םהב

 םירע ויה  ,תוירצמה יתובתכב הלהתל  תורכזנה ,ביו :ןיט
 םירצבמבו ,רפסה לע תודמועה תולודגה םירעה לככ = ,תורוצב
 תואבצ ..םישוכה היביוא ינפמ םירצמ לע  ןנהל לוג אבצ ליח
 יובש םהמו  םיריכש םהמ = ,ץוח ידילָי = בור  ייפע ויה א םירצמ
 םהש ומכ | ,"ןענכ ץרא ינב, וא ,םידוהי םג םהיניבו ,המחלמ
 (הֶלעמל םיאבומה) וחימרי ירבדב ורכזנ ךכיפלו . םיסוריפפב םיארקנ
 לובג לע רשא ןשונ ץראב "סנפחהו לדגמ, -- ,רצבמ" 'ירע קר
 ,םירוהי ואצמנ םהב קרש םושמ -- ,שוכ לובג לע "סורתפ,ו היסא
 םגש םושמ ,םירצמ תריב ,(סיפממ) "ףנ, םג הרכזנ קוספ יתואב
 הב םגו ,לובנה לע הדמע אלש י'פעא ,רצבמ 'ריע התיה איה
 ,"םירצמ ז ו ע מ -- ןיס, רמאנ לאקזחיב םג ,  םידוהי םיליח ואצמנ
 יבושיו ."ביו, "ןיס,| םירצבמה םימסרופמ ויה טודורה ןמזב רועי
 אליח, ואצמנש תובתכב םיארקנ הלאה םירעהב רשא םידוהיה
 4 יייאדוהי

 ינפל תישימחה האמב ונייה  ,םינד ונא וילעש ,ןמזה ותואב
 אליח, םכש לע הנותנ הדובכ הרשמ התיה ,םירצונה תריפס

 ודוהמ, ולשמ רשא' ,םיסרפל זא הרבעושמ התיה םירצמ.. ."יאדוהי
 ויה םיכירצו = ,םירצמו לארשי-ץרא לע םג אליממו | ,"שוכ : רעו

 אלא ,םישוכה ינפמ םירצמ לע קר אל ןנהל םירוהיה תוליח אופיא \
 5בל םמצע םירצמה לע רומשל םיכירצ ויה הזמ- רתוי רועש

 . םהינודא- םיסרפב :ודרמי
 םיליח ויה ביו ןיס ידוהיש ןויכ :  לאשיו ארוקה המתי םאו

 :ול בישנ + םרשעו םהיתוזוחא תא םהל  וחקל ןכיהמ , םירוכש
 םיקסוע ,םידוהיה םגו * ,םירצבמה | יליח\ לכ ויה םולש תעשב
 הליחת ול הנתנ רשא ,ותלחנב שיא שיא םדי חלשמבו םתכאלמב
 הז רכשבו ,םרפ תלשממ תאמ ךכ רחאו םירצמ הלשממ תאמ
 .הדירמ תעשב וא המחלמ תעשב תינחו ברח רוגחל םיבייח ויה

 יאנת ייפע אל .הלשממה תאמ םיליחה ולבק 'םהיתולחנ תא
 םירברה תועמשמ איה ךכ .םלוע תוזוחא  רותב םא יכ ,הריכח
 ,רומג .ןינק תויונקה * תוזוחא לע ןהב רבודי רשא .תובתכה לכב
 ונושל הזו, ,80 םוריפפ לש ןיפילח"רטשב וז תועמשמ תטלוב דוחיבו
 ךלמה שוירהל זיכ .תנש יפפא חריל יב םויב, : (תירבעל םונרתב)

 קרפ "ברעמב/ תוערמה .תורפסה, דלפנרב שי ר"דה לש ורמאמ י"ע (%
 0 ,תכרעמ ה .



 :םמולש תב .ראההיל. התוחא  המותיו .הינק תב האולס הרמא
 ליחה-בר ךורו יטפוש וגל ונתנ רשא ,הנָמה יצח ךל םינתונ ונחנא
 ונֶל ןיא םיאבה םימיבו ,תבהאנ םע תלבק רשא ,הנמה יצח ףלח
 חרו םש --- "יפפא,) ,"ךקלחב הלע רשא תא ךממ עובתל תושר

 ,'ט 'א .י"הר ,רכז םש ,אוקס תמגוך ,הבקנ םש---"האולס, ;ירצמ
 ארזעל .םדקש .רוד -- שוירדל ז"כ .תנש ;הנקלא ומכ --- יהינק, ;'ז

 ,.(הימחנו

 םירומג םיחרזא םילייחה ויה יכ ,הז רטשמ אופיא םיאור :ונא
 תויונקה ,תולחנ רותב הלשממה תאמ \וכז םהיתוזוחאבו הנידמב
 ,םשפנ תואכו םנוצרכ? ןהב תושעל םיאשר םהשו ימלוע ןינק םהל

 ,םיליח .ויהש י"פעא ,םידוהיב גהונ היה .םיחרזא ןירש םושמו
 תולחנל ,אבצב ורבע אל .יארוש ,תוידוהיה םישנה .םג וכז ךכופל
 ,הלשממח תאמ

 תונוק םישנהש ,הארנ ויפ לעש ,ידיחיה רטשה והז אלו
 ןאצמנ .רשא , תורטשה בור--,ןמצע תער י'פע ןיפילח תושועו ןינק
 האולהו הנתמ .ירטש :ןהו ןיפילחו הנקמ  ירטש ןה ,ביו ןיסב

 תודמועה ,םישנ קר אלו .ןתהוקפו םישנ תעד לע ובתכנ , תוריכשו
 תואושנ  םישנ םג םא יכ> ,תונמלאו תומותי ןונכ ,ןמצע .תושרב
 םע רחא קסעב השאה תפתתשמ .םאו .ןנוצרכ .תונתונו תואשינ
 לש עטק ,לשמל ,ירה .לעבה תערכ ההעד הלוקש ירה ,הלעב

 םיסכנהש ןעי ,התב אולסלו, !תשטשוטמ ותישארש ,רטש
 רוזחל ץופחא ןכל ,הבהאב ךל םיתתנ הז רטשב םירכזנה ףסכהו
 ,הירבדל ועמשי אלו איה תביח זא רמאת הכ םא .התע םתחקלו
 ---ייזחוהי,) .,'וכו ןחוהיו היעשוה יייפע הז רש ןתנ רב היזועמ בתכ
 רבז-םשל ..המודו = ,םיסוריפפב .תובה .םימעפ רכזנה | , הבקנ"םש
 לש .םמשמ ,ופוסמ הארנש יפכ ,בתכנ הז הנתמ-רמש (."ןנחוהי,
 יאדו .תוחאו חא .ויה ול יכ ,ותשאו שיא הארנכ ,ןחוהיו היעשוה
 ןאכ תספותש :איה השאה תאז לכבו ."ותוחא ןחוהי, רמאנ היה
 ,שארב םוקמ

... 

 תווש תושיא ינינעב םנ אלא םיסכנו ןוהל עגונב קר אלו
 -רטשמ םידמל .ונא .הז רבד | .ןהילעבל ןהיתויכזב םישנה ויה
 םוקת רחא םויב וא רחמ םאו, :רמאל ,ןיסב | אצמנש הבותכ
 םלשה  זא ,ילעב רוחפא | תא .יתאנש רמאתו הרעה ינפל היחטבמ

 ףסכ רוחפאל לוקשתו . םינזאמה . לא בשתו השארב האנש ףסכ |

 טוח דעו ןונעמ .איצות  הדיב האיבה .רשא לכו , רשע"םינש םילקש
 ."האנש ילבו  תומוערת :ילב תכלל- :החור היהי רשא לא .ךלתו
 ,'ה .ארקיו ,"ושארב ' ותוא םלשו, ומכ -- "השארב האנש ףסכ,)
 תישארב ,יילענ-ךורש דעו :טוחמ, ןוגכ -- "מוח :דעו .ןונצמ, ;ד"כ
 הלעב תא ףוכל השאה התיה הלוכיש םיאור ונא ירה (,נייב, ,ד"י
 םיסוריפפב אצמג תמאבו .ייילע אונש, רמאתש הל :ירו ,השרגיש
 .הלעבב ץפח האצמ אלש השא תדוקפ י"פע בתכנ רשא ,ןירוטפ טג םג

 ידוהי .ברקב - השאלו  שיאל היה רחא .טפשמו תחא הקוח
 תורטש ובתכ ,םילטלטמבו  :תועקרקב  וטלש : םישנה ..ביו ןיפ
 ,םידע רותב םנו ןיד:ילעב = רותב .םג :]ידחתיב .ינפל ואבו. ומתחו
 תעדב אל תויולת ןניאו ןמצע תושרב ןאכ תודמוע תונמלאה םג
 ןיא ואצמנש תוברה תובתכה לכב .םימותיה הערב אלו ןהיבורק

 תגהונ התיה הימגונומהש הארנ ,הבררא | ; הימגילופל רכז םוש <
 השאה לש הבצמ היה ךכ .וירחא רהרהל ןיאש עובק סומינכ ןאב
 םיסומינש .ונחנא םיעדויש םושמו , יבאלמו הירכז ,.יגח לש םרודב
 ,םויל םוימ .תונתשהל םיושע .םניאו החא םעפ .םועבקנ .םניא הלא
 םג לארשיב השאה בצמ היה ךכ יב ,קרצ טפשמ איצוהל לכונ
 רימה שמשמ הרבחב השאה לש הבצמ םאו . הול םרוק בר ןמז

 . 15 / . < םלועה <

 לכונ .ירח .,הרבחה .לש התוברת בצמל .קהבומ | ןמיס םוקמ לכבו
 תילארשיה הרבחה לש התוברת בצמ היה המ ,הז ןמיס. י"פע ןורל
 5 ..ןהה .תופוקתב

 (אובי רוע)

= 2 
 .הקָיִרְמַאִמ םיִבָּחְכִמ

 , .א

 הריתמ הניא היסור תלשממש  ,הדבועה :  רמולכ ,"םיטרופספה 'תלאש,
 '- = ,םהודיב םהיטרופספש , תירבה-תוצרא יחרזא םידוהיל .הצראל הסינכה תא
 " תמלעתמ--תדרומ הכמל ,קילאיב לש ואטבמב שמתשהל םא , המוד וז .הלאש
 םינש .המבו  המכ הז ; הררועתנ לומת אל .  תצבצבמו תמלעתמ ,  תצבצבמו
 . םיטעפו יאשחב םימעפ , ןאכ ונמע ינבבש העפשהה ילעבמ םידחא הב םינד
 אישנ תריתב תעשב ..הלטבל התע דע האצי וחרטש םתחרט לכו ,תולוק-ילוקב
 " .עוכתלו רבעשל םהיתובוח תא זא תובגל 2 םדאדינבו איה "ןידה תעש,ש
 "םיטרופספה לע,- םלוק תא םיעימשמ הלא וניחא ויה ,  דיתעל םהיתועיבת תא
 ו .,'ןכו 'תולוכחת  לבהל = , לרתשהל םהל םיחיטבמ יהו , םיחומו םישרודו
 התיה הלאשהו --.םיקתתשמו הלא תובוט תוחטבהב םימחנתמ ויה םיעבותה
 הבש הכמה התיה רימ ,השדח רשוכ-תעש האבש ןויכ אלא ,תעקתשמ
 , הלילח רזוחו-- תושדח תוחטבה ילגרל תמלעתמו תצבצבמ ,  תצבצבמו

 ידוהי לבל  תעגונה | , תימינפ הלאש התלחתב התיה אל ו הלאש
 לש רה בול | .םהל תמי מ 'תמאב וכ * ותוא | תנינעטו ונתנידמב
 , ה איקה רשא ,ץרא התזאל ,היסורל אובל םיאשר ויהי אל םא , הקירמאב
 / ? רוע  הולא בוש ילבל הבזעל ןיה םיחר כ ו מ רשא ץרא , הכותמ םתוא
 "' "ןאכש ,םידוהיה םתוא  ,םיקסעה ילעבו םירישעה םיזנכשאה םירוהיה קר
 םנתמו-םאשמ לובשב רברב םיעגונ ויה םה קר , חתפב "םידוהַאי , םהל םיארוק
 ,הכמה םוקמב םעפב םעפכ ושמשמש םה םהו ,היסורבש

 "אל ,'םיטרופספה .תמחלמ, ומחל דבלב םירוהיה קרש ןמו לכ םלוא
 !תאמ ועפתו  ושרד םגמא םה ..ללכ טעמב 7 לש הנורתפ תא וברק
 , 1832 תנשב היפור םע התרבש ,רחסמה-תירב תא לטבתש ,הקירמא תלשממ
 ינפל הירעש תא חותפל תירבה תולעבמ .תחא לכ הבייחתנ היפ לע רשאו
 " תלשממ  ,תעבתגה לבא |. תולבגה םוש ילב ,ויהיש: ימ ויהי ,התרבח יחרוא
 היניִתנ לע  ןגהל ירב םולכ התשע אלו םיעבותל התנעג אל < , הקירמא
 + הוכש , "טעוט, רבד ליבשב בירב. אובל הל רשפא יכו . םירוחיה

 - , המוצע  העונת * "םימרופפספה תלאש הררוע | םינורחאה םימיב קר
 התע :,םידוהי קר הכ וקסע .התע דע רשא תחת ... ירמגל .תרחא .הרוצ השבלש
 : םינקירמאה ןמ םיבר םג--םידוהיה לש םתעפשה חכב--הל בל םימש ולוחתה
 :, דחוימ דעו = .דסנג וז תילכתל | ..הרוהט = תונקירמא  הלאשל .הושעיו םמצע
 26 םג 'םכותבו .,.תלוכיו  העפשה-ילעב םומסרופמ  םישנא  םיפתתשמ  ובש
 תגלפמ \הדיתע םהמ. םינשש , (תירבההתוצרא . לש תונידמ | יאישנ) .םירגרבוג

 יי תוריחב תעשב  םיטרידנק רותב האבה הנשב  דימעהל םיטרקומדה
 , םיאנותע , תונושה תוגידמה לש םיטנמלרפה יריצ ., סרגגוקה ירי ,  םירוטניס
 '.דסח תושעל אל יכ , שורפב העדומ . ורסמ דעוה .ירבח .'וכו ובו ,םירנוולימ
 .םיחרזא לש ימהיתויבו לע . ןגהל .-- םתנוב .יהוז אלא ,םתגוכ | םירוהי םע

 =? ךוהא - משש ינפמ-- הוה דעוה .. היפור תלשממ ירי לע ומגפנש ,  םינקירמא
 ,ימי ךשמב קופסה רבכ - "םיחרואה דעו, רוצקב ול ארקנ ךכיפל | , תצק
 ! / רובצבו תונותעב .הקוה הלומעת ררוע אוה .הברה .תושעל םיטעמה ומויק
 :/וכו "וכו .תונוש תולודג  תופסא ףסא , הלשממה יפלכ תונוש  תויצולוזר ךרע
 תלאשמ הבושח הלאש ןאב .ךל ןיא הנורחאה תעבש דע ,ךכ יריל רבדה עיגהו
 תואצות יריל םג .רבכ האיבה רעוה תרובע .הכ | םירבדמ :לכהו ,  םימרופספה
 " םפרפ ,טלבְמה = רודואית ,  תירבחהתוצרא אישנ היהש ימ  .תצקמב תוישממ
 תיבל הוה ךופכסה תא רוסמל .עיצהו םיטרופספה : תלאש תודא לע ףירח .רטאמ
 , םשור חשעו תונותעב בר רעפ ליטה הזה רמאמה  ,.גאהבש ילנויצנרטניאה ןידה
 רחאל דע הלֶאשה תא תוחרל התוה טלבוור תגוב .יכ ,םורמוא שיש י"פעא , לודג
 רעוה .ארקש ., הדיעוב .  "ןידיםוי ב עגפמל היהת אל ןעטל ., תואבה תוריחבה
 ' םתמכסה .תא ועיבה סרגגוקה יריצ תו א ם .ש ל ש יכ ,ועידוה ,רבעש עובשב
 לש ובור םה םיריצ 300 5 ,היסור םע התירב תא הלשממה רפתש , סנוצרו
 ,םרגנוקב .'וז .הלאשל עבונב | טלחוי רשא תא רעשל | רשפאו ,  םרגנוקה
 ו הצצופתנ .התע הוש אלא רוע אלו .רָבמצַד -שרחב :חתפהל רמועה
 | .,עודיה פורטנלופה = רנוולימה . הפוס דעו  הקירמא ףוסמ .עמשג הלוקש :, הצצמ

. 
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 םירוכרכה לכ תא" ,ךכ םשל הארקנש ,הבושח הפסאב הלג ,ףיש בקעי 'ה ,
 , טפַאמ תלשממ לש תוימומרעהו
 יטרפו רבדה תבס .הקירמא ירוהי לש םהיתויכול עגונב הבוח תושע םושמ תמאב וב
 יבתכמב אלו םה םיכורא ,תורורב .תוחכוה י"ע ףיש םראבש המ יפכ , םישעמה
 לכב דימת ורזעש ,העפשהה-ילעב םידוהיה יכ ,העדומ רפמ ףיש .  םמוקמ הז
 יכ הטעומ אל הדמב וליעוהו  תינקולכופרה הגלפמל ,  "תועיוב,ו ףסכב , םחב
 ללגב תואבה תוריחבב ךכ תושעל דיתעב רוע ופיסוי .אל-- טפאט רחבי
 רמא ,הלאה םידוהיה  ."םיטרופספה תלאש ,ל טפאט תלשממ לש הנוגמה תוסחיתהה
 לש הרוטדידנקה דמעת :אלש -ידכ ,  םריבש המ .לכ .תא .תושעל וטילחה' ,ףיש
 הרוטדידנקה תא ודימעי םינקילבופרהו םריב הלעי אל הז .םנוצר םאו ,,טפאט
 וקבה + םיטרקומדה לש םטדידגק : תבוטל ףקות לכב  ודבעי זא ןטפאמ לש
 ותרהזאל ,שוש .,ךרעה .אוה לורג המב ,ןיבי  אוה תירבה-תוצרא לש הקיטילופב
 יב .ןהוכזל ךירצ . הלאשה ןורתפ .לע .עיפשהל איה הלובי המכ דעו ,ףיש לש וז\

 הגלפמה .לש החכ  וושכע שת  תונוש = תויגידמו  תוילכלב | תובס = .ללגב | <
 אה ךכיפלו ., םינשב תובה הו הלשממה ןומלש .ןותג היה הדיבש , תינקולבופרה =
 , לודג קפסב לטומ הנוחצג לבא ..תואבה תוריחבב חצנל .היתוחכ לב תא תרזוא
 םוקמ . םוספותה .,םידוהיה . לש הזב .ןתיא  ינידמ חכ דאמ | הָל רקי .ךבופלו |
 . תוינידמה תוגלפמה ךותב דאמ בושח

 הלפנ. תונקירמאה . תונותעה ...רובצה  ךוה לא .הרעפ ןליטה ףיש ירבד 0
 היצסנפ הנממ | התשעו תאוה "הגמשה הביתח,ה לע * דחוימ  קשחב
 . השיערמ

 תוירדתסהה) .ונלש םולודגה  םינהרואה םג וליחתה הז .אחתיר-ןריעב
 , םועוהיה .ןמ .םינש ..השעמ תושעל (ללכה תבוטו תירמח הרזע| םשל תולודגה

 וליטהו  םהירבח .תובברל םורווח וחלש רבב = , "לארשי תבהא \ "םולש תירבע <
 ריצל הצרמנ השירד ומוקממ שיא שיא וחלשיש + לשמל . תוגוש תובוח םהילע
 תלאש .רורב | תעשב .בויחל .ותעד תא הוחי .יכ = ,ולש :לילגה ןמ םרגנוקה <

 תולבחל  םוי"םוי  םיסיפדמ םידוהיה םינותעה ..המודכו , סרגנוקב .םיטרופפפה
 תופסאתמ | תופסא ...סרגנוקה יריצ לא וחלשלו ושלתל ךירצש , עובק ספוט וז"

 ראש םג .  'ובו  ,תויצולוזר םיעבוק ,תוטלחה םיטילחמ תחא לכבו ,וז רחא וז = =
 .םהירבחכ תושעל םירמוע ונלש תולודגה תורוגאהו םיגדרואה =
 םיעוריו םיפיקת ,ןוהדילעב ולכש ,"ידוהיה ינקירמאה דעוה) \

 םיטרופספה תלאש ררועל " ןושארה היהש | ,רעוה ותוא ,הקירמא ירוהי ברקב
 ותפסאב טילחה = ,דחוימ ץירמב הז עוצקמב דבוע אוה התע דעו זאמו. ,יבמופב
 ,דחא םכש רובעלו תורבחה ראש םע רחאתהל ,התע הו התיהש ,תיתנשה

 ינפב רעשי לוענל - ףיסות וז םא , היסור םע  התנמאמ < קלתפת ונתלשממ יב <
 + תירבה תוצרא יחרוא םידּוהְי

 ומאנו הלודג הפסאל ופסאתה םה . רבדב וברעתה םירצונה םינהכה :ףאו
 תויצולוזר ףוסבל = ועבקו לארשי ינב חבשב בגא-ךרד .ורפסו םיבהלנ םימואנ
 + ןורחו האהמ .תואלמ

 התע הפיקהש ,תאוה העונתב השרח וזיא איבמ וניאש , םוי ךל ןוא
 וניחא בור לש םבשומ , יחרומה הקלח תא :מרפב , ןגתנידמ תא

 ,רבמצדב יששב  םע-יתבר תאחמ"תפסאל ארוק רכזנה "םוחרואה ה
 ילודגמ | םישנא = םימואנ  ואשי וז .הפסאב = , קרוי"וינבש .לורג רתווה םלואב =

 , םירצונ ויהי םימאונה לכ טעמכ + עורבמ םרוברש םישנא , תינקירמאה המואה
 -ןוחתפ ןחיל  אלש- -איה הנוכה . םינש וא רחא ידוהי קר .היהי םימאונה .ןיב =
 .רבלב םירוהי לש הלאש אלא הגיא הלוכ "םימרופפפה תלאש, יב ,,רמאל הפ |
 , לודג  םשור תושעל איה הריתעש םושמ ,בר ןינעב הפ םיכחמ וז הפסאל |

 המ) םירקעה ןמ דחא | שמשת > 'םיטרופספה תלאש, יב, ונל יהב" = |

 , רומאכ , תויהל הדיתעש ,.האכה תוריחבה"תמחלמב ("ןושיא, ןאב םיארוקש \ ו
 . דאמ רע השק המחלמ |

 , הווצרה הרוצה לע .רוטעל =, ינמודמכ ,רשפא הלעמל רומאה י"פע = \
 ףוס הבור . ןורתפה תעשש ,םיאבנמ שיו ., תאזה הלאשה וישכע חשבלש
 הסוגכה .תרתה .רכרב הלאש .קר ןאכ שיש ,רמואה לכ לבא .אובל ףומ
 לכ == , םולוכו ניאו םשל .עוסנל = ךרוצ םהל שוש \.,םידוהיל :הוסורל

 םק היה 9 ךבלב הז רובעב . רקיעה הז אל ., העוט אלא וניא ,ךכ רמזאה |
 לארשו"תסנכ ירבד  ,'בחר  רתווו  קומע .רתוי ןכות ןאב שי . לנה שעהה <

 ללב לש םרמעמ הכל ;יטילופה םחכ תא: קזחל םוקמ ןאכ ואצמ הקירמאבש <
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 + ינויצה  ימואלה | םרזה םג הבוטל עיפשה הטעומ אל  העפשה , ןנותוובז
  העוריה תונלדתשהו תוספרתהה ךרדב אל וננובלע תא םועבות ונלודג
 - םיעבות /תימ1 א ל תידוהי ,תימצע :הרכהבו הפוקז המוקבו || לוב |

 רות הקיטי לופב .רובעל ,תתע םיצור ננס ו דע ל םולי

 שיש ., השעמ לכמ רטפהל 'דימת השקב רשא

 ל

 4 םלועה < ,

 ונינקסע  ...הקיחמאבש לארשי ללב לש ותבוטב רימת שורדלו םידוהי
 תושעל םח םילוכי = וצרישכל  יכ ,םה ןתיא חכ ןכא יכ .,וארו םהיניע וחקפנ
 , הקירמאב ונמע לש ימואלהו ינידמה ובצמ  תמרהל תולודג

 תוגוכ ,ונקחר תעשב ןנל התע םידמועה ,םיבוטהו םילודגה םינקירמאה ,םה םגו
 םהילא םירוהיה תא תוטהל---איה הנושארה הגוכה .רבדב םהל שי תונושו תורחא
 העונתה לכ : היאר אחו .םירוהיה לש םתבימתו םנומא תא שוכרל ,תוריחב תעשב

 ןיא חכההילעבמ םיבר : תרחא רועו וז , תורוהבל ךומס הרוענ תאזה הלודגה
 הנויפר תא שיגדהל היוצר תונמרזה אצמ ןאכו , טפאט תלשמממ החונ םתעד
 התע ורשק רשא הלא | ןיב <, הבושח הנווחא הנורחאו , הנורשכ-רטוחו
 , םדא-יבהוא , שפנו בל:ישנא , םיניוצמ םישנא תמאב שי תאזה "המחלמ,ה תא
 םיצור םח הזכו ,ונל השענה לועה לכ הארמל המכ הז הלדג םתורמרמתהש

 + ותוא םירישכמהו לועה ישועל םסחי תא טילכהל
 הלאשל הקיומאב םעפה התיה "םיטרופספה תלאש,ו ,'אוהש ךיא

 הארנה יפלש |, תובוטה תואצותל תוכהל אלא ונל .ןיא ונאו , שממ תרעוב
 .הנאבת אוב

 יקסרפ לאינד 7
 < .ב"ערת , ןושח ח"כ ,קרוי"וונ
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 .תֶכָרָעִמַה לא בָּמְבִמ
 לע .וירכמה , לוקה ונמלוע לש וללחב ףחרמ ליחתהש םינש יתשכ הז

 ובומ לש הפואשה איה וז הריצי לש הדוסי . תורבעה תורדתסהה תריצי
 ונתוברת לעו תוימואלה וניתולוגפ לע ,  םיינחורה ונונינק לע רומשל ןגמע
 הכושב רמעוהו םלועב תדחוימ הביטחל .ונמע היה  םללגבש ; הקיתעה
 הליחתה רבכ וז  הפיא ש  ,םוירוטלוקה םימעה לש "הנושארה
 תולועפב ליחתהל תונויסנ םישוע  תומוקמ = המכב ,ם יח בת מ ש גת מ
 קפודה שגרומ רבכ , תירבעה  תורדתסהה לש  .תודוגא :ורסונ רבכ ., םושעמו
 -,'המזאה תא תעועזמש , הוחת לש הסיסת לע ריעמה ,םייחה קרוע לש

 םהל .וביצהש -, תוושארה  תורטמה אל ןגוהכ וררבתנ אל ןיידע םלוא
 ןתומשגתהל רוזעל םיצורה לכ וכלי ןהבש ,םיכרדה אלו ,םינושארה םוצולחה
 םירבדה לע ריעהל םמצעל הבוח מ"חה םיאור ןכל .ןהה תווטמה לש
 ! הלאה

 תתיחת איה וגתוכרת תיחתל ישארה דופיה (א
 הקיתעה ונתוברת"לכיה לא קנכהל רשפא'א .תירבעה ןושלה לש
 ,תירבעה תור פפה איהש -- דוחיה \ החתפמ .ילב

 -ןושל היהת אל תירבעה  ןושלהש"ןמו-לכ (5

 -לכ יכ,וו ןושל לש התיהת ללכ ריוצת אל ,תרבורמ
 ןוידע ,  בתכבו !תורפסב 'םג .וליפאו תולפתב קר תשמשמ .וז ןושל אהתש ןמז
 + דחא .םעל .המואה ישיא .לכ תא- . תרבחמהו תדגאמה ןושל תויחל החבב ןיא
 בבחתהל תירבעה ןושלה .הלולע תרבודמ .ןושל .רוחב..אק ודש אלא , דוע אלו
 םודוהוה לעמ .וקחרתנש ,הברעמבו .הפוריא חרזמכ ונמעב תורדשה ןתוא לע
 , + תודהיהו

 דחא איה השדחהו  הקיתעה תירבע ה תורפסיה תצפה (ג
 תוכרתהו תירבעה ןושלה תיחת תיגכנ היהת .םהילעש , םיבושח :רתווה .תודוסיה
 ודמ- םואצניה םורפסה תא .ץופהל ידכ -, הריתי . תוצמאתה השורה . תולארשוה
 ןיא וז הרטמל םיחונ םואנח ת רוני ולב , וז .תוצמאתה ילבו , םעפב םעפ
 הדמב  תוראילופופו תמפרופמ תושעג איה ןיא | , יוארכ תטשפתמ תורפסה
 ךותב .בחרתת] טשפתת ונלש תורפסהש ,לדתשהל וגילע 'ךכיפלו ,  הקיפפמ
 םיוצֶר םיאגת תעובק י"עו םירפפ לש קוש תנקתה י'ע ונמע תוורש לכ
 תואצוה םהל םיאצומ םנוא ונבש  םירפוסה יבומ : תרחא דועו תאז , םינוקל
 םיאיצומה .ןיאש ינפמ  ,רואל \ םאיצוהל  תנמילע םהירובח תא .ונקוש ,םירפס

 םורפסהתאצוה = דפיל :ונילע כ ' לעו |
 לולַעְב ליבשב | , חורה = םע ךכזלכ

 + םהה םורפסה תצפהב םיחוטב רואל

 בשחתת אל איהש | , ןוה-תלעב  תירובצ

 ,ללבב ונתוברתלו וננושלל אובתש  תלעותה סע א יכ ,הלש תוינמה . ןוח | אלש ,וגינבש יגיעב  ונכרע תא הברה לירגה הזה רבדה ,םיעבותש המ"
 .רפכ ,תוגבהו י'םינבה ךונה 0
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 ןושלל םודליה ולגתפו םהבש , םידלו"ינג ןורפח לע , םונבה לש .עורפה .ךונחה
 , םולודגל , םירוענה:ינבל ברע :ירועש ןורסח לע , רובדההןושל רזתב .תירבעה
 2ירפס ןורסח לע ,תויצראהיםעה תומשפתה רעב בכעל ויה םילזכי םה קרש

 : לכה  לעו , םירוענתהינבל | האירק:ירפסו רבדל  םוהמומ  י"ע םורבוחמ רומל
 , הנורחאה תעב שגרומ כ*כ אוהש ןורפח , תורייעו םירעב רפסייתב ןורפה לע
 רבדה םלואו ,.םייללכה םיכומנהו  םינוכיתה רפסה:יתבב םורעשה תלוענ ירחא
 ךוגת ןורפה והז  ,ןילא םיננובתמ םניא תאו"לכבשו , ביאכמ רתויה
 אל ונמעש ,םיפוצר םידחא תוווד הז ןה .תונבה ליבשב 'מואל

 :תונב ושרפ כ"עו .תירבעה תוברתה לע תוננה תא ךנחל ללכ .לדתשה

 תאו ,.תוללכה תורפסה לא ודמצנו הרזה הביכסב ןמצע תא ועימטהו לארשי

 , אבה רודל תומאל הגויהתש ןה הלאה תונבהו , ורוכה אל ותוברת תאו ןמע

 ןמ גשומ םוש ןהל ןיאש ,תוכנחמ יריב םצמטצו אבה רודה לש וכונחו

 אל םינבה .ךונח הלאכ .םיאנתב  םא אלפ ןיאו = , היתולוגפמו תורבעה תובהתה

 ..הפי הלוע .היהי

 ימואל ךונח תתל ירכ .תורומו םירומ לש ךונה (ה

 , םיניוצמו םיחמומ תורומו םירומ וגל ויהיש ךירצ , וניתונבלו ונינבל ןקותמ

 םריקפת תא בטיה םיעדויה , תורומו םירומ ,הז עוצקמב = רדוסמ ךונח ולבקש

 םירומ ןוידע ונל ןיא םלואו ,תימואלה םתדובע לא םבל לכב םירוסמהו

 ייטסניא לנל ןוא ,.ונינמש תולעמה לכ םהל הנייהתש תקפפמ הדמב תורומו

 ,הלאש יהוזו , םיחבושמ  תורומו  םורומ תאצל ויהי  םילוכו םהמש ,םוטוט

 ונתוברתו וננושל תעיריו ימואלה ךונחהש ,הלא לכ תאמ םינורתפ הל תשרודה

 לרתשה .ןילרבב תירנעה .תוכרחלו ןושלל תורדתסהה  זכרמ הנהו , םחל םירקי

 ררוע םירזוחה | ויכתכמבו , ולוכ םלועה * לכב .תוררתסהה ופונס תא  דסול רבב

 ןושלה תעידי תא  ביחרהלו לדתשהל םייצראה םידעוה תאו  םיפינסה תא

 , לנמע ינב ןיב ירבעה רזבדה תא ביחרהלו , תילארשיה תוברתה תאו תירבעה

 ,לכ תא  תולגל ץוחנ | , ימויצמוי רוברל וננושלב שמשל לכונש ידכ םלואו

 םיאטכמו םילמ אורבל ץוחנ ןכו , שרדמבו דומלתב ןיידע  תונופצה םילמה

 וכרמה אצמ ןכ"לעו + םיוחב ושרחתנש ,םיביה םוגשומהל  תומשו ,םושרח

 וכ רשא ,ינושל רעו  לארשי"ץראב רדסל  תלוכיה תא תתל ומצעל הבוחל

 דעוה .איצוי ןמזל ןמזמו , ץראל:ץוחבו ץראב  םיעורי םירפוסו םימכח ופתתשי

 תיכההילכלו םישובלמה ,  תופועה ., תויחה  ,םיחמצה .יוניבל םודחוימ םינולמ

 :ץראב ...תירבעה ןושלב םותובק תומש = ןיירע הל  ןיאש ,םוגשומה לכלו

 הנויטצה רבכ רשא |, םיירכע םירומ * תדוגא  םונש ששכ 'הז תמייק לארשי

 ליבשבו םירומה לובשב | םילועומו | םיבומ | םירפס  רואל .האוצוהו ,התזוובעב

 וננובתה רבכו ,םינגוהמ םועצמאל תאזה הרוגאה .הקוקז םלואו , םירוענהיינב

 הנאה תא ומצע לע  זכרמה ליטה רותיב .תירכעה  תוררתסהה זכרמב הול

 םיכמותה ובר רבכ רשא ,"היתת, םשב הלודג םירפס:תאצוה רדסל הביטאיצ

 ררסמה דעוה לא םינורחאה םימיב ופנכנ עדמה:ולודגמ םימסרופמ םישנא  .הב

 הלא , רוחוא ילב רפומה תרובע תא ליחתהל ידב , איהה םירפפ תאצוה לש

 ן םירחאה  םיזכרמה ידו:לעו ןולרבב  זכרמה ירו:לע ושענש ,תולחתהה ןה

 תירכעה ןושלה  תעודיו .,תוצראה לכב זנמע ינב תובלכ רה אצמ םזורכו

 אלא , ינמע ינבמ ןיסולכואה ומצע  ןזובש .תוצראב קר אל קרפה לע .הדמעוה

 לככו , ךןרעה:ופל טעומ אוה .םש  םורוהיה - רפסמש , הפורוא םהעמב .ןליפא

 גיהנהל םירבחה ולדתשה םהיזורכו םיזכרמה ירבד םהילא ועיגה רשא .תומוקמה

 רע ,םריב הז הלע העורי הדמבו  ,רובדה ןושל רותב תירבעה ןושלה תא

 החיה תחא הבישיו = , תירבע הברה ורבד היליזאבב ירישעה ינויצה סרגנוקבש

 תיגחוהה היחתה תלאש א  רימעהל ידכ םלואו ,תירבעה ןושלב ולוכ

 רתויה ןבומב זגלש רובצה תא ררועל ירבו םויה ררס לע הפקיה אולמב

 תודסומה לכ דוסיל םישורדה  ,םילורגה םיעצמאה תא גישהל .תנמ לע ,בחר

 תחאב תירבע היפגכ אורקל תיובעה ת רדתסהה תדתעתמ , םיצוחנה

 ההובגה המבה התואמ! ,ונמע יריחב לכ ואבי הילא רשא , ברעמה תוצראמ

 רגופ רסיל םעה לא הלורג האירק  ונבש תוערה  יגוהו עדמה ילורג ועימשי

 רשא ,תומוקמה לכ :לא הרואה יוק .ואצי םשמו ,  הרוטלוקל ןוגה ןוה לעב

 המ לכ םלוא , תובבלה תא םמחלו .ךרדה תא ריאהל , םיצופנ ונמע ינב םהב

 לבשכ ,זא קר הריב הלעי ,תושעל הירבעה תוררתפהה תבשוחש

 רעוה לש םתוסטבתה םג , רמוחכו חורב הב וכמתי ןלוכ ונמע תוררש

 םג ילואו ."היחת, םירפס תאצוה דוסי םג  ,י"אב םירומה תרוגא] יגושלה

 רופי המכו:הטב:תחא:לעו ,  םולקו םיחונ  םואנתב םירפס תריכמל דפומ .הזוא
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 םשגתהל םהל 'רשפא<וא הלא לכ ,  תוננגלו תורומל , םירומל- םוטוטיטסנוא
 .הרזע םחיתובשומ תומוקמ | לכב ונמע:ינב ורזעי אלש ,  ןמז-לכ םיזכרמה י"ע
 ךכ:לכ | ןגל "תצוחנה , תיריטלוקה  היפנכה תאירקל  םג < המיוסמו הבושח
 ולש םתופתתשה השורד היהתש יאדוב ,םירבזנה םילעפמה תמשגה תילכתל

 אלא . םינתוגו םיעבתנ ויהי ונמע ינכש קפפ םוש ןיאו ,ונלש ןוהה-ילעב
 תונושה תורייעהו םירעה ינב | , ונתוא םג םירטיפ םניא הלאה םירברה לכש
 תוברתהו ןושלה תיתת םשל תיביסניטניאו הצוהה הדזכע ונדצמ רונעלמ
 " תודוגאל  םינוטלשה  ןוושרב | רבחתהל | ונולע .חרייעו רוע  לכב . תירבעה
 תורדש לכ ןיב התעירי תא ץיפהלו תירכעה ןושלה תא רמללו דומלל ליבשב
 ליבשבו םירענ ליבשב | םורדח "רוסי , םילודגל  ברע:ירועש | תבירע י"ע םעה

 וז אלו ,םוקמו םוקמ לכבש םירחוימה םיאנתה יפל לכח , םידלי ינגו תורענ
 שיש המכ דע | ,תונקל  וגמצעב ןנילע' לטומ שודק בוחש אלא ,רבלב
 לדתשהלו ,רואל ואצי רבכ רשאו םיאצויה , םיירבעה םירפסה תא , ינתלכיב

 הלא לכל םיירבעה םירפסה תא איצמהל , םיירבעה םירפסל םינוק איצמהל

 "' ךלא לש םהיתבב תומלש תוירכע תואקיתוולביב ןנוכל = , םתונקל םולוכי םהש
 ',לארשי"ץראבו הלוגה תוצראב רואל םיאצווה ,םיירבעה םינותעה תא ץופהלו
 הבוחה  תלטומ תירבעה תוררתפההמ רכה לכ | לעש | המכו-המביתהא"לעו
 "ןושל רותב תירבעה ןושלהו + םיירבעה םונותעה לע ומצעב םותחהל
 ןושלל היהתש דע, , רתויו רתוו .וגירי לע םשפתהל הכירצ ימוי:םויה רוברה
 + םירוענה ינכ לע רתויו רתוי בכתתת זאו ,ןבומה אלמב היח

 | םיכתכמל הפורדאה
 101095, 10%. 8תז. 188. 0800" .

 :פוק שול א בקעו :ב"ערתה תנש  ולפכ .שדוחב : םימתוח  ונירה
 " ,:אלז ללה ;ןאמסטוג |השמ ;רניל רב םהרבא ; (הרעה בר) יקיס
 יעשוהו ; אנ הכ" םהרכא ;ןידוו-,י מ  עבשומ ד"וע .ןס ןיקפלופומ
 והילא רועילאי + קס בר ק גי לו פ יבדרמ ; םיבולס = ר"ה ;ןילוגרמ

 - .טאלכנזור השמ ,יקפנוימאק השמ ;ןאמרירפ

 ,תּונויצב

 < =! תיחת  ןויצ:יבבות לש  תורורסה תיללכה הפסאה = יכ ,םיעידומ .ונחיא
 ,1912 זנש לש ראורכפ שדוחל םינושארה םימיכ הפידואב

 "  םוצוכק היסורב ררסל ותער . היפורל לארשו-ץראמ אב ןיקניש ,מ רמ
 . ןוקנוש רמל ,לארשי-ץראב תועקרק םמצעל תונקל םיצורה ,םיטרפ םישנא לש

 \₪0808₪8ק. 6ע5'3980 18 הנלוווב גרברלוג ,ב רמ לש הסירדאה י"פע וא

 לש הריכזמ סע רחי אצי ,ןיול והירמש ר"דה , םצמוצמה פ"העוה רבח

 " תועובש םש ראשהל תנמ לע היצילגל  ,רלפנמולב 'ק רמ , תינויצה תורדתפהה

 "  ןודלו תיאצולגה 4 תוררתפהה י'ע ךרעהל .תודיתעה ,הופפאב ףתתשהלו םידחא

 יהתע דע םאג ןיול ר"רה- ,תוחכה רודס יכרצ ר"ע היצילגב תונויצה ילהנמ םע

 ,לפומשרפל "אצי גרבמלמ ,גרבמלו יוקארק ,בושיזרב | תולורג | םע-תופסאב

 + םידחא םימואג אוה םג אשנ דלפמולב רמ ייולסינטסו יולסוראו

 ; ,אטשוקל = ,ןוסבקעי 'כא "רה  ,םצמוצמה = פ"עוה רכח .תאצ םרוק = -

 2 .תינויצה .הקימילופה ירקע .ד"ע .ןילרב ברעמ .לש םינויצה תדוגאב .הצרה

 ויעסמל | וישכע = רבוע  תונמרגב  :הינזיצה = תורדתסהה - לש = הריבזמ

 "הדובעה תא ררפמו  תוינויצה תורוגאה תא ואוכ םוקמ לכב קזחמו .הינמרגב

 . : . תוגויצה

 = רחפסנ ., תינויצ הדוגא םיטעומ םומי ינפל הדפונ (הירוש) :גרובטגב --

/ 



 הרוגא .רוסימ החינ ותעד ןוא ךוק ר"רה הרעה: לש הבר .,.שיא 45 הדוגאה לע
 + והועב .תיגווצ | = = =

 הדועוה ..היפורפ ברעמו ןזופ לילג ינווצל הדיעו התוה ןזופב -- :
 הדובעה תרכגה י"ע תורדתפהה לש תיזכרמה השדחה הגהנהב ךומתל הטילחה
 . היפיעס לכל תונויצח

 רוכמל הפיפומ איה יב , העירומ גושיה תרשכהל הרבחה לש הגהנהה
 ..תאז התדובעב הל רוועל םינויצה = לכ תא תשקבמ איהו הרבחה תוונמ תא 2

 םילודגה .םימרוגה דחא וניניעל .תישענו = תכלוה - בושיה 4 תרשכהל | הרבחה
 תינמ : הרבחה לש | תוינמה .ריחמ | , לארשוהץראב = בושוה . תרובע תרבגהל
 הינמ ; (ש"ול 1) 'בור 9.50  םילעב תינמ | (ש"יל 50) 'בור .475--םורסומ |

 םירפימ תוונמ ..םירועשל ןימולשתב .תורכמג תוינמ ןיא ,.'בור 10.25 תימתס
 תוינמ  ..תומלשב ןריחמ לכ | תלבק .רחאל  ןודנולמ . תוחלשנ םילעב תוינמו
 , פ"הכל בור .ינש לש המידקדימד . תלבק רחאל  הנלווומ םג תוחלשנ תוימתס
 תהבח ד"ע .םויפוהו  םיודוהי . םירבע םוטקפסורפ .יתולשמה לע ףקזנ רתומה
 הנליוו .,גרבדלוג .ב : הסורדאה . שרוד לכל םנח | םיחלשנ הרשכהה
 60088. 07 ה, 8.

 תונפל הטילחה  יכ  ,.העירומ תימואלהה ןרקה לש תיזכרמה הגהנהה
 תא התע םתושעב יכ ,העצהב  הוצילגב םידוהי לש םוקנכה לכ לא |

 תגהנהה תשקבמ | ךכופל ., תימואלה ןרקל עורי םוכס ושידקי םהנש ןובשח
 ףכית הל עידוי םהמ שיא שיא = וכ: ,היצילגב תימואלה+ןרקה ישרומ לכ תאמ
 ,.וריעב רשא םידוהי לש האולהה תורסומו םיקנבה תופירדא תא

 ,.קרמ 8384/18 תומו אלה .ןרקה  תבוטל ופסאנ  רבעש עוב שב .--

 + 4159 רמונ איה בהזה רפפב הנווחאה המושרח <
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 .לֶאְרַשְידֶקֶרֶאְּב
 םשל ('הוחא,) הדוגא םמצעל  ןרסי הוקת.התפבש םידוהיה םילעופה -

 ירבחל . הוקת:חתפל  ךומס כ"ג םינג-ןיע  תומדב שרח םילעופ:בשומ רופי =
 ,הב הרובעה יאנתב םיאיקכו ץראה :תא םיערויה : םילעופ  םילבקתמ הדוגאה

 הנש הז : לארשויץראב = םידבועו .ץוחה  ןמ הכימת םוש .ילב םתדובע לע .םייח =<
 : . פ"הכל- הצחמו = =
 טינותנה ,(הלופ) היבחרמ ילעופ לש םטפשמ ררבהי םיעובש דועב -- %

 תולפנתהה תא .התעשב רדפש ..,יברעה תחיצר ילגרל ..ו כ ע ב = םירופאה-תיבב |
 : ..הבשומה לע

 .ץראב בוט םש הל .הנוקו .תמלוה םירוהי םידבועש :הרומשה  תדובע =-
 הלודג הער םימרוג .םיברעה םירמושהש = , הטלחה יריל ואב תובחרב . לארשי =

 ךכיפל . תובנגה לכב םיבויחה .םה םמצע  םירמושה רשא ירחא = ,הבשומהל
 םידוהו םירמוש דומעהלו םתרמשממ | םיברעה םירמושה תא ריפהל טלחוה |

 תובשומה השעמו + םידוהי םירמוש התע .ורימעהי היניטפוקב םג י םהיתחת <
 תורחא  תוידוהי  תוגוכש ןהל ורימעה ןכ הנה .םירעל םג אמגוד השענ |

 ךכ הנישעת הארנח יפכו , םיברעה םירמושה םוקמב םירוהי םירמוש םילשוריב
 . תוידוהיה - תונוכעה רתי םג

 ןויצדיבבוחמ רחא : וז העירי הספדנ םילשורוב םיאצויה םינותעב -- <
 ופיב עקרק תונקל ידכ ,  קנרפ ףלא םירשע לש םוכס תוולהל  .רמוא היסורב

 לש ןמש לע ארקת הנובשה .  הכאלמ.ילעבל השרח  תורבע הנוכש :תוגבלו <
 .הנש רשע ךשמב .הולמהל םבוח תא .ומלשי .םיתבה ילעב + םולבניליל\ ל"מרה =
 ."רועוחא, הל וארקו םמצעל .הרוגא הכאלמהילעב ורסו  הוקת.חתפב == 5

 הכאלמהיילעבל היחיש ,ללכב לדתשהלו הירכח ינינע לע ןגהל הדוגאה תדועת =
 \ הבשומב עופשמ חב

 -יחופת- חולשמ = תנוע לארשי"ץראב . הליחתה :רבכ ןוגערוהש +ומכ =-- =
 םיפלאלו תואטל - בהז-יחופת  תובית ופי .ףוח לא םואיבס :םוי םוי .ל"וחל בתו =
 , המצע ריעל ביבסמש םיסדרפה ןמו תובשומה ןמ =

 5 . בהן-יחופת

 ש,

 יתש וז הדוגא .ןדריה חרזמב המדאה הבעמב םינומטה |

 < רחפל .הבורמ- הכרב תנש היהת הנשהש .,םירעשמ רכדב  םיאיקבה

 המ ןוילג

 ש

 י:ךובריזא לאקוחי .ר"רה .(היסור)  הנבורמ ופיל הלע הלא םימיב --
 הנק ךובריוא רמ" ..תפחשה ילוחל  הירוטנפ .לארשי ץראב  .ךסול---ותילע. תרטמ
 תושרה תאמ לבקישכו ,ודפומ ךרוצל .ביבא-לתל ךומס הגוגה עקרק  תווחא .רבכ
 + םינונבה .תא תונבל ליחתי .שורדה ןוישרה תא

 תשלש ךרע הב שי רבכש :, רועב תונבל .וטילחה  הפיח = ,ינקסע -
 "םינינמ, .דוסיב = ךרוצ היהי אלש ירב ,הדעל  תסוכהיתיכ ,םידוהי םיפלא
 איצוהל דיתע הז םשל דפונש דעוה .תודע תודע הלהקה קלחת אלו םינוש
 -ומש לעו םובסה לבב הכזי תורטשה ינוקמ דחא ,קנרפ םירשע ינב לרוג-ירמש
 3080 11301 118118 :א ה דעוה לש הסירדאה + תיבה לש עקרקה ארקי

 תינכתהו ח"הודה תא הדחוימ תרבוחב האיצוה ןיפור .תימלוש תרמ --
 ונא הרומאה תרבוחב . ופיב 1010 רבמבונב הרפי רשא הקיסומל רפסה>תיב לש
 + הלאח תועידיה תא םיאצומ

 ודמל רשא = , תורומ .יתשו  םירומ .ינש ןובשחה תנשב ויה  ם"היבב
 הנשה ךשמב = .ןונטבו .רונכ- ,רתנספב ןוגינו הפב : הרמז  תודימלתלו : םידומלתל
 וראשנו 22 םידומלה תגש ךשמב ואצי . תודימלתו םידימלת 75 ס"היבל וסנבג
 ידולו 1871 וא יהי, י 40 םהמ  .תורימלתו םידימלת 53 .הנשה ףוסב אופיא
 .ל"וח

 אצווכ .יבמופ לש םיליגרת-ףשנ ךרעג רפסהיתיב תלהקמו םידימלתה י'ע
 . יבמופ ,לש תוניחב םידימלתה י"ע וכרענ הוב

 ב"ערת ןושח 'זב הליחתה  ,הינשה רמולכ .,השדחה םודומלה תנש
 הגשל 'רפ 120 לש םוכסב ליחתמ .דומלה רבש -- .ב"ערת בא ח"יב" רמגתו
 רכשה תא .ןוילעה ,יעיברה םרוקב הנשל "'רפ 300:דע הלועו \ םילוחתמל- סרוקב
 - םיוש םימוכטב : םינמז העפראב .עורפל םיהימלתה .םיבויח

 . םילשוריב .םג הקיסומל. רפסה-תיבב .ןיפור תרמ תחתופ וישבע :
 תלחתב :עיגה .זפיב-תירבעה .חיפנמיגב 'תודימלתהו :םידימלתה .רפסמ --

 םידימלתה  רפסמ :היה ."ינומכחת,ב -- -. שפנ 300 .דע  תאוה .םידומלה .תנש
 .שפג 196 הרבעש םידומלה תנש ףופב

 תריח :יצחןל .'רפ 1000 בדג .הניתשלפ-הילגנא תרבח לש קנבה --
 + םולופירטב המחלמב ועצפנש | ,םיקרוטה תבוטל .('םודאה בלצה, ןיעמ) "םודאה
 ,קנרפ 11000 ךרע "םודאה .חריההיצח, תבוטל התע דע ופסאנ םילשוריב

 תורצואה תא לצנל תנמ לע הדחוימ הדוגא הרסונ רבב: אָל הז -- = 2
 תחא--הב שי תוצובק

 םירוסה תצובק  .םילגנא לש .תחאו ,תינמרג - המריפ  תדמוע .םשארבש ,םירוס לש
 הגשב דועו .ןרריה - חרומב  טפסופהו  טפנה  תורוקמ תא = לצנל .היסצנוק :הלבק
 תא הינמרגב אוצמל השקב  דוחיבו : ,םיאפוריא  םילטיפק  ירחא .הרזח- ההבעה
 ילעב יריב - הלע התע לבא  .האצמ אלו השקבש אלא  ,הוקסעל .שורהה .ןוהה
 דוע: ליחתת . הרובעהש רשפא :.שןההה = ןוחה תא הילגנאב אוצמל = היפצנוקה
 הנחתה)- אעררל = םורדמ .אצמנ .ןהוסצנוקה םהיתה ןולא רשא ,חטשה .הז  ףרוחב
 קשמדל תחא . ךרד .הנופ .םשמו , תיסורהה .ב"הסמל  םיברד תשרפ .תשמשמה
 םורמח .םילדבג םיטפסופ לוצג .תעשבש . םושמ .חלמה םי רעו (הנידמל הינשהו
 ירכא .ולבוי הרובעה תלחתה םע יב ,תווקל שי = תועקרק לובול םיבוטה םיגוש
 ,בר .אל ריחמב יתובאלמ לבז לש םינוש םינימ גושהל לארשי ץרא

 לש תחא המרופל  ,וכעל הפיחמ ב "הסמ ןינב ליחתי הלא םימיב --
 . תוביתנ-יתב 'תצק לש ןינב תונלבקב רסמג הפיחב םינמרג

 ..ירמגל " ער:ילוחה קספ/ הפ'חב --
 . תורחא " תוצראל האיציה .םינורחאה = םימוב :הרכג = לארשי" .ץראב --

 םולשורו .ינותע .ילבד .יפל- .םימלשומו .םורצונ םג :םא יב ,םידוחו קר אל םיאצוי
 + שיא .תואמ  שמחמ. .תוחפ אל םיגורחאה תועובשה .ינשב  ץראה תא .ואצי
 העד .ללבל ואב. םרט :דוע .ךא /, האיציה תובס לע .םינד .לארשו,ץרא יננתע
 . הז .ןודינב תחא

 היקרוט  .תגידמ .לכב םיקסעה בצמ לע הערל \ העיפשה המחלמה +-
 - רבשמה .רבגתמו .ךלוה .םש יכ | םיעידומ םילשורימ * . לארשי"ץרא לע םגו
 תוענמג .ץראל-ץוחבש  תומריפה ירה הזל ףסונו הבורמ הרמב וטעמתנ םיקפעה
 ,בצמה אוה השקו ,םילשורי ירחוסל ףיקהלמ וז םוריח תעשב

 ןתמו.אשמ התעמ עובקל הטונ תוירצמה תוינאה .תרבח לש התעד =
 הרבחה לש הגהנהה  תרמוא וז .תולכתל  ,לארשי-ץיראו םירצמ ןיב ירידת רתוי
 : .הפוחלו .ופול רועס.טרופמ .תוריהמ .תוינא שלש עובש עובש חולשל

 ףינס חותפל .תרמוא :"רטיר, .תונכוס = יכ  ,םיעורומ לארשייץרא יגותע ==
 יב .תומרגלטל תוכחל - לארשו"ץרא .ינב .ךוע :וכרטצו .אל .הזכ ןפואב .םולשוהוב
 ,.הפוג י"אב םוי .םוי ןולפקי .אלא םורצממ הגאבת



 -- םלועה < ו ןוילג

 .הָיְמּורְּב

 חתמודב הררכתנ ישימחה םויב ,ןילופב יסצ עה :ןוט לשה
 הלשממה | העבק ,עודיב , ןילופ ירעל ימצע-ןוטלש תתל העצהה חכלממה
 + המודב םיחוכו ידיל ואיבה וללה תולבגהה . םודוהיל תונוש תולכגה התעצהב
 / םיטסיפרגורפה םשב בוראבוא ףארגה םידוהיל תולבגהה דגנכ ןעט הנושאר
 טטופידה רדצ םיקיבודורטה תצובק םשב ,בוקינלסאמ יאדקה טטופדה---וירחאו
 תרוכגתל הברה עייפל תולולע  תולבגהה יכ ,רמאו  םודוהיה תויכזב .טאלוב
 ..תימואלה האנשה

 םיפתתשמ םידוהיה ןיאש םוקמב יכ = , חיכוה יי ב \ ל שו. ג טטופרה
 תוריחב ועבקי .יכ ,עיצה אוה ..לדלדתמו ריעה .קשמ ךלוה םש , רועה ןוטלשב

 לא םאתהב רועה .ןוטלשב חכ:יאב ויהי םואל לבל יכ , וגייה ,תוילאנויצרופורפ

 םידגנתמ .םניאש = ,םינלופה | יכ ,ץיבולפינ רמא הז ם/ ,ויסולכוא לש | רפסמ

 תויכז יווש רעב םתעד תא םיוחמ םה יכ ,סהישעמב םיחוכומ ,ולא תולבגהל
 , םמצעל תלעות הוב םיאור םהש העשב קר םידוהיה

 הנודמב םילבסנ .םידוהוה יכ  ,רמא ב ו ם א ק רי'צ ןוראב ינמיה
 םה | ךכופלו םידוהיה תא םיערוי םינלופה , םווחב העובקה הער רוחב חרכהב
 י םהל הלשממח תעבוקש ,תולבגהה לא םירגנתמ

 יב ,רמוא (םיאדקה תגלפמל ךיישה , ינלופ) י ק ם נ א י ב א ב לרנגה

 םהיתויכז:יוושל הטונ סתערש יאדו םונלופה םיטנגילטניאה לש עורכמה בוהה
 , םידוהיה תולבגהל  םתודגנתה תא :םיעיבמ : םינלופה .ןיא םאו , םירוהיה לש
 =ןוטלש = יכ ,ףכית העצהה לכקחתש ,םיצור  םהש - םושמ קר תאז םישוע 'םה
 תולבגה  דגנכ םג :םונלופח וחימ :אל וז  הבסמו :,ןולופ .ירעל דאמ ץוחנ .ימצע
 / ,תינלופה ןושלח לש היחויכז

 איה יכ ' ,תינלופה הלוקה םשב עידומ יקסנוראי ינלופה טאטופידה
 םולבגומ \ היפורב ןילופב = םידוהיל תושענה תולבגהל .םיבסהל התע תחרכומ
 םשל ואבי . ןילופב .רומג-: תויכז:יוש םהל ונתו םאו , וניתויכוב םידוהיב התע
 רתוי דוע הכובסו השק ןילופב םודוהיה תלאש השעת ךכ ךותמו היפורמ .ןומהב
 + וישכע לשמ

 ירעב םיאצמנה ,םודוהיל תולבגהה יכ ,רמא ןמ דיר 5  טטופדה
 ,םינלופה  .סעבו רעצ ישגר םבלב הנררועת ,םיזוחא םיעברא לש רועישב ןי"ןפ
 םוכרדב םהופרטניא לע ןגהל .םיכירצ | םניא  ,ןולופ  תוכלמב בורה םהש
 + הלאב

 תא ווחו םה יכ ,םיטרקומיד:לאיצופה ' םשב עידומ בוסואוליב טטופרה
 + םירוהיל תעבוק .איחש ,תולבגהה ליבשב קוחה:תעצה דגנכ םתער

 ןמ ריר פ טטופרה רבד תועדה ןינמל העצהה תא ודימעהש םרטב
 רחא טטופד וליפא ןילופ  ידוהיל ונתנ אלש ,םינלופה יכ ,רמאו םעפה דוע
 ,דאמ הבורמ אוה ןילופב םידוחיה רפפמש י"פעא ,תומודה שלש לכב םהלשמ
 םניא םה לבא ,  םירוהיה ,.יסרטניא לע .םמצעב  פ"הכל ןגהל םיבויח ויה
 םיאיבמ = םנוא ,םודוהול השענה  לועה לע סרי תא התע םכמסב ,ךכ םישוע
 . ןילופ יבשות היבל ךוה לא החונמ םיכסונ םניאו ינלופה םעל רובכ הזב

 : רמאו ןושארה ומואנ לע םיטעמ םירבד ףיסוה ץ י ב ו ל פיי ג םג
 יכ ,וחיכוה םויה .תינחור תוינע לש הדועת םמצעל םעפה ונתג םינלופה

 םגיאש םושמ םירחא לש סהיתויכו תא ליבגהל ףאושה םע ,תוברת:רפוחמ םע םה
 ץי:ולפינ  ירבד) \ טפשמהו  קוחה : יכרדב וללה םירחאה דגנכ םחלהל םילוכו
 ..(ןומעפב לצלצמ .אישנהו ןואש םיררועמ םינורחאה

 עובשל ינשה םויה רע וז הלאשב םיחוכוה תא קיספהל העצה הסנכוה

 . , הלכקתנ העצהה . אבה

 ןמאנ רוקממ...אבצב םידותיה תדובע רבדב הלאשה
 ךרעש הטיקנאה ילגרל אבצה-רטסיגימ לבקש תובושתה לכ טעמכ יכ , םיעידומ

 םידחא .ןה םירוהיה תבוטל א ל ,ליחה הנחמב םידוהיה לש םרוקפת ר"ע
 םניאו = תדובעהל " םירוסמ" םניא  םידוהוה וכ = , םיעודומ  םידודגה .ידקפממ
 סומושאמ םורחא , םהידקפמ לש םהיתודוקפ לא היוארה בל"תמושתב םיטחיתמ
 םימעה ינבמ םהירבת תא  םיחידמו םיתיפמ םה יכ ,םירוהיה םיליחה תא

 " הישנה תא ושיגרהש םידקפמה ןמ שי ,הערל םהילע םיעיפשמו הרבעל. םירחאה
 ןמ תאצוי :םמצעב פומ תלטה י'ע הדובעה ןמ טמתשהל םירוהיה ברקב תרכונה

 רקפמ ,ב וי א ב ו ר א ז לרנגה הז ןדינב :רטסינימהל שוגהש ,האצרהה איה ללכה

 :יאנוש לש םהיתונקפמ לכ תא שיחכמ אוה . הפודוא לילגב רשא תואבצה

 םריקפת תא  םיאלממו םינמאנ  םיליית םה  םידוהיה יכ ,רמואו לארשו
 היסור תמחלמב ופתתשהש , םיליחה , םידוהיל םג הלהת רזפמ אוה , הנומאב
 תויאבצה תוריפסב הברה בושח בויאבוראזש ינפמ יכ , םורעשמ שי ,  היופי
 תא .איצוהל ' םיכסת אל הלשממהו םיברה לש םהיתופקשה תא ותער עירכת

 ,.אבצב הרובע ללכמ םידוהיה

 .ינימק טטופרה ורקב הידבילל בוראקאמ : םינפה<רטסינומ תאצ םוי ברע

 םידמועה , םידוהיה תאמ לבקש |, תומרגלטו | םיבתכמ ןומה :ול .הארהו .יקס
 :ונאיוו אל מ תוחפשמ םושמחמ םגו ,בלפוניר טק י ךלפמ שרגהל

 םהל הדבא  םוימוקמה םינוטלשה ודוהש הכלה יפלו ושרוג רבכש ,ק סב ר
 םוקממ שרגהל םודמוע יכ ,תוארל רשפא םיבתכמה :לכ :י"פע: . םתבושי .תוכז

 ושכרו 'םיתב םהל .ונבו םירפכב הנש םישלש 'ינפל: זבשיתהש :םידוהי םבשומ
 5 + תואלחנ םש

 טטופידה לש ותעדל | םיכסהו וללה תודועתה לכ תא רקב רטפינימה
 . תיטבה רטסינימה . האפה תא יבאלסונירטקיה רוטנרבוגה שודגה םעפה יכ
 תאז רבלמ , קוחל .םידגנתמה םישוריגה תא לטבל הדוקפ אוצוהל יקסנימקל
 םוקממ ושרגי .לבל .םורוטנרבוגהל רלוקרוצ . בורקב םפרפי יב ., רטסינימה .עירוה
 ..1906 תנשל .טפוגבא שרח ינפל םש ובשיתהש ,םודוהיה תֶא םבשומ

 רחאה רצה ןמ * ,תרבגתמו תכלוה יקסגיצשוי ןינע תא הסכמה הלפאה
 ,ושענש תונויסנה לכ .הצק לא הברקו תכלוה השירדהו הריקחה יכ , םיעידומ
 אל ,רפאמב פולייב ידוהיה םשוה הליבשכש ,המשאה יטרפ תא תעדל ידכ

 טפשמה יכ= ,םוטולתמ וישכעו , טפשמה  לטבי .יכ :, ונימאה הלחתב ., וחילצה
 + הירוגוטקה:כתכ .תבורע. רמגב = רגכ . דמוע .רורוקורפהו ר"יבב ררבתהל דמוע
 ..הלאשה .הררבתנ רבכ ,םמצע דייב .יניחל וכ = ,.הרואכל  ,.תזמ אצוי

 ...רקות לא םש ןמווה הלאה םימיב יכ ,.הפידואמ םיעידומ הז םע לבא

 םיית םסרופמה יאפודואה ידוהיה "םדה תלאש,ל ה מומ רותב ןירה

 :רקוח תלאש לע .. "תוכלמ לש  המולשב םיללפתמה, תרבח דפימ ,ןארג

 ימדב םישמתשמ םירוהיה ןיא יכ ,ףקות לכב הזה "החמומה, הנע ןידה

 הסנכוה ןארג.םיוח לש ותעד תוח" , םידוהיה  ןוב תותכ םוש ןיא יכו םורצונ

 , ביקב רורוקורפה לא ןופיליטה י'ע הרסמנו .לוקוטורפל

 .יקסגיצשוי .תחוצה רברב :השיררהו .הריקחה .יכ = , בויקמ .םיעידומ התע

 יכ  ,וקפניצשוי לש ויכורק תא .ורשחש .רשחה . ןושארה הכררל .תרזוחו .תכלוה

 .ןועמב .הלועמ שופח השענ הלאה םימיב .  רוענו רזח רענה תא וחצר םה

 היצילופה ,  הירמראדנא'זה . ,הרוטארוקורפה ידיקפ דמעמב .  הבוקאירובי'צ השאה
 וטטחו .ורקנ .,תופצרה תא -וחתפ ., םילתכה לעמ \ םיטיפטה תא. ןערק .םולויחו

 ןיבו  הבוקאיריבו'צ .לש :הנועמ ןובש- -םוקמה חטש תא  -ודרמ , הפשאה ילגב

 + בוצווז לש ונבלמב םג שופח השענ + רענה תיוג םש האצמנש ,  םוקמה

 וציפהו רבדב ושמתשה םיקינוןיופהו . םולכ ושרח אל ןללה םישופחה לכ לבא

 ., םירוהיה . תותיצר,,. םשב =, ץי:קשירופ תאמ ורבוח רשא , תויצמלקורפ בווקב

 , םיגוש  םורויצ םיאצמנ תויצמלקורפב ."תונוש תובשומב ולגנש

 + "םינויד  תריגב, , "תוגוסאמה םס, ,"הטיחשל ןיבס, :! תובותכה

 . "םינופאמה םידוהיה תוחיצרמ, תוגומת

 :הז .תוכוב ולעתנו םודוהי ידיב םילילעמ ירבד יפל ןחצרנש םירצונ םודלי

 ןמש ןמזב הרשע וחצרג וללח םושורקה א"ימ .םירוהטו םישודק תלעמל

 .לא, : הלאה םורברב  תמויסמ היעמלקורפה . ז"טה האמה רע א"יה תאמה

 םישיחכמה , םירחאו  ץיבולסינ רויל ודוחיה הכלממה"תמוד רבח ירבדב ונימאת

 . "םבירלי תא ןרמש " ! םירצונה , תויתדה 4 תוחיצרה רכר תא

 תוריוצמ םדצב

 = .םתחתמו |

 " לש המושר האבומ היצמלקורפה ףופב

0 

0% 

= 



 הדק ג אר 5בי רחסמל  הימדאקאב .ם"בב תוימשימנא
 : םידוהיל םיזנכשאה םירומה לש םסחי .תא טילבמה , הזה הרקמה הלאה םימיב
 רפסמה ןמ םיזוחא םיששל הלוע םידוהיה הידימלת רפסמש , הימדקא * התואב
 רובח ובתכי יב ,םידימלתה ינפל םינורחאה םימיב ועיצה ,םידימלתה לש יללכה
 רפס תרוקבל םירומל תורבוחה ורסמנש ירחא . רחסמה תוחתפתה תורוא לע

 חורב ורובח תא כתכש ינפמ , םינויצה שאר תא לכק אוה יכ  ,םידימלתה רחא =

 ותוא לדתשה ורופחב :..וירבדב = קדצ :יכ וירבח :וחבוג םנמאו ... תוימשיטגאה
 ,"םירחאה .םימעה .לש  םפוגב תימלוע .הכמ םה םירוהיה יכ  ,חיכוהל רימלת
 ,תורפסה .לע-הערל .םיעיפשמו תוצראבו םימעב .הבוט .הקלח לכ םיתיחשמ םה יכו

 םירבדה תא 'ינמרגה:.הרומה ריעה .הזח - רמאמה ילושב + דועו רחפמה  ,חונותעה
 ןלבל יולג :עורוהש .ווזב .קפתפה- .אל ץוהחה דימלתהנ !"ת רימ א-ה פ:י,- :הלאה
 ךלה- םג'םא-יכ ., ימשיטנא > תויהל .אוה םיבוט םינויצ לפקל ןובנח .יעצמאה וכ
 ,םידוהיה- םידימלתה 4. תרחא הקלחמב םידימלתה רתי ינואב ורמאמ תא ארקו |

 ..וקתשו == םתפרח תא ועמש ,םיבורטה םהש

 ףסוי רמ ינויצה ןקסעה .הי לגנא ב םיטרופסא פה תל אש :

 ושמתשי יב ,'לקינורב. זרה,ב םסרפש בתכמב הילגנא ירוהיל עיצמ ןודנולב ןיבוק
 תילגנאה הלשממה תאמ ושרדיו ,הילגנאו היסור ןיב התע תררושה ,תוברקתהב
 תלשממ ןיא הב דעש  ינפמ ,היסורל םיאבה םידוהיה היניתנ תויכז לע  ןגתש
 ,תצרמנה היצטגאה תא | ריכומ בתוכה .םהלש םיטרופספה תוכוב  הדומ היסור

 וזכש היצטיגא תישענ- אהת םא יכ ,רמואו הז עוצקמב הקירמאב התע תושענה <"
 ,תוישעמ :תואצות יריל איבתש.-הפוס ,הילגנאב = רובצה ברקב םג

 תה

 ימשרה ןותעב .תומשהימנ אה דנג היל טי א ידזהיית א חמה
 , ימורב  תילארשיה הלהקה ישאר  תאמ .בתכמ םסרפתנ "הילטיא יד .לאנרו'ז
 םיימשיטנאה םירמאמה :דגנ 'םתורמרמתמ  ישגר תא םידוהיה םיעיבמ הזה בתכטב
 תודגנתהה יכ ,רמאל םידחא םיקלטיא םינותעב םינווחאה םימיב ופפדנש

 ישאר ..םידוהיה םיאגותעה תעפשה חכב קר האב תינמרגה תונותעב הילטואל = =
 םילייח הילטיא לגד תחת התע םימחלג הקירפאב יכ ,םירמוא תילארשיה- הלהקה -

 לכ לע הפרח םיטיממ םיימשיטנאה םינותעה יִכְו ,ראמ הבורמ רפסמב םידוהו = =
 .יקלטאה םעח

 יכ ,םינותעב ןמז הזיא ינפל הטשפש העידיה תא םישוחכמ הו םע
 תירוהיה הלהקה שארל ותלשממ תרוקפ י"פע הנפ הניווב יקלטיאה רוצה

 לע | םידוהיה = ועיפשי יכ ,וצפח = תא ול :עיבהו ,ןרטש- ררפלא רידח :,הניווב
 תימשיטנא: 'העונת ררועתת ןיא םאו * ,הילטיא תבוטל תיזנכשאה תונותעה =

 + הולטיאב
 רשא : םידוהיה  םינקפעה - ברקב לורג רעס ,ןבומכ  ,הררוע וז העידו

 ,הלאשב .ןרמש ר'רהל הנפ תינויצה תורדהפהה לש פ"העוה םלואו .ץראליץוחב 8

 ,ריואה ןמ הטילק. העיריה יכ ,חבושה לבקו העידיב שו תמאה ןמ המכ = =

 םיתפרצה םונמואהו םירחוסה תדוגא .תפרצ ב תומשיטנא .
 םירטסינימה דוס  אישנל האצרה השיגה בוש ז י ר א 5 ב יעיברה עבורבש >>

 רגנ םיצרמנ םיעצמאב שמתשת יכ ,הלשממה תאמ םישקבמ םה הבש ,ויאק
 האצרה תגווכנמ תמאב ,וירפ ל םיוצר-יהתל ב םירז תפיגכה

 תפרצב םרשא תא שקבל הפוהיא חרזממ ואבש ,םידוהיה יפלכ קר הרקיעב וז
 ,,תישפחה |

 םירוהי לע םיערופ ולפנתה | ו י ל תיתפרצה ריעב יכ ,םיעירומ הז םע
 תויבוכז תא וצצופ " ,תוצרמג הוכמ םתוא וכהו ריעה תוצוחב םיבשהו םירגועה |

 יורפס תא אסטל וצפחו תסנכה תוב ילא וצרפ סגו םודוהיה יתכב תונולחה
 סוקמ לא  אובל הדרח רשא  ,היצולופה סתוא הרזפ לודג ישוקב קרו ,חרותה

 .השעמה -

 המ ןויכנ < םלועה <

 ,תויתּורפס תועידי

 ! תכרעמב ולבקתנש ,םישדח םירפס
 ייע רואל. :אצוי - .םירוהלו  .םירומל יגוגרפ .ןותע . ,ךינחה

 הנש --- לולא-בא --- 'ב 'בוח .:  לאהשו-ץהאב . םירומה = תדונא
 ;ונישוח :  שפנה ייחמ ; ףוגנזיר 'מ. ,ריפס .והילא :ןכתה : .הינש
 תולמעתהה .ךרע = ,ךונחב .תדהו :הנומאה תלאש ; בורוט "ג: רייד
 'פ  ,יממעה  סיהיבב "תרלומה תעידי, ,.פיליפ ן'ז ריד = ,ךונחב
 ,המגודל םירועש = ; יקפבשירק !מ = ,םידימלתה ירובח ;:ךבריוא
 תועידי  ,היפרגוילכבו תרוקב ,תינונדפה תונותעב = ; ץימוקלו 'ש
 רזוח בתכמ .ריפס 'א ,יייא יחמצ תמישר ;תכרעמל בתכמ * ,תונוש
 ,ייאב םירומה תדוגא זכרמ .תאמ

 לוי ,עדמלו תורפסל | ,םייחה :ינינעל ןוחרי ,תינרונס
 הנש . ןמפוש 'ג לש יתופתתשהב .ךרענ ,בובלב "ןויצ יריעצ, י"ע
 . .ב"ערת ,ןושח .,ז--ו 'בוח 'א

 לע. .םירמאמו  .ותנומת  םע- .ווטם.לוט .נ ,5.יבתב
 דיי ..םוגרת :;תוחלי - :ןושאר- ךרכ . = ..תוחפפב :וכרעו.  ויתודלות
 תאמ ןמאה :יוטסלוט :ןיקצינבר חיי תאמ .יוטסלומ .3-.ל . ;ץיבוקרב
 חולשמה םע ריחמה  .אנלווו :,יברעמו :חרזמ,.''צוה >> תובשחמה עפ
 ,'בור 0

 'צוה . לארשי"ץראל עסמ ..הוקתה ץראב .ןמקרב קחצו
 .'פוק 50 ריחמה . איערת" ,השרוו . ,"הוקת,

 . םייחה ונינעלו ערמל ,תורפסל ןוחרי ,ריעצה ירב עה
 .'ג 'בוח 'א .הנש ...לניז ילתפנ ..ךרועה . ,בושטולו  "הירבע, 'צוה

 ,ןעגאז  ,ןעגנולהעצרע עבילמיטסקלאפ ,תודנא עשידוי יד
 < ןופ ןעבולקעג .,רעטרעוובורפש ןוא ןעמזיראפא .,םילשמ ,ןערנענעל
 טייבראעב  ,"הרגאה רפס, ןעשיאעהבעה .ן'כאנ.םישרהמ ןוא דומלה
 ניח ןוא .יקצינ ב אריחיי - ךרוד טלאהניא : ן'כאנ..טריפורג .ןוא
 ,יר 1 (תולשמ ילב)  ריחמה ..אסערא .,רנאב רעטשרע .:קי.ל אוב

 ,א 81 "קעהטאילביב עקיפאק עשיטסינויצ יר,: גאלרעפ
 . ןאסקילג מ ריד ןופ = ,ןויצ תבח" .ב .  םוינויצ .ןופ עטכישעג
 .'פוק = ריחמה . תונומת 16 םע :'מע 4

 ! שעריא רעדניק ערעייא .טנערעל .קילעראג 5 ,י
 . ביערת ,אקוואחאק

 .ףפמאק"רוטלוק גאלרעפ | ,₪ 'מונ .  ןעגארפ-רוטלוק
 . ביערה

 ,אשראוו

 ןעגנולהעצרע ןיא עטכישעג רעוא .ןהאזריאמ ב ק עי
 רעטשרע .ןעפרוקדדנעווא ןיא ןעלוש ראפ ןעגגוביירשעב-סנעבעל ןוא
 + ךלמה המלש זיב וניבא םהרבא ןופ  ,טפעה םעטשרע * ,ליימ
 .'פאק 95 ויירפ , "גאלרעפ-טסנוק, .ביערת ,וועיק

 ,גרבדלונ ,ל ,* .איצומה :םונאיורד ,א ךרועה
 ךו3תהד6ה5 ₪. 8. /0ת 55570. | 0ההא10ת5 ה. ₪. 08

 2 םמתשאה, .גםסזקאשוא 0. 1 קקב ה3גפגהפמהה ץה., 6 5.



 תישימח הנש .כ 0

 = | .ב'עהת ,ולפכ ז'כ ,הנליו ==

 1 5-יס 6886ק0 1911 9 ₪5 11 18-66 126061009, 1

 [/כ תוערומ ריחמ (ה\ לע. המיתחה תלבקתמ יח תו
 םיטפ הרוש לכ 50 " לבור 5 | הנשל | היפו-ב

 לע = :םותעברא  תקלוחמ (:ן/ שי ₪ רלוד הקירימאב
 יפוק 60 .ןושארה ה תנשל ו "ו 0 : / 1 8

 | 90 | = = ,(ןמווקל תיששה" הנשה) = = = |קיפופ = .שיזימ *!ק40 םידּומעה ראש לעו 2 7 0 ו
 הצל ראמ , | הינמרגב

 . : :הסירדאה היחתה ןויער לש .ואטנמ יכ -- ם לועה, | 0% ה ל

 \ תאווה ,,ןיפ0 הא" םיימואלה תושירדהו םינינקה לע ןינמ- -הלואגהו - 5 ו

 ה שמשמו דיתובשומ תוצרא .לכב ירבעה םעה לש הנש יצחל הז ןיבשחכו
 ו ונוררושמו ונירפוס:יבומ לבל - עובק רודמ :הנש + ץברלו

 (.'פוק 15: ןוילג .ריחמ)

 לכ תא  ללכשלו = ביחרהל = םירמוא  :ונא * ,ומויקל ששה .הנשל = י"םֶלְועַהְ,, . סנכנשכו
 לכל .יוכרמ = ןועובשל = ותושעל  לרהשהלו םיאולמו : תופסוה :וילע ףיסוהל  ,ןועובשה  יקלח ד
 תועוצקמ .לכ תא ופיקי "םלועה,ב םיאפה םידימתה .םיקרפה  .תוצראה  לכב | ונמע ינינע |
 שגרתמהו .השענה לכ \ לע "רוא  וכפשי = ,היחתה .ץראבו: תולגה תוצראב  םיידוהיה .םויחה ו
 ,תיזכרמ הדוקנ ונל תשמשמה ,הוארה תדוקנ התוא .ךותמ  לארשי וסלכוא ךותב .תושעהל 6

 ץרא = ;ונתנומא -- םעה תיחת :ונייח .תכשח ךותב ::ןוחטבו הנומאו הוקתו הרוא תדוקנ
 "םלועה,ב  תתל לדתשנ , וניניע דגנל היחתה ןויער: תויהבו, . ךלנ ןרואלו ,ונכרה --- לארשי
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 טופרב = תוינכמ .תובס  םושמ :תכרעמה .תאמ
 .?הפצמה לע. קרפה הזה .ןוילגב רסח

 . היבוטד-רב

 , לאמשִמו ןימימ

 א

 ;תישונאה --תומדקתהב -היולת לארשי תעושת  :םירמוא ּונל
 לש תומרקתהה תולעמ תא ררומה אוה םימעב ובצמו לארשי
 --לארשי רוי . תומרקתהל בוט ןמיס--לארשי הלוע . תוישונאה
 . תומדקתהל ער ןמיס

 אולמכ ולופא םהיניב ןיאו הזב הז םיעגונ תווצקה .אלפ הז הארו
 םהיניע --- תומדקתהה ינימאמכ  ,לארשי ינומא ימולשכ *. אמונ

 יה ןתי,, + םירמוא הלא םאו <; םימואל דסחל =: ץוחה .לא  תואושנ |
 -- "לארשי לכ םעו ונמע תובוט תושעל םיצעויהו .םירשה בלב
 תושעל תוגלפמהו םימעה בלב תומדקתהה | ןתה :הלא םירמוא
 הלאו הלאש--םהְבִש הושה רצה . לדו ינע םע יחירש :םע תובוט
 + ץוח. יפלכ תוריהומ תווקת םיאלמו םינפ יפלכ םישאונ

 תֶא-תמאב .תרדומה .איה ותדיריו לארשי תילע םא ,עדוי- ימ
 המ עדי אל רשא ,שיאה ימ לבא + תוישונאה לש תומדקתהה תולעמ
 תא וכמתו המה םהיתוחכמ ושאונ רשא םדאו םע תוקח איה
 : + םיינוציח םירחא תוחכב םהיתורתי

 ישונאה. ןימה תומדקתהבו םלועה יהלאב תיתמאה הנומאה
 הלא רשא ימ ,שממ -- "םכותב יתנכשו, .תנכוש איה בלה ךותב
 השעי :השע םא יכ .,רבדי- אל אוה  ,ושפנ .יקמעמב ,ובל ךותב ול
 ךלוה ,ותנומא .שאב רעוב ,המצעו זוע אלמ אוה .לכוי .לוכי םגו

 לכ .לע..יראכ .רבגתמו .ליח .לא .ליחמ .תאזה הלודגה .שאה חבב
 ,םלועב .חצנמ .אוה . ול ותש- ביבס רשא .םירוצעמהו  םילושכמה

 ,.המינפ ובלבש .הרימעהו תולצעה תא חצנ-+וכ +
 רמאו תימצע הרובע .לכמ .תבש ,רשא שיאה ימ םלוא

 הנה וא +ינלכלכו אוהו 'ה לע יבהי הא יתבלשה * :ויתפשב
 המת :.יתולאשמ לכ תא אלמת איהו הברקו תכלוה  תומדקתהה
 ךורענ - תומד המ. .ןבלב  הנומא שי םאו . ומע ובל םא | ,ינא
 חיפת אל רשא ,שא ידקומ תובבלב תיצה אל רשא ,הנומאל

 כל .ותומצע" תא  תולנל ,םלועב לועפלו דובעל .הריבכ חוה םדאב \
 + התמוק רועש לכל ,האולמ

 םירבד לוק ..ןכותה אוה .ןשי ספא ,םלועל תושדח םילמ ואב
 . םיקיתע - םירבד לוק --- ,לוק יתלוז .המואמ ןיא . םיעמוש :ונחנא
 ואצמנ רבב = ,תושרדמ-יתבמו תויסנכ-יתבמ  םירטושה ואצי רבב
 -- תושרדמדיתבמו תויסנכ-יתבמ םלנר התלכש ,םידוהי תובבר

 אנימיר .ארטסמ לחה ,להקהו ,הלָפת הלפתל :םיחותפ םדוע תויפהו

 ,"'ה <ןתי, : רמואו הנוע .אלאמשבש אלאמשר ארטסב הלכו אנימיבש
 ,"תומדקתהה ןחת, וא |

 ב

 ףקתו הרוחשה ותרמ וילע הרבגש ,םרא אובי רשא שוו
 אל םא ,ערוי ימ ,יוה :השקה וחורב הגהו רמה ושואי ותוא

 רחא טפשמ א% םא ,עדוי ימ + הָלַאָה ןמ לֶאָק ונל היה בוט
 :מול,ו "טאירטלורפ,) .תושומנו .םיינעלו .הזמ רבעמ םיצעויו םירשל
 רבהנ תמו רמאנ המ -- % הזמ רבעמ (ז'עלב "טאירטלורפנפ
 תמאב ותוא החדנ החְרֶה %השקה וחורב הנהי הככ רשא שיאל
 ו + ץוצר הנקב וא ןינבה

 ,תוריהזמ תורות לש ,םיקירבמ תומולח לש ןהבו והתה ךותמ

 ,תחא השירד הלועו .תעקוב ,  תובוט .תוחטבהו תופי תושיה לש
 תא איצוהל : םילעופה תשירד איה !תאו הב חכו הל .םעט  ףשא
 םֶוי שי םאו .  ךובצה ידול  םרפמלו טהפה  תושרמ | הדובעה ילכ
 םאה %היתואצות הנייהת = המ =- ,אלמת תאזה השירדה רשא
 השעמה :תשורחו המואו המוא תמדא הנרובעת :, תישאר : הלא אל
 םירשה תושרמ. אצת תוימואלה * ,תינשו :; הלוב 'המואה יריל .הלש
 ,המוד + הלוכ .המואה לש חתושרל סנבתו -ןוהתונכ לכו" םיצעויהו
 היהת  ,ימואלה השוכר לע, ",התדובע  ילכ לע .תלשומה המואהש
 שגרה ןמ :םימעפ :יפלא..ןוסחו \ קזח יתמא  ימואל שנר האלמ
 םתאנהל םעה בלב התע  םילדגמ ןוטלשה ילעבש ,ףיוזמה .ימואלה
 לכמ ונ ל אצת רשא ,תלעותה יהמ ,רבדה ןכ םא ,םהלש .םתלעותלו
 ---המראה--רככנ ירה ,לודג יכה הדובעה ילכ .רשא ,ונל + הז
 ןיאכ אוה השעמה | תשורחב ונקלח רשא .ונ ל ; וניריב ונניא
 רפסמה תמועל לדו ןטק ונילעופ .רפסמ רשא = ,ו נ ל ג םפאבו
 םורז ידיב הדבענ וניתובא תמדא רשא ,ו נל ; ונינלטב לש לורגה
 : םייוג יריב התשענ וניחאל רשא םיטעמה .תשורחה"יתב תדובעו
 אצת תלעות המ ונל -- ,ונל ןיא ימואל שוכר רשא ,ונל
 לושמת תע | ,םימיה תירחאב אובי רשאו .היהי רשא ,רברה ןמ
 לודגה םויב ךלשְנ אל םאה ?הל בול ימואלה השוכרב"המוא המוא
 :םיולמ ,ונירופרס ,ונינונח לכ םע םייוגה ימרכמ בעתנ רצנכ אוהה
 ונירפוכ ,ונינימאמ | ,ונתטלעבהידיגמ  .,ונותוכנפ-יכתלמ--',ונתיברב
 ;ינא המת + םהינימל ונינצבקו ונילדו :ונינויבאו וניינע .ןומה לכו
 םעיטאירטלורפה, " אוהה ארונהו לודנה ןידה םויב .ונעישוי. .המ
 הָלֶאה םע וליפאו .,וינפל םיכלוהה וא וירחא םיררגנה .,"ןעפמול,ה
 רבע רשאכ +המצעבו הרובכב :,לוכיבכ , תומדקתהה -- .הרידאה
 ?ונל התלע המ -- הלשממה = יריל :םיריחיה = ידימ .ןייה = רחסמ
 תולפמו ראודה"יתב ורבע רשאכ .הזִה רחסמה ףנעמ :ונתוא .וקיחהה
 תונפתהל וכז םידוהי המכ --  ללכה | יריל  םיטרפה :ירימ לזרבה

 +? תולפמלו ראורל םינותחת :םיריקפ וליפא " וא  םינוילע :םיריקפ
 היהתה -- רובצה יריל השעמה : תשורח' "יתב לכ 'והבעו! רשאכו
 + תורחאה תומואה שוכרב/ 'קלח ונל ונתיה + םהב :לגרה.תסירד, וגל

 תא, וישבע לש) ריבצו הלשממל | תומרל : שיה : רמאת םאו
 ,דיתעה | ותוא| לש --> אובל | ריתעל. הלשממה | תאו"  רובצה
 ויתוחטבתו תוקיחבמה ויתווקת יעבצ ללשב ןנעב תשקה .הגונכ ריהומה
 + םצע :תונשדמו בל תונינרמה

 םילשמה ,בבל-ימוטאו םיניעדימוצעל יובאו: יוא- + ףמול--שיו
 הנרואת -המחה /רואכ םיתעְבש םאו . תוחטבהו - תווקתב- םשפנ תא
 + ורבשי-ימ; ןובער תאו וריאי .ימ ינוע תא =-  תוחטבההו תווקתה
 תורבועה תוער לבא ,תוחטבהה הנחמ  תובוטו תווקתהה | תובוט
 ,הז בוח רטש !ונל ערפי .ךשא. אוה  ימ ,םייחה תומחלמ .תושקו
 ,הא קוחמ ריינב השעג המ + וולע =: תומותח  תוחטבהו תווקתש
 + ןיחת לעב יִאּו/ןידה יש +-תוחולצ יפ לע רוצל וליפא: יואר ונניאש

 וה

 .תומדקתה לש רעצ אוה האלה רעצ לכ :םירמוא םתא
 אוה םג ונניא ןודרבאה תומוהת לאו  ןוילכה לא רעצה םאה לבא
 לכ ',תומלתשה איה  תונתשה לכ + םירמוא םתא + האלה רעצ
 לש. ובלו ףלטעל הנתשנש  רבכעו .:..תומדקתה = איה 'תוחתפתה
 + םניד המ --שחנ השענש םדא

 היהו טהפה ןינק \ תויהמ שוכרה לרחי הנְה : םירמוא םתא =
 הלרגו ,הרובעל םימררנה הוחכה לכ זא ורוענו .,ללכה .ןינקל
 ,וננמזב םדאה תדובע לע םימעפ .יפלא ףלא = הדובעה התברו
 לע םימעפ  יפלא ףלא .םילועה ןיסולכיא .לכלכ יד - הירפ /היהו
 האנקל רכז לכ חמנו םייחה  תמחלמ התבשו ,וננמזב ןיסולכואה
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 ומ ןוילג

 ..ארימג דע האלה .ןכו--- ,ןיע תורצלו תורחתל ,האנשלו
 ,ערוי .ימ- + ןקפס .שיא בלב הבשחמ הלעת רשא שי לבא

 םג םאו 3 ללכה ןינקל .היהו טרפה ןינק תויהמ שוכרה לדחי םא
 הרובעה תוברתה יריל קר הזה רבדה איבי םא ,עדוי :ימ  ,לדחי
 םדאה ללפ אל רשא ,הדמב ןיסולכיאה תוברתה יריל םג אלו
 רעיה  תויח לכו םיה יגד לכ ףסאי םא רשא ,ןפואבו ,שארמ
 ץראל ךפהי רשא רברמהו ,רההו עבגהו קמעהו רושימה תואובתו
 ימו + םיאמצהו  םיבערה  הויפל אצמי אלו ,הלאכו הלאכו הכרב

 אלו רקיע .לכ הרובעה תוברהה יריל הזה רברה  איבי םא ,עדוי
 תוללקה לכו םידיה ןויפרו תולצעהו הלטבה תוברתה יידיל---ךפהל
 ,,,? ותברע וגל בורעי רשא אוה .ימו עדויה אוה ימ % םהב .תויולתה
 יד ,םהה םימיב היהי רשא ,םדאה = לכ לכִאי םג:15 יכ ספא

 לדחי ןויבאו ינע לכו אמצ לכו בער לכו .ותוור יד התשיו ועבש -
 ורבחב אנקל םדא לדחי םא ערוי ימ--ץראה ברקמ םהה םימוב
 היחי ודבל םחלה לע אל ןה % התרבחב תורגההל המוא להחתו
 תומחלמ : הנמו אצ .רבג עשפי ורבל םחל תפ לע אלו , םדאה
 ,תועדהו תותדה תומחלמ ,ןוטלשה | תואתו  תוינימה  תוואתה
 םוי שי: םאו * , ילוכו ילוכו = ,תומואהו םימעה .,םיעזגה .תומחלמ
 ידעלבמ הנרובעת אל ןה ,םלועה ןמ הלאה תומחלמה הנרובעתו
 רובעת אל תורמעמה תמחלמ וליפאש רשפאו ,אימשר אתעיס
 םידבועה םילעופה תשירד אלמת רשאכ . אימשר איתעיס .ירעלבמ
 ,קפס ןיא זא-- הדובעה ילכ הא םהידיל ורסמיו תשורחה יתבב
 ונהי םא ,קפס  שיו שי לבא .םידבועה םילעופה בצמ בטוי יכ
 הברהו הברה אלא ,רחא קפס אלו , םדאה ינב לכ תאוה הבוטה ןמ
 . רותפי רשאו ערי רשא ןיא םראו ,,רבדב שי .תוקפס

 תורח איבתו "אובל ריתעלש הנידמה, .אובת :םירמוא םתא
 ,"אובל ריתעלש הנידמה,  ינפמ .םכל .ורוג + רמוא  רסנפסו - . הרומג
 ."אובל .ריתעלש תודבעה, איה 'תאז יכ

 תא לטבל םכדי .תלוא םא : רמוא רסנפסו --- םירמוא םתא
 ,םכחכ לכב ודבע ,תשבולו תכלוה הנידמהש , תיטסינומוקה הרוצה
 הרוצה תא טושפת אובל ריתעלש הנירמהו רובעל רהמת וז .הרוצש
 .הנקותמ השדח הרוצ שכלתו המוגפה תיטסינומוקה

 אל םאה +רמאנ המ ונחנאו 4 .רמוא רסנפסו---םירמוא םתא
 ריתעלש הנידמה, םא ,םפל יוא : לארשי תיבל םויה רַמָאָי הככ
 שבלתו וז התרוצ טושפת זאו ,העשל הבוט הרוצ לבקת ''אובל
 יאיבל ריתעלש הנירמה, םא ,םכל יובאו יואו . תרחא הרוצ בוש
 וליפא .תלחות ןיאו הוקת ןיאו , "אובל דיתעלש הודבעה, איה
 הנידמה ינפמ םכל ורוג .םלועב חור הרוק לש  תחא  העשל
 היהת רשאו אובל ריהעלש הנידמה ינפמ םכל "ורוגו וישכע לש
 !םהה. םיקוחרה םימיב הירחא
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 :'הארו + לארשי .ץרא אקודו ,לארשי  ץרא -- + ןכ לעו
 אלאמשד ארטסמו אנימיבש אנימיד ארטיסמ םינשקמה לכ ואב הנה
 םהירחאו הזמ רבעמו הזמ .רבעמ םילפלופמה לכ ויתאיו ,אלאמשבש
 ,אירבה .לכשה = ילעבמו  רשיה לכשה ילעבמ | ךשמי בר ןומה
 לש | ,תויארו תורבס | ,תוישוק לש  תוליבח  תוליבח םהידיבו
 ,תואלפנו םיסנו  םיתפומו תותוא לש ,הבושת ןהילע ןיאש תולאש
 רומעי = רשא. שיאה ימ ,יוה . םילמ ,םילמ ,םילמ .ןומה םהיפבו
 םילמה ינפבו .םהידיבש תוליבחה ינפבו הוה. לודגה הנחמה ינפב

 / + םהיפבש
 םע : ההר הלומהבו .לודג .ןואשב הומרוזו םילמה תופטושו

 לש לארשי םע שי .! ץרא ןיאו םע ןיא .!+ לארשי.ץראו לארשו
 לארשי"ץרא שי .( םימעה לכמ .רחבנה ,ינחורה לארשי םע  ,הלעמ

 א , 3%- םלועה <-

 ,חלעמ לש
 ! רחא  אחסונב

 וא 1! תוצראה לככ .השודקה תינחורה  לארשי-ץרא
 ונפל :רבועה  ץולחה תניחבב לארשי םע שי

 הריתע .איהש ,לארשי:ץרא שיו ,תומדקתההו יטאירטלורפ,ה הנחמ
 ,לארשי  םע תא .םיאור םתא היא לבא ! םדקתהלו "רטלפתה,ל
 תניחבב לארשי תסנכ שי + םיאצומ םתא היא לארשי-ץרא תאו
 : וא ! םירפוכ .לש היסנכ תניחכב לארשי .תפנכ שיו ,תיתה היסנכ
 "קא שיו, ,םיריעצה = וא םינקוה םיקרוטה יריב לארשי-ץרא שי
 ; םינגרוב 5ש .לארשי .םע- שי + םינטירבה ונפל .שבכתש לארשי
 ; הממשו 7 הברח לארשי:ץרא .שי ! םילעופ לש .לארשי םע שי : וא
 היא .לכא .! רענתהלו .תונב ל הדיהע .איהש ,לארשידץרא שי :: וא
 , ארימג דע האלה :ןכו -- !% לארשי"ץרא היאו .לארשי םע

 .ה
 ,לפלפה תא םילפלפמהו חלמה תא  םיחלומה לע יוה

 - םביתולאשל יכו ! תוחקפ בורמ םיטושהו תומכחתה .בורמ םישפטה
 ןיאה \ % לארשימ םדא קקזנ םכיתויארלו םכילופלפלו םכיתורבסלו
 ונחנא .ןיאה 1 םכידעלבמ /םג  םירורבו  םיטושפ  םירבדה
 יכ ,םדוסי חורב רשא םינינעל | ונצראו ונחנא ונייה | יכ ,םיעדוי
 הנחמל אל קר  םלועבש תונחמה לכל ףסאמהו ץולחה ונחנא
 % ונלש ונמרכ תא אל קר ,ונחנא םירטינ םימרכה לכ תא יכ , לארשי
 ברקב ,רשא הממשה תאו ןברוחה תא הארי אלו רוע ימ : וא
 רשא 'הממשה האו ןברוחה תאו לארשי לש םהיתוחמו םהיתובל
 ימ % לארשי-ץרא לש תועבגהו םירהה ,תויאגהו םיקמעה ינפ לע

 לע םינעיה תמהנ תאו םינתה תללי לוק תא עמשי אלו שרח
 תועקובה ,םינבה .תוקנא תאו הובאה תוחנא תא .ןויצ רה תואושמ
 ,ןבאה בל יא 4 תלופמ לכמו לג .לכמ ,הנפ- לכמו רבע לכמ תולועו
 ,לורבה שפנ יאו = ,ןוממשהו םרהה הארמל םד בוז אל רשא

 חמה יאו 3 הקונחה ,השובכה היכבה עמשמל ץצופתת אל רשא
 ונחנא .ונרכמנ יכ ערי אל  רשאו ןיבי אל רשא | ,םטמוטמה
 ןיאו ,עישומו .לאוג ןיאו  ,הפרחלו ןולקל ,הילכלו הזבל ונצראו
 .תומשנה תא תויחהלו. תוסרהנה תא .תונבל .ץרפב רמועו רדג רדוג
 + לארשי תיב תוברח לע תואושמה תא קילדהלו

 ןשקמה לכשה יכ ,הז זר םכל הלגימ ,םישקמה ,םתא םלואו
 ?ויתוישוק תרובגב םלועב . לשומה אוהו םלועה תא שבוכה אוה
 .וב - ,עיגה םרט .םכידע קרו םייחה ןיב עמשנו 'רבדה ערונ רבכ
 האוכנו המכה ירעש וחתפנ אלו םיחקפה יריב םלועה רפמנ אל
 ,םכל בר .םתומלש תא וריקפהו םחומימת לע ורתו רשא הלאל
 ,תוקוניתלו .םימושל האוכנה הרפמג רבכ ! םינשקמהו םינעריה םתא
 תלשומה :איה \ תוילנויצר -- יאה !יאשפטד ידיב אמלע רסמיאו
 * תרבעשמהו תררחשמה איהו תוילנויצרהב תלשומה םג איה ,םלועב

 בלה תומימת ךותמ קר . רבעשלו ררחשל החור היהי רשא לככ התוא
 לארשי תלואג ףאו .םלועל הלואגה אובה התוטשפו שפנה תומלשו
 ,טושפהו םימתה בלה יקמעממ םא יכ ,חרפת אלו חמצת אל
 תלאש -- הלאשה רתפת בר השעמב יכ . לעופהו יחהו ןימאמה
 ונמז תא .הלבי רשא ,םעה וא שיאה  ימו , הלואנה תלאש , םייחה
 אוה .ויתוחכ תֶא --- הלטבל ובל תא הנפיו .תובשחמבו  םירוהרהב
 . אל רשא ,םעה וא" שיאה יכ , ןידה תא ןתיל אוה .ריתעו הלכמ
 , לאגי אל ,ומצע תא
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 < < הילע אהת .המ--לצאנה רפומהו טלחומה קרצה תלשממו
 .ןהב לוחי אל יונשהו ןה םלוע תוקיח רסומהו קרצה תוקוח
 םירג , ץראה לב יל יב ; תוסמלפ רסומהו  קרצה | תוקוח

 , .| ,ילמע סתא םיבשותו
 0 ו ו ,
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 ומ ןוילנ

 תיב לא  אובי רשא  .קרצהו רפומה שיאל רמָאי המ לבא

 ,ךתמרא תאו ךתיב תא יל הבה : רמאיו .קיזחי והער .המדאבו והער
 + הסומהו קרצה יהלא הוצ הככ יכ

 האנ םג אופיא היה ,תשרר האנ ;  ול רמָאי הככ אל םאה
 לע :אנ ..ונדמל . ,םישהח םייח תוחרא ונרמלל התא הצור = , םייקמ
 ךאישה .ןטשה אל .יִב .,ונעריו--השוע התא הככ םא .התא ךנובשח
 .ךיפב תמא 'ה רבד יו

 התא ךל תבתכו רבעת יכ .השרח ץראו שדח תיב  הנבה יכ
 חרזאלו רגל רחא 'טפשמו תחא הקוח : ךירעשבו ךהיב תוזוזמ לע
 ךצרא לאו ךלש ךתיב לא .רגה אבו = . הרזאכ :רנכ היהו  ,ץראה
 לעו ךירעשבו : ךתיב תוזוזמ לע בותכה רבחכ ול תישעו ,ךלש

 .ךבל .חול
 שי חכו ץראב רפומו  קדצ שי ןכא יכ ,רבדה עדוי זא וא

 ,םלועב רסומו קרצ ןיכשהל םדאבו יוגב
 ךרד -- ךרדה תאז' ,ןיא תרחא ךרד -- ךרדה תאו יכ

 -- ךלש : רמואה +דיסח והזיא - ,הדעלב ןיאו --- הרצקו הכורא
 ! ךלש -- ילשו .,ךלש

 קרצהו םָיאיבנה תומולח  ובלב אשונ ונדוע .לארשי םא

 וותומולח תא רותפי . ךלי --ובלב םילעופו םייח תוחכ םה רסומהו
 וארי זא.וא. ..ולש ותמדא לעו ולש ותרבה ךותב :ויתוחכ הא הלגיו
 םימע .ורהנו .אוה 'ה ךרב ערז ךא ג ורמאיו םלוע  יאב לכ ועריו
 םויחה .הוחרא ןה הלא יכ | ,ויתוחראב הכלנו וכ5  :ורמאו םיבר
 יתיצמה םדב לארשי ול הנק ותוא רשא ,ןוילעה םלועל ךררה הזו
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 .תִויִלָּכְלַּכ תופקשה
 .ט

 (.ףופ)

 ביספה ןמ 4 ןתמו-אשמל  ןוממ | תוריגאה  תוחקול .ןכיה
 .םירעה יבשוי ןהל וולה לבור ןוילימ הרשעל בורקש ,םיאור ונא
 קר אל םלואו = . תודוגאל הבחו ןומאה םילודג יכ ,חיכימ הזו

 םג םא יכ- ,תודוגאל :ןהל שי ,בשו רזוח ןוה רמולכ , תונודקפ

 ,ויתומצע חמבו

 .יקסניצשל  בקעי

 . תוינמה ןובשחמ לבור. םינוילימ .השלשל בורק--בושח םָיְק ןוה
 ,לבור םינוילימ רשע-העברא ךרעש ,םיאור ונא ביטקאה ןמ
 יכו , םיוולה ידיב םיאצמנ ,יסנלבה .םוכסה לכמ 8%, רמולכ-

 םישנאה רפסמ דאמ אוה לודנ יכ ,הרורב רתוי החכוה ונל הבורצ

 + ןהמ םינהנו תודוגאהל םיכירצה

 הוסי .דיע הלאשב ונירפוסמ = םידחא | ועגנ .הנורחאה תעב

 תוידוהיה - תודוגאה לכ .תא דחאי רשא ,יזכרמ יסננופ .דסומ

 ורבד ,םוחתה .ירעמ .תורחאב . ויהש , תופסאב םג . ןוכפחו האולהל *
 וסנ רבכ הארנכש .אלא דוע אלו . הזכ דסומ רוציל תוציחנה לע =

 ,רעשל שי לבא . הלועפל וז הבוט הבשחמ איצוהל איקי .ינקסע
 יריב הלוע היה ילמלא . םיבכעמ םינוציח םילושְכְמב ועגפש

 הזה רסומה היה :זא וכ. ,יזכרמ | דסומ :רוציל רבדב .םיקסועה | =
 תודוגאה לכ .ןיב/ :.ךותמ רותב : , וניתודוגאל :הבורמ תלעות איבמ =

 ןהל םג ןתונו תוינעה  :תורוגאל . ןוממ קיפסהל. קר אל לוכי היה
 תובוהק םיתעלש אלא | ,יוארכ ןתדובע תא רובעל  תלוכיה תא

 אש 0

 ןהיתופוקב 'אצמנש רתומה ןוממה ןמ .םג .תונוש תודוגא ררחשמ היה
 אלא ,ןוממ ןורפח קר אלש ,םיחיכומ םירפסמה ..תיברב ןהל הליעו

 ונא| וילעש .,יזכרמה דפומה תא  ךירצמ  תודוגאב ןוממ רותי םנ
 ,םישפח םימוכס ואצמנ תודוגא .הואמ .עבראב ןכ הנה | ..םינד
 ןוהה לכמ 19% ךרע .רמולכ ,לבור/ םינוילימ .ינשל טעמב ילעש
 + תורוגאה .ידיב אצמנש

 ןבומ הז. רבד ,  תונודקפה לש .םביט .לע ,םג דומענש יואר
 ןמ תוחפ .תונודקפ ןהל שי  ,ודסונ ההע הוש. ,תודונאהש = ,וילאמ
 ףסכ תא הוש הדמב קלחנ םא ,לשמל . םינשב תולודגה תורונאה
 ,םירבחה לכל .הנורחאה הנשב ודסונ.רשא .תודוגאה לש תונודקפה
 תודונאל השענ .הככ םאו :..רבח לכל 'בור 56 לש םוכס :אצי זא
 לכל לבור 105 לש םוכס אצי .ןא | ,םינש  עברא ינפל .ורסונש
 ללכב :ןודקפה םוכס לדוגל עגונב , םינש יפ  טעמכ ,רמולכ.. ,רבח
 ןובשח ייפע- לבור, 869 לש םוכפ 1910 :תנשב .ונל אצי ירה
 תוחוגאה .תופוקל -ואבוח אל .הלאה תונודקפה ..דיקפמ לכל עצוממ
 ץוחש ,םיאור ונא ךכ. ךותמו ., העמיק ,העמיק אלא  ,החא .סעפב
 וניתודוגא תואלממ ,לוזב טידרק .וננומהל - קיפסהל ירקעה ןרוקפתמ
 רתויה .תוררשה = תא .תוליגרמ \ ןה.--ךרע ברו. בושח ךיקפת דוע
 ער .םויל .םיעודי םימוכס .ןהיחורמ .תוכשוח .תויהל םעה לש תובחר
 . םידחוימ םיכרצל וא

 ונא ירה = ,.תונורקפה .ידיקפמב םילכתסמ ...ונאשכ ,םגמאו
 ללכ םניאש :,,םיידרצ .םישנא םה (9|55,59) םיצחמ רתויש ,םיאור
 ..תודונאהל םירבה

 ?םיוולה םה .ימ-: רמולכ ,תודונאה לש ןנוממב שמהשמ ימ
 ו"פע םיוולה -תא .קלחמ וניא : ונינפל רשא ןובשחהו-ןירהש ,לבח
 ,םירבר הברה ונרמלל :ירכ :ןהב .שי .הלאב תועידיו , םהיתוסנרפ
 ןנוממבש ,קרצ  טפשמ--איצוהל םילוכי :ונא -תואולהה תדמ .ויפע םלוא
 םיבייח ונא םנמא .,תוינעה תורהשה תמאב תושמתשמ תודוגאה לש
 ,רבלב םיעצוממה .םימוכסה .תארוה .לע הוב ךומפל ןיאש ,תודוהל
 ונא תורחא .תוארוה ןיאב לבא -. תקפסמ הניא וז הארוהש םושמ
 21910 .תנש ךשמב וולה תודוגא 855 , וזב קפתסהל םיחרכומ
 : רמולכ ,891,748--היה .תואולהה רפסמ ;לבור 80
 םיעשת לש םוכסל האולה לכ התלע .עצוממה ןובשחה י'פע
 שמתשהל לוכי היה רחא הוולש ,וילאמ ןבומ הז רבדו .לבור השלשו
 שי תודוגא 886:ל עגונב .הנשה ךשמב םימעפ המכ וז האולהב
 פיע לבור 168 לש האולה - .התלע הוול לכל יכ  ,תועירי ונל
 תודוגאה .יבגל תחופ הז .םוכס היה ןבומכ .,עצוממה ןובשחה
 תולוהנה : תודוגאה יבגל ףיסומו .'בור 187 = לע .דרויו תוריעצה
 םהיתוסנרפ לע תועידי ונל ויה ולו .'בור 19% ךע הלועו םינשב
 לש .ןנוממב .םישמתשמ ונינמואש ,םיאור ונייה זא ,םיולה לש
 םיבירצ םינושארהש ינפמ קר אלו ,ונינונחמ הברה תוחפ תודוגאה
 : תורחא תובס ינפמ םג אלא ,םינורחאה ןמ התוחפ הדמב טידרקל
 ש א רבש ינפמ ,ברע אוצמל רתוי השק  הכאלמ-לעבלש ינפמ
 םירבחה ןיבש יפ-לע"ףאו  ,םינונחו םירחופ םידמוע. תודונאה
 ,םירכומהו םירחופה רפסממ הכאלמה-ילעב רפסמ .לודג תודוגאה לש
 הכאלמה*ילעבש : ,ונתרעשהל :היאר שמשל םילוכי תוולמה : ינמז
 ןתופתהשה ךרע יפל תודוגאה לש ןנוממב םישמתשמ םניא ונלש
 ,עורי \ . תונודקפ יריקפמ רותב ןהו .םירבח :רותב :ןה תודוגאהב
 ,ינונחל .רשאמ  ךורא = רתוי ןמזל טידרק ץוחנ הכאלמה-לעבלש
 םג וא ,הרובעדולכ תינקל וא הכאלמ"תיב ןינבל הצוחנה הולמה
 תויהל הלוכי הניא ,הרובע ןיאש העשב םילעופל רכש םלשל ירכ
 רכומ אוה םוו םוי + ינונחה ןכ ןיאש המ ,רצק ןמז ךשמב : תערפנ
 םיאור ונא: הנהו ..ערופו .רזוחו הול ,הולו..רזוחו ערופ ,ותרוחפ תא
 :םישדח השש דע : ןמול ונתנ (66,49|) תואולהה :ישילש .ונשש
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 ומ ןוולג

 0 תשמש אטרקטיבית ענטבשא מוש א-ב ג מבני מנ תקב ב צב .וטכ א צטט בדק מנתטנבכבמכמ3

 "ןמול -- 91,808; ;םישחח העשת דע השש ןמ ןמזל -- 9%
 מלש הנש דע םישדח העשתמ

 .הנשמ רתוי ןמול
 ,רברה 'רורכ |: .ונתרעשהל םילגר שיש ,םיחיכומ םימולשתה :םג

 :עובש .העמיקדהעמיק ולש הולמה תא עורפל רתוי חונ הכאלמ-לעבלש
 5כ תא תחא םעפ עורפל לוכי ינונחה : ךפיהל .ןטק םוכס עובש
 ונא המו . שממ וב שיש םוכס ושדחב שדחה ידמ  פיהכל הולמה
 .םימולשתה לכמ 89,696 אלא םניא תועובשל .םימולשתה 3 םיאור
 םעפב םימולשתה ,םה הכאלמ:ילעב לש ולא םימולשתש הקזח
 םינונח לש יאדו וללה  .םימולשתה לכמ |84,4%  |  םילוע .תחא
 ,.טנצורפ 86 | --- םישדחל םימולשתה . םה .םירחופו

 , םירכומו .םירחופה םידמוע תודוגאה שארבש ,ונרמא הנה
 ואצמנ ןהלש הגהנהה ידעוב . תודוגא 958 תועירי ונתנ הזל עגונב
 ואצמנ םירבחה .רפסמב) 845% םיטועפ םינלבקו הכאלמ-ילעב

 רפסמב) 45,804 םירכומו םירחופ .(45%|, לש תומכב ולא

 םידעוה ירבחש ,תעדל ינילע .תרחא רועו וז ,(34' - -םירבחה

 תודוגאה לש ןהיניהנמ ,שממ  םינקסע + םינימ ינשל | םיקלחנ
 ןיאו . םידעוה תובישיב קר םיפתתשמה ,םייביספ םירבחו ,לעופב

 ,לעופב םיגיהנמהו םינקסעה םה םינונחהו םירחיסהש קפס לכ

 הבסה .םה םילעפנ םירבח  םבוה הכאלמ-ילעב  ןיבמ םירבחהו

 ינינעל  תורסומ  להנל רתוי םילגופמ םינונחו םירחוס |. תנבומ

 י"פעא ',הגהנהב שארב םוקמ םהל הסיפתמ וז םתלונס . תונוממ

 הז בצמש קפס לכ םג ןיא לבא . םה הכאלמדילעב םירבחה בורש

 -ילעב אלו םינונחהו םירחופהש = ,ןויזח  ותואל םג םרוגש אוה

 .תודוגאה לש ןנוממב םישמתשמה בור םה הכאלמה

 , תוגהנהה - תואצוה < רבד לע = תועייה ןה .תונינעמ
 הלעש המ ,לבור :ןוילימ יצחל בורק 1919 תנשב :ואיצוה הודונא
 לכל "בור 6.80 וא  ,הרונא לכל לבור םיעבראו םיתאמו .ףלאל

 תיאצוהו ; 51",  םינוש םיריבש ולטנ ולאה :תואצוהה ןמ . רבח
 רתומה . , טעומו .11%,--תוגהנהה ידעו ; טעומו 18 /--תוכשלה

 האולהל ונלש תודונאהש ,תוארל שי הזמ ,'וכו .תונועמ רבש

 ,םיריעצה םתואמ ,וניריעצמ .עודי רפסמל הרובע תוקיפסמ ןוכסחו

 לעש ,דומלה ירפס---םייחב  תחא .ךרד .קר ועדי התע דע רשא

 לכ ידיב .ולרוג .תא . רוסמלו ןרטסכא תושעהל .הכוו םדא .םהיפ

 תולוכנ ., םויה .תקחשמ העשה םהל רשא ,םיציבקשירופ | ינימ

 תודוגאה .ייחמ  םינוש םיבושח םיטרפ רוע ליכהמ םירצ ונתפקשה

 ..דועו .תוקזיהה תובס ,םהינימל טיחורה תקולח ןוגכ * ,ןהילעפמו

 ,תישאר ,רבלב םיטרפ ינש לע קר הזב רוע רומענ ךכיפל

 888 ןמ . םוחתב תוברתהו רפחה : תדובעל  תורוגאה לש ןפחי
 הרזע) ,הלא תועוצקמב ןתופתתשה לע תועידי וקיפכהש ,תודוגא

 (דועו ,דועו האירקדיתב .רפס-יתב תקוחה ,האופר תקפסה ,םיינעל
 בורק = תורכמה תורטמל ,4%%|, רמולכ ,ןהמ 155 וקלח
 . לבור 'ףלא םישלשל

 רוטפל ונתנוכ ןיאו ,הדחוימ הלורג תובישח ול שי הז טרפ

 בחרהב וילע רבדל רוע  בושנ אלא ,הלא תוטעומ םילמב ותוא
 + תואבה תופקשהה תחאב רואפ

 ,ךרוצה לע םיכר :ובתכ  רבכ . בושח דחא טרפ דוע :ירהו ,
 , ךוות תרובע םג .ןמצעל .הנלגפת  ןוכסחו האולהל  וניתודונאש
 יב ,לשמל ,הכאלמה-לעב לש ותנקת לע הנדוקתשש ,תרמוא תאו
 אלו .תשורחה-תיבמ.רשי ,ול הצוהנה ,הרוחסה תא לבקל .לכוי
 קרש ,םיאור ונא = ונינפלש = ןובשחהו-ןירה  ןמ ..םוקמה ינונח ייע
 הדובעדולב - ואיצמה ןתצק .הלאכ םירבדב וקסע תורונא עשה
 .הכאלמל תוצוחנה תונוש תורוחסו יח רמוח ןתצקו הכאלמ-ילעבל

 ונתנ  תואולהה לכמ 0,4 /, קרו ; ה
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 0 0 : ל

 5 < םלוקה <

 הדובעב עשת קר וקסע תודוגא תואמ ששמ יכ ,רבדה .תבס .יהמ

 םירחופה לש םהעפשה הזב .םג תוארל ךירצ םנמאה 3 וז הבושח

 + לעופב תודוגאה יגיהנמ םה םהש ,םינונחהו

.- 
 .הָדובע .הצוחנ

 תא תוברהל  ךיא =: תונויצב התע = תרסנמ " הלודנ \ הלאש
 םשל םילועה רפסמ דאמ אוה טעמ + לארשי ץראל םילועה רפסמ
 ;ןינקו רחסמ םשל םילועה רפסמ = המ טעמ :דועו  ,תועקרק תינק
 ,םיריעצה םילעופה רפסמו ירמגל .אובל ולדחש טעמכ הכאלמ-ילעב
 + ונינפל ךלי ימ | ,ןכבו .םבתכי רענ ,הדובעה שובכ םשל םיאבה

 : האיציה םרז .אצוי ןכותמש םעה :תורדש :לא םיניע = ואשנ
 הלוגה תוצראב .תויחל םהל רשפא:יא רבכש ,םיטושפה םילעופה לא
 אל אופיא עורמ .,דיספהל המ דוע םהל .ןיא :וללה , קחודב וליפא
 ,תומוקמל וחלשנ םיריצ םג + הדובע :שקבל לארשי+ץראל םה ולעי
 : םהיפב .הער הרושבו ,םיריצה ובושיו .םש םיוצמ :ולאכ םילעופש
 +תכלל םעה .ןאמ

 תולגל ידכ  ,םישעמב שפשפל = םיכירצ : ולאכ ,.םיעגרב
 ואל לבא > ,ליעוהל = ירכ  הנוכנה .ךרדה תא  אוצמלו הבסה :תא
 + ךרהה תא אוצמלו .הבפה .תא תולגלו קמעתהל .לגוסמ | םדא לכ
 הנושארה הריקסה :י"פעש ,יחמש .רואב הזיאב םיקפתסמ :בור :יפע
 לשב : םיזירכמו " םייחמשה  םיאצויו  .שממ וב שי. וליאכ המוד
 ןיא טעומ .ןויע רחאל .םנמא = .לוקלקה לכ אצי .תינולפ הרבוע
 .י םיקו רירש לכהו ,ןתנ .רואבה ,ךכב המ: לבא ..הפי .הלוע .ןויגהה

 םילעופה ןיאש .הבסה יהמ ,םילאוש ונאשכ  ,ןדיד .ןדינב םג

 הברה אובל :תולוכי ויה ,ייאב .הדובע שקבל םיכלוה = םיטושפה

 וישכע םיאבה םישנאה רפסמ אוה טעמש םושמש רשפא ., תובושת
 ,ייאב- לחנתהלו :תיעקרק . תונקל
 קר השירד שיש םוקמל .אובל םילוכי .םוררונ יפלא ןיאו ,םילעופל
 רבכש וללה םג .ונרעצלש ,וז-איה הבסהש רשפא = ; תואמ -וזיאל
 .אובבו ,םהיחאל הדובע /איצמהל םיקדקדמ | םניא :ייאב | ולחנתה
 ,לארשי;ץראל תולעל ששוח אוה ירה ,ידוהוה  לעופל וז .העומש
 םילוכי .י'אבש  ,םילעופה :םיעדוי ילוא וא ; הרובע אצמי אל אמש

 .ןיקניוש מ

 וחמתיש רחאל :קר (החפשמ ילעב  .רוחיב)  הרובעה .ןמ .םנרפתהל
 ולכויש דע םהיתוחפשמ תאו םמצע תא סנרפל המב .םהל ןואו ,הב
 :וכוספ הבס םג שי ילואו ;םוקמה ישנא םע . הדובעב -תורחתהל
 תוצראב ינחורו .ירמח רובעש לכל ענכנ ידוחיהש .,רברב תיגול
 ןמ ליחתמ אוה ירה ,לארשי:ץרא לע  רברל אב :אוהשכו :>.,הלונה
 ,וזחי תומרוג תורומאה תובסה לכש רשפאו , 'תילכתה,ו ןויושה
 --,ונכרד לעמ םילושכמה לכ תא ריפהל השקו הלודג המילבורפ יהוזו
 + םילוג  רובעל :ךרד

 "הלאשה תא (48 רמונ 'םלועה,) לאש .בושבור :'ה :םלואו
 !ןיאש  ,ול .ירב ומצעל :אוהשכ  .םינורתפ תשקבב הכרה חרט :אלו
 והזו . 5ארשו:ץרא  ינינעל .ןיעידומה-הוכשלב אלא :יולת : רלוקה
 , הרובע שוש ,םיעדוי םניא .םירדונה בור :  בושבוה יה .לש ונוינה
 - 'הנקפתסת אל ןיעידומה" תוכשלש וז הנקת ןקתל ץוחנ ךכופל :,ייאב
 ןמומ הנחלשת םא יכ ,רבלב  םילאושל  תובושת | תרוחהב .התעמ
 ,רמאמה .לעב אצמ רועו :, א'קי לש ןיעירומה-תוכשלל :תועירי ןמזל
 .ן ןגוהכ .ןתבוח תא:.הושוע ןניא ציוח .רעו י"ע וררפנש תובשלה כ
 ץימא רק ירימת סחי .הדובעה תומוקמ ןיבו 5 ןיא :ותעד יפל

 ' .השירדה םג איה הטעמ .ךכיפל

4% * 



 ,י"אב .ויהש םיחמומה םיאנבה תצק םנ רתויב |

 תועדוי תובשומב םילעופל = עגונב :םג

 , שי 4 רכש 2 1. עו 2 "כ "2 24

 % רב 9 .םלולה . רה 7%

 * תוחושקה ,ציהעופה .לשו .צ'עופ לש  תוכשלה יכ .,ררסל .ךירצ כ'עו
 םהירכח = םעו ;תונושה .הכאלמה | ילעב = תודונא םע. ירימת .רשק
 עשוי .הזבו :..א'קי הוכשלל .תועידיה- .לכ תא הנחלשת ,תובשומב
 . לארשי

 ירהש ,צ"וח דעו לש ןיעירומה:תופשל לע ןנהל יל םיענ אל
 .רברב ענונ ונא ,ייאב ולאה תוכשלה לש ישארה להנמה יתויהב
 : תודבועה לע ריעהל .ביוחמל ימצע תא אצומ ינא לבא

 תורוקממ דימה תועורי ייאב רשא צ"וח דעו לש תוכשלב
 ויה אל תוכשלהו ,הכאלמל וא .ההובעל תושירדה- לכ םינמאנ

 ,היסורב רשא א"קי תובשל לכל הזמ .עידוהל ללכו ללכ תולצעתמ
 ןהב ןיאש רע ,ךכזלכ .ןה הומעמ : ולא תושיררש = ,אקע אד לבא
 רלדנס ,תינולפ הבשומל .רחא טייח שורדש ,חיננ  .םופרפ  ידכ
 -=--,תרחא ריעל םירפס ךרוכו 1 ריעל םירגנ השלש , תינומלא הבשומל
 ,א'קיה .תוכשל האמו םירשעו .עבשל = הזמ .עידוהל .רהמנ םנמאה
 הרובע ישקבמ > םישנא י"אל ואובי וניתועידי .ךמס לעש ןפואב

 ונאש = ,הזב קפתסנ אל עודמ + שורהה :יפכמ .הרשע יפ פיהכל =
 םיטיוחה ,םירלדנפה .,םירגנה םירשעל וללה תושירדה לע םיעידומ

 ג ונתבושתל. םיכחמו =ונילא -רשי ונפש :,םיכרוכהו =

 עירוהל .םירהממ ונא  ,הנוגה :רתוי וא .תוחפ השירד שישב
 לת, ןינבל :ושגנשכ = ,לשמל ,הנה .םינותעב םגו תובשלל םג הזמ
 לע עידוהל וניברה ,םיאנב תואמל הדובע היהת יכ ונעדיו ,*ביכא
 דובעל םילגוסמ  ל"וח יאנב = בור יכ .,ונחכונ דחא רצמ לבא .הז
 המבו) הנש יצח ךשמב הב" וחמתיש רחאל קר י'אב םתדובע, תא
 הבוחמ הדובע ואצמ אל ינשה דצמו ,(4 םימיה םתוא לכ וסנרפתי

 ינוב .בורש םושמ
 . םיריהי םיאנב ייע .אקוד ואל םהיתב תונבל ןוכנל ואצמ םיתבה

 תא :דימת .דעוה .תובשל
 םישנאה .םתוא :םע :ידימת סחיב ןה תודמוע יב .,תיתמאה השירדה
 םירקבמ ןמזל ןמזמו ,םבלל םיבורק םירבעה םילעופה ינינעש ,תובשומב

 טידוהל תולוכי תובשלה ןיא לאו + תובשומה תא תובשלה' ילהנמ |
 םיפלא תשמחל םוקמ שי .יכ ,הלוגה תוצופה .לכב שרוחל שדוחמ
 תומוקממ האמל םיעשת פ'הכל יכ ,תועדוי ןה םא ,י'אב םילעופ
 וראשנש םיזוחאה .הרשעל יכו "םוקמה :ישנא,  י'ע 'םיסופת ההובעה
 וחמתוש דע וקפתסי םאו םיעורי םיאנתב קר םידוהי םילעופ ולבקתי
 בצמב ,החפשמ | תסנרפל יד ונניא ןפוא םושבש ,הזכ םומינימב

 ,םישנאה תואמל תונתנח תובושהב יד ;םוסרפב תוברהל רשפאדיא הזכ |
 .הכשלה לא םהיתולאשב םינופה

 היחתל .הלגוסמה = ץראהש = ,ךכ :אוה = םירברה .בצמ .םאו
 לע םאו ,תינומה היצרנימיאל = ן] י י ד ע הלגוסמ הניא ,תימואל
 הסונב תועדומ : םיפדהל ןי ידע  רשפאחיא י"אל םינומה = תסינכ
 צ"וח רעו לש תוכשלה ןיא --  ןוטסבלג לע יתוזירכמה :תועדומה =

 צ"וח דעוו .הנומאב :ןתכוח תא תושעל .תולדתשמ ןה . הזב תומשא
 ןויסנו ןויע .ירחא םא::,ןוקתו :יונש םיכירצה  םירבדה לע: חינשמ
 תירבע היצרגימיאל .טוריבב םוקמ ןיא = ,ונרעצל  ,יכ/ ,דעוה חכונ
 ,טוריבב תמיק התיהש ., תדחוימה הכשלה תא לטב5 שוב אל ,הנוגה

 להנמ ייעםירזענה ,'זדלוקה ירימלתמ םידחאש ,הזב קפתסמ אוהו =
 םיטעמלו .מוריב ךרד םירבועה לבל .תועידי םיקיפסמ ,םש ק"פאה
 ימשרה םשה םנמא לטב הז השעמ :ךותמ .םש בשיחהל םיל

 הרזעה הלטב :אל לבא .,תואצוהה וטעמתנו: תיטוריבה הכשלה לש /
 הפיחב םג םייונש ושענ וז .הנשב .םוקמה יאנתל המיאתמהו הצוחנה

 ינינעל .רקיעב םנמא .הרוסמ םולשורי תכשל > .'םוקמה .תשירר  יפל
 לכב רשאמ :תוחפ .אל םידוהי םירד המצע. םילשוריב יב : ,םוקמה
 םיתתספו םיאנבב :ךרוצ היהשכ  םלואו ..היתובשומו ייא :ירע רתי
 םילעופבו תובשומה ליבשב םינמית םילעופב = ,הפיחו ופי ליבשב

0 1 

 0 ל 2 ישיעלג לקניה יהי

 ומ ןוילנ"

 האלמ ,(תירוסה) ילופירט-סמוח . לזרבה:תליסמ = ליבשב םיארשכ
 איה .הזב .אצויכ = .הנומאבו ץרמב הדיקפת .הא םילשורי  תכשל
 וא שבוח ,ןמוא ,הכאלמ לעבב ךרוצ שישכ התבוח לכ תא השוע

 לע תמאב ואריו םישנא ואובי .םא ..י"אב .איהש הנפ :וזיאב אפור
 ,רפיִב רשא :תיזכרמה הכשלה לש "םיידרצה וא םיירקעה,,תונורפחה
 םינפ-אושמ םוש :ילב ןקתלו  תונשל :צ"וח רעו  להתשי :יארוב
 דב

 ,.תונלפמ ינינע אלמלא  יכ ,רמוא יתייה. אניפתסמר אלול
 שידקהל דחוימ .ךרוצ *ןויצ ילעופ,5 ןיא ,"תועדו תונומאל םיעגונה,
 תוררתסהה איה הרישע םאו ,ייאב .היצמרוטניאל הנשב 'רפ 0
 םג- הלכי ירה .,הז .םוכס .איצוהל ידכ .דע .ציעופ לש תיללכה
 5ש וז היצמרופניאב שמתשהל "ריעצה לעופ,ה לש תורדסהה

 דעו ןיא הז תמועל . םיעצמא רסוח לע ןנואתהל הל ןיאו ציעופ
 ןיא .והריד יבגל יכ ,םילעופה תוכשלב קופס אצמל לכי צ"וח
 יבגלו ,רבלב הכאלמה ילעבו םילעופה םא יכ "םירבח, םיארקנ
 בייח ינויצ םתסו ,"לארשי לכ םה םירכח, םיינויצ םיכבוח םתס
 -ץרא  ריע הלאש לאשל ותבשחמב הלעש ,ידוהי שיא . לכב לפטל
 ואובב ףוחה לע | ושנפל ,ויבתכמ לע ול בישהל ךירצ ,לארשי
 םינינעב םגו 'וכו תיב = ,עקרק ותונקב םג םיניעל ול הויהלו ןאכל
 תויושע םילעופה .תוכשל ןיאש םירבד : ,"היצזילטיפק, לש םירחא
 . םהב קסעתהל

 תוכשל תופסוהב םג וא תוכשלה תדובע יונשב ,היהיש ךיא
 ,י'אב הכאלמ ילעבו םילעופל השירדה תא הברנ אל

 תורשע ןוה-ילעב םישנא ונקי םא .ונל הצוחנ הדובע
 הרובע היהת זא ,תועיטנו תור וקפעיו המרא םימנוד יפלא
 רשפאה יפכ וברי = יכ ,הרובעה ינתונ לע ולעפי םא ;םילעופל
 השירד ,םילעופל השירד היהת וא ,םירבע םילעופב שמתשהל
 קופס .איצמהל הנוכנ ךרד אצמנ םא ,םוסרפ ידכ הב  היהיש
 םירשעמ דחאל היהת םאו הדובעב וחמתהש םרטב םולעופל
 ב זא ,י"אב איהש לכ תולחנתהל הוקתה י"אל םיאבה םילעופ
 . לארשי ץראל םבל תא ונפש םידדונה רפסמ היהי

 רוטנק ירבד אלו ץראב הרובע ,הדובע ונל הצוחנ ,ןכ
 י'אל םבל תא ברקל ל"וחבש וניחא ברקב הדובע ,םינותעב
 םהיחאל םבל תא ברקל ייאבש  וניחא .ברקב הרובע ,תישממה
 םילעופה תנקתל םיכרד ואצמיש ,םירסומב הדובע ,םילעופה
 תוחכה לדג לש. הרובע ,הריתס לש :אלו ןינב לש הדובע ,דיתעב
 , םינמאנו םיבר תוחכב תישענה ,תומדה הטעמה אלו

 !הדובע  הצוחנ
 + הסידוא , ולסכ א"ב

 כ

 ,הָניִנָפחְניִנ ,הָנינ ,הָעיִנ
 ,הָטוש הָניִנ ,חָנטק הָניִנ

 תווחפ ותמ ֶּבְל רֶשָפֶא
 ?הֶטונ ירֶחַא ובָהָו יִמיִמ

 + ינרק .הדוהי

 הָלילַה רוחשו םויה רוא

 : ףיניט יִתְש--תויושר יִתש



 "מ ןוילנ

 לּולָצְל .תּוחָשָל בהא הַמ ,וח

 : ִעָבְצ םוהת תִיְבּוּבְרְְּב

 ףיַחּופטדףייַחלּו
 = תוקירבַמַה ןֶהיִתומּוג

 ואמו תא יב
 ,תוקיִשְנַה יִלְלַט יִנָמ

 ל רַהְנָב ָתַא הָצָחּור

 < ףחמצ הא - קרפ
 :ףנטק"לדְנס תַביִנָע תֶאְו

 ,ינְתְַצ רצ לר תוזיזפ
 ,תחצק-שא יִנְתַחא
 תַנָבְל קשָא הָחְמְש ומ
 . תַחֶא ,תַחָא ףִיִלּותַב דש

 .הָנְנְפיְ הנ ;חָעַ
 הָעְר :הָניִנ .הָבּוט הניִנ

 !הָפּונ יִרָמא בל רָעַפֶא
 !הָעָט הָטּושייִבְל רֶשָפֶ

 :...הָישעמ םֶכְל-רָפַסִא

 ,חישעמ םֶכְל רפא

 :יִתְבַהֶאְש תַעְב .ינְתְרְק

 < הָזיִלו הָינופ ןָה .תודָמחָ

 .יִתְַע אל יל הָצ .םֶּ
 הָולְ הֶינופ ןח תּיִחֶ
 :ןָמַא תיִּב .תוריהומ .ןָחיִתְשּ
 ,הָתְמָּב רָמָתְל היל וז
 .ןומרו חופת -- הינו וז

 ג תורת םילגְר הָינוסל

 ;הָוילְ תוננמ םידי

 = רַטְנסֶפל שּגִ ףא היל
 .הָויופה הָינומ רַבָּכ תֶדְקור

 :הקרוזמ ,הָמְשניהַזיְל ,הֶא

 .'הֶליִרְרְק ;הָמְשְנהיִל הא
 = הזילו הָינוס ןח .תודָמָחנ

 .הָלְיִצ תֶא יִתְבְַע אל .יִנָאְ
- \ 
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 ל 00% םלועה
 נמי כנכ קה המקבנכב גנבה במ בנשכב אנבננ םמבקה מ בלמ בםבבב בסבב ננה בכ מכבש ,קכמענ םכוה מנהרה מכוכב נמקממהה במבו בכ כנקרמטנמ נב נכלבבממב נב נננבהנש ג ובבב נג קמטטבםמשלמקק

 ,תולוחמְּב הָתְסָנ אל הָליִצְ

 / :רַטְנֶַפְּב הָרועָמ הָתָסְנ אל

 יִתְבְלִמְ םעפ םָא ,יִשָפַניַח

 .רֶתְנלל ףא יִלָש הָליִצ תֶא

 .הַדְרַח ,הָנְַנ םָא הָליִצְלּ
 ;ּהּתַּב תֶא תועינצל הֶלדִגש
 הָעְדָי אל תֶרָחַא הָריִשְ
 ,ּהָּתְפּו ּהָמיִמ לע הָכְרְּבִמ

 ,הָדָרַח ,הָנְקְו םֶא הָליִצְלּ

 והָנמְתּו רודס ארק ּהָּתַדִמְל

 : תיִרִשִמ ֶעָטּב ,בָבְּ
 .הניִש ךוִמ יעמְש. רָבְכ הֶאְרוק איה

 , אַבָא יִּכ תיִרְיִשְע הָעָשְבּו

 ,רֶקְבְָל הָויִלְו הָינוס תב

 , דקְרְב וגנב יִנּּבְס

 .רכּתִשַמ ,רּכֶשְל חונ ,יִנָאַ

 = יִּתְבַהֶא ןתוא םָא ,ישפנ יח
 ;הליִלַח תויָחְאָה יתש תֶא

 אָמְלַטְּ םיִרָבִּד קר יִּתְרַפְס
 ..:הָליצְו הָזילְו הָיִנומ לע

0 

 , םכילע-םולש

 .ןזחה יסייפ ןֶּב ליטומ יִבָתּכ
 .יעיבש רופמס

 ,םֶלועָל .םיִאיִבְמ ּונָא ויד לָש לּוּבַמ

 (.ףופ)

 .ה
 .ןילע  בתכו .בשי =. לודנ ריינ -ןוילנ איבה  והילא יחא

 : הלאה םירבדה תא ,םיניע תוריאמ ,תולודנ .הויתואב

 חבושמ ויד םירכומ ןאכ

 * םי דחא לו תונוטיסל
 2 .הושה חקמב

 .ָךכ:לכ תולורג יח הושה חקמבו םירהאל םילמה

 רמע ,בםתכה שבישכ ,  ולוכ .ןוילגה = לכ תא .טעמכ .וספת יכ .רע
 < םיבר .םישנא ., ץוחכמ ונתיב  תלדב ןוילגה תא הלתו .והילא יחא
 , יחא ,  ןולחה רעב פתוא יתיאר . טיבהל :ורמעו .תיבה ינפל ורבע
 לכב ויתועבצא קרפמו  ןולחה  ןמ .ץיצמו רמוע :אוה ףא והילא
 5 אוה .רמוא ,רתויב .אוה שגרנש ,ול הז ןמיס . עגר



 ג

 ומ ןוילנ

 +יהתא .עדויה ---
 . םירבדמ וללה

 הזוזמהו = תלְדַה - דיל יִתְרמעְו יתאצי .  בסל יכרד ןיא ינא = |

 .םיבשהו םירבועה ירבד "לא 'עומשל תסכרפאכ ינזא יתמשו
 יחא ילא שגנ , התיבה בוש

 המ  ,עמשו הזוזמהו 'הלרה דיל דומעו אצ

 יתסנכנ ,העש יצחכ יתרמעש :ירחא
 : שחלב ינלאשו והילא

 +גנ -- ,
 +? ונ המ ---
 ? ורמא המ --
 ? ימ -
 + םיבשהו  םירבועה ,םישנאה --

 .ראמ הפי בתכה יכ  ,ורמא ! -
 +רתוו אלו --

 + רתוי אלו 2
 ותוא הלאוש ימא םג "+ חנאנ אוה המל ., חנאנ והילא יחא

 : ול איה תרמוא . ותחנא תבסל
 יכו .עגר טעמב הכח 3 ונב . ,חנאנ- התא -המ לע --

 % רחא םויב הלוכ ךתרוחס הא ,רוכמל תרמא
 יחא :רמוא =. ,והילא :1 התיה ='הלחתה קר ול -

 : .ונורנב תודמוע תועמדו
 ,ינב ,הכח :ךל ינא תרמוא ירה !םלועבש הטוש ,יִא --

 לכ .םשה הצרי םא ",ךל :היהת הלחתתה םנ זאו ,ענר טעמכ
 ...תושק תולחתהה

 תא ונחנא םילטונ . ןתלשה תא הכרועו ימא ול .תרמוא ךכ
 םוקמל ונמצע 'תא:ונא, םיקחוה : .. תורחשזתפ רועפל םיבשויו ונידי

 הסורפה .תא ונעלב .אל .ךוע  .דחי ונלוכ םיפופצ  םיבשויו דחא
 ינא עדוי .הכלהכ רוחב  ..ונתיב לא רוחב ץרפ הנהו ,הנושארה
 טייח ..טייח ויבא .  ומש :ליפוק . ןתח השענ רבכ הז רוחב ..ותוא
 .םישנ לש

 + םידחאל ויד םירכומ ןאכ --
 %ךל המו .ןכ -
 , ויד טעמ .יתצפח --
 + ךירצ התא ויד המכל --
 . .הטורפב ויד יל ונת --

 ינפמ שוב אלמלא . םימכרכתמ :וינפו םהדנ רמוע והילא יחא ,

 תאו ותוא ךילשהו םיפא תחא  הנמ הז ןתחל :קלח זאדיכ ,ימא
 ליפוקל גזומו וסעכ לע אוה  גילבמ .םלואו | .הצוחה | ותטורפ
 הרענ הסנכנש דע םיטעומ  םיעגר ויה אל .  הטורפב ויד טעמ
 העבצאב תטטוחו איה . תרמוע .עדוי ינניא הרענה תא ,ונתיבל
 : ימא לא הירברב הנופו המטוח ךוחב <

 + ויד םישוע ןאכ| --
 + ךל המו ,ןכ --
 ? ויד טעמ הל ליאשהל םכריב שי ילוא ,השקב יתוחא --

 .הנתח לא .,הקירמאל בתכמ בותכל איה הכירצ =
 + ךתוחא איה ימו --

 , תרפותה היתב +-
 ינאו :! ערה-ןיע אלב ,הלדנ המכ  ,וז תא אנואר 3 הֶא --

 % התויד ךל שיה . ךיתרכה .אל טעמב
 םג םכל שי ילוא = ,השקב> יתוחא +התויד חקנ, ןיאמ --"

 םג .םכל רווחת רימ = ,הקירמאל .בתכמה .תא בותכת רשאכ מע
 . טעה תא םנו וירה תא

 הררחב אוה אבחתמ |. םלענו  ןחלשה ןמ קמח ווהילא .יחָא
 וינפ שבוכ ,ךליאו .ךליא ואשחב םש "אוה עסופ ,ימא לש לפָאה

 .וונרפצ תא ךשונו לק 8

 ה

 קיפסהל תחמא יכו + ךבדלכ: בה ויד" ך5 תוניכה המל --

 הנשה אהת אמש ,תייה ששוח םולכ וא % ולוכ םלועה לכל ויד
 ?וידל ובערי םדא-ינבו תרוצב:תנש

 יחאל = ,ךרוכה .השמ < .,יספ ונתנכש לש הלעב רמא ךכ
 יעצפ לע חלמ רזפל דימת וכרד ! הז ידוהי הנושמ המכ .והילא
 ,ךר .גומ וגזמו ןיע"תיארמ > יפל אוה בוט םדאש ,המוד |. וריכח
 םדאל 15 קיצמו : ותיירב = עבטמ אוה ןחרט ידוהי הז דננכ אלא
 ול בישהו תחלצב ורי ןמט אל והילא יחא םג לבא .קחד תעשב
 אוה ,ול בטומ :::םישובכזירבד :ול עימשה והילא יחא = . ולומנכ
 .םירחא ישעמב .ישאר תא סונכי .לאו .,וישעמב שפשפיש ,רמוא
 -בוריע ידיל אובי אל ,רמוא אוה ,זאו ,ומצע לע חיגשיש ,ול בטומ
 ,ןיבה .ךרוכה  השמ + . . חחיב החילסו הדגה ךרוכ אהי אלו תוישרפ
 השעמ | .היהש ,השעמ :םושמ = !:םיעינמ וללה םיזמרה | ןכיה רע
 .הכירכל חספ לש הדגה ךרוכה השמל איבהש ,הלנע-לעב ידוהיב
 רהזנ אל ךרוכה השמ | :הרנה התוא  .ידי:לע הלקת ול הלגלנתנ
 .םיארונ םיִמי לש תוחילסמ דחא ףד תועט יפ.לע הכותב ךרכו
 :קוספהל עיגהשכו ,הלנעדלעב | ותוא םנ וז הועטב שיגרה אל

 םר לוקב ארקו וילנר לע רמע ,םייוגה לע ךתמה ךופש
 .םינכשה ועמש | ךליע 5 ףוגִחּו ךל-חמ שנ ה : לסלוסמ ןוגינבו

 -לעב אב רחמל .םהיפ קוחש ואלמו ,דחא תיבב ומע םיבשויה
 .וסעב .בורב :נדכ ּותְוא עורקל -:הַצְהו ךרוכה וננכש לא הלנעה

 תבכרה המל %יל תללוע המ .! רעוהדחצור ! ןיוומ םיטסל --
 דינב לכ תא !ץמח לש החילפ יל רשא חספ לש הדגהה ךותב
 ..,! הצוחה איצוא ךיעמ

 י% ויה א5 ןכא

 !דאמ הלודג התיה
 םכ5 יתרפסו יכרדמ טעמ יתיטנ .יכ ,יל אנ וחלס םלואו

 רשא ,השעמה ףוג, לא רימו ףכות ינא רזוח .. ןנעה ןמ אלש רבד
 .והילא יחא לש וידה השעמ לא ,ונינפל

 החמשה !םהה חספה "ימיכ 'םיבוט םימי

 יי

 המ .ונוגי :ץחלב םימשמו/ רהוק .ךלהתמ | והילא יחא
 ? וידב תושעל

 . ימא ול .תרמוא| -- + ויד בוש --
 ---.וחילא יחא הל .הנוע .---..] וורח .לע רוע רבדמ ינא ןיא --

 רומש םוצע ןוה , םיקובקבה לע ינא רבדמ ! ןודבאל וירה ךלי
 ףסכ | ליצחלו :םיקובקבה תא קירהל ונחנא םיבייח .םיקובקבב
 ! םהמ

 ,ורמנו .ונמנ . ןכבו <-- = !:ףסכ  ליצמ .אוה רבדו רבד לכמ
 ! םלועבש תוחורה לכל וירה תא ךופשל אלא הנקת ונל ןיא יכ
 געלל ירה הזה ברה :וירה :תא.ךופשנ ןאל :הלוח הער וז קרו
 , ..1 תוירבה יניעב היהנ סלקלו

 הבה --- .והילא יִחא  רמוא -- , תרחא הצע ונל ןיא --
 שיאו ,ונישעשמ ךשחמב השענ הלילב ,הלילה אוב רע הכחנו בשנ
 . ונארי אל

 לעו ופא לע .הלילה אוב רע חוה-רצוקב וניכתו ונבשי
 , לכ תא .הריאהו האולמב| הנבלה  התלגתנ והילא יחא לש ותמח
 ! היכרד םינושמו . וז הנבל ::הנושמ 'המכ ,  ךזו ריהב רואב .בוחרה
 .,קיזהל איה . תלולעש . ,וישכעו .תמלעתמ | איה  ,הב ךרוצ שישכ
 רחוימ. חילש .הירחא דנחלעש ,איה הרובסכ ! האבו  התלגתנ
 ,םיקובקבה תא רגינש םיאשונ ונאו , והילא יחא רמוא ךכ ..,| האיבהל

[ 
 ו
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 : ומ: ןוילנ

 הרות ויה :תביפש -'םג לבא ,  הצוחה וירה תא .םיכפושו תיבה :ןמ
 ולוכ וירה לכ .תא .ךופשל רמאנ םא >:,םיכירצ :ונא דומללו .אוה
 םיבייח  :ונחנא  ךכיפלו = ,לחנל היהיו :וירה הֶנְקְי זא ,רחא  םוקמל
 יל .רמיא .ךכ =. ונתכאלמל שרח  םוקמ .םעפב םעפ ידמ ונל שקבל
 םעפב סעפ ירמ  :וצפח לכ תא השועו ול עמוש> ינאו .,והילא : יחא
 ונוקח :תא :אצומ .קובקבו קובקב לכ :שדח םוקמ: יל. שקבמ נא
 לש :הנג .רדג !ָףֶפֶש --- ונתנכש לש ההיב  ילתוכ ' . רחא- םוקמב
 הרג:תולעמו -ץוחב  חטבל- תוצבור: םיזע :יתש ! ֶּפְש--ונתנכש לש
 ! ָּףָפָש = -- .הנבלה :דננכ

 ונאו ,והילא :יחא יל רמוא -= 3 יד רמאנ תאזה - םעפב ==
 לוק =, הלפאו הממד .ןושול ונבכשמ לע םילועו ונתיבל :םיסנכנ
 .לותחה תמיהנ העיגמ םיריכהו :רונתה ןיבמ .ורֶצְרצּב עמשנ רַצְרְצַה
 ןוחנ 'תולילה לכו םימיה לכ . תומונת בהואו  ונלוהח אוה לצע
 ירוחאמ;תיבה : רודזורפב = .םנמנמו .םמחתמ : םירשב"תוגינעתל אוה
 דתכמ .הז:::אוה .ץל -רשפא  :,תויאשח  תועיספ לוק יעמשנ :,תלדה
 הנשי :הניא :ימא -יכ :;חמוד' :ןיידע הנשי הניא ימא :.,,? םינציל
 איה תקחפמ יכ :,הכשחה ךותמ  דימת :ינא עמוש ,  ללכ תולילב
 %א : םיחבר ינימ .תרבדמו = :תחנאנו | תחנוג  .טאלב .היתועבצא תא
 שחלב :תרפסמ איה. הלילו :הליל. לכב . ךכב אוה  העבמ .. המצע
 ומ. לא ..תולורגח השפנ = תורצ תא איה הָנְתֶמ .המצעל תנעומו
 תמייסמ :איה םעפב םעפ ידמ .. ,% םיהלאה לא % םש תרבדמ איה
 :החנאב ההחיש תא

 + +1 ןונחו םוחר בא ,םלועדלשדונובר ,יווה =

 .ח
 ,יתנש ךותמ יבבשמ לע  "הזוהו עקדקה לע לטומ ינא דוע

 ריואב םיעקוב  -םיבר = תולוק = . ינזאל הלוע \ הלומה לוק חנהו
 רבכ -- טאל-מאל יניע תא :ינא .חקופ . רחי הזב .הז .םיברעתמו
 םיארוקו יל" םיזמרמ ,ןולחה דעב םיצרופ המח ירהז . םויח ריאה
 ,רבדה תא רוכזל .ץמאתמו | יניע \ תא ינא ףשפשמ . הצוחה יהוא
 ידגב תא .שבולו ינא .זרדומ ...,! ויד : יתרכזנ---לומתא היה רשא
 . ןוופחב
 םתיאר יבו) תסעוכ הכרב יתסינ ,64 הכבת אלש ,ימא תא םתיאר
 ךותב שיובמ רמוע .והילא יחאו ,6 סעכת אלש ,הכרב יתסיג תא
 -אל הרקמ .% הרק חמ .,חרסש קוניהכ ,עקרקב וינפ שבוכ ',תיבה
 תא ואר ,רקובב ומיכשה ונינכש ! וירה ּונָכְכַע רּוכָע . הרק .רוהט
 דחאל ! ונחפק םהייח לכ תא + תועוז-לוק .ורימעהו---השענה לכ
 רדג תא ,ורדג תא  ונבלכל ינשהל . ותיב לתוכ תא וירב :ונפנמ
 == תונבל םיוע יתש " ,ול יח םוזע .יתש ישילשה .. השדחה ונג
 ןהיניב דוע ןיחבהל | ןיא יכ דע * ,תורוחש ןתוא ונישעו ונרמעו
 תמועל אוה ספאכו ןיאכ הז לכ לבא .ריעה יִנע ראש ןיבו
 תואקמוופ .,םישרח תואקמוופ גוז , טחושה תשא לש היתואקמוופ
 ונאבהו -- ונתנכש .5ש :הנג .רדנב  טחושה תשא התלת ;סנע

 תא הלתת יכ ,הדימ ושקב :וליאכ | , דחא הלילב םהילע הילכ .
 תונקל הל החיטבהו הינפל הננחתה ימא ! םירז .רדגב .היתואקמוופ
 םא . הלוק תא  עימשת אלש רבלבו ,םתחת םירחא תואקמזופ
 ונמנ .+הילע אהת המ  רדנהו + וננכש ' לתוכל השענ המ  ,ןכ
 הנדומעתו ,ןדובכמ חליחמב ,הנאצת הכרב :יתסיגו  ימא יכ .,ורמגו
 לע ןבל חיט חוטלו תושרבמב ררגה | תאו לתוכה תא :ףשפשל
 ,'וידח .ימתכ

 םכינפל םיהלא .הרקה יכ  ,םכקלח \ בומ :המ ,םכירשא --
 לש ונג .רדגב ,םולשו סח ,םתלקתנ וליא .  םינגוהמ  םינכש
 ו ! םכיוכס לטבו :םכרבס רבא זאדיכ .,אפורה .השנמ

 , ומאל ספ .ונתנכש תרמוא ךכ

 "יכו) הכוב .ימא ,  תיבב ןנובתהל הכו הכ ינא הנופ

 0 0 0 ו -  םלועה <

 רימת םידקמ .אוה"ךורב-שורקה .,.אוה ןכ ךירבדב םנמא --
 6 ...ילע .חיניעב הטיבמו ימא הל הנוע -- ..הכמל האופרה הא

 4.( הלא הירבד תנוכ המ

 ,ט
 . והילא יחא יל רמוא --- ! ינא םג יתמכח התע --

 , לחנה לא םיקובקבה תא אשנ זא ,הלילה אנ

 לחנה . וזמ תמכוחמו הבוט הצע ןיא ! והילא יחא קרצ ןכא
 5כ וכות לא לבקל תישארב:ימי תששמ דמוע ונריעב רשא הוה

 .אובי --

 םילבוט םש ,ןבלה-ידנב תא םישנה תוסבוכ םש ., לוגפ-רבד
 .םתאנהל רועה יריזח םיצבור םש . םהיסוס הא תולנעה-ילעב
 בורק םדא = . ונריע יליבשכ הזה לחנה יליבש יל םיריהנ--ינא
 , לחנב םיגר רצ ינא רציכ ,הליחת םכל יתרפס רבכ , ולצא ינא
 יכ ,ישפנ התלכ המו יחור הרצק המ ,םכילאמ וניבת ךכיפלו
 םולס ונמצע לע ונפמעה דימ ,הלילה אבש ןויכ . הלילה אובי
 תא .ונאבה ,וידה הא ונכפש . לחנה לא ונאציו םיקובקב םיאלמ
 םיקובקבב .םילפה תא ונאלמ בושו ונתיבל םיקירה םיקובקבה
 '. הלילה .ותוא לכ ונתכאלמ לע םידקוש ונייה = ךכו .  םואלמ
 היה אֶל והומכ רשא ,החמשו גנוע ליל | ,יל היה םירומש-ליל
 םימשה ,הלוכ הנשי ריעה + םכמצעב ועיגה ! חיהי אל וירחאו
 ךרה .הרהז תא תכסונו האולמב הריאמ הנבלה . םיבכוכ םיעורז
 ראשב :אוה ףטוש לחנ לחנה . ביבסמ סהו הממד , לחנה ינפ לע
 ואני זא- -ךלוהו םמנ חרקהו םיעיגמ חספה ימישכ .הנשה הומי
 ,חספה רחא קרו . ויתודג לכ לע והואלמיו הצורמב ופטשיו ןימימ
 ,רוסחו .ךולה ,רוסחו ךולה \ םימה םיכלוה ,הריפסה ימי רובעכ
 " תלפונ המדרח .. ולוכ קתתשיו לחנה שביי זומת תפוקתב יב דע
 : םילבלבמ  לובלבבו םיצרש ינימ | םיצרוש ותיתחת תצבב . וילע
 ןדננכ תונוע ןה ףא םש רשא םיעררפצהו ! לוב--לַב ! לּוב---לָּב
 רבוע ינא הלאה םימיב 1 הֶא--ּורק ! הֶא--ורק | ג הריש תורמואו

. 

 "תא טשפתה ילבמ ,והצק רעו והצקמ ,ילגוב לחנה לכ תא
 ו ! ירגב

 ה יס לדג ,הלילה ותוא לב ונעפשהש ,וירה .העפש ירי"לע
 . ונוקירה 'םיקובקב ףלא ירכ--םכיניעב :וז הלק .יכו . טעמ .לחנה
 < ,וידה למעמ  םיענוימו םיפיע  ונייה ,ונתיבל ונרזחשכ ! וכות לא
 תוכרעממ םיבשה ,םירובג תנש ּונשיו ונבבשמ לע | ונילע \ רימו
 < .:הלליו .יכב לוק .,ונמא לוק ונריעה הלילה תרחממ , המהלמה

 םתקלוע המ !ידעב ימלוע ךשח יכ , ישפנל יובאו יל. יוא ---
 .. .? לחנל

 .םישנה : ריעה ינב לכ לע ונאבה ןוסא יכ ,רבדה .הלנתנ
 | *ולעב . ןבלההידגב תא .לחנב סובכל רוע .תולוכי ןגיא .תוסבובה
 -יבאושו .םהיסוס תא לחנב לובטל דוע םילוכי םניא  תולגעה

 ' תחא החונא םלוכ ושעיו םימה-יבאוש ופסאתי טעמ דוע ....םימה
 = םלואו ,ימא ונל תרשבמ ךכ . ונממ םתמקנ תחקל ונילא ואוביו

 ..דיבאוש -ונילא .ואובי רשא ךע תוכחלו הפ בשול ונצפח ןיא ונחנא
 .תוליאכ ונילנר םיושמ והילא יחאו נא . ונממ םתמקנ תחקל םימה
 .יִנִּפ ונרבח לא ונשפנ לע םיטלמנו

 ,..! ונילא םהל רבד םא ,ונהוא ושפָחְי םש --

 ,יריב .יתוא .זחוא ,והילא יחא יל רמוא ךכ
 , יניפ ונרבח לא רהה ררומב םיצרו ונינש

 .ונרבח,אוה ימ ,םכל רפסא זא ,ךכל היואר העשה אהתשב
 ; ויתוכילה תאו הזה שיאה תא תערל םכל יאדכ . וביט .המו ינופ
 ..ובלב ול .תונופצ תובוט תובשחמו תומיזמדשיא .אוה ףא

 ; םיזפחנ ונאו



 ! | .",ןאמניימש רזעילא
0 : 

 :הֶנּותַתַה

 ..רויצ -

 (,ףיס)
 רשא ילבמ ,םואהפ עהפל :הערה האב .םואתפיעתפל

 ..ברה .תמ .,הזל שיא הכח
 תא ערי אל שיאו ,םימורמל ותמשנ התלע .הענצבו יאשחב

 ,הול .םֶרג םיעמ-ילח רשפָא --- עדוי ימ- , הפוטחה ותחימ .תבס *
 ותריפסה + רבקה לא םיערוי-ןיאב ותדיעצה תרחא הלחמ אמש וא
 : תננוקמו תחוצ איהשכ ,לתוכל השאר .החיטמ .,תינברה

 המל ,לאקוחי ,יוא ! ישאר תרטע ,יתיב תרמח ,יו ,יו -- 0

 +. ינתבוע <
 ורכזנ ,ותיולהמ ורזחשכו ,הריעה ינב םג ותוא | וריפסה 6

 התיהש ,וז הלותב , חונמה ברה לש  תרגובה :ותבב= םג םלוכ <
 וישכע התשענ ,שיא בלמ החכשנ ,חבטמב הימי לכ תענצומ
 המישנב ,יאכזה היבא .ידידלע תוכז הל הלגלגתנ ,תוירבה תחישל
 לרוגל םידנ ,חונמה ברה לש ויחבש םינומ הריעה נב ויה .תחא
 רפסמב .םיאיבמ בנא-ךרדו ,םימותי השמחל םא ,,הנמלאה ותשא
 וללה ..תוערה ויה תוקלוחמ .היסור לש  היתונש םוכס תא . םג
 םיפיסומ .וללהו ,שלשו םירשע לע היתונש רפסמ תא םידימעמ <

 םיבייחש ,םידומ לכה -- ךכ םאו .ךכ .םא .םישלש דע םינומו
 טוחה קספי לבלו טטומתי לבל ,בהה לש ותיבב  ךומתל .םה
 , ותדע ברקב רָכְו רינ ול ריאשהל אוה ,רשויה .ןמ .;ןורחאה +

 ישנאו םיבורקה ופנכתה ,לבאה ימי .תעבש .ולכש רחאל
 ,וייחב 15  דחוימ היהש = ,ורדח .. ךותל .חונמה. ברה לש רמולש |
 םירוחבה ןמ רוחב , היסור ליבשב ןתח שקבל וטילחה .הצע סֶבְטְל

 יאדכ :היהיו תונבר לש  אלטצא התואל יואר היהיש  ,םידמולה
 ברש ,רמעמ ותואב טלחוה .  חונמה ברה לש .ומוקמ אלמל ןוגהו

 ,םינושארה . םילדתשמה ןמ היהש ,ןירוא-רבו בושח ידוהי אבא 0
 ,רתיהו רוסאב תולאש קוספי ,תונברה .אסכ לע העש .יפל בשי = =

 היסורל :גוז-ןכ .שקבל ךררל אצי ,תינברה לש היחא  ,ליקייחו
 /רתוחא-תב

 ,ךרדל  אצי = ליקייחו  ,תונברה .אסכ לע אבא בר .בשי
 תחא דע וליפאו. ,תוריעו םירע הברהב :ליקייח בבס ..רבורמכ
 םעפ ירמ !ןטש השעמ -- לבא ,עינה ;אטילבש תוקוחרה תובישיה
 הלילה אובכו .,דחא םוי ריעב ההוש < ,ןויארל :רוחב אב םעפב
 !רנניאו -- ןיעה ןמ םלעתמ ,אוה =

 תדוקפ יפ לע היסור תפנכנ רוחבו רוחב לכ לש ותעפוה םע
 ,היתורעש תא םש תקרסמ .חונמה היבא לש וררח ךותל המא =

 , המצע תא תטשקמו תסכרפמ ,תודומחה .היתולמש תא תשבול
 וליפא אלא ,רוע אלו .הנמיה םהירי תא םיכשומ םירוחבה לבא

 תעש ,הלא וגימיב  .ברס .אוה ףאו --- ןאכל אבוה דחא ןמלא =
 םינתונ  הרותח :ירמולו \ תובישיה ירוחב וליפא  ,תועינצה תדירו =
 / ,יפויב 'םהיניע =

 ,אבא בר ותוא ,אבא ברש ,ריעב הרבה הלפנ םיתניב
 ויניע ןח , ברה תב לש התבוטל םינושארה םילדתשמה ןמ היהש
 די םא יכ ,ךכל םהונח אוה אלש ,םישרפמ שי .תונברה אסבב

 ומש לע יאשחב תומיתח םיפסאמו םה םיכלוה ,עצמאב ויבורק
 ויבורק תפ לע ,  פרֶּב םתחפשמ תא ראפל םנוצְר ןאבא בר לש
 :םינעוטו םירמועה .םתס םיתבדילעבמ םידחא וחפסנ אבא בר לש |

 ,ונריע .םיתשל המע היתוסנכהו .תונברה קלחת ---:רמולכ ! קולחי +
 לכב גוהנכ  .םינבר י ג ש קיזחהל ,םשה-ךורב ,הלוכי ,םה םירסוא

. \ : 

 ומ ןוילנ :

 שיא ןיא : .ןזואל הפמ תרסמנו  תכלוה :וז העומש. ,לארשי תולהק
 ,*. יעבומ שחימל -- 5בא :;העומשה יפב תמא המ ;ןיידע .עדוי

 -ןב ןמהזמ וליאש  ,הל יאדו  .םירזגל ערקנ הבל -- תינברה
 םירבדה ייה אל  ,הלעב לש ותריטפל ףכית  התב היסורל גוז
 םיזיעמ .ריעה .ינב ויה אק ללוגה תמיתסל ךומס . ךכ ידול םועינמ
 :תמה :רובכ- םושמ-- טושפ ,חונמה .ברה .תנמלא לש הלובג 'גישהל
 דחא בהב .השעמ ,ריעב  וצופנ  תושדח תועומשו ךכו ךכ ןיבו
 :תונברה אסכב ויניע ןתנו :,הב םיבורק :ו5 שיש ,הכומס ריע לש
 ירהצמש ,הקזחה םצע לע םיררועמ ברה ותוא לש ויבורק ןאכבש
 הלפנ יכו ==> .םה םינעוט =- !טוחה קסֶפָי = ,הב םיכמתנ הנמלאה
 ,וללה םינעוט ךכ 4 םימשה ןמ סאקזחי בר לש ייתיב .ינבל תונברה
 ריעהל .םלשלו .אלמ ףסכב | תונקל םה םיצור .תונברה תוכז תאו
 .;ןיליקתו .ןיבמ

 .םיברסמ לכה .ןיצקה :לכ ולכ ,ויתועיסנמ ליקייח םג בש זאו
 ומולש :ישנאו- םיבורקה  .ודמע. . ןמלאה ותוא = וליפאו -- .לכה
 ,:הצע .וסכטו . רדחה ותא ךותל :תינש .יסנכתהו' חונמה : ברה לש
 אשנהל הנמלאה אנ-לאות :םעט לש רבד םיפסאנה ןמ רחא עיצה
 םירבהה 'וסנכנ .,חונמה ברה לש" .ומוקמ אלממ .היהי הָלַהְו :,שיאל
 הנמלאה תא רדחה ךותל ונימזה רמעמ  ותואב .  םיפסאנה .ינזאב
 העתרנ .'העצהה רבד תא .הנזא לע ליקייח הל שחל .המצע

 :ןועגש תוכומכ .היניעו השערנ חפוכ ,המוקממ הנמלאה
 !+ ליקייח ,חס התא המ --
 יארו .יננובתה --< .הדננכ ןעמו ליקיוח רמע --- !רתסא --

 תבייח ךחרכ-לע .תא תבייח .רתסא ,םיהלא תא יארי , ךתירחא
 !םימוהי השמחל תא םא .תא

 ינפכ :םירוח הינפ- ,המוקממ תינברה המק וא
 + הנושמו .עורפ קוחצ תקחוצו םירבד .ינימ .תלמלממ

 +. ..החדהמ .. בוט"לזמ .  םייקו רירש לכה ,רברה בוט --
 , תחלצומו .הבוט העשב ,.יתולב ירחא ,הח-הח . שיאל אשנא .ינא
 תחנ עבשתו השאר ןיבקיש .רע .בשת ,ילש היסור ,הלותבה .יתבו
 ... התפוחל. תאצוי הלכ ,ינא .הלכ ,החדהח . ., ורמחי .הונפו -ינממ

 םיטעומ םימָי ויה אלו ..ותיבל .שיא וכלהו.םיפסאנה ורזפתנ
 ךמסומ .,רחא  ןמלא ,תינברה ליבשב ןוגה - ךורש ןמרזנש .רע
 הנמלאה תא . אשיל  הצרתה ,תוכומסה  םירעה .תחאמ  ,הארוהל
 .לאקזחי בר .ברה .לש .ומוקמ תא אלמלו

 . תשקבמ. תינברה < , תודופ-ידוסב רברה תא רומשל .טלחוה
 תרמוא -- בגאו .,הינפ וריחשי אנ .לא .חבבל הא וביאדי אנ-לא
 גוז"ןב = ןמדזיו  הולע ומחרי םימשה :ןמ ילוא .,עדוי .ימ--תינברה
 ? רצקת .םיהלא דיה .,התב היסור ליבשב

 איהו ,תמ

 השורפ .ןחלשה לעו. וכררכ .אלש .טשוקמו הנופמ .היה תיבה
 יםיניפות- התשעו הסיע החשלו הרמע תינברה . בוט םוי לש הפמ
 ומוקמ אלממ = ,ןתחה אובי .ברעב .היה הפוחה םוי םויה ותוא
 תעשב .תועמד תוגלוז ויה תינברה לש .היניע ,חונמה .ברה ,לש
 , ,הסועב וגפסנו .ולפנ תועמרהו .,התשיל

 .תבטמה :ךוהל-..התנשמ המק וישכע הוש  ,היסור .הסנכנ
 היתורעשו : הנישזתזוחא ןיידע  איהשכ .,המא לע .הציצהו .הדמע
 השירחמ .הבשי . ךכ-רחאו> .עגר  הרמע = ,דימת .הכרדכ , הועורפ
 שובכ - השֶארשכ ,םיריכהו רונתה ןיב ,הלש תיוז-ןרקב הבולעו
 ערקנ הבלו םילודג םימחר .ךותמ : תינברה הב הלכתסה .. עקרקב
 . םירזגל

 הינפשכ ,ךרו יאשח  לוקב תינברה הל הרמא -- ! יתב --
 ;זךיתורלש תא אנ יקרס .אְנ ישבלתה -- , םימכרכתמ

. 



 ומן | עה <

 הרועינ וליאכ הלוכו ,תלאושכ המאב היניע הנתנו היסוה הדמע
 היהש ,םייחו הוקת לש :רואב תחא-תבב וראוה וליאכ הינפו םואתפ
 . םיממושהו םיכוראה :הילותב ימי לכ: ,םינשו םימי הברקב זונג

 , םואתפ ::הילגר ולק .וליאכו .,חבטמה תא חיסור האצי זא
 ,ןחלשה :תפמ לע. הציצמ .,המצעל תכחגמו  תרמוע , תיבב הדמע
 .הבח הדותבו הבהאב הידיב הילע  הקילחמו .התוא הנקתמו תשגנ
 ,.םוש  תרזוחו תאצויו .תפנכנ ,חונמה .היבא .רדח ךותל .הסנכנ דימו
 ;היתולמש תא תשבול ,היתורעש תא השוע .המצע תא םש הניקתמ
 .תשדוחמכ :הלוכו םילהוצ :הינפ

 ןחלשה ..הלוהגה .הרונמה הקלדוהו .תיבב :תורנ ולעוה ברעב
 םיבוסמ :חונמה ברה לש ומולש ישנאו .םיבורקהמ םיבר  ..ךורע
 קר .הכומסה ריעהמ  ןתחה אובל םיניתממו םיבשוי ,ןחלשה לא
 שוקשק עמשנ הנהו .ןיידע םייונפ הלכהו ןתחה לש תומוקמה .ינש
 ,תיבה לא .תברקתמה ,הלגע

 ,.רמואו זירכמ לוק .עמשנ -- ! אב ןתחה :!עסונ ןתחה --
 ..תבש ::ידגב  השובל איהשכ  ,חבטמה -ןמ : תינברה : האצי

 ,תלחובמ = הלוכ ,חונמה היבא לש .ורדח ךותמ :היפוה םנ .הצרפ
 היניע תשבוכ ;היבה .עצמאב תדמוע :איהו ,שאכ םימודא הינפ
 םינתונ  ,וינפמ םימק םיפסאנה .ןתחה הנה  .עקרקב .תולבלובמה
 ראשנ :רחא םוקמ דוע .ןחלשה .שארב םוקמ 15 םינפמו .םולש ול
 םימיראמ :הינפ ,ןחלשה לא :תחא העיפפ תעסופ היסורו---ודיל :יונפ
 יניע .תועות :,.תוצע-תדבוא :הלוכו  ,הינפל הלוע דא ,רתוי .רוע
 .םאה תא תושקבמו רדחב היפור

 שיאה :ריל ןואשו הלומה תעשב תינברה הבשי .םאה הנה
 ןוהמתב תומקה היניע תא הל השמלו היפור הדמע .,ןתחה דיל ,רזה
 המק  ,ןחלשה תפמב היניע  תשבוכ ,תינברה ינפ .ומכרכתנ ,.בר
 םהיניב  םיחיסמ םיבופמה = ,'בוש .תבשויו  תחנוצ  ,המוקממ עגר
 .עמשי .קוחצ לוקו ןתחה \ תער תא  םיחרבמ | ,םיידדצ םינינעב
 ינפלמ .האצי = ,המוקממ  החיגה תינברה .  םלוכ .וקתתשנ  םואתפו
 .םיכובהלוקב .תמהדנה התב יראוצ לע .הלפנו ןחלשה

 ,הממוש ,הבולע ,יתב יל :יוא . + , לכוא אל .,לכוא אל --
 +++1 הללמוא

 היניע הל תשטולו תדמוע :,המא .ינפמ העתרנו היסור. הדרח
 הצרפתהו השענה לכ תא םואהפ הניבה .םירבדו  רמוא .ןיאב
 -יכב םע דחי הברעתנש ,םדא-אל תבבי ,הנושמ החוצ הנורגמ
 \, תינברה המא לש םיאכנה

 ינפלמ םלוכ ומק ,תבש-ידגב םושובלה ,םיבוסמה לכ
 . םיאתשמו םישירחמ , רחפב םיטיבמו םירמוע ,ןחלשה

 ש

 . יקסבוקנימ סחנופ

 .שָרְקִמַה תַדובַעַּב רּופצה תַריִש
 הנומשה האמה  תישארב | לארשיב הצרפ רשא המחלמה

 ,אירגהו טישעבה  ,ןוסלרנמ לש תונושה תועפשהה ילגרל הרשע
 הטלבוה וז - המחלמ---,רומג  דוגנ התוחא לא השא ודגנתה רשא
 תומכב :םייונש \ ןומה ידי לע שדקמה  תדובע עוצקמב"דאמ רע
 תורומאה  תועפשהה 'ןמ  תחא * לב. ןכותבו  הרוצב  ,תוכיאבו
 םיקיזחמה ברקב שרקמה תרובע לע  רחוימה המתוח תא העיבטה
 הא הרובעה ינפא יפ לע .דימ ריכה ,שרקמל רז שיא אובבו ,הב
 , הזה שדקמה הל רשא .הדעה לש התוהמו היפא

 . םלו 1

 תעפשה ןיבו ןוסלדנמ תעפשה ןיב לודג לרבה שי םלואו
 התיה .:םידגנתמהו םיריסחה תקולחמש העשב :. א"רגהו .טישעבה
 יפויו הרופמה תודהיה לש .התוהמ יפלכ ,םינפ יפלכ הלוכ תנווכמ
 ,ץוח :יפלכ הירחא םיהונהו תינוסלדנמה הפקשהה התטנ ,התשוהק
 תשודק ידי לע ."םהילא, רשפאה לככ ברקתהל םתפיאש תאז  יהתו
 .:ןויפרו - .תוימואלה  לוטב וז הפיאש לש הרוסי תויהבו . (* יפויה
 תנארל + ,תודגנתמהו תודיסחה אל לבא :,איה הצלאנ ,תרה .תרוסמ
 = .גוהנש ומכ  ,ישרקמה ןחלופה | לש ויופיו .ונוקתב דבוכה זכרמ תא

 םיינופלדנמה יניעב .סאמנ הנשיה הדובעה לש יתולגה יונה .,.םלצא
 םיחצנמהו :תאזה - הדובעה : יא?ונ .ינש = םג םהילע .וסאמנ .אליממו
 ;השרח האירב םמוקמב ודימעיו ,אתמד ץ"שהו .הלפתה"לעב--הולע
 ,"רוטנאק, : לארשיב המש וארקיו ,השרחה הלפתהו הנרה תאשונ
 םישדחה ונישדקמב תאוה השדחה האירכה לש הביט היהי חמ

 אוה ראות ימורה ורוקמ יפל הז םש . היארוב םג קוידב ועדי אל
 םילוטקה .שדקמב תשמשמ | התיח = (0גח!טז0ט) .תינרמזהו - ,רמזמל
 .רוטנאקה  לש- ושומש  םלואו = ..(** םתריפסל = תוינומדק םינשב

 היה .רוטנאקה = . ראמ  םינפה בר היה םיטנטסטורפה .ישרקמב
 רפסה-יתבב הרמז הרומ :.שדקמל םיריש  רבחמ ,בנועה לע ןננמ
 .(טנעגיריד) הלהקמה להנמ ,"עכריק,ה לש ( ]ומת

 "תואושנ - םהיניע ויה .לארשי שדקמב  "רוטנאק,ה  ירימעמ
 התכו רשא . ,גיצפיילב יעבריקסַאמָאט,ה לש תורוטנאקה לא דוחיב
 = ' ןאמרה ןאהוי ,(1819 --50) אהַאר :גרואיג : הניגנה  ירומעל

 . (1849) עננאל ךירלוא ,(1540) רגיוא גנגפלוו )86---1881(, 
 < .רטביר )1868(,  ןאמטפווה ץירומ ,(1750) ךאב ןאיטפאבס .ןאהוי
 ' םלוע םש םהל ושע רשא | ,םירחא 'םירוטנאק, = דועו . (1879)
 הינוננפו היתואחסונ ונקתיו = ורבחיו ,הקיסומה המכחב טהישורחב
 םינונאקה ,םיטטומה ,םיטאטנקה  ,השרחה שדקמה תריש לש
 ,היסנכה תחסונ .התואו ..תיטנטסטורפה הרובעה רובכל ףונופהו
 לש םנואמצ תא תוורל, הקיפסה ,ונל הרוו תיזעול הלוכ  איהש
 "ולכי אלש יפ:לע:ףא ,ונברקב םאתפ ואצמנ רשא .יפויה:יפוטש
 "  ותחועתו ירבעה רוטנאקה לש תותמאה ותוהמ םמצעל ראבל
 " * תצלפמל רוטנאקה היה ונשדקמב ותעפוה תושארב , לארשי .שדקמב
 ווקחהו יפויה תשודק למסכ ותוא ואר רשא ,הוגלפמה רתי יניעב
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 םישדחה םירוטנאקה ולחה רשאכ ,םימיה תוברב .םלוא . והובעתיו'
 תרמזו שגרה תרמו ןיב ,םרעמהו חרומה .ןיב .םתרמזב םילשהל
 השרחה האירבה לא םיקוראה לש האנשה םג העקוש הלחה ,רדסה
 םיקרפל םיננעתמ םיקודאה םג . וליחתהש אלא דוע אלו ,תאוה
 = "דוע יוקחהו  יפויה יפומש ורעצ וא .רוטנאקה לש ותרמז םעונ לע
 ' / םידמוע \ ראשהל ,םהירבה יפל ,וצפח אל .יכ ,האלה .דחא .דעצ
 "+ (טנאוענעדניימעג) רובצב הרמז םהישדקמב ועבקיו .ךררה עצמאב
 גהנמב : לפטל ירמאמ תרטמ איה תאזו .! עמוש ץישהו רש להקה
 " ,תוארלו ,ברעמבש "םינקתמה, וניחא .דאמ .ואנתי וילע :רשא .הז
 יפויל .דוחיבו .יפויה תשודקל רובצב הרמזה תמאתמ .המכ רעו םא
 ו : . השורקה

 לש וא ,םלש רובצ תריש לש ימאנירהו יתומכה הזוע לודג
 וא ,ןוחצנ .םויב ,המחלמ תכרעמב ,סויג תעשב לודג להק ה

 ,הרובג .תונע לוק .היהת . ,רובצה תריש ,הנושארה . םע לבא םויב
 אולמב ןולשכ תילע לוק היהת. ,רובצה תניק ,הנורחאהש םשכ
 רצמ אל ןהב תודוהל הלוכי הניא הרופמה תורהיה םלואו . ןבומה
 הרופמה תודהיה ןיא ללכבו . השורקה רצמ הזמ תוחפ רועו יפויה

: 22 

8 
0% 

 ניק

 לש
\ 

 ! !שקוא ישרחל ה"כ ךרכ "הלשה,ב "השודקהו יפויִה, ירמאמ ןויע \*
 ו . ב"ערת תנש רבמבוגו
 2 הומוספ, 0080010016 61 )טפו 11. 00.8. 6. (* |

/ 
 7 ןצ



 3% םלועה <

4 

 ,ונישדקמב הנחהו .הלפת רותב רובצב הרישב תורוהל לוני
 . תירצונ אל  ףא  ,תירבע אל  הניא  רובצב חריש לש הרובע
 השוריב האב איה :,םילילא ידבוע לש קיתעה :ןחלופה אוה הרוקמ
 תודובעה לכו סיפאהו \תרותשעה ,םינודאה * ,הלָביקה תדובע 'תאמ
 תא תורגל .התיה ןתרטמ לכ רשא = ,םינומהקה םיוגה לש 'תורזה
 ךוסנ ירכ .דע הלודג השערה םשיערהל ,םהישוחו םיפסאנה יבצע
 יתש ושנפנ הלא | תונחלופב : . תוטתשה תור .,ןורכש 'חור םברקב
 ויה .םהינשלו = ,תובבותשה = דע \ תוללוהו 'תומ דע .שואי- -תווצק
 תועונת  ,שער-ילכ ,תונע :לוק =: םהל = םיתואנה : םייוטב  םיכירצ
 דע .םישוחה ויה  םישגרתמו ,םד .ךופש ' רע :םישק "'םויונע  ;ףונה

 ,עצפ עוצפ ,םינבא תכלשה | ,ןימה .תואת -תובהלתה ,הזרתה :ידכ = =
 , םינומדקה םימעה ושמתשה הומ ץוחו .  המודכו תמרשו החרק תישע = =

 ררועל ירכ ,ברק הדש לע תונחמה תורישב ,ללכה ןמ אצוי ילב
 דע שפנה תא עזעול ",תינלוח ,תינוצק תובהלתה :םולייחה בלב
 ןתנה .םויב  ,םיימואל  תולפמלו תונוחצנל 'ןורכז ימיב הב" 'דוסיה
 קחוד סגה חכהש םוקמ לכ .:הרצקב ,דועו ךלמה שארב רתכה
 הבר םש ,תוכיאה תא החוד תומכהו : הקרה הבשחמה :ילגר תא
 םלוא ,רובצ  ,הנחמ ,םע " תונע לוק לש ותובישחו ותלעות איה
 תנוכ  יריל  ללפתמה תא :איבהל םלועל חילצת אל רובצה תריש

 המ , שפנה תוכפתשהו שפנה = תוזכרתה  ,תיתר תוקמעתה ,בלה | =
 לוק, :רמאיו ,וערב םעה לוק ועמשב השמ לש :ושואי היה 'בר | =

 ,השולח \ תונע לוק: ןיאו .הרובג תונע לוק" ןיא  ,הנחמב המחלמ

 תרישב :דימ. שיגרה :וכ ,(חיי ,ב"ל ,תומש)  "עמוש כנא .תונע לוק =
 דרויו- בקונ המכו .ירצמה םיפאה \ ,לגעה רובבל .איהש ,רובצה =

 לוקב :וארק, +: לעבה / יאיבנ לע .והילא 'ךפש : רשא ,לותהה :אוה =
 לודג .לוקב .וארקיו ..ץקייו אוה ןשי  ילוא" ..,אוה  םיהלא :וכ .לורג

 םיכלמ) "םהילע םד  ךפש דע םיחמרבו תוברחב םטפשמכ /ודדוגתוו
 וכ יפת

 שרקמה-תיב תדובע לע ךרוצ:אלל םירבד : הברנ אל
 הנותנו רחוימ ררס ייפע העובק הדובעה התיה. םש * :םילשוריב

 עמש םעהו * ,םייולהו םינהכה תחפשמ ,תחא החפשמ ידיב .הלוכ =
 אבה לכו ,רמאנ יברקי אל :רזו, .ללכ הדובעב ףתתשה אלו הארו =

 *הלפתה לאו הנרה לא עומש 5, קר םא יכ אב אל שדקמההתובל
 ,םילשוריבש תויס נכ די תב תדובעב םג ךא .(ח"כ ,'ח 'א םיבלמ) =
 םתוכז ירמגל טעמכ הלטב 'רבכ 'םש םיקמב > ,הלוגב רוחיבו

 הדובעב  רתוה לארשימ םדא לכו .םיולהו םינהכה - לש הדחוימה = =
 הדובעה תא דבועה ץ"שה ןיב םילובג ובצוה ,הבתה ינפל .רובעלו /

 ינפל ררויה לע ,  ללפתמו \ רמועה םעה ןיבו הבתה ינפל :ורבעב = =
 המיענ לעבו ברע" לוק לעב תויהל | ךירצ אוהש | ,רמאנ - הבתה =

 םהש ., ךפיהל רמאנ םיללפתמה הדעה ישנא לעו = ,(ויט תינעת)
 ,הלפתב לוק םירהל םירוסא
 "רקשה יאיבנמ הז ירה ותלפתב ולוק  היבגמה = ,חנמא ינטקמ

 ,.(איל םש) "הלפתב לוק עימשהל | רוסאש ןאכמ, = ,(היכ תוכרב) <
 +(שחלב : י'שר) "םיללפתמ .רובצ המל  ךירברל, = :הלאשה לעו =

 תא איצומ ךכ יקב וניאש תא איצומש םשכ, : לאילמג ןבר' בישמ
 ,(ריל הנשה"שאר) :יייקבה

 לש | הירדנסכלאב  ןושארה = (תסנכהיתיב) = ןןטסולפוידהב = |
 הלכשההו .תוברתה | זכרמ זא התיה רשא = ,(אינ הכוס) | םירצמ |

 ,היררנפכלאב .עמש םא יכ רובצה רש אל | ,תונליהלו תודהול
 םג .הנושאר ושגנתה ,תינוי לארשי תרות הנושא  המגרות הב =

 יפוי .תחאהל  תויהב | ,ודוסיב : וזמ וז .תונושה  תופקשהה "תש |
 היח םנחל אלו = ,(* יפויה תשודק - .הינשלו - רקיעה :.השוחקה =

 | 9 קמווט. מו 1096 180 11 6 י

/ % / 4% 8 

 + \ ו אא

 * הז ירה ותלפתב לוק עימשמה,

 וב השענש םויכ הרותה המגרותש םוי ותוא ונינומדק = לע. השק

 םיהבדב הפוקה .התוא רריש .לימא ''ראתמ קדצב  ךא  .לגעה
 םא :יכ ,ידוהי קר אל היה ותולג תוצראב :רואנה ידוהיה, : הלאה
 םיטחיה לכ ירי לע .סונא היהו ,וסומנבו ותלכשהב ,ותפשב ינוי םג
 לכ םלואו = .תונליההו תודהיה :ןיב םילשהל םינויה :ןיבו = וניבש
 ףכ .העירכה םברקב םגו ,םירואנה לע .קר ורמאנ הלאה םירבדה
 -לע"ףא ,ותונויל ותודהי המדק יאדו ולצא ןומהה לבא ,תודהיה
 תרימשו םמא תפשכ םידוהיה יפב הרוגש התיה ןוי תפשש יפ
 תאז .לכב ,םדיב דאמ הפפור םישורפה לש םנבומב תווצמה
 ..(* םימלשוריה .םהיחא הדל םינמאנ םבל ירתסמב זא םנ  וראשנ
 ,ימלשוריה ררפה םשדקמ .תדובעב רמתשנ יכ ,אלפ לכ אופיא יאו
 ,(ז הנשמ הטוס) תינוי = ורמאנ תולפתה ןמ לודג .קלח םג םאו
 ייזמא םינוע םעה לכו .רדוסב .ףינמ" הלה ןמא תונעל ועיגהש :ןויב,
 היבגהל .םימכח ושרה אל  ןמא תרימא ןינעל וליפאו .(א'נ הכוס)
 אלש ןמא הנועל ןינמ, : הביתה ינפל ללפתמה לש ולוקמ רתוי לוקה תא
 ןוידחי ומש הממורנו :: רמאנש 4 ךרבמה ןמ |רתוי : ולוק  היבני
 ; רמאנש + ארוקה ןמ רתוי ולוק היבגהל ואשר םגרתמה יאש ןינמ
 קפתסה ךכו ,(הימ תוכרב) לוקב = וננעי  םיהלאהו = רבדי  השמ
 הנוכב העימשה יכ ןעי .עמוש קר וא ,הנוע קר תויהל .םעה
 הכוס) +"הנועב עמושל ןינמ,  .הנעמה ןמ התלעמב התוחפ הנניא
 הרובעל תישענ תירבעה הדובעה .התיה ללככו .(/ה"מ .תוכרב  ,חיל
 .(;ב תינעת) .*הלפת איה וז בלבש הרובע, .שפנה תוימונפב ,בלבש
 ,שחלב !הרשע"הנומש תלפת .תא םירצמב ותדעב .למב ם"במרהו
 , ותבוח ידי .אציו .ץ"שה לש ו יפמ הנוכב רובצה התוא עמשי ןעמל
 הלוקב ילע הנתנ, + רתויב הביבח הניא ומצע ץ"שה | תקעצ םנ
 ורמאנ .ץישה תקעצב םאו , "ןונה ונואש .ץיש הז---היתאנש ןב לע
 ,ץ"שה ןה . המכו המכ תחא לע רובצה תקעצ ,הלאכ םישק םירבד
 ,רישב ,איחשדלכ העירי םג ול ,העירי וזיא ול שי ,עורגה .וליפאו
 הצורמ היהיש לדתשהל אוה חרכומו המיענו םעט תצק םג ול שי
 ,רחואמו םדקומ ול ןיאש = ,וילע הקוח םלש רובצ לבא , םעל
 תולוק יינימ לכ לש תבורעת תישענ איהו עובק סומתור ןיא והרישלש
 וא תוימאניד תומיענ ילב ,םיקדו םיסג ,םיבע = ,םידורצו םישבי
 - -,חעורפ הינופוקאקכ םינזאה תא תמרוצ איה םימעפלו ,תוינאונא
 .השודקה יפו ימ הב :ןיא יאדו וז

 (יאובי ףוס)

 ,תויִפָרְנויִלָּביִּב תומיָשְר

 .ןאמ שירפ דוד תאמ םיפוצרפ

 (.ב ."תורפס, :הקיתוילביב) ..בייערת .השרו

 לכ:םדוק שקבמ אוהש ,רקבמה ןאמשירפל ול שי הפי הדמ
 אלו. ,ולש הימונויזיפה תא .,ו שו ג א.ה ו פו צ רפ תא רקובמהב
 "לכו ,רצ ויה ל ולהלפמ ה ריציה .םירפסה בתוכ ,רבחמה תא
 ..םהירחא .אלמל ,וופא יוק תא ם י 5-ש ה 5 אלא האב הניא הרקיע

 םלואו ,,תומילש ןה .דימת אל .ולש  תויתורפפה תוקיטסיריטקאראכה

 **) ךתתו] סוסו" 0686100116 068 ]ט0ופטנגסת 701868 ]]
 0. 088 1₪66ת(המנ ןם 600 20ע8(ח0טםש" 8 81. 8.

 16 11, 6.8. 90. םימודאה ןמ הירזע !רל םיניע ריאמ .רפסבו .
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 יל איש >> ו 4 לי ייתן יח יל

 1 ב

 תא/.קר םהב .םפות ןאמשירפ . םיריהב דימת םה | םיפוצרפה
 ןוגיו םיראותמה לש םהייח תדיח .תא ,ושפנ לא םיעגונה ,םיטוטרשה
 םייתורבחהו םייתורפסה "וירובג, תא ספות אוה .. שקבמ אוה םהייח
 .ררוש מ כ לכ"םדוק

 רקבמה ,וז הלמ לש לבוקמה ןבומב ,תרו ק ב אופיא וז ןיא
 ר מ וה  לכדםדוק רצויהב | .ךפהל | ,האור 9 קפע 6
 ךותמ רצויה לע וטפשמ תא איצומ רקבמה , ויתוריצי תא םילשהל
 םיהלאה תא םג ןה . ךפהל אלו ,ותריצי םשל יח ןמיפה . ויתוריצו
 + ., ותריצי יפ לע קר םוטפוש ונחנא

 . תיביטקייבואה ,תיביטרסנוקה תרוקבה לש הכרד איה תאז
 יכ ףא ,הכרָעב ירמגל םירפוכ תינררומה תרקבה לש החכזיאב
 םירפוכ ונא אלה הזכ ןפואב ירהש ,הלאש תקזחב ןיידע אוה ןינעה
 רעש .ינמורמכ ,המצעל איהשכ תונמאה לש יט ולוס ב א ה הכרעב
 -רקבמהו ןט יי פ ה:רקבמה ןיבש ,לובגה תא ירָמְל ונמס אל םויה
 "ךובג, ןיעמ אלא ףוס:ףוס רקובמה רפוסה ןיא ןושארהל .המ ש ל
 ןטייפה-רקבמה ,ולש המיאופה לש וא המרדה לש ,רופסה לש
 םביחרמ .אוה .ולש ןיקשופ ,ולש הטיג ,ו לש ריפסקש ול רצו ו
 ,לאידיאה תא .לכב שקבמה .,ובש ןמאה תועיבת יפל םליבגמ וא
 םויחה תנבה תא םהב | םינכהל ,אופיא =. ,חרכומ .אוה | .סופמה
 ,ןורחאהל , רומג דוגינ ול םידגנתמ םהשכ םג ,ו 5 ש םייחה תסיפתו
 איה הריציה קר ,הריצי אלא ,רצוי -ןיא ,םצעב קבמה
 ותוא ל י ב גמ ' אוה  ,רצויהל .אטוח .רקבמה | ..ול תיטולוסבא
 םג לבא . ותנמאמ םיתעבש לדגי ןמאה רשא שיש םושמ  ,חרכהב
 ןה רצויה לש הלודגה הירגארמה ,אטחי .רשא שי ןטייפהדרקבמה
 ,. ..רתריצימ העבשו םיעבש לדגת רשא םג שי

 . םדאה תא חכש, יכ ,ןנואתהל ןפוא לכב ןיא ןאמשורפ לע
 תא יאדמ רהוי הצק .םימעפל .חכוש אוה םדאה ליבשב | ,ךפהל

 םה הלא ןה .היתונורתיו היתומינפ  ,הינפא ,היכרד --- ,ותריצי -
 ,הסנכלא תרמ הבושחה השאה התוא לש היזיאופה, :וירבד
 תא | דוחיב יבל לא העגנ אל ,יִנָפל םינש תואמ הנומש התיחש
 הביתכ .ומצעב בתוכה .ןוראבה לש הוזיאופה .רתוי  הקיסעה .יבל
 ןמצעב ןה אלה -- םינומדק | תורוד  ייחב וז תוקמעתהו ו
 .."ירמל  היזיאופ

 ,ןיבור .המלש ריר: םה 'וז תרבוחב םיפו רתויה  םירמאמה
 ןיאו = .ןורחאה דוחיב = ,יקסניוול .ל .או  םולבנעיליל ביל השמ
 רותב רבחמה לש בורקה ורכח קר וניא אלה יקסניוול .  אלפ
 םהייה ןבומו םהייחש ,םישנאה םתואמ םג איה ;  ותנמוא-ןב
 אלטל ,םתוא םילשהל קר האבה, ,םתריצימ רתוי םיבושח
 ,.. "םהירחא

 ילדנמל רבחמה שידקה םיפיבו םנונגפב םיאלפנ םידומע
 םייסאלק םינמאב ,הלג אל ותריציב םישדח םידרצ יכ ףא ,םיומ

 רקבמל רוחיבו .,"םישרח םירדצ, ללכב  תולגל השק .ילדנמ ןיעמ
 וימשר .תא :ןיוצל םא :יכ ,תולגלו טטחל בהוא וניאש ,ןאמשירפכ
 .םיננערה

 תאו "ןוספלוו דוח, ר"ע | הפיה רמאמה | תא | דוע :ןויצא
 םג םנמא שיש  ,יוטסלוט דע רפסה לכב2 .יריחיה הפרה רמאמה
 5כב םיאצומ ונחנאש ,הז םהב ןיא ךא ,םירחא םיפי תונויער וב
 םתיה אוה אלה -- םלכב ונל בושחש המו םירחאה םירמאמה

 ,"וירובג,ל ןאמשירפ לש ישפנה
 לש רפס הזה םיפיה םירמאמה | ץבוק ןיא אלה  ףוס"ףוס

 .הריש לש רפס רקיעב םא יכ .,תרוקב

 | .הָיְלְטיאמ םיִבָתכמ
 ,א

 תורהיה .ישארמ םידחאל יתינפ "םלועה, תכרעמ לש החעצה ילגרל

 הפרע לע םתער תא 'סלועה, יארוקל ידו לע .עובהל םתוא יתשקבו הילטיאב
 (41 רמוגב) הל וגשדקה רשא , םיקלטיאה םיריעצה תדיעו לש היתואצותו

 + תטרופמ האצרה
 לאומש ר'ד 'פורפה , היצנרולפב ישארה ברה לא יתינפ לכ תישאר

 / | \תבוטל הירופה ותדוכעב הי לטיא תולובגל ץוחמ םג םסרופמה ,תוולגרמ יבצ
 הילטיאב םינכרל שרדמה=תיב ,להנמ אוה | תוילגומ ר'דה ., ירבעה רוכצה

 + תיקלשיאה "טפירשפטאנאמ,ה אוהש | , "18 1111181 188011108, ןוחריהו
 ! | ,"םישלפל הרועה תרבח, שאר  רותב םג ירבעה להקל עודו תוילגרמ ר"רה
 "חנושאר .ןולא יתינפ ךכיפלו , הילטיאב | תוילגרמ ר'רה אוה | לודג אכמסירב

 / . יתולאשב

 שורקמ וגא -- .תוילגרמ = ר"רח יל רמא --- הגש םירשעמ רתוו הז -

 הידוהו .תבש ןהוג ינא התע .הילטיאב תודהיה תיחתל יתוחכ לכ תא
 ,תערו התא .היחת החוא לש הייולג תישאר תא תוארל יתוכזש לע

 : "שה . ,ודימלת םה היגיהנמו הינומזמ , היללוחמ  ,הרועוה | ינקסע .לכש

 ויער תא | ץיפהל תויק 'פורפה הלענה | ירבחו | ידידילו יל = ורזע
 ' התיה .הלודג העפשה . םיריעצה ת ובלב \ תודהיה תבהא תא עורולו היחתה

 ' הז יתרסי רשא ,18 106//ותההה 18780108 יקלטיאה ונגועובשל הזב
 ייפעאו . , 'ץראב וארנ םונצנה, : החמשב רמול ונחנא םיאשר | וישכע ,םותנש
 + ---ןסוריעצה תוררועתה , ירפ ושעיו ולדגיו וברוש ,ונחמבומ ,סה םוטעמ ןיידעש
 , תוררועתה --- , םינוצק םיללובהמ לש תוחפשמ ינכמ םג םידחא םהב שוש
 .< .לורג ךרע הל שיש , הרבוע המצע איה , הנושארה הדיעוב וארנ היתותואש

 . .הנאצה ,הדיעוב זעצוה רשא , תופיה .תועצהה לכ אלש ,םנמא רשפא .םיק

 , תורחיהל .הימכהו  .ילארשיה .ימואלה .שגרהש = ,קפס לכ .ןיא לבא ., הלועפל
 , רוע  ועקתשי = אל .;הדיעוה תעש ב = כ"כ המוצע תוכהלתהב ולגתנ רשא
 = וארו ,הנשב הנש םירועצה תטלחה :י'פע תויהל תוריתעה , תואבה תורועוהו
 . המלש תושהחתה ,.'ה תוצרכ ,ומרגונ  תאזה העונתה תא הנצ מאתו הנקזחת

 / . תיקלטיאה תודהיל
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 ערמה ושורופ י'ע = תירבע  יארוקל עודו תויח .ץרפ יבצ .ר"ד 'פורפה
 0 ,םיורפע  םיפסאמו  םינוחריב - סיפדה רשא  ,םייעדמה וירמאמו "םילהת, רפסל

 ותרובע תא  םיעדוי לכה :אל לבא .  רועו "ןרגה, , "חלשה, ןוגכ ., םינוש
 תמכח ר"ע: םיברה וירמאמל רפסמ ןיא ..הילטיאב הפ ןנתורפס תבוטל תישעמה
 "  ן/וטוט%א 181401108'* , םינותעה ינשב סופדמ אוה רשא ,  תורהיה
 = | ןועובשהב םייראלופופה וירמאממ הכרהו .,1718/8 60811 80001 0116ת7]08'-ו
 ונתוכרת תעירי תא  ץיפהל  םרקיעמ םינווכמ ,1,ף 861 וזההמה 1/108]18780*

 תרבינ וז .תוישיא לש התופתתשה התיה "הדיעוהב םג ,חילטוא ידוהי ןוב

 .דאמ

 ב . תא "םלועח, יארוקל עיבהל --- .תויח  ר'רה יל רמא <-  ךנוצר תא
 הריעוח יכ ,ינא בשוח , בל-ץפחב השווע ונא הריעוח לש הכרע לע יתער
 תא  לידגמש המ :לכא . תורבע הרובע לש תוישממה תואצותה תא רכבת
 ינמיפ םיארנ הילשיאב םגש ,ערוי הרי לע יב ,הז" אוה , תמאב התובישח
 לע ולופא| התפיסג לע  םיזורכמו = םירמוע  םויחטש  םינשררש  רועב ,  היחת

 חכב תבורמ הדמב קפס = ילב | תאב-= היחתה = , תיקלטיווה תודהיה לש התתימ
 . םונשכ השענש הממ הברה , היצנרולפב םינברל שרדמההתיב ץיברמש ,הרותה

 תוילעבו" ונשרדמ .תיבב הוטנו סקרנ הילטיאב תודהיה | חור תמרהל- תונורחאה
 " םשפנבו םכלב המה * םינותנ\ םלוככ | םפור<= וודימלתו וירומ ...וודימלתו וירומ
 ולתאצמ אל ינירמ ה  הנבומב ונתעונתש יפ-לע"ףאו .תונויצהל
 יש תי ג חד ה ה. .התעפשה וכ, רבדה | רורב , םיקלטואה  וניחא  תובלב חלפמ

 \ םינויצה :לַש :וזמ .התוחפ הניא ימואלח -ןויערב םתוקברש ,הילודיגו .הילטוא דולי

 יבש "'ם ו'נ ב ה \ םא =, הילשוא  ודזחו לש = םחירחאל םג הוקת. שי , םויחרזמה

 א : , ונלובגל

 ] 7 הו י



 , הילטיאב רובצה ינקסע ןקז ,יצנופ השט 'פורפה ןיר:ךרועה םג

 .הריעוה ןמ .ןוצר עבש אצו , ונינונקל והוכהלתה םוח תא התחפ אל ותנקזש (

 ,יצנופ 'פורפה ירברל םהל שי דחוימ ךרע'
 + תיקלטיאה תודהיה דובכל רתויב בושחה =

 ,יתוקת לע הברה התלע --- 'פורפה יל רמא --  םורועצה תריעו ְק

 , תומל הילטיאב | תודהיח לש הימי וברק יכ ,  םירמוא יתעמש" תובר םימעפ
 תעל התע לבא . םילטב תודהיה יגהנמו בלמ תמכ תחכשנו איה תכלוה יִכ

 ץוחמ ויחש יפ:לע:ףאש , םירמולמ םורועצ לש אבצ ינועב תוארל יתיכז יתנקו
 לכב םיפא]ש םהו םבצמ לע םכרקב םבל באכי ,םכונח תמחמ ירכע זכרמל
 ה .ונימי ירבו ונתוברת  ,ונתורפס ,וננושל תא תערל םראמ לכבו םשפנ
 םיריעצ האוו ינאשנ .ימלועה םמע םע תורה א ה שגר םברקב- םושח
 םיאבו םמע תוברתל האלפנ תובהלההב םתע תא םישידקמ רתויו םורשע ינב

 תורפפהו ןושלה ד"ע ברעה  יחקל תא 5 בר ןינע ךותמ תונלבסב 'עומשל" |

 תונלבסב םימשור םהו , וטוסאק ר"דהו תוילגרמ ר"דה םהל םינתונש ,תוירבעה >>
 יבלב בשוח ינא ירה ,הז רבד האור ינאשכ ,סהיסקנפב םהיתומישר תא הלורנ
 תובהלתהה יכ ,תווקל שי ,הילטיאב תורחיהל תופקשנ תובוט תווקת יִכ , קדצב
 יכ ,ץמאתהל ךיוצ התע .םלמעב הכרב וארי הריעזה .יכרועו  םימי ךיראת

 ,ךל .עורוכ  ,היצנרולפב הפ ,  הלועפל הנאצת הדיעוה לש תופיה תועצהה |
 ,תישעמה הדובעה * ,תוילגרמ ר"רַה לש ויתולועפ חכב ,  הליחתה רבכ
 ,תולאשה ר"ע םיחוכו:יפשנז ברע:ירועש  םיכרוע וליחתה רבכי םיריעצה
 תא םירועצה ושעי םירעה רתיב םג יכ  ,הוקת שיו = . ונמלוע םורב תודמועה
 :םתכוה

 םתולה ןאכ אוה ןכ לע יכ

% * 
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 לע .ותאצרה ךותמ  *םלועה,, יארוקל עורו רבכ .וטוסאק וטרובמוא ר"דה

 רמולמ אוה .התעשב .ונרפמ הנכת תא רשא ,"הולטואב לארשי ימי .ירבד, תודא
 ,,תובושה .תוריקח וע םש ול השע רבכו ,םונברל .שרדמה"תוכב הרומ ,רועצ |
 . הילטואב לארשי ימי .ירברל רוחיב תוכ'ושה

 הפוקתל ןמיס: האור יגא --- וטוסאק ר'רה רמא --- םירועצה .תדיעוב
 בצמ היה אל בורקה רבעהב םג םנמא .. תיקלטיאה תודהיה ייחב השהח
 ונייה םהיפלש ,ל"וח ינותע םימעפל והוראתש ומכ ,ךכ-לכ ער הילטיאב תודהיה

 וקספ אל תרה ייח . םיססוג ערמ:יביבש , רתויה לכל | וא םיתמ םירגפ ונלוכ
 תבורעתה יאושנ ,רתויב - תוכושחה  תורעב טרפב ,הילטיא  ירוחו .ברקב .םלועמ

 .ללכ ונלצא היוצמ הניאש טעמכ תדה תרמה = , תולורג: תומש .ונב .ושע אל =

 ךלה רחא רבד , תודוהל ךירצ ,לבא ,התימל בורקה ערמ:ביכש ןאכ ןיאש ירה
 תצקמ ץוח .ונתודהי שגר--אוהו ,לכו לכמ חכתשנ יב רע ונבל ברקב .רפתו ךולח |
 שגרה סבלמ תרכנ הילטיא ידוהי בור ירח ,ללכה ןמ םיאָצְוְיַה ,חלוגכ יריחו |

 םלוככ .םבור םידרחה ינוצק דעו תוערב םישפחה ינוצקמ .םלשהו אלמה ירבעה
 ירבעה ם ע ל .ירמגל ורכנתהו לכו לכמ םיקלטיאל ,םיקלטיאל קר םמצע תא ובשח

 ילתכ ךותב וא .םיררח ירדחבש ,הזכ קר םושפחה ןמ ולדכנ םידרחה .,ם ע רוחב
 *  םירבע רותב םווגח ינפל תוארהל .םה "השמ תד ינכ, יכ ,ורכז תסנכה*חיב =

 'ל או ..רשפאל וליפא ובשח אל ,תודהיה ינינעב תולאש רוכצה ינפל עיצהל

 ולאכ ,חמוד .הבומל טאל מאל הנתשמ הזה ביצעמה בצמה לוחתה בורקמ .הז
 ינמפ וארנ רבכו , תיקלטיאה תודהיה לש תושבוה היתומצעב היחה חוה .החפנ
 רודס : םיטחיתמ .ולאה םיבוטה םינמסה לע ., םושדח .םייחל המָוקתו .תוררועתה

 ,.תוירבעה .המכחהו .תוברתה לא הבהה תיחת ,תונווהאה םינשב תולהקה >

 טלובה ןמוסה םלוא | ..הלאכ דועו ,  נא ונויחל תוכוישה תולאשב ,תוניגעתהה
 טרפבו = ,וניריעצש = , הדבועה , , םיריעצה | תהיעו --- קפס ילב אוה  רתווב |

 וקפעו ופסאנ =--- .רתווב הרוכעל לגופמו .זירזה חכה :- - םולובשמה םירועצה
 וליפא היה רשפא:וא םינש רשע ינפלש ,תולאשל ןורתפ ושקבו תודהיה ינונעב|
 ,חומשל :שי רוחוב ...ראמ רע תחמשמ וז הדכוע --- = ,רזבצה ינפל ןע וצהל
 תודהיה.לוע-ירמגל ורוסהש :,םירוה יכרכ לע  ולדגו ורלונש ,םיריעצ םיאור ונאשכ

 תודהי .תובקע םוש . ,ידוהי .גהנמ םוש םהימימ ואר  אלש םוריעצ * ,םחילעמ-
 תא הבָחּו הבהא .ךותמ .שךחמ דגאל םיאב מה םג הנהו | , םהיתובא תוכב
 םיאור ונאשכ .וא . קפפהל .רמעש טוחה תא. .שהחמ .תווטל ,הררפתנש הליבתה

 םוברקמ םה םג הנהו , תורהי ינינע .לכ םחירי יתשב התע רע וחרש , םישנא
 \ , ו

 ומ ןוילנ

 םוריעצהש ,רמוא .ינא םאו .לומתא וכ וסאמ רשא תאו וחד רשא תא הכחב םויה
 , הירוצו םא יב השדחה הפוקתה ירצוי םניא , םוארכנ אלא םיארוב םניא ןללה
 אלול  .ותוא םמורמו לידגמ ינא , הברדא .םתלועפ .ךרע הזב  לופשמ .ינא .ןיא
 םלעפל רכש לכ היה אל ,תלבקתמ םתעפשה אהתש ,ךכל היואר העשה התיה
 סה יכ , םתראפת יהוו! םלדג והז לבא , הלטבל תאצוי חתוה םתולדתשה לכו
 ואוצוי .יכ ,תווקל םיאשר ןנא ךכ .ךותמו ,  תיחכונה הפוקתה | תורל םימיאתמ
 קר תויהמ ולרחו ,םשפנ תא םיאשונ םה וילא רשא .,םבל ןוזח תא הלועפל
 . םישדחמו םיארוב םג ויהו רבלב םיארכנ

% 

 רמכש ,ןווצמ רפוס לש וחמב הנושאר רלונ הדיעוה ןויער םלואו
 תונותעל םג ויתוחכ תא שירקמ אוהו ,  תיקלטיאה תורפסב ןיטינומ ול ואצו
 ןותעה לש ישארה | ךרועה ,ינארוס ודלא רמ אוה ,  תוקלטיאה תידוהיה
 ןויער תא ינארופ רמ הגהו הרה וכלב קר אלו ,רכזנה 1(806ומהַהה 8
 בושחש ,ןבומ אלישמז .היהתו הריעוה םיקתש ,הברה לרתשה םא יכ ,הריעוה
 . הדועוה ךרע לע הז וגובה לש ותעד תא עומשל דאמ ונל היה

 ןמזב דוע יבלב | רלונ -- יג א רוס  רמ ונל רמא --- תרועוה ןויער

 הנשהנ זא .ללכו ללכ היוצמ התיה אל ןיידע תודהוהל תובהלתהה תבחש
 ,יבלב יתבשח זאו ,םייחהי ןיב הבשחנ התיהשמ רתוי םיתמה ןיב חודהיה
 יחור בצמל המוד םחור בצמש ,ינומכ םירועצ הברה קפס ילב שי תאזחלכבש

 םג תנכוש םא , תוארלו רבד .םהיפמ. עומשל ; מעל יבל תא יתתנ ,ינא
 הולטיא ידוהי תא | ררועל ינוצר םאו , ישפנכ  השיגרמ תירוהי שפנ םכותב
 תובהלתה םכות לא קורזלו .הרומגה םמצע תחכשו שפנה-ןויוש בצממ םאיצוהלו
 םאה ."םיריעצל  וורכ,ה תא יתכתב וא , םנוצר םג /אוה --- תורבע
 הלכיש המ לכ הנתנ איה ,ןכ % הריעוה יל הנתנש ,הבושתה לע ינא חמש
 ,םיריעצ רככ שי הילטיא ירוהי ךותבש ,הריעוה 'ל התארה לכ םרוק , תחל

 תופקשההש ,יל התארה .שגרמ ןויערכ , חתור םדכ תפסות הליחתמ תורהיהש
 תוכלוה ,יח חוו םוקמב תותמ תוותואה. קפתפהל רשפא יכ , תונשיה
 םוצור םה אלא םתגומא תא לכ קל רוע םוצור סניא םיריעצה . תולטבו

 הז רבדש ,יתצפח ,ותאצמו ימצעל יכנא יתשקב הז תא .התוא שוכול
 תוטלחההש ,הוקמ ינא וישכעו ,אלמנ יצפחו --- , הילטוא < ירוהיל הלגתי
 רקיעבש רוע הוקמ ינא לכא .ירפ הנישעת הריעוה הטילחה רשא תוישעמה
 :תודהו תשגרה ,ורבעה שוחה , םימולעה חור רתויו  רתוי וגברקב וטשפתו
 הולטיאב תודהיה ,תיסנ תודהי תשגרה , תולעפתה לש תודהי תשגרה , הידגרט
 יתלב תרופמ ,ךות םוש ילכ יתד השעמ ,תמ עדמ קר םויח רע התיח
 ,תרחא תויהל ךירצ האלהו םויהמ , תמאב תיתה --- , תירוקמה .החורב תנבומ
 סומעהל םיגוכנה ,םירבע לש טועמ.הריעוה .ורחא דלוי הילטיאב םגש ,ינחטבומ

 תויריחבה יגשומ תא --- ,תודהיה לש יפווה תא ולוכ םלועה לעו םמע ינב לע
 אופיא הנערות הריעוה לש תויתמאה תואצותה .תודהיה לש תויחישמהו
 וחכונ ע"על .ירפ ושעי עקרקב וערזנ רשא םיניערגהשכ , המ*ןמז רובעב
 ביש ה ל--אוה תושעל ךירצש ןושארה רברהש ,הריעול ואב רשא םיריעצה
 ידכ ,םולכ ושע אל הילטיאב ונל ומדקש וללה ,תודהיה לא םידוהיה תא

 םיכרד העבשב רופתהל הילטיא ירוהיל ונחנ , תורהיהל םידוחיה תא בישחל

 ,חובהלתההו תורחאה שגה דבא םלוכל ,רחא ךרדב ובושי יכ ,םהל וגאר אלו
 תווזילע הרפח הרות ה דוע הומשנ םשש םוקמב םג ,הרותה חכב האכה
 ויחיש ,ךבל וגאר אלו ,םידיהו רותב ותומוש ,הזב .וקפתפה לכה ,  הרותה

 םה . םתמד-תמ וררועתנ : םהמ םודחא פ"הכל \ וא ., םיריעצה לבא , םודוהוכ
 לש השמש ברעה תעש וישכע ןיא .יכ ., רקעצו םינקזה תובל לע םג וקפד
 עמש תאירק ןמז עיגה רב כ יכ :התחיו תעש םא יכ , תודהה
 תא םמצעל ורוב םרט רוע הלאה םירועצהש ,םגמא רשפא .תירהש לש

 .וקמע לכל תודהיה לא םתביש חרבה תא וניבה םרט דוע , םהיתופקשה
 ןבומה אלמב ידוהי תויהל ךירצ ירוהיה יכ ,םבל קמועב וחכונ רבכ יארו לבא
 הבושה ,רעובה הנסה ןמ וילא רבדמ 'ה יכ ,רוכולו הלמה לש יאיבנה
 .המצע הדיעומ הררשש ,תובהלתהה "איה תודהיה .לא | ףבושח רתויה
 , הריעוה תבוטל םתעד תא ווחש ,ולאמ םוכר תוקת תא הרבע וז תובחלתה
 תומהלתהה לש הפוס , ונתוקת איה תאו ?  םימי וז תוכהלתה .ךיראת םאה
 םויחה םידיתע יתעד יפל לבא .  הולטיאב תיתרה תודהיה לש הפופ םג היהת
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 םיריעצהמ םירחא ולעפי קפס ולב  ,שרחמ המצ ;איצוהל .הילטואב .םייתדה
 ,םינקפסה . םיאבה םיידוהיה םייחה לע תשדחמ העפשה הריעוב קלח וחקלש
 יכ , וחכויו טעמ רוע לבא .  םתוזבהלו םהל קוחצל םילוכי , הנמאההינטק
 לש הדיחיה םהוקת םה םה םיריעצה . םייולת םה םוריעצב תודהיה  תודיתע
 תידוהיה שפנל םינמאנ רתויה "םינמגרותמ,ה םה םיריעצה | . ונירומו. *ןנינקז,
 הבחאל ,תרעוג רתוי תובהלתהל ,הלענ רתוי הרישל הכחמה ,  תיקלטואה
 ונניא . רבעה רודה ינב לש םפאב םייחה וחיפהש ,ולא לש ּוזַמ הנמאנ רתוי
 אלש וא ,ונולעפמ היתת הילמיאב הריתעה תודהיהש ,רמאנ םא ,רתויב םינתואג
 + ללכ .היהת

 .הילטיאב שדחמ לכה תושעל ,לכה תא טעמכ תואעל שי ןוידע
 וב עגו אל רשא ,שדקהכ בר ןמז הראשנ ,יתרמאש ופכ , תיקלטיאה תודהיה
 :םעו תוללוב תה=םעוג לע תטקוש ,ההנשב העוקש התוא וריאשה בר ןמז ., שיא
 , הרומג תוצראה

 יפופט םכותמ איצוהל םיריעצה וקיפסו םרטב בר ןמז רוע רובעי ךביפל
 . םעה לכל אמגוד ושעיש םיסופמ ,תובהלתההו הנומאה ןבומב םיתמא םירוהי
 .וגריחפי אל ןמזה קוחתרו הנש םיפלא הז לבופה םע לש וינב ןנהנא לבא
 ,הכורא המחלמ איה תודהיהש ,םה םיעדוי לבא , הברה םוחל: וכרטצי םיריעצה
 "לשיאה .םירועצה .ףוס<םיה תרבעה ירחא אלא הרשומ ןוחצנה תרוש ןיא יכו
 לש םישרחה םיטוגולופאל םצראכ תויהל םתבוח יהוז יכ  ,וניבה  רבכ םיק

 ...הלש "ם'טולורקינ,ה .תויהל םיצור םניא םא ,תורהיה
 תוארנה ,,תוטיסתהו הילטיאב םידוהוה ייח לע בותכא םיאכה יכתכמב

 תחא אל היתואצותו םיריעצה תריעו תא ריכזהל דוע ךרטצא אליממו , םלהקב

 ןירוטו אטור ,היצנרו ל פ ב יכ ,העידוב םייסמ ינא םעפה , םיתש אל
 תודהיל הוקת שי יכ , ונחנא םינומאמו / תירבעל ברע:ירועש ודסונ רגכ

 , הילטיאב
 , ופול ה

- 

 .תּונויצב

 ןייטשנרב-ןהכ .והיתתמ :ןב  םקעי :ר"דה לש ויריקומו וירבח

 תימואלה ותדובעל םינש םישלש תאלמב , בונישיקב  ודובכל םיברוע

 ,הכונחד .'ד 'נ םויב םיער-תדועס: ,תירובצהו

 ןינמה ןמ אלש  הינש" תיללכ הפסא | ןודנולב התיה  ולסבב 'חב
 קנבה תונקת לע ףיסוהל טלחוהו * ירבעה קנאבלאינולוקה ' לש תוינמה  ילעבל
 ידימ םהילעב * םושרד אלש :, דיתעלו רבעשל = , םידנדיבידה לכ, = : וז הטלחה
 ומצעל םהב תוכול קנבה לוכי , םהילע ןרכוהש העשמ םינש שמח ךשמב קנבה
 העשמ םינש שלש רובעב הפי .החב השעי וז הנקת .. ןוירוטקרידה תטלחה י"פע
 . , "הילע  זרבוהש

 לעופה דעוה לש ונועמב ןילרבב היהת (רבמצד 15--28) תבטב 'זב ---
 לש תוינמה .ילעבל ןינמה ןמ תישילש תיללכ הפסא (8  'רטש עשיסכאו)
 ןובשחחו .ןידה תאצרה (א : םויה רדס . לארשי-ץראב  בושיה תרשכהל הרבחה
 רבמטפס ףוס דע הרבחה תולעפמ ד"ע תרוקבה דעו ירבחו ןוירוטקרידה רצמ
 םידמועה ,םינוש םינונע (ג ןתרוקבה דעול םירבחו םירוטקריד תריחב (ב ; 1

 / .קרפה לע

 ךלוה ירישעה סרגגוקה לש לוקוטורפה יכ ,,עידומ יגויצה .לעופה רעוה
 --תורודהמ .יתשב םעפה אצי לוקוטורפה ..ותפספרה רמגת ולא םימיבו םפדנו
 2.50 'פבאה .ריחמ) החבושמ תחאו (קרמ 1.50 'פכאה ריחמ) = הליגר תחא

 + החנה .תולבקמ עורי 'סבא .רפסמ תונימזמה :תודוגא .(קרמ
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 ןיול והירמש ר"דה פ"העוה רכח יכ | , םדוקה רטונב ונערוה רבב

 תולכקתמ וישכע, . תוריבכ תופסאב םימואנ אשנו היצילגב" תונוש םירע רקב
 .לודג םשור םוקמ לכב ושע יול ר"דה לש וימואנ יכ . תועורי

 רשא ,תלורג םע"תפסא  ןילרבב :םונווצה :תדוגא .הכרע ולסכב א"בב ==

 ."תורהיה תיחת, לע םואנ ןיול ר"ךה אשנ הב
 אובי וז הגיגחל םג ,הרדהנ סע:תגיגח " הכונחב וכרעי = הניוו ינווצ --

 <. לודג .םואנ = הב :אשוו  ןיול ר"דה
 שש ןילרבב : *לצרה"בולק,ב ארק צונוקומ 'נ''ה פ"העוה :רבח --

 \ּ + תונויצה  תודוסו .רבד לע  תואצרה

 1 לורגה .ורפס תא- הפבעש = הנשב =איצוה לשא :,שרבמו| = ךנרו 'פורפה

 תואצרה יתש"ןילרכב םימעומ םימי ינפל ארק" ,הלכלכה :ייח יגינעו םידוהיה ד'ע
 ,החנה .יריל  םסרופמה הצרמה אב הינשה 'זתאצרהב  ."םידוהיה :תודיתע, לע
 ושע טרבמוז לש .ויתואצרה = .תונויצה .אלא .תודהיה  תלאשל רחא .ןורתפ ןיאש
 -  :,הלאה| תובושחה תואצרהל הדחוימ המישר שירקנ אכה רמונב . לודג םשור

, , 

 4 59% 8% ןלא תועודי ונל .האיצמה .תימואלה ןרקה לש תוזכרמה הכשלה
 פחד :תימואלה ןוקה 8ויקל םינש רשע (א
 ןמיח 'פורפה .לארשיל תימואלה .ןרקה 'םויקל םינש רשע הנאלמת הז שדחב

 תועקרק .תשיכרל ימואל .דסומ :אורבל תוציחנב ריכהש = , ןושארה היה  ארופש
 ינפל . ושפנ לבב הז .ןויערל .רכמתהו לארשי םעל .םלוע ןינקל : לארשו-ץראב
 ןודנולב = יעיברה :'סרגנוקה = .:הנושאר  -וז וחעצה | תא: עיצה  ןושארה .סרגנוקה
 ,הז ןינעב  הטרופמ העצה .ןיכהל םצמוצמה לעופה דעוה ידי תא אלמ (1900)
 + תימואלה ןרקל רוסיה תא חינה (1 7 לואבב ישמחה סרגנוקהו

 לארשי :ץראב 'תובושח "תוריצי .רוציל ונדיב  הלע .תימואלה | ןרקה י"ע
 תימואלה ןרקה .םיימואלה וניכרע תא לידגהלו ונינונק תא הב  תוברהל
 .םינוילמ\,הש ל ש ל הלועה ,הפסכ יעבו תשלש לארשי:ץראב העיקשה
 ..םיריב ובפהג םכורש , תוע קר ק ה מכ י ם וא ל שו כ ר השכהו. , ךרעב קרמ
 'ת'ג ש הו ח ;העיטנו העיר .ירשל רבדמ תמדאמ , לארשי יִדבְוע ודי , תוצורח
 הר בט. .ל י ל ג .ן,תוחתפתמו תוכלה ןמ ש -ן בו הדלוחב תיוה יצע
 פ'א ל צ ב הישעתו תונמאל רסומה ; תוירבע תובשומל שרח זכרמ השעגו ךלוה
 | וינינבב בל ןוגרמ ופיב ב י כ א ל ת ריעה עבר ; ותדובעב הכרב האורו חתפתמ
 | םיבוה ;תיאלקה האולה  ת פוקל ןושארה רוסיה תנוה רבכ ; םיפיה
 לגל הרע ןמיימ א 7 רפ פ ו תב םידסנ ,םילעופל מכ חב טונג
 ,י"אב תולחנתהה תא .הרישכמה ,בוש יה תרש כה ל הרב חה
 ודופימ תפתוש ה הר בחה "; םתקולח | תועקוקה 'תינק
 הכב \ ושרחתנ םוגוש| תודסומ רועו ,  התרובע הליחתה רבכ רמ ייהנ פוא
 7% .וללה  םינשה רשע :ךשמב:.תומואלה ןרקה

 תוששל שיש המ תמועל -םולדו םה .םיטעמ הלאה םילעפמה לכ .םלואו
 = הלודג .דועו ךלדה .בר .רוע .. ןוחנ .םוסב לע .י"אב בושיה תא רומעהל .ירב ,דוע
 דיתעה לא 'ונתרובַע.. לכ תֶאְו וניתופיאש לכ תא ןוכל ונילעו וגינפל הדועתה
 + לודגה

 םפק. .סנפל ווא תונומת ונאצוה וללה םינשה רשע תומומל
 תונומתה תא לבקל לבות ריעו ריע לכ | .המש וניחא ייחמו ץראה = תוארממ
 . .וגתדובע תזאצות תא 'לודגה להקה  יניעל תוארהלו םיעודי םיאנת י"פע הלאה
 = ,רוחח תמשאב  השענ אל[ תושעל - רוע היה רשפא המכ  ,ול" חיכוהלו י"אב

 קר אל  ,'דנצראמ  הפרב .ונל" תואשונה \ ,וללה- תונומתה יב נא .םיוקמ
 < .םושעמ יחול \ םג''הָנאיִבְת םא-וב- , םילענ .תושגרו .:םיפי תוגורכז - .הגררועתש
 ה ' 4 = ..ל"הקה תבוטל םוושממ

 : ,תומוטלה ןוקה תוטל קגרפ ףלא םישלש תכדנ (ב
 ןוכג בויקמ ןירפלה .רמ וכ ,רבפ ונערוה . ןורחאה .םרגנוקל ונלש ה"ודהב

 , .תא רומל :תואְנְ לארשוהץראב םילעופל םיִתְב ןינבל, קנרפ ףלא םיש לש בדנל
 = דעונח , ןוספלוו .רנופ םג רסמג הל רשא | , תימואלה ןרקה תושרל = הזה םוכסה
 תא 'ונריל ךפמ רבב ןירפלה רמ יכ | , םיעידומ וגא וישכע . תא] הרטמל כ"ג
 .,םינוש ארה קנרפה םיפלא תרש ע

 תימואלה  ןרקה תבוטל ופסאנ רבעש עובשב --
 .4165 רמונ איה בהזה רפסב הנורחאה המישרה

0 

 + לר

 התמוחל הֶתיהְש .ףיאשח הבישיב | .אבצה-תרו בעב םידוהיה
 פורק + אבצה תדובעל םיקוח-רפס תעיבקל .עגונב . תועצה .וררבתנ הבלמסה
 :ןיא 'וכו  םוינפוגה םהיתוחכ  ןויפרו םתד י"פע * יכ" , חיבוח ימואלה יי קס
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 ריבסה כ"חא .יסורה אבצה-הנחמב .םדבעב .םעהל :תלעות איבהל .םילוכי .םידוהיה
 וקיחרו םא,אבצה"תדובע אשמ דבוב םהילע .לופי אל יכ,םירכאה םוטטופירל יקסנפורק
 םישילחמו הנחמהל . רפפה  םימרוג  םידוהיהש .רחאמ .הגחמה ךותמ םודוהיה תא
 רבד ןיא ,םינש וא דחא ידוהי ןורדקסא ןא רודג לכמ ואיצוי םא הנה ןותוא

 ךרוצ לכ- היחי אל  ךכיפל .וצמאלו - וקוחל אלא  ,רודגה תא שילחהל לולע הו
 : וז הטלחה לכקל עיצה םאונה ,םידוהיה םוקמב םורחא םילייח םידודגהל תתל
 תא תעבמ איה ךבופלו ליחה>הנחמב קיזמ רוסיל םידוהיה תא 'תרכמ המורה
 תקחרה רבדב העצה הכלממה-תמוד לא ףבית םינכי אבצה.ןוירטפינימ יכ ,הנוצר
 .(ןיטי רצמ םיפכ-תואיחמ) .אבצב הדובעה ןמ = םידוהוה
 -ובלפ תעשתב .אבצהדתדובע. לע  רבדמ: .ק י.'צ ל.א:ח א פ .ינטיה  טטופדה /
 םיכלפב .הנחמה :לא םיחקלנה רפסמב .ןוערגה לכ :יכ  ןחיכוהל  רמואו .ברעמה
 תא: ::אלממ . םיטמתשמה  ,םידוהיה, םה. .םיברשי ליבשב = אלא אב  וניא הלאה
 .,אבצב םתבוח

 יקוחב תושעל ךירצש ,םינוקתה לע רבדמ (*ארבוטקוא) ן ם ג יג 5. ףרגה
 לע לבור תואמ שלש לש שנוע ליטמה ףיעסה תא לטבל  עיצמו .,אבצה .תדובע
  .וילע \תפסונה  הרעהה, תא .םגו  ,אבצה-תדובעמ 'םיטמתשמה ,םירוהוה תוחפשמ
 ףסביתרושת | תֶנתונ אבצהדתדובעמ .טמתשמ :ירוהי תשיפת רעב יכ ,רמאנ הבש
 הז םע .םוינורחאנא- אלא .חז ףיעס ןיא תאזה תעב יב ,חיכומ .םאוגה .,הדחוימ
 םידימאה םירוהוהל : עגונב יכ: ןעי ,הז/ .שנועל  ךרע 'םוש .ןיא .יכ. ,ררפמ .אוה
 םוינעה .םורוהיה .תוחפשמו .,איה - אתרטוו אתלימ לבור .תואמ שלש : לש םוכמ
 וכ ,םירפסמ : י'ע .חיבומ <: םאוגה : .ןדי  הטמ יב. ,ללכ שנועה תא .תומלשמ ןנוא
 רע  וסנכוה ., םירוהיה לע םושונע  ףסכ .רותב - ולטוהש  ,םיברה . םיגויליטה ןמ
 לטפמ :ומצע- םוגפה=ןוירטפינימ. יכו  ,לבוה םיפלא .ןזיא קר הכלממה רצואל . הכ
 :.הנייבוג יחול םאיב חל. ראמ השקש .ינפט ,הלאה ףסכה-ישגוע תא םעפב םעפב

 לש בורב 'טילחה .ינקירמאה סרגנוקה ,"םישר ו פסשה תלאש,
 םא ,תיפור םע רחסמה"תורב תא ריפהל ת ח א דגנכ תועד תו אמ ש 5ש
 םועודומש יפכ . הקירמא יחרזא םודוהיל םונתנה םיטרופספב הרות אל וז
 תפיהב תיגרוברטפה היטמולפירה יגוחל וז הטלחה האב אל  ,םיפורה םינותעה
 ךכש ינפמ ,וז הטלחה רגנכ האחמ עיבי טפאט יכ , ווק ןאכש אלא , תעדה
 . ןוטגנושאווב היפור רוצל הרבעש הנשב חיטבה |
 לע ולא םירבד ול. וערונ ןמאנ | רוקממ יכ =. ,עודומ . ."אוןאלס 'פורה, \

 איה ןיא יב, ףקות .לכב .היסור .תלשממ- תטלחמ לכיםדוק . ."םיטרופפפה .תלאש,
 םירוחו קר שי היגפל יכ ןעי = , "םינקירמא םירוהי, ירירויח ןמוסב תודוהל הלוכו
 תרמוא וו הרוקנמו  *'סבשומ םוקמ לדפה ילב ללכב רכנהיירילי םורוהיו םופור
 *ידוהי לש םתבוטל  הנידמה 'קוחב  םויונש השעת םאש = , היסור א תלשממ
 םהש ,םידוהיה לכל ןמצע תוחנהה ןתוא תושעל תחרכומ היהת אלה ,הקירמא
 + היסורב הבישיה תוכזמ תונהיל םיצורו = תורחא תוכלממ יניתנ

 םיקוחה לע .ןוטגנישאוו תא קריעה היפור תלשממ .דבלב וז אלו
 ,ללכב הנידמה לא םירכנ םידוחו תסינפל עגוגב חיפורב םימייקה <

 >אווו ל ורפמנש , תויטמולפודה תוטונה תחאב רמאנ ךכ ,היסור תלשממ
 םינקירמא .םידָוהי לש .םתולדתשה תא ראמ תוקוחר םיתעל .קר התחר = ,ןוטננוש |

 ומסרפתנש ., םוקוחה "פע תגהונ .התיה איהו לחסמ ינינע ךרוצל .היסורל אובל < =

 ו

 ,הקורמאו הופור .ןיב רחפמהלתירב תתירכל .םדוק םונש הנומש  ,זנויה 1824 תנשב
 , םידוהול םינחנה םינקירמאה םיטרופטפה תוכזב קר הדומ הניא היפור תלשממ
 רמאנ וו לש :תונקתהרהפסבש = םושמ" , א"ק+ לש .העּויסב : הָיְטוְר תא ובועש

 , םירוהיה לכל .יכ = ,יאנתב קר :היפור/ תנירמב = רובעל התשרוח יכ  ,,שרופש
 ,םלועל םתדלומ ץראל בושל תוכזה אהת אל ,התרזעב חיסור תא ובזעיש

 בונה, לש ורפוסל ותעד תא בוגוזאס ןוצוחה רטסונומ הלג וז הלאשבו = -
 :הלאה םירבדב "הומר]ו

 -ןוירטסינימל = .רשי .ןפואב, םיעגוג  םנוא  םיטרופספה  ד"ע םיבוסבסה,
 םנוא םילוסגוקה םגו םינפההונינעל .ןוירטסינימה םג יכ , יל עורו םלוא . ןוציחה
 ,רחסמ :ינינע = ךרוצל  היסורל םואבה = , םירוהיה ךרד | לע םילושכמ \ םותינמ
 ורדג הכובמה :ימיב : . םעפה רקיעה םה וללה םידוהיה אל לבא .  םוסנאנופו
 וילאמ ןבומו ,םימסוחראנאו םיטסילאיצופ ,םירנויצולוביר םידוחי הברח הקירמאל
 ."היסורל בושל וללה םוקיזמה םישנאל תושרהל היסור תלשממל הל רשפא-יאש

 רד. , הגיווגש . םורוהיה:תלבק יאכגמ  רחא ארק רבעש ץובשב |

 יגונעל .טנמטרפדה לש רוטקריה < אב םויקל .יסםניוצשהי ןייבעל

 יולג םשל ,היצילופה ישעמ רבדב .רמוה  ףוסאל תגמ לע בונויראסיוו  היצילופה
 רמוח .לב ול ואיצמו יכ  ,שרד : בונויראסיוו .. יקפנוצשוי יחצור. לש םהותובקע
 עגונב ודיעה .רשא ,םירעה-ירבר לכ תא רוקחלו .בושל הוצו השירדהו הריקחה
 ..רסאמב אולב בשויה ,סילייב ידוהיהל

 לבא .. םילויב לע  הירוגיטקה.תתב תא  ךורעמ וקלתסה  םירורוקורפ המכ
 רסמנ וז תולכתל .רבדה תא וילע לבק רשא | ןיפיצאו ,שדח רורוקורפ אצמג
 רשא .ןבלמה"תיב .תא .רקב ןיפיצאו  .תמדקומה השיררהו הריקחה רמוח לכ' ודיל
 , ביבסמ םוקמה לכ: תאו . ביצייול

 ררבט 'אוה רוחיב .רבדב .ברעתה ,ומש בוקירופ , ש ד ח ןיד-רקוח םג
 המכ רסאמב 'םישל. תיבןיקה- שופחה :תקולחמ , ידיקפ תא .ועינהש :,תובסה תא
 כחא :םאיצוהלו = ,וגרוח-ויבא תאו יקסניצשוי לש ומא- תא םלוכ, לעו  ,םישנא
 הוהש ימ, ,קְוצשיִמ םע .החיש ,ןיילק .שופחה .תקלחמ, רוקפ הז :םע- רקחנ ,ישפחל
 ייקסגוצשוי ןינעב הברה םישופח ושע ,הקלחמ התואב שאלה םדוק

 השענה תא אוה .עדוי יכ..,וילע םירמואש ,"ןינאילבויק,ה
 :הז .ןודינב בתוכ ,םיעלקה

 םינותעב םג להקה ךותב םג ררועמ יקסניצשוי תחיצר רבדב ןינעה בצמ
 םידשוחש ינפמ ,םילייב ידוהיה רפאג  ,עודיב .וז תא וז תורתוסה ,תונוש תועומש
 , ונתוא .םיעידומ ןטאנ  רוקמט .הזה אלפומה צרה השעמב ףתתשה יכ ,וב
 תכלוהה  ,המדקומה השירדהו הריקחה * תולובגמ | ןיידע 'אצי אל הז טפשמ יב
 תפשל לא הטנכנ אל רועשו הקנגפ .א .וו םיד:כנ םינינעל ןידהירקות י"ע תישענו
 העשה :ןיידע" העוגה = :אלש"! ירה = .הירוגיטקהיבתפ / תכוהע ךרוצל = רורוקורפה
 ,טפשמה .תודותעל .עגונב רבה . טילחהל

 םילויב לע רשמ ליטהל העצהה יכ ,תיארו ההבוע. רותב יו םועידומ ןכ
 -תבשלב ר'ויה לא אב .אוה. .עודוה הקבאולוק קינבוקלופה תאמ הנושא הָעְצּוה
 .ושעי- יכ. וב ,ץיאהו ,,חצרה-יטוח לכ םיאצמג ווריב יב  ,ותוא עידוהו םיטפשמה
 חסונב וחמאגש ,הקבאילוק ירבד .רפאמב ונתי ותואו םילייב לש ןתיבב שופח
 לש .תונושארה תונקסמה יכ ףא ,רפאנ םילייבו םשור ושע  ,הרומג תואדו לש
 ,ירטגל תרחא וחיכוה השירדהו הריקחה

 ף/=--=--<><>>88<<><-?ה-הההה-

 יִץֶבֶאָקץיחְב

 ןמ םונפל

 הכאלמההילעב םירוהה .ןילרבב םידוהי םינמוא תפסא
 דגנ תצרמנ האחמ ועיבה הבש ,תיבמופ הפסאל הלאה םומיב וארק ןילרבב
 רחוב הלהקה  ןוטלש יכ , רברה ררבתנ ..תילארשיה הלהקה ןוטלש תגהנה
 תומשיטנאב ז"יע םחלהל "הג סידוהיל  .םהתלמ = םירצוגל תוגלכק<יקסע תחל
 הזרכה (א : אלא ,  תודחוימ .תוחנה םוש .םישרוד םירוהיה מ"העב ןיא תמאבו
 :ונומה לוטב (ב  ;רתסב הזוח:השעמ אלו תונלכק לש קפע לכ לע תיבמופ
 םיריבכה תונלכקה-יקסע תקולח (ג ; םימסרופמה  םירצונה םינלבקה לש ןילופ
 הפסאב . הברה \ םינמואל הרובע .איצמהל היהי רשפאש ידכ ,םינטק םיקלחל
 פישל וחיטבה .םחִמ. םירחא ,.תילארשיה .הלהקה .ןומלש תאמ הכ"ואב ופתתשה
 תונולתה יכ הול. בל \ םושל  יואר .  םירוהיה  מ"העב לש םחיתונולתל בל
 םש אל שיאו , תועמשנ ןה  תופוצר הנש םושלש הז ;.ןה תושרח אל הלאה
 הלהקה  ינינעב םיברעתמ םיימואלה  וליחההש רחאל ,התע קר , בל ןהולא
 . מ"העב לש םהיתושיררל ןזוא תוטהל םיאבגה ויה םיחרכומ

 הנורחאה תעב .לארשי תרות ירומ ברקב הסיפה
 הניוזב םידוהיל ס"התכב לארשי תרָוח ירומ ברקב המוצע הפיסת הררועתה

 רונויטש ,מ
 ורכעה = .תורה תא רחוי פונכהל ולדתשי יכ ,שרוד .אוה הכבש

 רופמ הז רומל רודפ) םיגונובה רפסה-יתבב = תידוהיה תדה תארוהל ימואלה
 הירוטסיההו  תירבעה ןושלה תארוה תולובג | תא .ובוחרי יכ , (תלהקה יריב
 תעפשה| י"פע הארקנ , לודג .םשור התשעש | ,תאזה האצרהה . תילארשיה
 ,'הלתקהל רשא ם'התבב הרשמ םיאשונה | לארשו"תרות ,ירומ

 +,נחבדלוג ,ל" ,י .איצומה ;םונאיוחה ,א ךרועה
 ךוגתהצ6תמ [. תת. [0ת65םקזמ. 67801005 4. טעה 08
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 . [/3 .תוערוט ריחמ (\ ע .המיתחה .תקבקתמ 0
 8 הרוש לכ 5 4 לבור ₪ \ .הנשל | היסולב

 רלוד 3 , הקיריסאב 5 | תש םלועה לע - :םיתעברא תקלוחמ ]

 / ירּומעה ראש לעו 2 "

 |? ירצמילרפ | = = .(ומויקל תוששה הנשה) |
 ליש 1 יי תולגגמכ

 ,'ק 30 הפירדאה יונש דעב קגרפ 3 ,*ארשי ןיראב |
 ו

 . 2 :הסירראה היחתה ןויער לש ואטגמ יל -- 'םלועה,
 0% ת6תמאומו ה ה" םיימואלה תושיררהו םינינקה לע ןיגמ--הלואגהו

 קראמ]] ,- הינמרגב
 ןארק 13 הירגנוא:הירשסואב

 ו שמשמו ויתובשומ תוצרא לכב ירבעה םעה לש תאהפהה. 0 :
 קגרפ 13 .תוצראה ראשבו

 1 .ועררושמו ונורפוס יבומ לכל עובק רודמ / ₪ % 5
 2 מ +2 (.'פוק 18 ןוילג .ריחמ) ו +2

 | לכ. תא" 'ללכשלו \ ביחחהל " םירמוא = ונא = ,ומויקל ששה  תנשל = "םלועַהְ, , .סנכנשכו
 לכל :יזכרמ = ןועובשל =  ותושעל : לרהשהלו םיאולמו :תופסוה וילע ףיפוהל  ,ןועובשה יקלח 2
 תועוצקמ לכ תא ופיקי 'םלועה,ב םיאבה םירימתה םיקרפה | , תוצהאה: "לכב | >ונמע  ינינע ב

 שגרתמהו 'השענה לכ לע רוא  וכפשי ' ,היחתה ץראבו תולגה תוצראב םיידוהיה םייחה 1
 ,תיזכרמ הדוקנ \ ונל תשמשמה ,תוארה תדוקנ התוא ךוהמ .לארשי .יפלכוא ךותב תושעהל 5

 ץרא - ,ונתנומא -- םעה .תיחת = .ונייח .תכשח | ךותב .ןוחטבו הנומאו הוקתו .הרוא תדוקנ ,
 יםלועה,ב  תתל לדתשנ ,וניניע .דגנל היחתה ןווער תויהבו , ךלנ ןרואלו ,ונכרד --- לארשי
 תיחתב =, וניררושמו = ונירפוס  יבוט לש = תוותונמואה = םהיתוריצי תא 1918 תנש ךשמב
 ונלש תיללכה היחתה לש בושח םרוגו לודג קלח םיאור ונא םייתונמא ןיכרע תריציבו תורפסה

) 

 ה |
 .- :"םלועה,ב םיאבה םידימתה םיקרפה

7 

 ו |

% 

 הנש

 :תורפסהו תונותעה ןמ (ח :]| .םידמועה .םינינעה לע ו הפצמה לע (א

 0 0 לכמ םיבתכמ (₪ \| .ןמוח 5 0 / ..[קרפה

 2 קרוטמו לארשי ץראמ םיבתכמ (י 4 .ערמ ירמאמ (ג

 תונויצב , ל"וחב , היפורב) תויעובש תופקשה (אי | ,תונויצה ינינע דיע םירמאמ (ר 2

 8 : - . [י"אבו // .[םיגומיליפו תומרד ,םיריש ,םירופס] הקיטסירטלב (ה

 1 . תויפרנוילביב תומישר (בי . תורפס ונינעב תוריקסו תרקב ירמאמ ( 5

 : 2 + תונמאבו .תורפסב (גי || השענה לכ לע :תוריקפ] תוריעבו  םירעב (1 %-

 1 = , תויתורפס תועידי (רי \|( . [ויתורייעו .לארשי רעב |

 0 והירגנואב .היצילגב .הינמרנב ,הילגנאב ,היקרוטב ,לארשי ץראב םיעובק םיטנדנופסרוק שי "םלועה,ל
 י ו

 2 .דועו | הירגלוב והילטיאב ,הקירימאב + הניטנגראב \ .הינימורב ו
 ל

 611ו₪ 0. 15, : הפירראה פ"ע .ןילרבב ."טלעוו עיד, תכרעמ י"'ע "ם לו ע ה, לע םותחל רשפא ל"וחב

 הלאה םימתוחה לכ * םהיתוצראל ."םלועה,, ינכוס ידי לעו 8611818010 8. 8. 0 6

 עבר .לכ תישארמ תלבקתמ המיתחה . תוקיודמה םהיתוסירדא תא :הנליוב תכרעמהל ב''ג עורוהל םישקבתמ

 \ . תלבקתמ הטיתחה ןיא םישרח השלשמ תוחפ ןמזל .רבוטקואו לוי ,לירפא ,ראונאי תלחתמ :.ונייה ,הנש

 :תופירדאה 5

 : הגהנהה ינינע לכל " 7%: תברעמה :ונונע לבל =

 רי תהווה א קהה 8 1 ה 0 זז 5" תל ג. 1 הפעההסמש, הממ / : :

 ' םההפמה, 11000000 0 \ < הת 1.

 116080110מ 1801,, ג):*  טש 11ם0 - ([800]1088), [1 110זזה 4. 0. ויט]המסו, \7 1180 1[( וג891884),
 .אוש0ש0ש00818] 9. ה 1 4 . - :

 1 הית .



 ל

, 

 הניבש .רחסמה-תירב תא רפהל ותלשממ

 , םונורחאה  תועובשהו םישדחה רע ולועלע  ךרדב .עינמו ' | =
 ושענש ,םינושה םירבדה לכ תא ומות>יפל ארוקו ,םויה םהב םייח ,םירשעה

  > , 9העולם  3% 2

 .הָפְצְמַה לע

 ,תיב ה 9

 וז רהא וז רבעש עופשב ףרגלטה -איבהש ,תועיריה

 . םוקמב ונְלבְה וילע .רשא ,"סויג,ה ותוא יכ :,וחיכוה :,ןוטגנישאוומ

 תואצות םג | ול" שיש ,אוה 'שממ :לש םויג = ,םיעובש ינפל הוה

 . תוצרא לש סרגנוקב ןירל הדמעה (ח"המל) .רבמצרב דייב :תוישעמ =
 רשא  ,רחפמההתירב תא רפהל---רצלוז .םאיליוו לש .ותעצה תירבה
 היסור הלשממש םושמ,1888 תנשב היסור = םע הקירמא  התרכ
 יחרזא ידיב םיאצמנ םהשכ ,םינקירמא םיטרופספב הדומ  הנוא

 היסורל םנכהל םיטרופספה ילעבל  תנתונ הניאו םידוהי הקירמא

 תואמ של ש-לש בורב הלבקתנ רצלוז לש ותעצה .. הב תבשלו
 תטלחהו :הצלוז העצה לש םיקומגה | םלואו .תחא ;דגנכ תועה
 תלשממל ןובלע םושמ וב היהש | ,הזכ ןונגפב וכרענ .סרגנוקה
 שובלל .אופיא היה = לולע -רחסמההתירב --ילגרל .-ךופכסהו  ,.היפוה
 םידקה ךכיפל , תוכלממה יתש ןיב רומג יטילופ ךוסכס לש הרוצ
 ;רמולכ ,ומצע תער לע רבר השעו טפאט תירבה"תוצרא אישנ
 טאניסה ..קיפסה ; םרטב דועו  ,סרגנוקה תטלחה  ךמס לע אל

 -תוצרא ריצ רבמצרב 4/17 םויב עידוה ,וז הלאשב ןורל ינקירמאה

 ןוצה תא ..ץוח ינינעל \ רשא יסורה רטסינימל גרוברטפב תירבה
 םיתניב . היסור ןיבו

 ,ונוטלש חכב אישנה השע רשא ,רבדה תא טאניפהו סרגנוקה ורשא

 . םישקה הטלחהה יקומנמ ענמהל יךכ
 לש :םהיתויכז .ללגב תוכלממ ןיב ןושארה ךוסכסה הז ןיא

 עוירפ - עוינ,ב הקגימאק | ר"דה איבמש ,תועיריה יפל = .םידוהי
 ןפואב הנגה .רשא ,הנושארה הכלממה הי קר וט התיה ."עססערפ
 ,1815 תנשב ,הנש האמ ינפל רוע םירוהיה היחרזא תויכז .לע .הזכ
 לעש -,תירב הירטסוא םע . היקרוט התרכ : ,.יאניווה סרננוקה .רחאלפ

 יחרזאל .לכב םיוש  הירטסואב .. םיבשווה .היקרוט יחרזא :ויה הי
 םידוהיה תא הערל .לידבהל .הירטסוא .תלשממ הרמא :הנהְו .הנירמה
 גחונ הירטסואב יידע .זא היה .אל ללכבש םושמ .היקרוט יחרזא
 ףכית  החימ \ ןוילעה רעשה לבא .םידוהיל עגונב תויכו"יויש ןיד
 ,תירבה יאנת לע- .רובעל .הירטסוא  הרמאש ,וז  הריבע .רגנכ

 ,חות

 ,בכ

 . שאר-תולק ותמ

 תויגומדק-ירקוחמ .רחא ..בשוי הנש האמ רובעב : ימצעל ינא = רויצמ =
 ותבאלמ לגרל טטחמו הריבה-ירעמ תחאב רשא | תולודגח תוקיתוילביבה תחאב
 , םימי בורמ  ומברפתנש :, םיכועמה םהיתונוילגב לעלעמו םיקיתע  םינותעב

 האמה :ינב , ונאש

 םינווחאה תועובשהו םישדחה ךשמפ אוה-ךורב-שודקה לש ומלועב ושחרתהו
 -רקוח לש  וינוע 'דגנל הרקמ יפ-לע ולגג ךרע-יברו םידבכנ םומו ןכא : הלאה
 םילודג  לבת.יקלח השלש | תחאו םירשעה האמב יחה ,םימתה תוינומרקה
 , המלענ  ףשפמ?די לש זמר יִפדלע וליאכ .,רחאכ  םואתפ 1ררועתנ םיריבכו
 ,השעמה היהי המ ,הוע תעד ילכמ ,ןכה .םלוכ  ודמעו הז .דגנב הז וממוקתהו |

 + הגירעהו המומעה הפיפתה רשפ המ ,דוע ןיבה ילבמו ,רחמ םויב .ושעי  רשא
 הדבב :הננע :וזיא- ,םלועב לפנ רבר הווא .המיגפ םברקב תושגרתמה ,הפומכה =
 < רשא = ,דוע .ןוש םדאו * ,םימשההעיקר - ינפילע הצברו ריהבה םויה םצעב התלע =

 רה : וש

 , םדאדינב ינימ םתוא ויח ןוידע"

 לע " רתול = חרכוה .,וימיב היצקאירח .לש  לורבה-ףורנא ,ךינרטמו
 רובעכ :היקרומ לש היתושיררל םיבמ/ל "םיימינפה הכלממה ינינע,

 יי" פע :;היצנרפ - תלשממ  השרד .,1885 תנשב | ,הנש םירשע
 ןתח .יב ;,הירציוש הלשממ  תאמ -,הימרכ ףלודא לש ותולרתשה
 הירציושבש | יפ-לע"ףא ,ץראח לכב רוגל. היצנרפ יחהזא- םידוהיל
 .םירציושה םירוהיה ליבשב ."בשימז פוחת, .ןיעמ וא עובק היה ןיוחע
 ירוהיהאלק ידיהי .ןיב הלידבמ = איתש ,הנעט = הורציוש - תלשממ
 הלוכי איה ןיאש  ,הנעטו ! חיצנרפ .תלשממ ;הריזחה .'קיח :יייפע,
 ..הלש היחרזאמ שיאל שיא" ןיב לידבמה ,הזכ קוחב תודוהל

 5ש- -ןמוחת .ךותמ .ואצי .אל .םיהומאה .םיכוסכפה ינש םלואו
 .הנעטה לע הבישה הינש הלשממו הנעט תחא הלשממ .,תולשממ
 םמצע םילתכה םתוא ךותבו םיכופכסה ורלונ םיטניבקה ילתכ ךותב
 ףותב אל  .היסורו הקירמא לש הז ךיסכס ןכ ןיאש המ  .ועלבנ
 תושר \ ךותב םא .יכ  ,ךופכסה רלונ הלשממה לש רודגה .הפפרק
 בקעי -- ,תעבותה איה הלשממה אל .םעה לש החותפה םיברה

 המצע .תער לע 'הלשממה העבת רשא העיבתהש ,הלנ 'רבכ .ףיש
 יכ -= ,"הבוח ידי תאצל, ידכ ,אמלעב  קוחש ןימ אלא התיה אל
 תלאש ליבשבש ,הנושארה םעפה איה וז .עבותה אוה םעח םא
 ,הבקנו שיא ףכב . וצענהב ,חיש לש קו ץוק לכ-ןח---,םורוהיִה
 ינוילימ םירהרהמ ,תובבל ינוילימ םיקפור---, ולוכ חישה .לע ריכזמ

 , םיטעו תויפ .יפלא םיחיסמ .הכו .תוחמ
 ,'ףצק .תמהוז תלחלחמ .,רוחשה להקה לש תויפה תויוזבו

 וניא אוה ,םולכ ןאכ :ןיא ינקירמאה םעה,  :ןאושו  המוה אוהו
 םה םמצע םידוהיה . דבלב םלוג קר ,רחויה לכל .,ןא .לשמ אלא
 התא םימעפ .,."םהל .ורמע םדי םצועו םחכ .,ריסה :תא .וחיתרהש
 --םימעפו ,להקה ותוא לש ותולכנ ,ותעשר ,ותוסגל אלפתמ
 ןנשמו הזה ההקהו = סגה להקה  רמוע המל יכו :.:ותושפט  ,יתוהקל
 +"תכ ל םידוהיכ .ןיא, :תחא . הזרפ \ םירחאלו = ומצעל .ףרה :ילב
 אוה יכו--.ופורגאב ,וחכב אלא .וחכ-ןיאש ,הוה להקה-,אוח יכו
 ול  תושעלו ופררל | ,ותא .וחכש. .ימב :לולול ןיא יכ .,עהוי וניא
 לעַו םדא לע המכסה אובב | יכ ,עדוי .אוה ןיא אמש וא ?הער
 תקזחמו חכ 1% .הפיסומ - המצע המכסה התוא  ,וחכ בר יכ ,יוג
 ברב ונב טנוסו הזה "הפי,ה להקה דמוע המלו .%המחלמק וירי תא
 + הערה ןמ לצנהל ידכ ,ונחכ לכ תא :ונחנא םירגוח יכ לע ותמכה

 לכ הנהו .תאוה הרבכה הננעה לש הפופ היהי המו םלועב לפנ חמ ערי
 םיבתוב םיטעה לכו ,ההובג תורברמ-תונושלה לכו ,הבר תויזויריס םיאלמ םינפה
 םישחל הנהו . תורוצגו תולודגל םיאבנמ םיתעה-יערוי לכו שאר-דבוכ ףותמ
 הנהו ,התרבחל תחא ץרא-תרבכ ןיב םינטקו םילודג םיכוסבס הגהו ,תוזימרו
 לכו ריואב םיאשנ תורבהו תולוק הנהו ,התרבחל תחא הנפמ תוחלשנ תוארתה
 , היהת הדבכ העש אובל הבורקה העשה יכ ,תאז ןיא -- תושגרתמ תוחורה
 ! רבכדהז התיה אל הומב רשא ,ךרע:תברו ןינע האלמ העש

 המוצע הנוכ ךותמ ולוב ה ,תויגומדקה-הקוח לש ןיניעו- -םואתפו
 תחא העידיב דחא עגה תולקתנ , תאוה ל הבושחה הפוקתה ךלהמב
 תועידיה ראש ףותכ הופינכה םיקיתעה םינותעהש ,  הנבומייתלבז הנושמ
 הכלמג ,הקירמא המשש  ,תחרנו :הקזחר חנידמ וזיא = . ןינעה-תוברו  תוריבכה
 העימשהו חברה הנוכתה לב ךותל המצע תא םואתפ .הקחדו םהה םידבכנה םימיב
 לש םנובלע תא -- םיעבותה ראש ךותב העבתו םינושמ .טירבד ינימ םואתפ
 . םודוה* םמשש , םדאהינב ינימ

 ,ןחצמ הא טמקמ תחאו םירשעה האמה ןב -- ? םירוהי

 םהה םיאלפנה םימיב יכ ,רבדה הארג = . ןכ םנמא -, תוחכשנ רובול ץמאתמה
 םיכועמה תונוילגה לע  םג + םודוה\ .םמשש

 םימעפל שגפת רשא שי * ,.וינפל םיחנוטה ,םוקיתעה םינותעה לש םימכרוכמהו
 ;"םירוהי , הלמה םג אובת "םינעוצ , הלמה ירחא רשא שי .תאזה הרזומה הלמה
 ל םדיתלילע :וזיא  ילגרל םג םיקיתעה םינותעב הזה.םשה רכוי רשא שי
 " .םירואנהו םינמחרה הפורוא-ינב רשא ,תונטק תוערפ זיא .ילגרלו .הילביב וויא

 םדאב



 ולבחי םה יכ ,ץראו ץרא לכבש םימשיטנאה םיבשוח אמש וא
 ,ונידעצ = תא  רצהל  .ונל קיעהל .תולובחת רתסבו יולגב םוי םוי

 ,וניפמ ונמחל תא לוזגל = ,םיתפרו - םילול  ךותב .ונתוא אולכל

 םישלו ונדובכ תא ללחל = ,תעדהו הרותה ןמ ונינב תא קיחרהל
 ונתמוק תא ףוכג ,ונישארב םהל הנענ ונחנאו--שודל רפעכ ונתוא

 יחימ תולפשהו תודכעה | לוע * הא ןוצרבו הבהאב לבקנו סהינפב
 חרוטב םהל םימודה לכו ןיפילוטסו בוכישנמ ,ץיבקשירופו .בוקרמ
 תמאב ירה ,להקה ותוא לש ותוקת איה תאו םא + ברעמב וא
 .תו-שו תוהק וב שי תולכנו תועשר ,תוסג וב שישמ רתוי

 ,רז האצמהב :םימוחנת  אוצמל םג לוכי ההקו םג .להק קרו

 ערגי אל םוקמ םושב  יכ  ,עבותו דמועה ,ינקירמאה םעה לכש

 םלוג ,לשמ אלא וניא הזה םעה לכ יכ -=  ,ויחרזא  תויכומ םולכ
 ךשמב :ירמג5 ונידי ולשרתנ אל  ןיירע תמאב םא .םידוהיה ידיב

 ==:,םלועב \ םידוהי-חכ שי ןיידע תמאְב םא = ,ונתולנ תוגש יפלא
 יאדו -- ,םלועב הז חכל .ונשי יכ ,המילש הנומאב םינימאמ ונאו
 ינאש העשב יולג יריל"אב ונחכ םא  ,ללכ וב םישייבתמ ונא ןוא
 ונא םימה בלב לבא = .הז .יולנל  םיחמש = ונא יאדו = ;ול םיכירצ

 ילגרל םיקפוד וליחתה תובבל ינוילימש = ,תוכוה התוא יכ ,םידומ
 לש ותוכז ,הב םירהרהמ וליחתה תוחמ  ינוילימו .םידוהיה .תלאש
 , איה  הקירמא םע

 , ה טירשוספ תוחא

 תא ןוטלשה : הרשה אלש דע :  תרפסמ "תמסרופמ .תמא,
 היפורב היוצמ ::תירובצ .תומשיטנא. התיה אל רובצה לע ותומשיטנא
 םהירבחנ . בויטנגוא ,.בוצסונוךיבופ .,ןוטלשה ילודג וליחתהשמ .. ללכ
 האנשה תא = ,ךליאו .הרבעש האמל .םינומשה | תונשמ . ,םיערוז

 תכלוה איה .זאמו = .,ץראב .תירובצ .תימשיטנא :הרלונ .,תובבלב

 -- :םהירבחו .םייטנגיא ,  ביצסונוריבופ = ..תחצנמו תכלוה ,תרבוגו

 ,תיפורה .תומשיטנאה תובא םה הלא >

 רתוי"אל הטושפה תמאה ןמ וז "תמסרופמ  תמא, בשי ,ןבומכ
 היה יפורח רובצה  ;תורחא = "תומסרופמ תויתמא, הברהב רשאמ
 תא אנוש יסורה רובצה -- .תוטושפ םילמב -וא ,דימת ימשיטנא

 רובצ לש -- וירפופ =- וילחנמו :וישארו .תורוד ירוד הז םירוהוה

 ינשה :ררנסכלא לש המרופירה ימי םדוק םא ,ונהימת . וחוכוי הז

 ,העפשה-ילעבו. םילודג .םירפיס השלשהםינש: וליפא היסורב .ואצמנ

 .תוחפה-לכל ,םהל :וזב אלש וא םידוהיה תא ואנש אל  רשא

 יברעמה, וליפאו . רתוי רוע == לוגוג , םידוהיה = תא אנש :ןיקשופ

 רחאלו  ."די'ו,ה/ לע םשוגמו :הנוגמ רתסלפ .בתכ ,'בוינגרוט ,"לודגה

 ,תיסורה  תורפסה : לש הנואגו התואג ,  יקסבייוטסוד + המרופירה

 תומשיטנאה .תאמוטלו ארפ:תאנשל ףיטה .,"השודקהו הבהאה איבנ.

 רָךלהו רוהרה ולכ היהש : ,בוח'צו .  בוצסונודיבופמ .תוחפ אל  יארו

 רשא = ;ומצע .ןורובוסמ  תוחפ אל ילוא םידוהיה תא .אנש :,שפנ
 בויבולוס ,רימירלוו ןיררצשש  ,המורמכ .עבק תריד ול עבק ונותעב
 המכ ',תמאב םבל לכב ושח רשא ,םילודנה ןיבמ  :םידוחיה "ויה
 .םהירבחב קבר רשא ,םהכה אוה בעתנו רוחש

 : תיחובצה תומשיטנאה היפורב .רימת התיה הקומע המכרע

 םיכוראה וייח ימי: לכ רשא ,אלפנה שיאה הז  :,יוטסלוט - היכומ
 ילא אבשכ ., תמאה .לע :הארוהו תמא תשקב לש :תחא תזורחמ- ויה
 :יבלב ררועתמ.דימ ==:,ויבתכממ דחאב :יומפלוט .הרוה ==  ,ידוהי
 ינאש אלא | ,םיענ:אל- שגר .יתערמ אלש
 שנח, ותואמ .תירובצה "תומשיטנאה לע :הלודג \ תודע :ונל שו :יכו
 וב רשא : ;שיאה ותוא בלב זי לאמ 'ררועתמ : היהש .,םיענהאל
 היסורב-התיה .הב חר  המכ:דעו 4 ולוכ- רובצה : םלגתנו  הלגתנ
 תישאר ב דוע ."םמוחה-לעב,. ןירבוס חיכו ,:תירובצה תומשיטנאה
 -לדג ומטח  הזל ול ריגה "רבכ הרבעש האמל: םינומשה תונש
 םק אלש טעמכו ::,איה תרבוע :הרוחס :תומשיטנאה "יכ '/החרהה
 ,"אימערוו :,וואנ,כ חילצה רשא : ,ןותע:: היסורב דוע

 5ש תומשיטנאה- תא קר :תעדויה ;"תמטרופמה .תמאה , התוא
 :הרקיעב :הרסוימ  ,רובצה 'לש תומשיטנאה תא תעדוי הניאו ןומלשה

 היסורב היה אל .תוטעומ םינש ינפל דע | :"העימשה | תועמ, לע
 ךכופל = . הפ"רוגס היה .ריבצה .ןוטלשה לש ולוק אלא ללכב עמשנ
 < לבא ,ןוטלשה לש וז אלא תע מ שנ התיה אל .תומשוטנא יבגל םג
 הקומע .תירובצ תומשיטנא :םג תדמועו תמויק התיה תו איצ שב
 ,םירפוסה .לש םהיפמ : , הבחרו
 / ,וז םג :תמאב תעמשנ התיה

 רובצהו .שארב  דעוצה :אוה :ןוטלשהש ,רמואה לכ ,ללכבו
8 == = 0% - == 

 -תבהא בורמו הלמח :בורמו הרוא בורמ הוה םשה יאשונב םימעפל םישוע ויה
 ובשחנ אל םידוהיה םתוא יכ ,הארנ הלאה םירבדה לכ ךותמ םלואו .  תוירבה
 -ינב ואצמג םאו . ןהב לפטל בושיה ןמ םדאל יארכש  ,תויח תוירבל ללב זא
 םימעפל ולפט רשא | ,בלה-יבוטו םירואנה םייאפוריאה ברקב םהה םימיב םדא
 ,הבורמ קונפו הלטב ךותמ אלא תאז תא ושע אל ירה ,וללה טילדחה םירוהיב
 תוחידבו הלאכ \ םיעושעש:תוזחמ רשא תע ,  הנמש הרועפ ירחא םבל בוטב
 לוכעה חפ תא .חאלמה ונטכב םורהועמו טוא לש :ותעד םיביחרמ הלאב תולק
 הפוריא-ינב זחקל .םאו .םירהצ לש הגיש ,הקותמו הפי הניש וילע ו
 םתושעל ידפ אלא  םתוא וחקל אל ירה ,םהידיב .וללה םידוהיה תא םיטעפל
 םיחוד  טרופס-יבכוחו םיאירב םישנאש ,  "ליב. ןיעמ , םהידיב קחשמ-רודכ
 ןותבש ימיב .ןומהה רומעי .ןעמל חול :הז .ריואב .ותוא םיקרווו םהילגרב .ותוא
 ייאל וללח םירוהיה ויה .הלקנו לק  רמוח ןימ ., . עיריו .להציו הזחמב  טוביו
 , תוקצומה תויצידארטהו - סומינח ילעב , םידבוכמה .םדאהייגבו = , הלוב .הפור

 תרטועה ,הבאלמה .תא םהיריב - םישועו .שאר:דבוכ ךותט רובצה םע םיקפועה
 ועיבח ךב--"! ובאתסיש רע .וערי, . םהילע .ופיעה אל ןיע םג ,םלוע לש ומורב
 ,הרז הירב לכל :בועת-ישגרו וב םיקיפמה ולא לש םיממודהו םועבשה םהינפ
 ,םינושמה םיקנאיה  םתוא .םואתפ ואב  הנהו . םתומדכו םמלצב התשענ אלש
 תיזויריס העש ,הלודג העש םהל ורחבו ,תחדנו הקוחר הקירמא וזיאב .םיבשויה
 םיגזאה לכו  תופוקו םינועה לכו םירועפ- חויפה לכ רשא  תע  ,תואצות-תברו
 הלהקמה ךותל הצרפ העשב הכו" ,ףקות לכב םיקפוד תובכלה לכו תויוטג

 ו הארתה ןימ תוארתהה ראשל הפתשו .םינושמ  םירבד ינימ- העימשהו :

 רובכ ללגב הארתה -- ,הלת לע הפוריא רומע .םוימ ןווא העמש אל רשא
 ןוצל קר יכ .תאו ןיא | םיצל השעמ אלא הז :ןיא ירה . . , ללוחמה םירוהיה
 : הנפ וזיאב םיקחורמ םיבשויה , תערהיילקו םיזיזפה םיקנאיה םתוא םהל ורמח

 ,םהושאר לע תככוס הקיתע  הרוטלוק םוש ןיאו ,הקירמא המשש  ,תחדנו הקוחר
 ,סהינפל הקצומ היצידארט םוש :ןיאו
 2. טתלש

 "ןעבטמ אוה ןותמ םראש ,תחאו םירשעה האמה לש תוינומרקח-רקוחו
 ;איצויו ומוקממ ץופקיו רוע  קפאתי אל אוה ףא ,שגרתהל חונ וניאו בשוימו
 - םינושמח םירבדה תא תרפועאטעב וב םושריו ,ול רשא תומושרה:רפס תא וסיכש

 . ךו תם : תוריאמו תולורג .תויתואב ,הלעמלמ הָו קרפל גיצי םשו .,ןורבול הלאה
 5% .שאר-תולק

1 % 

 מ עמ תנוש .תא)ה .הגומתהש קרו  ,ימצעל הנומת רווצמ יגא בושו
 / חיגנ) < תוולשהו .תונטקה תוצראה תחאב  בשוי. הנש האמ רוכעכ : הנושארה
 ןויבראהב טטחמו יהוהי םכח (לארשי-ץרא היהת תאזה הולשהו הנמקה ץראה .יכ
 .ו בעמתג םהיתונוילגש ,םיקיתע םיגותע ןומה וב .אצומו תימואלה הקיתוילכיבח לש
 בשוי אותו ,בר .ןויעב .םתוא  רקותו םהב ארוק .אוהו - , םימי .בורמ .ומכהכתנו
 "7 .תועובשהו םישרחה לש קרפה .אוה .אלה --םימיהיירבדב .קרפ ומעל בותכל ךב"רחא

 | < .,ףכית וקיתשמו  ועינכמ

 : ;תצקמּב .רובדה רתוה :םהל .רשא

 < . ראלודה דבלמ ,םהיניעב שודק רבד לכ ןיאו



 ,ןיפילוטס .ירבדב שי =

 . םהב | ןימאהל <>

 ,הואנ,ה

 ,ןה---חור"יריבכ ,םיההוב םי שיא .העוט אלא וניא ,וירחא .ררגנ
 םתכלכו..םהל םידחוימ :םינפו םהל רחוומ :חכ .םירחבנה \ בידיחיה
 ג. ,םהלש -ולוכ .איהש :" ,ברה :.םחכב .םהי רח א = םיבשומ: 'םה
 ןמז לכבו םוקמ: לב ןוטלשה ינפ: = אל. ןוטלש לָבא ..רובצה א

 :רובצה לש: ,רוהה לש.וחכ אלא ןוטלשה לש וחכ .ןיאו ,רודה ינפכ
 ; רוכצה לש ו בל ב == המ םיעדוי .ונא ןיטלשה לש ולו ק יפלע
 ,רובצה לש וביט המ -- ןוטלשה לש וישעמ יפ לע.

 ושע רשא ,ןוגהה השעמה לע :ונחנא םיחמש ןכ-יפדלע-ףאו

 -תלילע .רגנ-האחמ ומסרפ .יכ ,הינקסעו היסור ירפוסמ םיבר .התע

 םימחמ נא :ןיא . .םינורחאה םימיב : םירוחשה :ושרחו ורזחש ,םדה
 תולבקתמ ,הלעמלמ -םוי .םוי ונילע םירזוגש ,תורזגה לכ .ונמצע- תא =

 תמאה ןמ. הברה = . תומשיטנא גופס יסוהה .רובצה :. תחתמ ןוצרב
 וניא .םעהש  ,ייאימערוו ,וואנ,ה לש .הרפוס

 הצור אוהש ומכ :םידוהיה ל םילילעמש , תולילעהב ךכזלכ ןומאמ
 - דיחכת אל האחמה ההוא יכ . ,ןבומ אליממו

 .ןימאהל ן ו'צ רה .תא :ריחכת הזמ תוחפ דועו ,הנומאה תא תובבלה = =
 הברה תונומט':ןיידע .םמצע  םיחומה -ןמ הברה בלבש ,ונל .ירב
 תונומט םילחנה יא  ולואו = ,ונולא  .השובכ " האנש לש םולחג
 ירומעמ :רחא :;הקנליפ  םג: .ןה >,.יולגב תושחול ןה אלא = ,ללב =

 הדעה דוער :,הארנכ ,םלואו : האחמה לע םתח :,"אימערוו
 רוע .ולכי אל :םעפהש  .הארנ ..בלב .הרימט המינ וזיא .תמאב  םעפה
 שחל רשא שחלה תא םבלב .קיתשהל .םיסורה םינקסעהו םירפופה
 םהיתובאו .םה ואטח" רשא | אטחה ידמ רתוי אוה לודג :יכ  ,םהל *

 םשור :האחמה התשע ירה ,םיעומ ונא ןיא םאו <, וניתובאלו ונל .
 ונל ' ןוא םנמא . . םירבהה ורמאנ וילא רשא ,רובצה לע םג תכונל ב

 הצבה :::'טעמכ 'קהבומ ןמיס ונל שי לבא ,ךכל. תושרופמ תוואר =
 העוערוג 2 םירוחשה לכ םיצבוה הב .רשא  ,הכוכרה
 : . הרמה לע רתוי .רדונתתו

 שי: + האחמה .ןמ -רתויב החונ התער  ..ןיא .ונלש. תונותעה
 אל-תוחמל :םיכירצ = ויה. םיחומתש = ,םינעוטה ונלש .םירפוסה ןמ

 ;פצראב. וז תצלפמ םילֶדנמה  ,.שפנה-ילפשו םרה"תצלפמ  דגנ קר =
 תולכגהה לכ דגג  ,סוי םוי ונל השענה - לועה לכ דגנ ללָכב אלא

 ןיעל השענה ונטפשמ לג רגנ ,רקובו ברע  ונילע םיריטממש = =
 הקרצ םא :,ונקפופמ :.'ונמחלב .םיתיחשמ רשא ץעה דגנ ,שמשה

 ,םירשעה האמה ינב , ונא רשא , םינורחאה ..םויה םהב .םייח
 : אובל ריתעל ומעל ירורוה . ןקירותסוהה

 אל רשא - ,הפוריאב .םיכשויה וניחאל- םיעה םימי ועיגה איהה תעב -- ו
 תולילעה  וברתנו םיבושחה תובלב הכשחה הלֶרג הומ רבעמ .עורל םהומכ ויה

 בותכי :ךכו <

 ; יניסדרה לע . ודטע ויתובא ילגר רשא = ,שיא לכל םנח-תאנש הרבגו תולפתה - =
 0 םיכתנה ,םילוזלזהו תופרחה לכ תא אושנ וניחא דוע ולכי אל הזמ רבעמו

 , קוצטהו רוצמה ךותב דומע דוע ולכי אלו ,םוי:םוי הטח-תרעסב םהישאה =
 התפרו םהיִדי ולואו ,המדאה לעמ 'םתולכ ןעמל םהיפהור םהל תש רשא

 םישנא זא ןאצמנ רשא שיו .םהמ הוקת 'לב הדבאו םבבלכ םהיתובא:תנומא
 ל א .בועת-ישגרו האנש שוחל - וליחתה האלתו הער רצועמ רשא .,וניחא ברק |

 ךוש רע ,ףבילב ופרָו ופיע םהמ םיבר רשא שינ ,םר שב %או םמצע
 םיאור-ןואב םיבנגתמ וליחתה זאו , םהמ םדא-תואג | הלטונו םבוקב םבל
 לע ןא האבו ...החורה םוקמל םורבועו .םהוחא ןכשממ דחא-דחא םוטלטנו <

 , םתובלב םירשיה ,ונמע יבוט לע זא ץברו ,הרותב הבותכה ,הלאה לכ  וניחא
 . םהופאב המישנה תא רצקמו אבדמו דבכ שואי

 וטיבהו קוחרמ זא ודמע ,םירסחה-ילמוגו םינמחרה ,םירואנה חפוריא"-יגבו
 =יריבא םישרפה רי יאצוי ,םירואנה הפוריא-ינכ .  וילא בל  ומש אלו  הזחמב
 וניכסח רבב .,קדחו הפיה סומינה ירמולמו . תוקיתעה  תויצידארמה יכינח  ,בלה
 וטילחה :רבכו ,םינש יפלא הז םהינועל : תינשגו = תכלוהה ,  תאזה הנומתה לא

 ,'גתונ ןגהנמב םלוע יב ,עבטה יקוחמ הו אוה ' קוח .יכ ,םשפנב תחא < םעפ --
 םיכוסכפ ימו .םחה םימיהו ,הלא הפוהיא-ינב וא 7 הרוטלוקייסומעו שארפידפב -

6% 

 תורימעמו תורזוח תובאופמ .םירישכ
 ונא םג .ונבל ךלו

 ,תוסגהש העשב .ללוחמה .ינריבכ ןובלעמ .ץוח רבה  עובתל ונמצעב
 -וא .;ךמר .לע .תרמועו :ךתמועל .רפעב תרפעמ  ,הלודנל  התלעש

 ,וז הנעט
 תא .ונינּוע .ינפל

 ,ץגה :והואב ןה
 אל = ,הרוראה = םרה-תצלפמ

 םיענה םליעב שי ןה .ךיפמ םילזוגש םחלה הא זא :רוכזל ךל רשפא
 תא םיחיכשמה ,שפנה ךודבר לשו- שפנה  תוממוהתה לש. םירחוומ
 הכורעה .,האחמה .התוא .ינתאמ .שיא .בתכ . ילָמְלא- .ירמנל. ןובעהה
 תולבגהה לע הב רמוע היָה אל .יאדו .זא .יכ ,יסורה  רובצה ,לא
 הלבנה < ,תוסגה . .רקשה לע קר הב רמוע היִה אלא ...,תונושה
 אוהש ,הקנלורוק תאמ -תרחא .שוררנ  .אופיא קמל .םדההתלילעבש
 4 : + הרומאה .האחמה תא בתכ

 דגנכ הינקסעו .היסוה ירפוס = ומסרפש ,וז .האחמ :ןיא. וארו
 םח ואטח רשא - ,אטחה = תמועל תחא ..הפט .אלא | ,םדהדתצלפמ
 ' הדער םנמא םעפהש ,,ונל .הארנ םלואו .וניתובאלו .ונל .םהיתובאו
 תאוה הריערה אצת .אל..י ל.\ א ו. ,הרומט -המונ וזיא תמאב םבלב
 םישוע ונאש .בוטה  ליבשב .םרא;ינבל .. ברקתמ .ונבל ןה  .הלטבל
 , םהל .םישוע ונאש ערה. לובשב  םהמ קחרתמ .אוהש .םשכ ,םהל

 , ימה וס חו

 ,ןולקו ארפ תריבע התוא לש הרכז בלב ססות ןיידע רשפא
 וליפאו ירבע הרומ ונבל "אוה שקכמש ,םיברב יידוהי זירכה יכ

 תא הארי אלש ידכ ,ץראל ויניע רירומ הב רכזנה לכו ,רמושמ
 הרכו חמנ רבכש ,רשפאו .ויחא ןולק העשב ,ונולק תעשב ומצע
 5כ תא וננורכוב רומשל רמאנ .םא ןה ::ירמגל הריבע ההוא לש

 ,:חומו .בֶל- וקיפסי אל  ,ונמצעל  םיאטוח  ונא .רשא וניאטח

 םירבדה > תא  החונמב = לבקל לוכי- אל שיאה .ותוא םלואו -
 אב אוהו ,השע רשאי השעמה לעו רילע :ונינותע לבב ורמאנש
 ?וירבד תא םיארוק .ונא \ ; ומצע לע .תוכז -רמלמו (5% רמונ" "ןמזה,ב)
 ..הנושמ הבשחמ :תרקנמ הליחתמ :ונחמבו  ,םתוא םיארוקו  םירזוח
 תדמוע = המוקמפ איה" לבא" ,חקיתשהל ,השרגל .םירמוא | ונא
 רבע .רשא | ,הז .ירוהיןה1 לארשי יהלא לא: .. תהקנמו ,תרקנמו
 טימה השא  ,ןפיא םושב הרפכ.הל ןיאש  ,וזכ הסג .הריבע ּוניניעל
 םידומלה לע :,ירפעה :הרומה לע = ,ונל רקיה. לכ לע .הפקחו ןולק

 לבתיוקלח יגשב חנומה  ,.השוריה.לבס רבדב . וריבחל .םדא :ןיב - םורבדו-ןידו
 ...?הוכ רשא .,םילקבש לק .רברל ובל תא .םושי ימו--ןיכפוה הל ןיאש ןבאב

 בשווה  ,אלפנו ריעצ  רחא .םע  םנאתפ .אצו .םהה םיערה םימיב .הגהו
 :ינב לש שארהידבוב  ךותל  דחא. םוי ץרפו ,האלפנהו .הריעצה .הקירמא תנודמב
 םיאלפנ םירבד הבר. שאר-תולק. ךותמ עימשהו הרוטלוקה.יפיעו םידבכה .הפוריא
 : ...םדא ,םיאורק םידוהיה יכ :ראמ

 דיננע :תא ערקו קרבה .םואתפ קירבי רשאב ,  הלאה \ םירבדה יהו
 : , . | . םידבכה  הכשחה

 תאמב וגיחא בצמ ףכדרחא בטוח .םא  ,הזב הפ - םיעגונ - ונחנא יאו
 ןויצ  בוצחל םיבייח- ,תחאו םירשעה האמה :ינב = ,.ונחנא - - ערוה .םאו -םירשעה
 הזירכהו .הדמע- רשא :,הנושארה התיה איה יב ,האלפנהו הריעצה הנידמה התואל
 התורועצ:רשא ; םלועב הדיתיה התוה איה ; ונל טרא-דובכ הנתנו םלועב :ונילע
 התואב :םימתה .רליה זתואכ התוה איה ןרשויה תרפה ידול .הואיבה השאר-תולקו
 להקה לכ :ינזאב = םֶר :לוקב :אורקל שוב אל רשא = ,ןסרדנא .לש 'הפיה :הדגאה
 "!אוה .םורע ךלמה אלה לבא, < סמונמהו  רוהזה

 הדגאכ .שארההתלקו חריעצה . הגירמה התשע רשא  ,הוה  השעמה גו
 :'רנינב-ינבל1 -ונינבל. רפסנ תאוה הדגאה תא . זנל .היהת

 ו

| 

| 



₪ / \ = 

 < םלועה <

 . ַא

 הז ןה <= ,ירבעה .ךונהה לע  ,תירבעה הפשה לע  ,םיירבעה
 הלונה ןמ לודג 'קלחל .",תובברל המנוד | ,לשמ אלא :וניא שיאה
 /הלוכ

 תספות הניא ,ולוכ ירכה 'תא  ,הבורמה תא תספות ןיעהשכ
 תספות איח ירה ,המנודה תא ,ץמוקה תא תספות איהשכ ., םולכ
 + וארו .אופיא .וטיבה , ירכבש המ תעדויו לכה תא

 תצקמב פ"הכל ירבע ךונח ונב תא ךנחל שקב שיאה ותוא

 חתכוש" ,ריעב  אוה "רד יכ ",לוכי "אלו ירבע \ הרומ ול רימעהלו
 ,היצילופה .תובבר ינמ דחא ירוחיל קר רתומ הריואו הרתי השודקל
 רודל :ידוהי הרומ םושל הנתנ אל  ,השודקה תרימש לע .הנוממה
 חגרדמה ןמ רחוס תאמ - האשרה ול התיה םא וליפאו  ,וז ריעב
 ?המנודו למס אלא הניא המצע היצילופה םג םאה ,םלואו הנושארה
 וניתונבו = ונינבש ,הזב המשא תיפורה " היצילופה קר תמאב יכו

 + ינתרות תא אלו ונתפש תא אל םיעדוי :םניאו :ירבע .ךונח םירפח
 היצילופל  תושר םש הנתינ אל ןיידעש | ,הסידואבו הנליווב יכו
 היצילופ ןחב ןיאש = ,ןודנולבו ןילרבבו ,לארשימ םדא 'לכ שרגל
 + וניתונבו ונינב ליבשב םירבע םירומ שי םש כו -- ,ללכ .תיסור
 יכו % תעדו הרות וניתונבו ונינב .םידמול םהיפמ םאה ,םנשי םאו
 ירבעה הרימה תא וניתבמ תשרגמ הלוכ הביבטה אלו היצילופה קר
 + ירבעה חורה תאו תירכעה הפשה תא ,תירבעה הרותה תאו

 הל ןיא יאדוש  ,הסגה .הריבעח רבע רשא ,שיאה .יתוא לע
 ויתועמה תא האר, .יכ" ",היאזמ רמ הבקסוממ :ברה דיעמ  ,הרפב
 םיוכעה . ןיבל  הבשנ וריחי ונב יכ ,ורכוב = ויתוקנא = תא עמשו
 ּולע .םלועבש :תואצמהה" לכו .תולובחתה לכו ,תירבע עדוי ונניאו
 רמע "יכ ,"םירזימ םירבד  וטע  טלפ וסעכו :וחיש בורמו | ,והתב
 ,הניינעו < ונירישע ,רנלוכ ונחנאו =, ינבל דמושמ \הרומ שקבו
 םירפומ :ונא :ןיא םאה' ,וניימיאל םגו ינילליבתמ: = ,ונינטקו רנילודג
 םשארב םירמוע | םירמושמש = -,רפפחיתבל וניתונב תאו ונינב תא
 לש תודע- פ'הכל .ריעמ שיאה  ותוא 3 םירומ רותב םהב םישמשמו
 רמושמה : הרומה לע חיגשהל, ונוצר היה 'יכ = ,ומצע לע תוטש
 קפסו ןוצר רוחרה .וליפא ונל שי "םאה ,ונחנאו <. "ותגהנהב 'קודבלו
 םיחלוש  ונא 'םהירפס:יתבל רשא  :,םירמושמה . לע חינשהל תלוכי
 תולובחת .שקב > ,רעטצה = ,פיהכל הכב שיאה :ותוא +ונידלי תא
 התלע אלש :אלא ,ידוהי הרומ" ונבל רימעהל ידכ .,תואצמה איצמהו
 ונינבש לע ונא םג  םירעטצמו םיכוב  םאה ,ונלוכ : ונחנאו = ,ודיב
 שקבנ אל םאה "+ םכנחלו םדמלל | םירז יריב .םינותנ | וניתונבו
 תואצמה .ינימ לכ ונמצעב .איצמנ אלו תולובחת ינימ לכ ונמצעב
 או םידוהי לש רפסדיתבכ ונידלי וכנחתי א 5 ש ידכ ,םלועבש
 -יתבב אקורד וכנחתיש "אלא  ,םירוהי .טירומ יפמ הרות" ורמלי
 ?םידוהי"אל םירומ יפמ א ק ו ד הרות ודמליו םידּוהידאל לש רפס
 םירמושמ 'תשקב .לע ןירכמו .אוח םג םדא שיא ותיאש ליבשב ינו

 :יתבל 'םירסומ = ונא ונירלי = תאו "םומנדילעב, וננה ונחנאו םיברב
 == ,תמדוק הזרכה ולב םירומג םירצונ לשי םידמושמ לש רפס
 התוסג תלטינ ךכ ליבשב וא הריבע ונתריבע ןיא .ךכ ליבשב ינו
 +? הנמיה

 -יאו ,אוה קודא ימואל, שיא ותואל ול שי "הפי, תולצנתה
 אוב; <- .תרחא ךרד ןיאשכו ,  תירבע ונב רומלי אלש ול רשפא
 לכוי לבל רמושמל | ביבסמ- השעי רדגו: גייסו :. רמליו  דמושמה
 םוי- םוי יכ ,המצע הדבוע .התואו .ודימלת לע הערל ץיפשהל
 האצמ אלו המלוע ןובשח הא החשעש  ,הלפש :הירב יתיבל סנכת
 ינינעב קו פעל + "ירוהי תו יהמ לוד חל. אלא בומ המצעל
 ,ןובקרה תא יתערמ אלש ךרה דליה  גופסי םוי םוי יכ ,תודחי

 איהשכ וז הרבוע =-- ;הלפשה הירבה .התוא .ךותמ חרכהב :אצויה
 הרוקנ,ה םנמא 'אוה תאוו = + בל הילא םשוי יכ ,איה המ המצעְל

 ל . 4

 םימישמה  ;לארשימ םישנא הכרהההברה םידמוע הילעש ,"התמה
 םיקטוע . וזוזו אל .הנממו = ,"םיקורא .םיימואל, םה  םג םמצע תא
 ,תידוה יה תורפסל ענונב "תיקבד, םיאלמ ,תודהיה ינינעב םה
 -=- וצרתשכל ,תירב ע ה תורפסל "הכח, םיאלמ ,"םעה  תפש,ל

 רשא לככ =- .לכה ..קישב אקודו תירבע רברל וליפא םיגהונ .םה
 המצע העש התואב לבא * .יתקוהאה = תוימואל,ה םהילע הוצ ת'
 היוהה הרסה םכלבו | ,הנממ םוקוחר | ,תורהיה ןמ םה םיעורק
 אב: וניא .הילעש  ,העובק הרדנה הל ןיאש ,הטושפה | תידוהיה

 " םויקל םיכירצ םהשכ = ,וללה . ,תויצולוזרו  תוטלחה ךותמ יווצה

 : ורמאיו םמצעל  וריתיש רשפאו .רשפא = ,תוימואלה "תוצמ, תא

 ,אל ללכבש ,םתאצמו רבדב וקדקדת םאו :דמליו דמושמה אובי

 ונילובג ךותמ אצּומ רמושמה ןיא  ונימיב יכ ,ןוע ותואמ וללה ּוקנ

 . וג לוע. ללחב רמועו םונכ .ראשנ ונממ אצויה 'ןובקרהו

 םע םימימח היהנ  תאודלכב :,רברה ונילע רבכיש יפ-לע"ףא

 ונתוא .המולכה הסגה :ותריכע- רשא ,שיאה ותוא : הדונו  ונשפנ

 .הלוכ הלוגה .ןמ לודנ קלחל = ,םיברל אוה המנודו למס ,  ךכ-לכ

 4 .ץישפיל .פ ר"ר  טנצודדטבירפ

 5 + לאְרְשיִּב תולְפִּמַה ובר לע
 המכ דע ,ערוי .הזה - ןמזב ונתורפס לצא יוצמה .םרא לכ

 < = /היסומלרדנא שממ ."תוגלפמ,ו "תועונת,ב -תונורחאה םינשב ונרשעתנ
 ..תפוקת :ןיב לורג לדבה םיאור ונא .הזבו .."תוגלפמ ו ייתועונת, לש
 , .תונורחאה םינשה : תפיקת ןיבו = ,,ידמ  רתוי קוחר וניאש  ,רבעה
 תא ואלמ .הלא שלש --,תוימואל ,תוללובתה ,הלכשה
 לש ונכת .רקיע א ושענש .ןה .,רבעה :תפוקת :התואב = תיבבלה
 םוקמ | וספת םעפה , הנורחאה הפוקתה ןכ אל. .ירבעה ונמלוע
 = ועקב םונוש םינויעו תולאש :,תיעונתו תוגלפמ .ינימ הברה ונמלועב
 .השקש היה דע ,וזכ. תוריהמב ולא תא ולא :וקחדו וניניעל ולעו
 < ,"השמ תד .ינכ םיטסיסכרמ, . יוארכ .םנכתו סתוהמ לע דומעל דאמ

 = -ולעופ. ,םיאמיס ,םיטסילאיצוס"םינויצ ,םייצרא , םינויצ , םיאדנוב
 .לארשיל ומק "תוימשר,ה תוגלפמה ןמ המודכו םיימואל םתס :,ןויצ

 < םמצע 'השמ תר ינב םיטסיסכרמ,ה םג כ ,רוכזל ונילע הזמ .ץוחו

 "השמ תרד ינב .םיטסיסכרמ, ןוגכ ,םינוש  םיצובק .המכל :םיגלפנ

 <,בל לא םישנ םאו .,'וכו 'וכו  ,היצילנ  ,ןילופ  ,היסור חסונ יפע

 : .ןונגסב םיאבנתמ-- ,תוגלפמ יתש ןכש לכמו-- ,םיצובק ינש ןיא יב
 , ]א .,"םלועב: .הרחוימ הפקשה, שי  הנלפמו -ץובק לכל יכ ,רחא
 : = ,הכובמהו המוהמה חרכהב התיה הלודג המכ' דע :ןיבנ

 : ונויח .תכסמב הלגהנ רשא הוה הנושמה ןויזחה .אוה  יאדכ
 .ןיבה .ןעמל קיודמ \ חותנ .ךותמ .יוארכ וב לכתסנ:: יכ  ,םיירובצה
 ,המילש , הנבה :ותבס תאו ותוא

 +הזה = ילמרונ-יאה | ןויזחל = .ומרג :"המו = ימ חול כי שה
 תוימואל- רמולכ ,ץוחה ןמ האבש תוימואל ,תוללובתה
 ,תוילאיצוס  ,דבלב ירבע 'רוקמ .ךותמ "הרוסיב העבנ אלש
 םייח יאנת .שלושמו לופכ יוקח -> בושח ןורחא ןורחאו
 חכב :ולגלגתנו םמוקמב וחתפתנ ,תועורי תוצראב ורלונ .םידחוימ
 . שלושמהו לופכה .יוקחה .ךרדב ואבו .וקחדנו תורחא תוצראל- ווקחה

 0 ינמלועל םג
 . רואב .הכירצ וז .ונתחנה םלואו '



 ומ ןוילנ < םלועה < 6 ּ 6

 .םינוש תודוטי לש .הבכרה = אלא. םנוא- םירובצה  םייחה >>
 ,היפוסוליפ . , תונמא - ,תורפס ,ערמ ,טפשמ  ,הקינכט | ,הלבלב
 ייח לש .םתבכרה -תודוסי. םה הלא ---דועו רועו .תוינידמ- ,הרופמ
 ,דחא .ףונ תומרב ונמצעל ריצל םילוכי ונא- ללכה ייח תכפמ ,ללכה
 ןלא .םיבוכרו .ולאב: ולא םיזוחאה -,הברה .םיקלחו .םירבא :וב שיש
 תויהל  םילוכי 'םיקלחהו. םירבאה ןיבש .םיסחיה  םנמא  ,ולא לע
 איהשכ סחיה .תואיצמ .איה רקיעה .םולכ ךכב ןיא לבא ,םינוש
 ,םויללכה םויחה .תוהמ .תא -ונל .ראבמה אוה םחיה .ותוא .המצעל =

 ןיבו  ץראב .תררושה.הלכלבה ןיב עודי סחי שי: דימת + לשמל
 רובצה ייח לש .וללה תורוסיה ינש ןיב . היקוחו :היטפשמ ררס
 , אובל .הפוס -- הניא ןיידע םאו ,הינומרה רורשתש הכירצ .ומויקו
 ףופ .איבהל :ריתעש..אוה  .עורי  ןמז ךשמב ררושה .,הינומרהה>רטוח

 ותועמשמ יא הינומרה-רסותש רוכזל ךירצ  םלואו ,הינומרה ידיל ףום = =
 םהמש .. ,םונושה תורוסיה .ןיב :עודי  סחי שי דימת  ..םחי"רסוח
 הינומרה :ןיאו. םחי קר. שיש העשבש אלא ., ללכה ייח .םיבכְרמ
 רמולכ  ,העונת -תלחתמ  רובצה ףוג- .לש  םינושה ..םיקלחה -ןיב
 רחאב יונש יכ  ,הזמ אצוי ,ינומרה פחי םיקהל הפיאש תרצונ |
 . ףוגה .יקלח רתי לכל םנ:יונש חרכהב םרוג ףוגה .יקלחמ = =
 םיחנומ .ףגנ ינבאו םילושכמ המכ ,ןיבנ וללה םירבדה י'פע ל

 הדמבש אלא דוע אלו , ללכה .ייח לש .םתוחתפתה :ךרר לע"
 ותוחתפתה השקת הדמב הב ,ללכ הזיא לש וייח םה םירישעש-

 םיקלחה יובר אל םא ,ללכ .ייח לש םרשע והמ ירהש ,תיעבטה >>
 םימרוגו םיקלחב .אבה  יונשהש ןבומ ,אליממו ,םהבש  םימרוגהו <

 םוש אופיא ןיאו-, םיטעמ םימרוגו :םיקלחב אבה :יונשה ןמ חשק הברה
 דגנ .ןילאמ םמוקתמ םעו םע לכ ,רובצו רובצ לפש ,אלפ

 תוקידאה ,םישדחמה ,םינקתמה לש תושדחה תושירדהו תופקשהה "=
 השקה הדובעה ינפמ ,רוסי םהל שיש ,המיאו = רחפ -- השוריפ =

 .םינוש םיימינפ םיונש ידיל איבמה ,תושדחה תושירדה לוכעב שוש
 תיעבט תוברת ,םע .הזיא לש תוברת וניניע דגנל הושנ םא םנמאו
 לש .התבכרה יקלח לכ .לע רומעל :רמאנו ,תימואל הרוצ הל שיש
 ,קלחו .קלח לכל שי תימואלה הרוצה התוא יכ ,הארנ זא ,וז תוברח

 ,תוינודמה  ,תונמאה - ,ערמה  ,טפשמה  ,הלכלכה --- דוסיו  דוסו <
 ,הנתשמ ליחתמ  ,תוחתפתהה תעש עיגהב ,םאו .'וכו 'וכו רסומה <>
 -יא בוש ,םיעודי .םינהנמ .לטבל  עבותו םעה לש ורפומ ,לשמל = =

 ,םע ותוא לש וטפשמ ירדסב םג יונשה 'עגי אלש רוע .רשפא"
 דאמ דע .רעצמו השק רבד :אוה יונשו יונש לכש :ירח ,המודכו

 :הש עמ העשב ןמאזריו תמ דוק הקומע הנכה וכרצל םישורדו = =
 םינינע לע דוע דומעל םיכירצ ונא וז .הרצק המדקה ירחא + :

 זאו :,תונורחאה םינשב םירובצה ונייח -תונויזחל םיכיישה  ,םירחא
 הילע רשא ,תועונתו תונלפמ לש .היסומולרדנאה תבס "וגל ררבתה
 ,ונרמאמ חתפב ונרבר

 איה .טעמ ובשחו הברה ונלצא ובהכ תוללובתהה לע
 לקסמו הב עקוב רלבל םתפ לכש ,םיברה תושר ןימ התשענ
 קמוע .לכ תא ןאכ תוצמל :ינוצר ןיא ןבומכ ,וינבא תא הכות לא
 םיענונה .,םידחא םירבדב קר קפתסמ יינא . תוללובתהה לש הגשומ
 ירה | .יוקחה  ,עודוכ = ,אוה  החופיו .תוללובתהה תלחת . וטנינעל
 הז טה םירז םצעבש ,םימואל ינש  תחא .הנירמב ,לשמל  ,ונינפל =

 דחא :לכ אהיש ןתונ :ןידהו . ,םתוברת->,םחור .,םתוהמ ייפע :הזל
 יוקחה תפיאש האבש אלא .ול םידחוימה וייח תא יח םהמ החאו =

 םואלה לש וייח תוחרא תא תוקחל ליחתיש ,רחאה םואלל .תמרוגו
 בזוע .אוה .ךכ ךותמו  ,ותורפס .תא .טולקל :,ותפשב רבדל ,ונשה =

 תורפסב לוזלז גהונ ,ולש הפשה תא חכוש ,ולש וייח .תוחרא תא = -

 רשא .םואלה ךותב הרומג העימט ,תוקברתה---ופוסו ,חמורכו ,ולש >>
 5 ,הקח יתוא
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 םג לבא .תוימואלה .איה תוללובתהה .לש הדוננ
 תודופי . .רמולכ ,תוללובתהה .תודוסי .אוצמל רשפא | תוימואלב
 ןה ..םתיוהכ .םירבד םא יכ ,אמלעב סכודורפ הז ןיאו . יוקחה
 חיכשו  ליגר רבד .והז הברהא --- ,תואיצמב .ענמנה רבה. הז .ןיא
 םע .ישעמ תא הקחי- םורומג .םוימואל .םויח .:יחה םע יכ -- .,דאמ
 בושח .רבד .איהש ,ותוימיאלל .הלומעת .תושעל .ענונש המב .רחא
 םייח יח ינולפ .םע .:רחא .לשמ וא- .םעו .םע . לכ ..ייחב - דאמ
 הלאכ םייח יכ ,ללכ תעד.ילכמ עודי ןמז ךשמב םירומנ םיימואל
 ,תיללכה תוברתה לש התעפשה :חכב ,םאתפו .םיימואל . םיאורק
 תא יח ליחתמ אוה רמולכ .,םיימואלה .וויח- תא ריכמ ליחתמ .אוה
 15 האבש איה :תינויעה .הרכהה .התואו ,תונויע .הרכה .ךותמ -וייח
 .תוללובתה רצ .שו הב ,רצה .ןמ

 םיכוז- .םיטעמ םימע קרש :,האלמ ..,הרומג ..תוימואל .םאו
 ונל שו וזל גונב .. ןכש .לכ אל- ,היוצמ -,הליגר תוימואל ,ךכ ,הל
 + הב הברועמ ,יוקחה רמולכ ,הוללובתההש ,תודיעמה .,.תוידע הכהה
 + תוימואלה לש האמה הארקנ ט"יה האמה . המגורל .תחא .תורע .יהה
 ךכ .אלא .תחא תבב .תוימואלה .הטשפ  תוצהאה לכב אל םלואו
 ,תחא .ץראב .עודי.ןמזב הטשפ :תוימואלה תעונת לש הכלהמ התיה
 , תורחא .תוצראל .יוקח .לש .המגוד .ץרא-.התוא - התשענו

 הדלונ ונלהאב אל .,ונלש תוימואלה תעונת םג הכלה וז .ךרדב
 האב הנמזבש םשכ ,ונל האב םייונה ןמ ,ץוחה ןמ אלא .,הנושאר
 םילדתשמה םירפוס ונברקב שי םאו  .הלכשהה םג ץוחה :ןמ ונל
 רמולכ = ,איה תירוקמ ::ונלש תימואלה .העונהה יכ < ,חיכוהל
 ,רמאל .ונמצעל םישרמ .ונא ירה ,התוא תביחמ .ונלש .הירוטסההש
 ונאצמה ונחנא אל. הזכ  ןפואב .הירוטפהה. תריקח  םצע תא .םג .יכ
 יררס .."םויוג,ה .םרקב | ,ץוחב ונאצמ .ותוא םג אלא  ,הנושאר
 גו .תינויצה - הקיטילופה ,התוחתפתה ינפאו ..תינויצה  הלומעתה
 ןיאו = ,.ץוחב = המגוד  שיו שי רבכ הז .לכל --- הל. תורגנתהה
 ונתעונת לש  הכרע תא הלאה םירברב  דירוהל- ללכ ונתנוכ
 פבל חל רשפא יכ ,ינרמא רבכ .ירהש .,הל .רגנתהל וא תימואלה
 .הב םיברועמ תוללובתהה תודוסי .ויהיש .האלמו .הרוהט .תוימואל
 םָיִקל םיכירצ ונא .רורב ךירצש המ ררבל אלא ונתנוכ התיה אל
 ,גנתוברת תא -םיקל םיכירצ  ונא ן ורצבלו ..ולדגל - ,ונמואל תא
 ונקופס יד ןויז .ילכ .אוצמל  ונל  רשפא-יא םאו . החתפלו .הלדנל
 ונא ירה ;הוהה ונתוברת יזנגב .אלו .קיתעה ונתוברת רצואב אל
 ,ץוחב .ןייז-ילכ .אוצמלו שקבל .םיביחו םיסונא

 2 ,ונייחב  םילודג  .רתויה תונויזחה :רבד . לש -ורוצק
 ונל .ואב .ץוחה ןמ םתשלש --- ,תוימואלהו .תוללובתהה  ,הלכשהה
 ונייח תכסמב םישיערמ םיונש וללוח םעפב םעפכו  ,הז .ירחא הזב
 ןתוא תלבקל םינמוומו םינכומ ויה אל םמצעל םהשכש ,םיירובצה
 הינומרהה  יסחי תא םעפב םעפפ ותיבשה . ,תורזה- תועפשהה
 ומרג .אליממו ,ונייח לש .סתבכרה יקלח ןיב  למע .בורב ומקוהש
 %ש  היתוסירה תא אפרל | ונוכתהש ,תונוש | תועונתל םג
 לש הלורגה .היסומולרדנאה התוא םג :האב .ךב ךותמו .,הינומרהה
 . תותכו .תונלפמ

 העונתה המק .ט"יה האמב .םיקוקז ונא דחא .ןויעל דוע לבא
 -היופוס השענ םכרמ לרק \ ,הפוריא ברעמב הלודגה .תילאיצוסה
 בור תא ךמת תוינידמה תרותל ענונב .,וז העונת לש הנואנ
 הלכלכה :תרותל ץנונבו ,היצנרפ ימי ירבד לע ויתודתי
 תודוסיש ,הרותה -התואו הי ל ג א .ימי .ירבה , לע -- התוחתפתהו
 ויה .הלחתמ ..תיי נמר .הנתנ .,הב  םיברועמ :םיילגנאו [םויצנרפ
 וחתפנ ךכ-רחא ,סכרמ לש ותרות ינפב םירוגפ  הינמרג ירעש
 : םיקיזחמה .ןיב ערק .םש .הלגתנו .םימיה ובר .אל 5בא .,.םירעשה
 ;חלכלָכח .;תוינידמה = ,היסורל :התוא ..םיסינכמ .וליחתה -..ותרותב
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 יכ .,ןבומ אליממו וז .הרותל ללכ- תומיאתמ .ןניא תויסורה תוברחה
 הרות התוא  םיסינכמ :וליחתה א .המוצע תודגנתה םש הל המק
 ירבד לע \ הדסוימה = ;תינמרג - הבותכה  חחות : , לארשי . ילהאל
 האבוה :רשאו : תילגנאה : הלכלכה :ירבד .לעו תיצנרפה .תוינידמה
 בשומה .םוחתב .רמלל םירמוא  .התוא -- היפורל :יתוכאלמ .ןפואב
 תודמעמ- ,ונל ןיא ץרא ,ונניא- ילמרונ- םע !"םוגרתה תטיש-יפ .לע,
 ןיא -הרחוימו המלש- הלכלכ תטיש > ,ונל ןָיא - םירומגו : םיעובק
 םע  יפלכ הנווכמה = ,הרותה :התוא -תתל | םירמוא .ונלו --- ,ונל
 !הדחוימו המלש  הלכלכ .תטישו :תודמעמ ,ץרא ול :שיש ,ילמרונ
 לבא  ,לארשיב : םילעופה = תעונח = לע- הז .קולחל :וננוצר ןיא
 תונלפמהו = תועונתה תאי ורילוהש : ;תובסה לע .דומעל ונשקבב
 הבסמ םג::ןיע  םילעהל ,ןבומכ | ,ונל רשפא-יא ,ונברקב .תוברה
 לופכה | יוקחה ותואמ = ,ונלובנל סכהמ לש .ותרות תאבה לש וז
 ..ונירבד :תישארב  וילע- ונזמר רשא שלושמהו

 םעט | דוע שי :,רבדבש .שלושמהו לופכה יוקחה .ןמ ץוחו
 יקולחו = תונלפמל הבס :םכרמ = תרוה = ונלצא התשענ .המל .,רחא
 ,דאמ .םיבר תועד

 5לכב  "השמ> תד -ינב םיטסיסכרמה, : ,וניטסיסכרמ בור

 תעירי :ןינעל קר אל םירומנ :'תוצראה-ימע ויה ,טרפב .םיאדנובהו
 תא קר א5 וערי אל םה .םידוהיה תעירי .ןינעל .םג אלא תודהיה
 אלש אלא ,םכרמ תרות תא ביכרהל וצר הב רשא ,תודהיה

 י"ע הלואג איבהל :ורמא ול רשא ,ידוהיה .לעופה תא םג ועדי

 , םברמ תרות
 םירומג .תוצראה-ימע  םינויצהו םיימואלה בור ויה" ינש דצמו

 םג אלא ,ומחלנ הב רשא .טרפב סכרמ תרות תעירי ןינעל קר אל
 ;םה םג םיקרפל וכמסנ םהילעש ,ללכב  םיירובצה םועדמה ןינעל
 םיימואלה תא  ןיבהל ולכי אלו  םיטסיסכרמה וניבה אל :ךכיפלו

 תא ןיבהל :ולכי אלו  יניבה אל םינויצהו םיימואלהו  ,םינויצהו
 .ולאל ולא ואטח ךכ ךותמו -- ,םיטסיסכרמה

 ןמ זוואבה ,תולורג תושרח 'תועפשה :ןובשח ואב וישבע
 תותבשה ;ןתלבקל תמדוק הנכה סינפב תואצומ ןניאו ץוחה
 ול םיארוק ונאש ,םיקלחהו םירבאה בר * ףוגה  ותואב הינומרהה
 לופכ יוקח 'םא יכ ,יוצמ ,יעבמ יוקח קר אל ןרובצה  ויח
 תניתנ ; ולכעל --- ללכ רשפא:יא םג םיקרפלו--דאמ השקש ,שלושמו
 =-,ןהילבקמ תא אלו תורותה תא אל םיעדוי םניאש םישנא י"ע תורות
 ;תוגלפמ ,תועונת תריציל ומרג הלא לכ יב ,רבדב אלפ שי םאה
 הלדג יכ רברב אלפ שי םאה +רפסמ ןיא רע תוער"יקולחו תותכ
 + םימשל דע הכובמה ונמוחתב

 שש
 ,םיובנירנ *

 .הֶנש םיִשְמַח לש תויווליאה ןפרַח
 תלאשל . עגונב :ןילופב .וררשש | ,תויזוליאה = וברח ברח

 י"ע :תויכזה :יווש. ןתמ .ירחא .ורבעש הנש םישמה .ךשמב .םידוהיה
 דמע .ךכ . המוקת : רוע .םהל היהת אלו וברח ברח -- ,יקסלופוליוו
 הלבקתנש םויב וב םיטרקומרה םיימואלה לש .ישארה םנותע זירכהו
 :תמוהב .יקסנוראי : לש -  העדומה-תריפמ  דיע גרוברטפמ העיריה
 םהיחולשו  םיטרקומדה .םיימואלה םג .ואצמ אל בר .ןמז ., הכלממה
 תלבגהל םה םימיכסמ יכ .,אלמ הפב- רמול םשפנב .זוע  נריברטפב
 הקאש לע .הרורב הבושת .תתלמ ומסתשה) םירוהיה לש  םהיתווכו

 ו %

 לג צא כ א 1 ל-4 1 ה

 המ םע :לבק לגו  הרובג חור \ םתוא .השבל ףוס ףוס לבא וז
 לעמ הלוגנ הרבכ ןבא ,םהיתובל יקמעב וישכע רע ןופצ היהש
 םירוהיה לש :םהיתויכז תלבגהל .המכסהה :הפיעל אשמ  ,םבל
 , . .הנתינ

 קר אל העיתפהו .םאתפ  .עתפל האב העדומ:תריסמ  התואו
 ,בשח .  ןילופב 'םיארוקה תא  םג: אלא = ,המודהב: םיעמושה תא
 ,יקפבארג המשב רסמש וז הערומב קפתסת "הלוק ,הש ,קכה :ובשח
 .,הלשממה תעצהבש תוערגמה לכ לע  ערפמל איה תרֶקַומ יכ
 הפונ העצההש :רבלבו  ,רתויב  תוירקעהו תובושחה = לע :וליפא
 אלו המודכ אל הכלהמב. רצעת אלו .קח ףקות הרהמב  לבקת
 , .ןוטלשה ןתמל תוכחל התאלנ רככ ןילופ .תנירמ . הכלממה:תצעומב
 < .ןוטלשה 5ש וביט היהי המ ,הל איה תחא ךכ : ךותמו , ימצעה
 םושחל .אפיא היה רשפא . ןתניש דבלבו ,וישכע  ןתנה  ,ימצעה
 < .םידוהיה לש םהיתויכז א תלאשל ענונב םגש ,וללה :םירבדה פ'ע
 ומכ ,ואל אלו ןה אל ורמאי אלו" ,וקתשיו- קוחרמ םינלופה ודמעי
 . םילינר ויה םינלופה , וז קח:תעצהב היסימוקה הנרש העשב ושעש
 < האב הנהו םאתפו-- ,דאמ םהל .חונ  היהש | ,הז םיסכטב ךבילכ
 . יקסנוראי לש העדומ:תריסמ התוא

 ,הארנכ = ,אוה \םג | בשח < ,יאידקה | ינלופה - , יקסנאיבאב
 ירבד תא םילשיו אוביו ,ןיידע  אוה .בוח הז - םיסכטש ",ותומימתב
 ןמאנ = רואנה ינלופה * רובצה + יקסבארג  ייע  ורמאנש ,"הלוק,ה
 ,בלה:לרוגו תונלבסה תרופמ .הלודגה ותרופמל | ,ןבומכ  ,אוח
 . ,השעי המ לבא ,םידוהיה לש םהיתויכז  תלבגהל :אוה דגנתמו

 לע ןברקל םידוהיה לש תויכזה:יווש תא :ם ג 'איבהל 'חרכומ :אוהו
 7... ןיא תרחא ךרדו ,תושעל המ ., ימצעה ןוטלשה  חכומ

 < | םיללמואה םינלופה לע םיבר םימחר בלה אלמנש .טעמכו
 < לעו םפא לע םידוהיה לש :םהיתויכז תא .ליבגהל םיחרכומה : ,וללה
 תא "הלוק,ה םשב רפמו .יקסנוראי .םאתפ \ ררועתנ אלמלא ,םתמח
 '  ותוא לכו .יקסנאיכאב לש וינפ לע החפטש ,תינשה הערומה
 נוראי .; תויזוליאה לש ןמסק ילבחב ןיידע זוחאה ,רואנה .רובצה
 = יילב ןילופב ימצע .ןוטלשל רשפא:יא : שרופמ זירכהו דמע יקס
 ,םוחתה > יכלפ הפקומה  ,ןילופ ., םידוהיה לש םהיהויכז = תלבגה
 היהתש הל רשפא-יא ,םידוהיל תויכז א םוש ףהירע ןוטלשב ןיאש
 טלקמ השעתש :ןילופל הל רשפא-יא : , ירמגל .ללכה ןמ תאצוי
 .*ןג, השעתש הל רשפא:יא . םוחתה ירע תא םיבזועה ,םידוהיל
 == .לוטב , היסור תופנכ עברא לכמ  הילא םירהונה = ,םידוהיל "ןרע
 ,םגו ןילופב םידוהיה לש םרפסמ תלדגהל םורגל יושע .תולבגהה
 + יכה ואלב םג הטעומ הניאש ,םהילא האנשה תורבגתהל

 יפל ,ץק המשש יקסנוראי תערומ לש הנכת .בוריקב והז
 םישמח לש תויזוליאל ,הלעמל רכזנה ןותעה לש חלצומה ואטבמ
 = לירכהל : הרורב ,"הלוק,ה הרסמש ,תאזה העדומה תרטמ , הנש
 "  םהיתויכו תלבגהל םינלופה לש טחכ.יאב םימיכסמ = יכ  ,עירוהלו
 םיחרכומה ,םיללמוא לש הזופל רוע םבל ןיא יכו ,םידוהיה לש

 -רמול  ךירצו . םידוהיל תינויצידארטה םתכח תא | ןברקל תולעהל
 .תא = ונוכ הפי : םהינפב םחבש תא םינלופה לש םחכ-יאבל םהל

 < לע "הלוק,ה לע  םיסעוכ שי :ינלופה רובצה ךותב םא ,העשה

 = אב הז םעכ ןיא ,םידיהיה תלאשל עגונב .הבלבש המ  התלגש
 " תחא הגלפמ :לש הנוצר  ךותמ םג םימעפלו :לגרה- הזיא ךותמ אלא
  .םהב םומ אוצמלו התביוא .תרחא הנלפמ לש הישעמב שפשפל
 .לע יקסנוראי = תא | ךרבל- ץוחנל  ואצמ םינותעה לכ אל .םאו
 ןיא-- ,הבושחה .הערומה .התוא רוסמל--ודיל וז .תוכז .הלגלגתנש
 בור יניעב בוטו :יוצְר "הלוק,ה התשעש השעמה רקיעש ,קפס לכ
 ?ומרה םיימואלה ויה אל רשפא תחא הנש  ינפל . ינלופה םעה

 'חנש ונפל ןוזכ  תשרופמ הערומ  יולגב רוסמל םיזיעמ םיטהק
% 
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 הערומ .רגנכ- םינלופה .רצמ  .תואחמ-םג  תועמשנ ויה רשפא .תחא :
 ,ןיא תרחא ךררש  ,רבד לש ורקיעב םידומ- לכה וישכע . וזכש

 ,"האיצמה, לע  ולפנ ךכופלו =. הזופה לע תצק .םיסח שיש אלא = <
 אורקל .זיעהש ,ץיבולסינ לש םיביעלמה וירבדב םילפטמ וליחתה

 םילמב :יכ םא ,םהל יוארה םמשב םינלופה :חב?יאב-.לש :םהישעמל = =
 ..יקסנוראי לש ותערומ .תא :אחרוא .בגא :וחכשו- ;תצק תוסג = =

 תוטעמה םינשה = ךשמב  .העשה \ תא "הלוקה 'הנוכ הפו 2
 ,ךכ לכ .ןילופב  תומשיטנאה הרבגתנו החתפתנ- הכפהמה .ירחאש |
 ;יצוסה - רבלמ .ולוא---,ץראב : הגלפמ .םוש  טעמב :רוע ןיאש לע
 המחלמה תא בושחת אל רשא --.הנידמב רכינ ןמושר .ןיאש .,תוימסיל

 ,םירבד = ; אמרג ןמזוהש  רברל .תרחא וא וז .הנומתב  םידוהיב
 התא ,םיימשיטנאל םידחוימה :םינותעב  םתוא = אורקל ליגר .תייהש

 רשא לכל  םיטונה ,םייתנלפמ:אל םינותעב קר אל :וישבע אצומ = =
 המחלמה :. םייביסרגורפ. םינותעב םג 'זא יכ  ,םהיארוק - חור .הטי = =

 לכהש :רקיעל היה --ביתכ . "םיקאוטול,ב- -םודוהיב < תימונוקיאה =
 ,תינצחשה ,הסגה  תומשיטנאה .םנש .אלא רוע אלו. וב .םידומ

 תוחפה = לכל = תוריהז .ויה א התע = דעש / ,תוצובקה ןתואב הקבד =
 . הרתיה התוסג ליבשב הנמיה =

 יקסבוחוטניבש רדנפכלא לש ונוחריב .הנטק תחא המנוה ירה
 :ורשה העונתה שארב .דומעל ךיהצש ,ןוחרי ,"'תינלופה .הרוטלוקה,
 :תלאה םירבדכ םיארוק ונא .,חרוהטה תיביסרג

 אוח ירחש ,('םיקאוטיל,ה לש) הז ףטש ונילע .ליפמ רחפ,
 ,ונילע .ליפמ איה = חמיא ןונלש .השלחה הרוטלוקה תא .ףטוש =

 םוקמ .םושבש ,םרא יינב לש :ץובק ונילע איבהל .רמוא אוה . ירהש
 .עקרק תחא המא :וליפא .ומצעל .שובבל חילצה אל .הפורוו 9

 לש וינינב  יקרפ :ךות לא םירדונ - םירבכע .ןומהכ ררוחה . ץונ

 קר .ןכבו +םנוצרכ הב ושעי ייכ <,  םירורג םירנ לש - 8 7

 םירוש - םניאש ,םישנא םהלשל בושחל ה רבלב ו א

 8 לרחל םתויהב- -
 רבלמ וז = הנכס .דגנכ .הנובתו ,הצע  םוש .ונל ןיא .,ןבומכ, <>

 העשב תומשיטנאה .ונלצא עיגה ןכיה רע םלוא : .ונתוברת -חוהפ
 רברה קר אוה .יאדו- ,שארמ תוארל השק --- ונחכ . ןויפר. לש וו

 רתויה :םיקרועה רחא בר :ןמול רוע ראשה = תומשיטנאהש  ,הז
 רתימה :.עקפי .םינמזה .ןמ ןמזב םאו  ,ונרובצ לש .ופוגב  םיבושז
 יאולהו - ,המקנהו עכה וניניעל וצרפי וא הרמה ןמ .רתוי :חתמנמ
 + .,וז תוצרפתה :הארנ אלש

 .לוקה :,תיתמאה תומדקתהה לגרד .יאשונ וישכע םירבדמ ךכ
 ןוהל םיאב םהש העשב ,הנירמה /ןילופב = ,תירובצהו  תירוט

 ורוקב ימשר תאומות .יפל .םפרפש .,טילאש רמ לש ורמאמ
 ..רצק ןמז ךשמב  םינינעַה "ומדקתה, ךכ לכ  ,השראווכ .ןושארה
 םולרבילה ושענ םרטב  םימלש  תוהוה ורבע תיברעמה הפוריאב

 קר הזל השורד .התיה ןילופב ;םהידגנתמל וא  םוחוהיה יבוואל >>
 200 :םינש שמח-עברא לש הרצק הפוק

 ,חז דוס .עודיו יולג :"הלוק,ה = ירבח .םיטרקומרה םיימואלל =
 םה ,םצראב םמע ינב לש םהיתוער וחתפתנ המכ דעו .ךאיה

 ,יקסבומדל .בישקמ .דימלה .השענ .יקסבוחטניבש וליפאש ,ושנגר

 ליחתהש ,הוסמה תא :םהינפ לעמ וריסהו ודמע :תורתי תויהש ילב+ =

 .םהילע .קיעמ

 +קיודט ירבע| םוגרת יהל ןיא  "אדנעלביזרש, תינאלופה הלמה (* :
 \ וז" םגש פ'עא | "רעפעלש, תירוחיה הלמה הל המיאתמ העורי הד
 : 7. האולמב | ו

 ףא ןיא ץראב ,ןילופב  םידוהיה .וראשנ  םידדובו .םודומלג
 רזעהל ,םהילע ןעשהל רשפאש ,רחא ירובצ ץובק ףא ,תחא .הנלפמ

 לא םינופ היסורבש וניחא "ויה 'םינפל + ץוחה .ןמ .הרזעהו . םהב
 חטב .םה םהיפנכ * תופח תחת :םסינכהל : םיצורו ןילופ :ידוהי
 לע הרעקה תא וכפהי יכ ,וויביסרגורפו  היסור ירואנב :זא וחטב
 *\רפו היסור ירואנ 5ש םלהקבו  ,ץראב טפשמו קרצ ועבקיו היפ
 ונאש וז העשב םלוא .לודג םידוהיה לש םחכ היה ירה היביסרנ
 ןוחטבב םיפוטשה ברקב וליפא אצמי םא ,ונקפוסמ התע הב םימייק
 םיבורקה םימיב ,זא עימשהש םורבדה םתוא :טילפי ויפ  רשא שיא
 הל הקוצמו הרצ תעש תיסורה "תורהיה ::ךכ-לכ :םיקוחרה ,םהה
 תורהיה לש  היתורצ תא .הבלמ  תחכשמ הניא  םג" םאו = ,התע
 ןותנ ןאכ ןה -- היסורב | . עישוהמ .הירי .ורצק  ,התוחא .תינלופה
 רקיע .םהל איה * תומשימנאהש ,םיצובקה :םתוא ידיב  ןוטלשה
 םינמוזמו םינכומ םה העש לכבו תע למבו תודיסיה דופיו םירקיעה
 םיישממה הינינע תא וליפא ,החבומ לע הלוע לכה הא תולעהל

 *תמודב ם ינלופה לש םחכ-יאב םיעדוי תאז תא .םגו . הכלממה לש
 :ואהב םדיחפהל םירמואשכ ,נעל-קוחצ םיקחוצ םה :ירהו הכלממה
 ימ ,השעמלש ,םיעדוי .םה :תחא דועו . החכו  תיסורה היציזופ
 םירוהיה ביר תא בירל המצע היציזופואה םג הצרה :םא ,עדוי
 . + םינלופה  ידימ

 ןילופב םירוהיה לש םחכש רמאנ .םא .,הגשנ ןכדופ-לע-ףאו
 רובצ .רותב ,תחא הביטח רותב םתרימעב ןופצ םחכ .אוה ןיאכ
 תא חיפהל םינלופהל םהל רשפא-יא ה ז .חכמו , ומצעל דחוימה
 וב םימחלנו ותוא רוע םילידגמ םה  םנוימדב ,םנמאו ,.םתעד
 תוצראה תנומת השמ הניא םהיניע ינפלמ .. ה נ.ג ה תמחלמ
 ומ .ןולופב םידוהיה- ושעי אמש ,דחפד  גפ וניא םבלמו ,ןיסיירו
 --,ירקיעה םרוגה אוה הזה רחפהו .ןיסיירבו אטילב םהיחא ושעש
 תאו םידוהיל הביאה .תא .איבמה---,םיינחורה םימרוגה ןמ ,ןבומכ
 תא ,הקיטילופה תא רימעהל רשפא-יא ןה םלוא .םהב המחלמה
 רחפה .לע ,תחא .ץראב .םיבשויה ,םימע ינש לש םיסחיה לכ
 םיצור םניאש הלאל וליפא .לכל ררבהי ירה ףופ ףוס ,דבלב
 הלולע דחפה לע תדמועה הקיטילופה התוא יכ ,.תוארלו ןנובתהל
 לש הירפ לשב רככ ןיסיירבו אטילב | .הנבסה תא רוע לידגהל
 םאו ,םהב המחלמהו םידוהיל | הביאה .תקיטילופ ,וז .הקיטילופ
 לכב ,הנכסה תא םישילחמו .םיניטקמה .םירבד הברה שי ןולופב
 תוחרל ולרחי אל םא ,םהישעמ תא םינלופה .ושעי המכחמ אל תאו
 םנמא םויהש ,תועורזה ןתוא ךות לא םליטהלו םידוהיה תא
 . םינמזה .ןמ ןמזב הנחתפתש ןהל רשפא לבא ,ןה תורוגס

 ,ןולופ תא םימרמ וליחתה רבכ ןילופ ינקסע לש םתביבסב
 תרגוסה ,הסינכה תוצראמ תחאל :,םידוהיה תלאשל ענונש המב
 .שורופב ןוידע .םירמאנ םירברה ןיא .םידוהיה ינפב הירעש תא
 ידיב :ןותנ ןומלשה היה ולאש ,ונל םיזמרמ ןיטישה ןובְמ לבא
 ישעמכ םישוע ויה אלא ,וניתויכז תא םיליכנמ ויה אל ,םינלופה
 לבא ,םצראל םידוהי : תסינכ .דעב .םיבכעמו םינקירמאהו םילגנאה
 טעמל םיחרכומ םה ירה ,םצראב םילעבה םינלופה ןיאש .ןויכמ
 ,הוקמ "הלוק,ה + םדיב םצפח חלציה .'רחא ןפואב הסינכה םא
 לש םהיתויכז תלכנהש ,הארנכ ,איה הוקמ . החלצהל ,הארנכ
 ירעל  היסנכה תא טעמל םרוג השעה ימצעה [וטלשב םידוהיה
 אל . ראמ .חשולק הוקת יָהווש םירברה ורמאנ רבכ לבא . ןילופ
 אלא םידוהיָה .תסינכל רתויב בושחה םרוגה  אוָה א ינירמה בצמה
 .אל הבורמ. הדמב םיילכלכה םייחה לע עיפשהלו . ילכלכה םרוגח
 4-0 לב . ימצעה -ןוטלשה ןתמ רחאל םג  םירעה \ ינוטלש ולכוי
 לש וז לע לרגת : ןילופ לש .תילכלבה תתיחתפחש



/ 

 זמ ןוולנ

 תלאשו ץראב םרפסמ הברתיו םירוהי הילא = ורהני = םוחתה
 .רותפל היהי רשפא"יא ןבומכו  ,רָחּויַו רתוי .השק השעת םידוהיה
 ,רבלב. המחלמ ייע התוא

 לש םתביתנל רוא  תויהל .הכירצש איה הזה בצמה תנבה
 אלא הניא ימצעה ןומלשב םתופתתשה תלאש. . ןילופ ידוהי
 ינלופה רובצה .חילע בישמש הבושתה ; תוינידמה תולאשה ;תח א
 ךכיפלו . ןילופ ירוהי לש .םהימי :ירברב שדח קרפ תלחתה איה
 החלשנ רשא המרגלטב ודמעש .םהה םינקסעה ועט .הלודנ .תועט
 ותוא םנמא .יקסבארג עיצה רשא ןוקתה לע קר ןאמרירפלו ץיבולסינל
 המחלמה לש תיזכרמה הדוקנה וניא לבא ונל ןכוסמ תויהל לכוי ןוקת
 םינלופה .םיבישמש הבושתהש םשכ . וישכע םחלהל ונילע רשא
 ירבדב השדח הפוקת תחתופ ימצעה ןוטלשב וניתויכז תלאש לע
 לע הנגהה ,ונלש .הטחלמה םג ליחתה? הכירצ ךכ ,ןילופב ונימו
 דימעהל ונל רופא , םינלופה .לא ונסחי תורלותב שדח קרפ  ,ונמצע
 ,יקסבארג  עיצהש  ןוקתה לש םירצה = ויתולובגב  הלאשה תא
 םג .םהיטטופד = תא רחבל םיאשר ויהי .תחא הירוק ינבש : רמולכ
 ,המרגלטה .ילעב העד יפל ,לכויש המ  ,תרחא הירוק ינב ךותמ
 םיוצרה םידוהיב :ורחבי . תיגלופה הירוקה ינבש ,ךכ :יַדול  איבהל
 הירוקל .ןתינה = םידוהיה : םיטטופדה רפסממ = וכוני .וללהו .,םהל
 םג תדספמ תידוהיה הירוקה אופיא אצמתו ,קחה ייפע תירוהיה
 רופי ול שי הז ששחש ,רמאנ ג םא .. תולבגמה היתויכז .תא
 ןיא . תאז לכב ,רומאכ : ,ונל .ןכוסמ תושעהל לכוי ןוקיתה :ותואו
 .םיפיעסה רתי תא חוכשלו הז ףיעסב בלה ,תמושת לכ תא םצמצל
 ונכרד תא תוותהל הכירצ ימצעה ןוטלשב וניתויכז דעב המחלמה
 ;תוארהל - הכירצ וז המחלמ ;לכ ןיעל הטילבהלו ללכב :ןילופב
 הב ךרדה-.התואמ הנושו איה השדח ,םיימואלה ךרד ,ונא ונכררש
 האמל םיעבשהו .םיששה : תונשב | ןיסיירו אטול  :ידוהי וכלה
 7-2 8 , הרבעש

 האב וישכע .קר--,הנש םישמח לש תויזוליאה וברח ברח
 ונזרכה ונחנא ,הז לע הזירכהו םיטרקומדה :םיימואלה = תגלפמ

 לע ונבציתה : זאו בר ןמז  ינפל" דוע וללה תויזוליאה ןברוח לע
 וניתופפשהלו םימעה ךותב ונבצמל המיאתמה ךרה | ,השדח ךרד
 הנייהת אנ לא :,תאזה ךרדה  ןמ אופיא רוסנ אנ לא . תוימואלה
 תא ךכ ךותמ 'חכשנ אנ לאו- םירדוב םיטרפל קר :תואושנ וניניע
 ףוס ירה .םישרוד ונאש השירדה םצע ,הפקיה לכל הלאשה םצע
 ?אלקר ךרע שי = הוה :ןמוב םישרור ונאש וניתושירר לכל ףוס
 , ישעמ ךרע ןהל שישמ רוי :ינויצאר

-4% 
 .הקיריל .יעְטק

1 

 ,ּבֶהא הָמ ,עדָי אל שיא
 םנואשו ףרכ תובוחרבו = = 4 .יל תְנַמאְג המ ,עדָי אל שיא

 * , ןאמביפ  בקעי
| 

 "0 ,םינש יִל הז ,םִמָי יל הָז

 טקש תַעקְּב ,םיקחְרמַל

 "= הכראל\ רבוע  רוהמ םדז
 כ רש ונועה

 5 .ווהָטַה ףִמֶש ,םּומָּבַה ףִמְש
 ךפָשֶא יִּכ תַע .בישקו אל שיא
 יִנובְצַעְו יִליִג ,יִחיִש
 : ךיִנפְל יעוגְטנ םַע
 יב אל+-ףא .עמְשְי אל שיא
 ָּתַא קרֶו .הָּלִמַה תֶא
 ירועק .יִכ ךבְכְשמ לע
 ,הָנעַמְשִת ףִמולש תנשַמ
 לָעָּת רֶקָּב ןיִּבְלַי דעו

 = ווב ןהניגנמכ
0 

 ,יִּבְל תּדְלִי ,הקוחְר ּתַא

 .ךְלַא םיִָז יל ןיִ
 ,יִל לוח יִדְגַּב . דְרומ ישאר

 ,ןימָאי אל שיא ,עַדְי אל שיא
 < 5 הָמַָ נועְמ תַבּזָפַב כ
 :,שק תֶנַפ ,תֶחא הָנּפ
 ,הָמש הָנָנִת רהט תַניִכַש
 שרמת תומח םֶיַפְִכּ

 דָבְכַת יִּכ תִע ,ישאר יל
 םיִרּוהרהו .,תֶודיִדְּבַה דאָמ

 ִבָָל לע חי
 ..יִחלאְל םיִשְקנְתמּ

 ּךּמִת לָמאָמ תא קב ןח
 יפו ִבְָל לא
 ייִניִבָּת םוד ,יִטיִּבִת םוד

 ,+יי כרס קרפ
 זי

 ,םיִָנאָה םַה יִמְנ מ
 ו יִלאמְשְִמּ .יניַמיְמְש
 ,יִתְרִיִש .תֶא ןיִבָנ אל שיִא
 .יתומולח :עַדָי אל שיא

 ףלא םֶהְיִניִב נאו

 יִטָּבִמּו ,רזומו

 ;וחְר ,ץֶרָא :יוצקּב שי ",םיקוחר .ץֶרֶא :יוצקב שי

 .םעפ ,םַעָּפ



 -/ - ]  םָחְיִמוחְּכ ֶאָמ
 הָעְקּבַה ןמ" םיִמָשַמְ םוד

 יתומולחו ,רכְנב יִל

 * הלל םוי תורוחצ םינויִּכ

 .+,היִמיִמ לע 'שָרַח םיִפָחְרַמ

 .ןוחה יפייפ ןֶּב ליטומ יִבְְּ

 ,ינימש רופס

 ,םיִרָבַכַע :םיִחיִרְבַמ דַציִּ

 : : א
 -- !וישכע םידמוע נא השרפ וקאב ,םתא םיעדויה
 דעב, רפסב :ןייעו .עובשה לכ בשי והילא יחא . םירבכע 5

 רבכ .ףסכ 6% רשפא והידלעש ,"םילבור האמ---דחא

 5א אובל ול ו 0 \,ללבב :םיסג םירבכע ףאו .םי
 וליפא םש ראָשו אל זֶא -- .ודיב רשא םיִנֶמִמְסה םע ם

 | םניאו--םירבפע ּומָָי , ותומו .םובה ,וחרבי .םיבר
 סומכ דוס .עדוי שיא ןיא . עדוי .יניא -- תאז .השוע .אוה

 ו5 חנומ רפסה ,רבלב רפסהלו ול קר עוחיו יולג הז רוס אה
 והארמ הזה ןממסה .רייג .ךותב ןופצ ןממסה , והזח"ס
 ,ןינמנ :ול םיארוק , קפמ-תקבאכ ,הפידהפו קוחש אוהו

 ?ןונחי 5ש ושוריפ המ
 .תיקרות הלפלפ
 + תיקרות תלפלפ לש השוריפ המ
 ;יעורזדתחנ .תא ךארא טעמ .רוע

 ! תיקרות |
 םיחפקמש | ,החונ הניא והעד .והילא יחֶא יל רמוא

 , קתושו טיבמ ינא  ,ותדובע תעשב ול םיקיצמו .תולאש
 שי ינש ןממפ רוע ,םרמדאה ןממסה ותוא 1 יכ = ,ונא
 . וב רהזהל ונחנא םיבויחש אלא .םירבכעל הפי .אוה ףו

 < והילא :יחא :רמוא -- 1 תומהדםס
 . .יתואו כ יתפינ .תא

 לש השוריפ . תעריו

 אלש \ יתוא - "רוחיב

 , ךרוכה השט  ..ומש השמ . אוה .םירפס:ךרוכ ונתנבש 5
 אלו ,םירבכעל םה הואת"לכאמ םירפסה . דימת םירפס

 ,אוה קבר ןימ ןלוק .םיופס לש ןָלִקַה אלא ,
 םילכוא ןלוקה לש ותוכזב .םירפסה תא יב קיבדהל

 ינפל , בר קמ ל םה םימרוג | .םירפסה תא םג םי

  ודמע 2 ש שרח הוז , םוקמב וב םהינָשב ומסרכו .םירבכעה |
 ולְכו ךקמה 3% ןלפ

 למל
 ך%טה + תולורג תויתואב םפדנ םש

 .! הלילה ותוא לכ וצוק;אלא ול ןריאשה א

 :ינפל- והילא = יחא  ןנחתמ -- רחא | הלילל * ינופינפה -- <
 < ?אוה .רמוא הצור וניא .ךרובה וננכש .  ךרוכה .וננכש

 , ,.םירפפה תא יל היחשת אמש ,ינששוח --

 יחא ותוא< לאוש---- < + םירפסה תא % תיחשא המב --
 0 . והילא

 ,ינא .ששזח קרו המב -:'עדא אל ינא שנ --

 ,םה םירז .םירפס םירפסה .'דימת דחפמ 'םדא
 ,התוא.ונלדש :בה למעב :!ותומבש שפט :ךרוכ םע .רבדו אצ

 ;דחא :הלילל  ותיבי:לא 'ונפינכהל . ונל רתענש דע

 ירשא

 , וב !
 אל דחא. רבכע ףא ,ונירוב .הפי  הלע/'אל ןושארה הלילה

 ,הז .אוח בוט  ןמוס יכ = ,חיכומו :רמוע | והולא יחא /! ונדכל
 ךרוכה :השמ :. וחרבו- -ןמספ :חיד וחידה  ,רמזא 'אוה ,םירבכעה
 זניאש = ,רכינ ,תחאה ותפשב ךחגמו .ושאר .ענענמ
 ןנתנכש .םירבכע :ונחנא :םיחירכמ יכ = ,דיעב לוק אצי ןבייפ:לע
 קושל האציו רקוב .יספ ונתנכש המוכשה .ךכל המדגש איה יִסּפ
 ןיאמ  םורבכע  ונחנא םיחירבמ וכ  ,ריעה  לכב העומש הציפהו
 המסדפ :הליחתמ | ,ונל\ התשע | לודג םש .ץהאה  לכב .ונומכ
 לכב .העורהו העקת .ךכ:רחא ,דנושע רשא .,סבקה תא םיברב
 תואיצמב .1המנור ןיאש  ,חבושמ ויד :ןימ :ונחנא. םושוע .יכ. ,ריעה

 ךוהצ שיא :ןיא .םא .,הלא הימופרפ הל  וליעוה המ לבא ,ללכ -

 .:ףאו .ןופאמ

 . ידה ירההכ םודבכעה .יחה אל .'םירבכעב .ןכ .ןיאש המ +וירל
 .םירבכע םש ןיא רשא | ,תיב ןיא .םזקמ לכב :םייוצמ םירבכעה
 השעי המ: לבא ,םדננב לותח ול שי ,םידפפע ול שיש ימ- םנמא
 טירבכעה !םיסג 'םירבכעל--טרפבו ? הברה םירבכעל .רחא לותח
 םולצח שי . ללב : ול םיעמשנ םניאו לותחב םיחיגשמ םניא םיסגה
 :ךכ מצע לותחה 'םג. אריתמ םיפג םירבכע  ינפמ  יכ ;תמהל

 םירופכ .םיסגה .םירככעה | לע אוה רפסמ | .רלדנפה ירָּב .רמוא
 רלדנפה ירָּב םנמא ! עומשל שפנ לכ רְרִחַת וכ דע ,ךכ-לכ םיארונ
 שילשל קח וירבח ונַָאָי ול לכא ..םזגל וכרדש ,יִאָּבַּב קזחוה רבב
 ותיבב ולכא םיפגה .םירבכעה יכ  ,אוה רמוא ! ונל .אצמו- -עיברלו
 איה. דמוע ! םפרק לא ואב .יכ  ערונ אלו ,םישדח םֶיַפִנַמ גוז
 ,,ול .ןימאת :ןמאה  ךהרכילעב יכ דע  ,תועובש יגומ לכב :עבשנו
 ןאצי .םיפנ ..םירבכע ינש ךיא ,האר ומצעב .יכ = ,אוה רמוא
 ,השעמ היה הלילב .םמות רע :םיפגמ גוז ויניעל ולכאו םהירוחמ
 םולגע הארמכ ,םילדונמ םירבכע ינש--ויעה אל םהילא תשנל

 ,ויתפשב םהל קרש ,םהב רָעָג.,קוחרמ רמע ךכיפלו ! םהיארמ
 הז לכ אלא .! שיק:שיק:שיק ' ₪85 . ארק ,םהמועל וילגרב עקר
 וולע וציצה , לורב:תסרפ םהילע = ךילשהו .דמע . ליעוה אלל היה
 --םהינפ לא לותח קרז .םהלש תא ישעו תחא ןיעב םירבבעה
 ןיטאה הבא אל שיא .ותוא םג .ולכאו לותחה לע םירבכעה ולפנ
 ,  [עבשנו רמוע םדאש ןויכ לבא .ול

 ה יחא ול  דמוא -- ,דחא הלילל ינסינכה --
 !חירבא ךירבכע לכ

 <- + רלדנפה רב ול :הנוע:-- !ךןבפה תרדה לכב ,אנא --
 0 ול בישא הדות רוע

 עי  ולוכ .הלולה לכ
 < ,יוה .,.ונתא בשי ומצע

 0 פסמ
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 ,דחא 'םוקמל עינהו רודנ קיחרה המחלמה ימיב .(ותעשב | לייח
 רועיש םתא םיעדויה = .חתות:ילכב םש וריו ,הָנְביִלַּפ ומשש

 רילכ לש דחא רודכ יכ ,םכמצעל אנ"ורעש 1 חתותהילכ לש ולרג
 ךכרעב וכותמ ּורָט הרי דחא עגרבו  ,ולוכ תיבה לכמ לודג חתות

 -ולוקב קועצל וכרר ,ףע אוהשכ ,הז רורכ \ . תחא-תבב .םירורכ ףלא

 לע דמע'תחא 'םעפ .עומשמ ןזוא לכ שרחת יכ דע ' ,תולוק
 ;הירו לוק עמש םואתפ ,  רלרנפה ירב רפסמ ךכ ---  רמשמה
 םמורתמ ,ריואב ףעו אָשְנ אוה הנהו -- הכו הכ הנופ אוה רועבו

 ;עיקרה םורמב ,םשו = .עינה םיקחש-יבע דע = ,הלעמל-הלעמל
 לפנ -- ולפנב יכ ,ול השענ סנ .'םיסיסר יפלאל .רורכה .ץצופתה
 ;ול חטבומ  ,רמוא אוה ,ןכ אלמלא . ךר .םוקמ לע
 -תובגו יהשעמה*רופס לא בישקמו בשוי והילא יחא | .ושאר תא
 ויניעדתובנ קרו ,קחוש וניא ומצע אוה = : רמולכ | . תוכחנמ ויניע
 ףיסומ .'הזב חינשמ וניא רלדנסה ירב | . הנושמ קוחש * , תוקחוש
 ארונו םויָא-רופסו רופס לכ = ,םיאלפנה וירופס תא ונל רפסל אוה
 רחא רבכע וליפא '% םירבכעו . רקובה 'רוא דע ונבשו ךכ ,וריבחמ
 ! ונילא הלגנ אל

 .והילא יחאל רלדנפה ירב רמוא --- ! התא ףשכמ ןבָא --
 ידו"לע 'יכ .,תזאלפנו םיסנ תונרק-יבשויל רפסמו קושל אצוי אוהו
 רמוע .םלוכ םירבכעה "לכ תא "רחא הלילב ותיבמ ונהרבה שחל
 --יויתפשב -רבד שחול והילַא יחא תא האר ויניעב יכ .עבשנו 'אוה
 ררומב וצרו"ותזבמ וחרבו -ומקו םה*רוחמ םירבכעה לכ וחינה 'זא
 דמלענו לחנה תא ורבעו וחש 'טשו | ,'לחנה "לא םעיגה דע | ,רהה
 . ++ ערוי 'ונניא -- ומלענ ןאל הלילה תכשחב .וירחאמ

 ה

 יריעה ונב םיאכ וז הלאשב -- +טירבכע םיחולבמ .ןאכ =
 ךלנו ונמצע תא חירטנ יכ ,םעפב םעפ ידמ ונל םיארוקו ונתיבל
 ...שחל .ידיגלע םירבכע הירבהל

 דמוא .,-ושפנ האנש רקש .יאיה .תמא"שיא והילא יחא םלואו
 ידידלע\ אלא , שחל .ירי"לע 85 :םידבכע 'ונחנא :םיחירבמ 'יכ- ,אוה
 דימ ;םידטפעה  \וב :םיתירמש ןויכש ,ול שי ןממס :ןומ  ...םינממס
 .םוחרוב 'םה

 -- :תחשמ הש יאהו ל ,הור אהו 5  ,ןממס :אהי ל. ---
 יל הלעת המכב ... !םירבכעה תא :יתובמ  וחירבתש "רבלבו
 +7 החרבה

 יחקמה "לע .דומעל .זסרד א ,אוה .קדצ"ףדוה והילא יחא
 -- ותחרט דעבו .ךכו ךכ ול עוגט םינמטפה 'דעב יכ ,אוה רמוא

 הא הלעמ 'אזה שעפב יםעפ ידמ יכ ,ןבומ אליממ ,ךכו ךכ
 הכרב יתפיג אלא = ,רעשה תא הלעמ אוה אל :;דומולכ .,רעשה
 ,ותוא הלעמ

 ןכל תענהש ןווכמ -- .!תרמוא איה --- = ךשפנדהמ =
 ךינפח .אלמל התא :בייח | ירה ,לארשיב .םירבכע"חירבמ! תישענו
 : ! ףסכ

 -- !החיא םיהלאו +רשווה םוקפ היא = ,ןכ םא --
 : תרמואו הל הנוע הכדב יתסיגו ., הירבדב + תסנפנו -ימא תרדוועתמ

 (;רונחה לע .ההיב איה תזמור) !רשויה םוקמ ןאכ + רשוי --

 (..הטיכ לע הרוב -איה :תחפזט) .! םוהלא הנה %םיהלא
 ךיפש המ ו תועמושה + לארשי יהלא םשב !הכרב -

 . 64.2% רבדמ
 : - % .: חופמ שא. תקפו יימא 'הקעוצ ךכ
 רמוא << 4!'2יהטהב:'ןחא :לע ךירבד הא :יתיחשת המל :=-

 ,הנה תחאו הנה תהחא-תיבב ךלהתמ | אוהשכ

 'ץפנמ היהש

 :ולצא יאוה "לרנ ,  ול-חמצ דבכ ןונה :ןקז -.ונקז תא :טרומו .ךלקותמ
 ןקזל הנושמ לודיג = ,ילדנו ךלוה אוהו ,וטרומ והילא יחא .םיסנב
 וראוצ קרו .,םיקלח :והילא .יחא :לש'זינפ ..יאוה"לרג  ודאוצ "לע ,הז
 + הזכ רשא./ןקז .םכימימ .םתיאר :םזלכ . ןקז הסוכמ ולוכ

 < ןייחל .תרוי התיה. הכרב- יתסיגש יארז" הגשה .תומי" דאשב
 . .העמש וישכע:, םיתעבש :ונממ תמקונ .התיהו וז .דמ הב תלמ רעב
 חיורמ והילא יחאשכ .ףסכ :חיורמ יאוהש -יפל ,השידחהו התפרח
 התוא .היניעב הלעתמ . ינא ףא .  וב דובכ :תגהונ איה ירה = ,ףסכ
 +ףסכ היורהל והילא יהא ריצלע דחע ינא םגש ינפמ ,העש
 ,יאננ לש .תומש יינומ .לכב | יהוא הנכמ' איה .הנשה תומי ראשב
 "הבחר תרגרג ,הכנפ.ךחלמ ,םיערק<שובל :ןונכ
 .אקוד יל איה .תארוק | .הנמיה יל :תערונ  הריתי  הבח וושכע
 -2 כ .יליטומ

 .ילענ תא יל שנה !ילוטומ --
 .םימ ןקנק יל אבה !יליטומ --
 .הצוחה ןיכפושה:ןותיק תא אש !יליטומ --
 !ףסכ םיחיורמש ,םדא:ינבב ורהוה

0 

ּ 
 .ה

 ררימת :אוה .םפוה : והילא יחאב םיאצומ .םתא דחא ןורסח
 :םס , םיקובקב ףלא---ויד .המלש תיבח--סבק .הכורמה תא
 המל, :ותוא לאש רבכ ךרוכה וננכש אלה - קש --םירבכע
 א הנמ ול קלחו והילא יחא וילע סעכו--יז ךכילכ הברמ ההא
 + ער יתערי אלו  ,ןוראב קשה תא ,תוחפה:לכל ,ורגס \5 ,םיפא
 מע קשה 'קר  ,תיבכ 'יריחי .ובזע .יתואו ..דכלזז .םלוכ .ומק :הנהו
 וצר .יהי + ענר | וילע  בכרל .יתילע .יכ ,יתאטח המו .יעשפ המ
 כ. ;עראו :תודיתע שוחאש ,ינא  איכנ יכו '!הז :אזה סוס דליאכ
 לע :וכזתמ ךפָשי בחבהצ | ןממס :ןימו םואתפ :עקפתי "הזה 'קשה
 םידטכע חירבמ והילא יחאש ,ומצע ןממסה ותוא יאוה ידה ?עקוקה

 ,.וינפמ רומעל ילוכי 'םרא ןיא יכ רע  ,ךפ:לכ :ףירח:דחיר , ורוילע
 .ךפשנה ןמטסה תא ידוב * ףוטאל ןוכתמו עקדקה לא דנא :ןחונ
 טפוק .יפא לא יתפאש "וליא . השיטע ינתוחא דימ ,יתנחגש ןווכ
 .שטעתמ | ..ךכ:לכ .שטעתמ יתייה אל ,קבט:תקבא הָאלמ
 חא אמש ,הצוחה טלמהל רהממ ינאש רע ,שטעתמו .רזוחו
 יטעתמ ינאשכ ,ינתארו :ימא האב ! יתחהמ יאושל . שמעתהל .םש
 -/ ,רבה חל :תונעל :יהלוכי "אל .+ יל היה "הז-המ +: יתוא 'הלאש
 ! יחשט בושו ! יחשט ! !יִחָשִמ

 מא 5 תרמוא -- וז לנ 15 האב ןיאס  ,יל 'יללא --
 ./ששל יריב הל -זמורו שטעתהמ קסופ יניא ינא . היפכ תא תקפוסו
 7 .ךוזמ םשמ הצרפ רימו תיבה ךוהל ימא הסנכנ .'תובה .ךותל
 'םישטעתמ ונאשכ ,ונתוא הארו והילא יחא אב .הבר השיטע

 ךותל משל :הדיב ימא "ול הזמר +תאז המ : לאשו רמע . ונינש
 1 תועוז .לוקב 'םשמ :ץדפו -רזחו תוכה .ךותל .רחמ . תיבה

 ה! יחשט ! יחשט 1 יחשט .,פש הז ימ --

 יבכעש ,שוטעה 'אלמלא .  ינסדדל  ןכומ | דקוכ ,וירי יתשכ .ילא
 האצמו הפרב יתפינ האב .תומצע לש לג יִנָאָשִע /וא"יכ ,ורעב
 . דגנב הז | םירקור ו ונשק םידמוע ונאשכ = ,ונתוא
 : . םישמעתמו

 + םואהפ םישטעתא סל וישלל היה הז המ --
 איצוהל ונא  םילוכי-=יכו 48ל רברנ המו רמאנ המ

 ג הוררזנ . תיבה ךותל , משל ונידיב הל .םיומור ונלוב 3 וניפמ



 ל
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 + תיבה ךותל הסנכנו .הכרב

 2 : והילא יחא לע  הלפנתהו
 ! יחשט ;!יחשט :[ יחשט .... שה-:יכ .,ךל:יתרמא אל .יכו --- 

 ךא ;םירבה ::ינומ .ונילא איה תרברמ . יספ ונתנכש האב
 ,םשל-ונידיב :הל :םיזמור ונלוכ . הל תונעל  לוכי .ונתאמ שיא יא
 %;םשמ הרזח . ףכיתו' תיבה ךותל יספ ונתנכש הסנכג , תיבה .ךותל

 ו יחשט !ייחשמ ! יחשט ...יִאְר רשא ,רבדה המ --

 -הלעב : אצו .השיטע תעשב הירי תענענמ יספ ונתנכש

 ..קחצו וגילע ץיצהו רמע . ותיבמ .ךרוכה

 + השיטע לש סומלוב םכלוכ תא זחא המל --
 -=- ! יחשט ! יחשט ! יחשט -.. ש5 ךמצע תא אנ"חירטה ---

 ךרוכה  סנכנ , תיבה .ךותל ,םשל ונידיב םיזמורו ול םירמוא ונא |
 : קוחצ ךותמ םשמ ץפקו רזחו ונתיב ךותל |

 ! הז לש - וביט המ | ,ינא עדוי התע'
 ..ו יחשט !יחשמ | יחשט .., נתי אלא

 לכ .ירחא * , ןובאיתל שטעתמו וינתמב וידי תא ךמות .אוהו
 תועבצא ישאר לע דמוע ,הלק הציפק ץפוק אוה השימעו השיטע
 . הלילח רזוח ךכו--השיטע  בושו ,הציפק בושו , תינש שמעתמו

 ושטעתהו ונינכש לכ ונביבס ולהקנש רע םיטעומ םיעגר ויה אל
 ןמ ,בבוחרה לכ --םהיבורקו םהידודו םהינבו םהישנו םה ,םלוכ
 ! םישטעתמ לכה : הררחל היה ,הצקה רעו הצקה

 הז ןיא ! וב יתוחירה

 ְר

 ;הארנח יפכ ,אוה ששוח + ךכזלכ .והילא יחא להבנ המל
 ונעפשהש ,וז השיטע דעב ונב םתמח לכ תא כוחרה-ינב ולכי אמש |
 םירהממו םישטעתמו ונינש םיכלוה ונאו ,ידיב אוה .זחוא + םהילע

 היחש :רע  .ונילע הרבע הבורא העש . יניפ ונרבח לא רהה ררומב |
 ורבחל רפס והילא יחא . םדא-ינככ  רברלו הפ תוצפל ונב חכ

 וירברל .בישקהו  .בשי יניפ ורבח = .ונתוא תואצומה לכ תא ינופ
 תא והילא יחא רמגשכ  ..הלוחל .בישקמה - אפורכ ,המוצע :הנוכב
 :רמאו יניפ ורבח חתפ ,ורופס

 . רפסה תא יל .אנדהאַרה --

 ורבח יריל :ורסומו והזח-סיכמ רפסה תא איצומ והילא יחא = =
 םיבותכה * ,םירבדה תא ארוק ינופ .ורבח , ינופ <

 תוקודב  תולוגס לש רפס !םילבור האמ -- דחא לבור דע

 רועו שדוחל : םילבור האמ :חיורהל תער םדאל רמלמה ,הוסונמו 9
 תא םירמ ;דמוע אוהו ... יתולקו תויקנ -תוכאלמ | ידידלע רהוו =

 .ךותב רשא שאה לא והכילשמו ,רבד רכה ילבמ | ,וריב רפסה
 ורבח . שאה לא .וידָי תא שרופו .ומוקממ קנזמ והילא יחא . רוגתה

 .ודעב רצוע .יניפ = =
 0 !ךרי תא חלשת לא ,ךל טאל --
 םדאל דמלמה :,והילא יחא .לש .ורפסו ---םידחא םיעגר רוע

 רפא לגל היה ךפהנ ,רתוי .דועו .שדוחל םילבור האמ חיורהל .תעד

 ,ןבל .ריינ-ספ .ןיעל הארנו .ץבצב .הוה ןטקה לגה ךוהמ' ., חּופַה
 תחא הלמ וילעמ אורקל היה רשפא בר ןויע ירחא , שאה ןמ לצנש

 , יד

/ 
 + הטילפל הראשנש ,הררוב =

 < ,שאכ המוחא הלוכ -,םשמ .הצהפ דימו

 9% רעשה יבג- לע

 -;;ריפש .ב

 ,םירכְז .םכור ,שיא םישמחכ ,םילעיפה ,. םכשה .רקובב |
 " .םתחיתפל םיכחמו תשורחה"תיב ירעש לצא םידמוע ,תורענ םטועמו
 ןיידע םתצקמו םיקחוצ םהמ ,םיחחושמ םהמ  ..הנוממה .אובישכל
 רבכ המחה | ,בוטרו .חצ = ץוחב רייאה = . םיקהפִמו .הנישל םיטונ
 תוממחמ ,תוחרופה הוט, ה ינפ לע \ ןרהז , ,תיעפוש .היגרקו .הצנה
 ,תוקירש , ךלוהו ףרוג םמשב"חירו ,םינבלה "ןהיציצ .תא תוחָקָּפמו

 תוררועמז תוריעמ ,םשו הפ ריואה .תא רוע .תועועומ תשורחה"יתב
 םיארנז ,םיצרו םיזפחנ וללהו ,הרובעל - תולעופהו םילעופה תא
 םירפצ .תוחרופ ןליאל ןליאמ .,. םש במה ריואה ינפמ | םיחרובכ
 . :געל .תוגעול ןה וליאכו ,ןפוצפצב .ןוששו, םייח תריש . ,תוינפצפצ
 ,וז העשב םירורטה ,םישפטה םדאההינב םתואל םוזילע

 , םירבעה לכמ םילעופ תרוכח * ףקימ .ומצע תא האר הנוי
 ההוה ,םהמ דחא לאושו ץפוק -- +אב  בורקמ רו --

 ןאב לבקל - ,ךנוצר אמש --- . הנוי %ש וינפב .לבתסמו
 , = יי! המידקדומד .תצקמ

 .ובישמ -- 5 התא - ןכ אל םֶאש ,םובלוב .ךס 0 -
 +. אוהו ,הרובע ול טקבל אב לעופ -- .תצֶרמנ הבושה וריבח

 ךובנה הנוי תא .לאשו הז הנפ -- 1התע רע תרבע .ןכיה --
 .תשורח-תיב :האתשמו וחצמ טמקמ ולה , ול הנוע הנוי , טעמ
 % ןילופב +אוה ןכיה . ומש .יתעמש אל ךלש הו

 הז תשורח:תיב ., וילע רמ ובלו = הנוי ול בישמ -- !ןה -
 רחא םיקמב . תותלדה לכ לע קפד רבכ .אוה הנורחאה ותוקת
 תועובש הז . אקוד תולוהב תוצוחנ ינש םוקמב ,םילעופב ךרוצ ןיא
 ןמ הטורפ החלב רבכו ,הדובע ילב ךלוה בבוס ,אוהש ,םידחא

 , +6 סיבה
 םידלידיעוצעצ .השוע היה םש ;ןאכל אב הנטקה ותרייעמ

 יתשש אלא ,תוסוריפאפה תישע הכאלמ הא ףא רמל הרקמבו ,ספנמ
 <. ,ימא :תאו  ותוא .,וסנרפל ול וקיפפה אל דחי םג וללה תוכאלמה
 .,םימלשמ ךרכבש .,עמש העומשו = .ןהל שרוד ןיא םשש ,הרייעב
 םימלשמ הרייעב םלצאו ,ףלאה רעב הוקיפוק םישמח תשורח-תיבב
 יכ ,ומאל חיטבהש רחאל ,אציו  ,ךרכל תאצל .טילחה ..םירשע קר
 -הריקח רחאל .הנהו . בער תפרח לובפל הל ןתי :אל םשהיתרזעב
 "פויט לש תשורחה-תיבב םוקמ גישהל ודיב התלע הבורמ השירדו
 , הנושארה  םעפב רובעל אב םויהו ,ילגאיטימיט

 ,ןה % הרשה  רדעה תא וז .העשב םיגהונ | םבלצא --
 . םילעופה ןמ .דחא ותוא .לאוש -- + ינלופ

 --;המודא :תפלו םיקורי םילצב קּושל .תואיבמ תולרעהו --
 . ולשמ ךפונ ינשה ףיסומ

 ! םינציל תכ : ובלב רמואו תוקחוש םיניעב םהב .לכתסמ הנוי
 ;אנכוד-שיִר :ךאיה -- ,ישילשה | ףיסומ --,םתיאר  ולואו =-

 ! רדחל הוקוניתה תא םש בחוס
 ,םר לוקב םילעופה . רחא קחוצ - -! הח"הת"הה --

 ! אמא-- ַא ,יוא --- :קוניתכ .הכוב: לוחתמ אוה
 : = ,ח5-+יחפ

 יובשומו :סנ לוקב ינשה .ובישמ 0 דל ררחל --
 % | לא ₪0לטשב

 ?+תוטובח םיצצולתמה -ינשל תיטבוח תורענה | ,םיקחוצ לכה
 + ריואב,:רפנמו:;לגלגתמ :זילעה ןקוחצו ,םמכש לע הבח

 .םיקתתשמ - :ינולא..בחקתמ :זלה הנוגל/.זמורנ אב ןמואה <.
 תופי | םחחל 26 מניע תא םהב | םיצעונו

 םואתפו
 < שוא ! יחפ---יחפ
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 .וללה .םירועצה |

 -תב :.ךותמ< ןמואה :לאוש -= +ןילופמ רבב אל הז תאב =
 ,הנוי .ידגב לע טבמ קרוזו הרימט קוחצ

 .נָתָּב ןרופצ ךשונ .אוהשכ ,הנוי בישמ -- .ןה =-
 םילעופה תא" הארש  רחאל ןמואוו רמוא -- ,בוט ,ןכבו =< <>

 הנטק תינבת ךל ןתא ןושארה םויב --  :הנויב םהיניע םינתונ
 ךילעו :;התא .רז:ירה ..הנומאב ךתכאלמ השעתש ,האר לבא ,הלקו
 +... לרתשהל

 ךירצש ,רובר ידכ ךות שיגרמו הנוי בישמ -- 1 הדות .-
 ..חמ ערוי .וניאש אלא ,רבד דוע ףיסוחל אוה

 םלוכו .,םילעופה ןמ רחא = ןירכמ -- | ! ךלוה הנוממה --
 . ךלוה הנוממה ןכיה  תוארל ,םביבס \ םוטיבמו- םהישאר םיכפוה

 ,דחא יפמ הללק:.תקרונ =<! תונעשמ לע. ךליש יאולה --
 ץוברל הז .לכוי ךיא -- : ינשח רמוא --  !וחור חפת --

 רשפא ירה < %תלחה  ינפל בלככ >,םירי"קובח - ךותמ | םויה לכ
 ! ענתשהל

 םולשל ךרבו ,םילעופה לע ןיע- ףיעה .ילבמ .,ברק .הנוממה
 . םירעשה .תא חתופ ליחתהש ,ןמואה תא

 ,ומוקמ לע :דמוע הנוי .ראשנ,  תשורחה-תיבל . ותסונכ .םע
 האור אוה הנושארה םעפב |. תושעל וילע .לטומ .המ- ,תעד ילבמ
 םיסוכמ תונולח  ,לודג ררח | וינפל .  תוסוריפאפל  תשורח-תיב
 לכ ; תונחלשו םילפפס ,םילספסו תונחלש ,לורבדיטוח לש תוכבש
 םלוכל רסומ .ןמואה ,ותדובע לאו .ומוקמב .בשויו אב .רחאו .דחא
 םוקמ 15 ןיא ןיידע ,הנוי ,אוהו  ,רקפמו רברמו זפחנ | ,תוארוה
 ,ןמואה לא אוה שגנ הרובע ול ,ןיאו

 בשו אוב -- הנוי תא ותוארב 2,ןמואה ארוק -- ! הא --
 ,הרובע ךל ןתא ףכיח = . הז םוקמב

 ,וילוורש לישפמ ,וליעמ טשופ הנוי <
 ,ומוקמב | בשויו

 : ול רמאו  תונוזלחו קבט ןמואה ול איבה דימ
 !הפי הלוע ךתרובע אהתש ,אנדהאר --
 תינבת יפ לע +: ךר לוקב ובישמו ןמואה לע ויניע ףקוז הנוי

 : 4! טופשיו ודובכ הארי הנה + וז
 יל ןמזש ,וז איה החלצומ תינבת, :אוה בשוח ענר ותואבו

 קבטה תא אוה בכרעמ ."הירוב = לע  התוא * ינא  עדוי ;ןמואה
 תוסוריפָאפהו ןחלשה לא תוחולש ידי :. הדיקשב ו ליחתמו
 חינשמ וניאו .ותדובעב אוה עוקש . הבר תוריהמב וז .ךחא וז תופע
 םעפב םעפ :ידמ ןהיטבמ תא וילא תוקריז ןהש ,תורענהב ללב

 . ןהיניב .וילע .תושחלתמו

 ,םילעופה ראש השעמכ

 התרבח תא ' תחאה = תלאוש -- + הזכש ןתחב ךנוצר --
 ,שחלב

 -- 1 רצה  .ןמ- :וינפ תא :יארו אנדיביבה !ילא = ,יוה ==
 ! יב .הצרי 'קר :גל ---  : תרמואו הינשה הל הבישמ

 הנוע - . ותומכ :םירוחב * םייוצמ >ןילופב | קר, ]כא .--
 + הרענל םעפ קשנ, רבכ אוה ,ןכתער המ --- , תישלשה

 בבל-רב ,תרואכל = + תאז תעהל רשפא םולכ | :,ךדורלו --
 ..ובלב תובעות עבָש תמאבו: ,אוה :םימת .קידצו

 תא חנושארה  הריעמ -- [ אמש אלא | ךניא .,ךל יכל <-
 הב שי = + וקוחצ"תב תא תיאר אל יכו -- ; רסומל חתרבח ווא
 ! ותומכ ןתח יל ןמנ ! םלועדלשרונובר ,יוה ...ךכחלכ תומימת הברה
 אנ"הנלכתסה ..,השבככ עשפמ :ףחו יקנ  ,בלחו םד ולוכ ירה
 רוקמ  תדעורכ :איה תעזערומ -- ...] וינוע  תובג תא הניאר | וינפב
 2 ,אילע  קוחצב .רומ תצרופו

 תא ל ןחמ = תחא : תרמוא =- !איפַח ,אנ יסה == |

 : ;קבטה לא ךתבשב ---.:'זגור ךותמ הינשה הנוע --1 יאדו ---
 יתייה זאמ ורבע םיבה םימי יכו .,. ותומכ ייהתש ךל  רשפא םנמא
 כ םהינ פב הנלכתפה . ןמז רחאל .והיארת = ,עגר .טעמכ .יכח 3% והומכ
 \ ..,םילעופה לע תזמרמו אוה הפיסומ - !הניארו ולא לש

 ', םהמ .היאר - םיאיכמ = ןיא ...,! האנ .ןוימר ,םרחכ לשמ .--
 " לבא ,םיתוש םה .., םעדי  חורה---ולא ..,דלא ירהכ/ הז: ירה .אל
 המ ,תֶא הניבמה ...שייבתמו וינפ שבוכ אוהו --.וב תטבה %.אוה
 יאולה :,הז תא ינא תעדוי ..ותומכ יתייה .ינא םג .,+ תרמוא .תאו
 <! יוא ,יוא ."םיטידאק,ה תאו תשורחה-תיב תא יתערי אלו

 0 ; תכשוממ החנא הינשה ףא תחנאנ -- ! יוא --
 .לוקב רישל תחאה .הלֶקתמ -- .. .3 אָצָּמִת ןיאמ הָבַאָה --

 0 . םוגע
 "הלע הינשה תרזוע -- !םיִלָמְּכ םיִרָבְרּו קוהְצ ,הָחיש ברמ --

 :;תיעיברה ףא תזרדומ רימו ה ,היפב תרחא הריש תישילשה , הרי
 'לש וללח .לכבו = ;תומרוקה .תריש ךותל תצפוכ הישימחר םגו
 ב עמשנו .אצוי .הנהו .המונע הריש תכפתשמ | תשורחה-תיב
 . : בוצעו םר לוק ,תחאה לוק ןתלהקמ

 + יןא ,יוא- איה ו רכוע יִלָח הָבַהַאָה : רַמּואָה .לָּכ ..יוה

 ..תומָצְע .רשל .ץמֶת הָבָהַאָה

 : יהָו םֶלּועְב איה .ןוסָא הָבְחַאָה ! הָחֶא
 = יייתומָל רָשָפֶא הָלַעַר קמ

 ':םירשה ,םירחא םילעופ לש םהיתולוק םילועו םיעקוב .ןאב
 .,םהירחא תוכשמנ -תורענה ןמ תודחא . , . "ונחנא םינועמו םיפדרנ,
 = :קמעתמו קנאנ ,ותריש ךישממ בוצעה לוקה ותוא ,ךא

 .ווא ווא ,יוא-יִה יּכ הל .רמאוו שיִאָה אוב

 : ' ! רבא שקְבָל אבָה יְִחיִלְ
 5 לּוחַמ ל םּולָּ 0% יל ןיא

 ן ותדובעב עוקש בשוי הנוי
 2 תובשחמל מ ושפנו ובלש יפחלעהףא = ,וילע םילעופ
 5ש , תוסוריפאפה תא 'הנומז השוע ,ותאנהל דבועו זררזמ איהו

 ואוב .התעו ..תוקיפוק הרשע"םיתש ןהש ,ולצא תויושע רבכ תואמ
 .המכל - .םויל .תופוריפאפ תואמ שמחו ףלא השעי םא . :ןובשח
 ה ונוי הששו םירשע ךשמבו = ; תוקיפוק םיששל .. . +הנילעת
 החו . ותעד = . ...תוקיפוק םיששו .םילבור ,רשע השמח רבתשי
 ..השמח חולשל לכוי .ומאלו = ,ותסנרפל איצוי לבור הרשע . וילע
 -הצורח הרענ .ול .רוכשי רוע םאו . ושדחב : שרוח .ירמ םילבור
 , יי רתוי הברה .חיורי ירה - תרזועל

 ..הדיקשב רובעל ףיסומ אוהו
 .:וליסוי הנוכמה ,רחא לעופ םאתפ ול ארוק --- ! ינלופ --

 < רפסב .בתכהל  רחא לכ בויח : ונלצאש :,התא עדויה --  :קש
 + היצזינאגרואה

 יא !: ןיתפש לע ול היורש : קוחצ"תבו וב לכתסמ | הנוי
 "<  ואוה שייבתמ םשוריפל לואשלו רוזחלו = ,ול םירווחמ  םירברה
 -- . ןאכלו ןאכל הבושת תשמשמ | וקוחצדתב  ךכיפלו

 2 דושחרו האנה ךותמ וב תולכתסמו וזל וז תוזמור .תורענה
 : : ל . רובב

 ,םיערוי.םהשמ רוי אוה ערויש יאדו .---
 /%תַא .הניבמה ,אוה- רוש אלא .--  ,התרבחל
 ל 5 ו עול אלכ .ומצע

 תחאה תרמוא --

 השוע אוה ירהו



 יתינשה הריעמ --- ,אוח רמולמש רכינ וינפמ --
 ימ- -- -:קש יליסוי  רמואו = ףיסומ -- ונלצא םיגהונ --

 ןויכמו ; םינודא אלב בלככ ,העור אלב ןאצכ והירה ,בתכנ וניאש
 רבח םאו %התא ןיבמה יו! יו'זרוב = ,ךייחל דרוי ינירה,---תבתכנש
 םג םיגהונה ,  ךינפל תוחותפ םיכרדה לכ ירה -- התא -ןמאנ
 ?ךכ םכלצא

 אל =
 + .תרחא

 ודיבש הנקב ןווכמו יליסוי רמוא --- ! תואורה ךיניע ,ונ --
 :הנוי .יפלכ

 רובסכ -- + תורענה תחא הבישמ -- %  ךתעד המ כו -- =
 השוע אוהש ,האור ךניא יכו + לוכיבכ = ,עדוי אוה .ןיאש ,התא -

 : +םהכ ומצע

 ,תינשה תרמוא -- .  םלוכמ אוה הובג הלעמו ומבשמ =="
 . תישילשה .הריעמ -- . תורעוב ויניע =-
 תחנאנ -- ! ותמגור יל אצמנ וליא ,םוחר בא ,יוה -

 , שרח תועיברה
 לא ברקתמ אוהשכ ,ןמואה רמוא -- +עמשנ המ .,ןכבו - " .

 ובלו .הכחמו :ויניע. -וב ץעונ הנוי . = ותדובע ביטב לכתסמו הנו
 . קפוד <

 ןושלב  םירבדמ | ונלצא | -- | :הנוי בישמ | --

 ול .רמוא--,ללכ | העּורנ .הניא .ךתרובע = ,ןכ  םנמא --

 ךהדובע חבתשת ,הנונה תרזוע ךל אהתשכל ,תצק ןחמה--: ןמואה <
 . רכתשתו <

 .,,.בוט םרא + ובלב רהרהמו ול הדומ הנוי -
 ,"טידָאק, ל'גילז הנוכמה ,ריעצ  בשוי הנוי 5א םוקמ:בורקב

 שיגרמ הנוי .הנוי- יפלכ .טבמ 'עגר לכב קרוזו וריבה .םע חחושמ =
 םהילא הנופ וניאש אלא .,הנווכמ החישה וולאש ,אוה רעשמ .ךכב =

 5ש וריבח | תא הנוי מוש ב אלא וניא אמש -
 . וקפרב וששמל :ונא םיבייח -- :שחלב רבדמ 05

 תרכה -- :ל'גולז  ובישמ ---!םלועבש .הטוש = ,ךל .ךלכ =
 ,הארת הבה .וב ההנעו וינפ
 חינשמ ּוריבח = .הנוי לא .שגנו \ דמוע אוה רובד ידכ .ךותו ="

 : ,קוחרמ =
 ןווכתמ -- 3 שָפַּב ןיריכמ רציכ ,התא עדויה , רומא ב

 וינפב לכתסמ אוהו  ,והממהלו םאתפ" תלאשב וילע רעתשהל לגילו
 לאושו  תוקחוצו תומימת םיניע .יתש וב ץעונ הנוי :החוקפ -ןיעב
 :םה תלאש

 %עמשמ יאמ -- :

 ושאר דירומ זלה ; וריבחל הנוכ .אלמ טבמ  חלוש ל'גילז
 ןוילג = וסיכ . ךותמ .איצומ ל/גילז ,  וותפש לע  תפרפרמ קוחצ:תבו
 : שארזרבוכב .ןל רמואו םיתעברא .לפוקמ

 : < .ארקמל ךל אה --
 ,וסיכב והחינמו ןוילגה תא לטונ הנוי

 לא | ונמע  ךלת --:ול רמואו 'ל'גילז ףיסומ -- ברעב -- :
 .אירבחל םש אוה דעו-תיב ,ןייה:תיב =

 תא חינמ ל'גילז .. הסוריפַאּפ קילדמו הנוי בישמ--,בוש == =
 : תודידי לש ךר לוקב ול רמואו וינפ לא טיבמ ,ופתכ לע הלו

 התא קסוע  המכ לשלב םירָוַח .ךינפ המ | ינפמ ,רבח == =
 זקבטב

 הל חמור טבמ :וילא .ןווכמו הנוי .הנוע -- , רבכמ אל -- ,
 <-! טורָאק .ל'גילז ...הקישנ ול הליצאהש העשב ,ומאל םעפ ןוובש
 ינפמ  ,רבח, ,וילא הריתי הבחו הברוק ומצעב שחו אוה רהרהמ |

 םירכדה ואצי ומכ .,ומצעל .אוה ןנשמ --- "+ ךכילכ םירוח .ךינפ .המ

 < ם5לועה < 5 . 14

 י"ע הרובעה |

 ומ ןוילג

 ןאכמ .ינא .ךירצ, + ןויער ובלב קירבמ הז :עגרבו .,, ותבוהא יפמ
 ... "רשב .טעמ םוי .לכב לוכאל ךליאו

 ךותמ ,.החוצ | לוקב  תחא = הרענ -  העימשמ -- !ל'גילז --
 ,ילצא בשו ,יריקי ,ןאכל האוב --+: ןחלשב הנק טובח

 הנוול ל'נילז חפוט -- ! ונמע ךלוה התא ברעב ,ןכ םא --
 ,.הרענה לא שָננו ופתכ לע

 תזמרמו ל'גילזל איה תרמוא--.יב תוד ב כנ וילא רָבַב - -
 . הנוי לע

 ,יִריִּפַס ,יתואו --
 .היחלב הל

 - .תדיב ,ותוא החורו איה תקנאנ -- ! יוא --
 ,לעופ הב רעוג --! ךתומכש תימיח איצקורטסּבא ,יסה --

 , ינוצַצּפ ל'דוד .הנוכמה
 והתבישמ --1 ונא ךלש תַּכַמ אל ,קותש ,ינוצצפ ,התאו --

 . הרענה

 ,יארתו ךתדובעב ךיניע ינתתש בטומ ! יליהרש ,ימוד --
 ,ןמואה הל ארוק--,תישענ איה ךיא

 !םר לוקב םיקעוצ ןיא הזה ןמזב ! ילדייז בר ,סה ,סה --
 -- !םיבוטה םימיה ורבע רבכ ;םדא:ינבכ ונבשחנ ונא םג הזה ןמזב
 --יבלבש המ . "הלמה שפוח, טלוש .הזה ןמזב -- , יליהרש ול .הנוע
 | יב .תוחמל יאשר התא ןיאו ,ינא תרמוא

 ןמואה הל רמוא -- ! שודקה = ךיפ םש ירגס !יַה--יַה --
 : .השובכ המחב

 .םימכרכתמ הינפו .יליהרש תזגרתמ-- ...* תרמא המ --
 -- + יל'תרש תוראדלע ובלב :חנוו רהרהמ -- ! ליחדתשא -=-

 ,,! 5לכ וינפמ חארי איה ןיא

 טבוצו אוה רמוא - + לזאזעל תחלוש תא

 (,אובי ףיס)

 . יקפבוקנימ | סחניפ

 .שרְקְמַה תדובַעַּב רּוּכְצַה תַריש

 (.ףוס)

 היסנכה לש שדקמה תַרובע תוחתפתה לע רוחאל טיבנ םא
 תומימ קר רובצה .תריש .העבקנ וזב' םג יכ ,הארנ זא ,תירצונה
 , ךליאו .רתול

 ואבחה רשא ,השדחה תרה לש תונושארה תודעה ברקב
 לש .הלודג היבוברע  הררש | ,םירוצ .תורקנבו .תורעיב .,םיפתרמב
 ,ורצנתה רשא ,םיוגה = לכ תטילפ םגו םינויהו םידוהיה : םינונגס
 ויהש  םינונגפה .תא השרחה םתדובע רדס לא שיא שיא וסינכה
 םיחוד ויה  םינהכהו. תובאה : ,םיחילשה , םינפל םהב םיליגר
 וזיא תתל .םריב  תלוכיה תויה ילבמ  םיברקמו םיחוד ,םיברקמו
 תחת לא םעפב םעפכ וסנכנ רשא ,תודעה לכל העובק החסונ
 .םינוש םימעטמ: וקיחרה ,לשמל | ,ןכ הנה .השהחה | תדה יפנב
 םושמ וללה :הדובעה ןמ רמוהצילכ לכ תא .הנושארה הפוקתב
 םושמ--וללה ;ינולוח יפוי ששח- םושמ וללהו הרז השודק ששח
 ,הנשיה .לארשי .תדובע תא  תוקחל השדחה הדובעל האנ אלש
 תשודק תא לנפל אלש יחכ--וללהו  ,רמז:ילכב .תשמתשמ התיהש

 תואסקרקו .תוארטאיתב .םהב .םישמתשמש רמז:ילב
 , יתש לע היסנכה .ינומרק  וחספ  הככ ו םינויח לש



  > 9העקעולם  < ומ ןוילנ

 == ההארה

 שמתשהלמ ללבב  וענמנ .הזמ- ץוחו ,השודקו יפוי ןיב  ,םיפיעסה

 תיאמורה .היצילופה תאמ םראוצ לע ויה םיפררומ יכ- ,רמז:ילכב

 ,.םידחוימ הלפת:ילעב .ןחל -ויה תודע  תצק , לוק עימשהל ודחפו
 ,לארשי לש  תויסנכ>יתבב םיוצמ ויחהש -ולאכ .(081110ו80) ,םירמז

 (ןאיצוטיטסנאק :עשילָאטסאפא) :תובאהו  םיחילשה תקוח | י'פעו

 רזח להקהו דוד תולהת הלחת ומיענה םיצישה :הז רדס עבקנ
 "רָאנְאהפיטנא, + תימור) הזה ןונגפה . המיענ .התוא לע םהירחא

 ?תיבב ושמתשה ובו דאמ :אוה ןשי :(יגנאזעגלעסבעוו, + תינמרגו
 יתש .י"ע---,תולפתב אל לבא--,תולהתה בור  ליבשב שדקמה
 וז אלו) "םיירוקמ, תויהל וצר היפנכה תובאש םושמ םלואו .תולהקמ
 ןונגפה .תאצמה תא ופחי (השדחה תרבש הדיחיה "תוירוקמ,ה איה
 שודק לע = גרהנ רשא : ,היבויטנאמ סויצנגיא שורקה ןמשחהל הוה

 ודובכל הרצונ רשא ,הדגאה . רפיק סונאירט | ימיב ,אמורב םשה
 תילעו :ןתוימשג  .תוטשפתה העשב | יכ ,תֶרפסמ : ,םויצנגיא לש
 הלעמ:יכאלמ תציחמב וז תופילח:תריש ..עמש םימורמל  ותמשנ

 תכ דוחיבו -- ,תורחא תודע , (* הז ןונגפ - תוקחל ותדעל הוציו

 ,הדובעב הרמזה תא .ללכב ובעת =- ,הרצנתה רשא "םיאכינמה,

 שגרתנש רחאל דוחיבו = ,הזה רברה .ללגב = ןהמע .םחלנ ןומגההו

 סויזורבמא :ףושיבה לש השודקה הרמזה ילגרל  היכב  ירכ דע
 . 6** דנאליממ

 וז הלאשב + השדחה היסנכה לש הרישה תעבונ ןכיהמ
 השרי השדחה היסנכה .יכ  ,םירמוא שי . הברה םורקוח וטבחתה
 םיאצומ םירחאו (*** לארשי שדקמ לש ןונגפה לכ םע דוד תריש

 י"פעאו ,ןוי תריש לש היפי תטילפ היסנכה לש הנושארה הרישב
 אמור ירפופ .וארק םידוהיל םג) םירברבה : ידיב  הדוה תחשנש
 ירמגל קיתעה הנח הל דבא אל .תאז לכב ('םירברב,

 םישרחה םיגולויתה בלב דאמ הרבג םינורחאה םימיב םלואו
 תיבשהלו השחחה תירבה לש "התוירוקמ, תא תוארהל הקושתה

 ןיא יכ ,חיכוהל םיצמאתמ | םהו  ,לארשי תרות םע פחי לכ הל
 וא לארשי תריש ןיבו .הינומדקה םירצונה תריש :ןָיב .תובייש לכ

 ןוי  תריש ןיב םנ

 שקבל םהל המרגש איה וז תוצמאתהו ,הקיתע .הרופמ לכ םבלמ
 ,(*****%תומילשה תגספ לא התוא םאיבה ידע הרישב םישדח םיכרד

 םהמ ונל אצויהו .,תורעשה לע .ודפונ הלאה  םירבדה לכ לבא

 םינונגס .םירצונהל .םהל ויה .םתריפסל תונושארה תואמב וכ ,אוה
 ;ללכ .עובק .ןונגס לכ םהל היה אל ,תורחא  םילמב ,וא  ,הברה
 םידוחיה לש ו[טפו[8 886/ג) "השודקה הרישה,, ןמ השודקה תא וחקיו
 / ' םינויה לש ('[0משפ) תונמאה תרישמ .רדסהו יפויה תאו

 ןבומכ ,  ירקמ | ןונגפ = ךותמ :היתולפת .תא הרש הדעו .הדע לכו

 תודע תצקבש םשכ, רובצב חריש לש ןונגסה .ותואל סג. םוקמ ןאכ היה
 םידחא םימק היה הרובעה םצע תעשבש הז גהנמ םג גהונ היה

 הזל ארוק סוליופו = ,תמרוק הנכה םוש ילב .םירשו .םיללפתמה ןמ

 תעשב שיא .לע 'ד תור .םאתפ חונב : רמולכ ,"חוהה : ירוש,

 תדע ברקב הטילפל םויה דע ראשנ הזה ןוגגפה , (5*%%*%* הדובעה
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 חתיכשהל םינושארה .םירצונה .וצמאתה םהירבהל .,

 םירקבקה יכ ןעי = ,הרושל אל לבא הפטהל * ענונב \ םירקכקה
 ..לוקב .אלו הימוד .ךותמ * םיללפתמ

 תוקוצמהו : תופידרה תא השדחה תרה הרבעש .רחאל קר
 < היפנכ תחת לא סינכהל היסנכה החילצהש רחאל קר ,תונושארה
 ,היאובחממ :תחצנמכ .אצתו | ,ומא ינליהו = לודגה ןיטנטסנוק תא
 ישארב םישרקמו תולכיה הל הנבתו ,הירוצ:תורקנו  היפתרמ
 , רכול  ןורכוה ימיו .םינחה הברקב ובר רשא | ירחא ,תוימוה
 השדחה היסנכה האב ,הילע ורבעש םיבושחהו םינושה תוערואמה
 הרובעה ןונגפ לש ויתוצרפ תא = רודגל תלוכי 'םגו ךרוצ ללכל
 ,הדעו הדע לכל וא םדאו םדא לכל ךקפה חנושארבכ היהי לבל
 ,הרעה ןמ שיא  םושש :הרז 86? תנש לש דוניסה תפסאו
 הדעה י"פע וז  הנוהבל םירחבנהו םיעובקה םירמזמה ןמ ץוח
 .(* "הרובעה תעשב ולוק םירהל ןיהי אל םנכוד לע * םירמועהו
 = "ןומהה : םשדקמ תריש לע תוליצאה םתוח תא העיבטה וז הטלחה
 תנוכ ךותמ עומשל קר התיה ותבוח לכו הרובעב ףתתשהל רסאנ
 םורממ םינהכה ופיטהש תופטההו וללפתהש תולפתה לא | בלה
 -  בורש .םושמו . םתמיב לעמ םיררושמה ורשש םירישה לאו םנכוד
 ןדי רשא תונטקה תורעהבו ,וז הרזגב רומעל * לוכי אל .רובצה
 ;,ירמגל הדובעה התבשנ םיחמומ םיררושמל םלשל הגישה אל
 םימוהיל רפסה;יתבב | ריעו ריע לכב הרמזה תארוה העבקנ ןכל
 רשא ,הרעהב םינפה:אישנו הרמזה:םכה .תחגשהב .(0 110 (0ת18)
 היסנכה הרוח הזבו" (** < וסע 8620186 0התשסץחמו" 1 ל ארוק
 ! קחרוה ויפ לעש , םידוהיה שדקמ לש קיתעה ןונגסל םעפה רוע
 ,יול .ינבל  הרובעה תריש הרטמנו הדובעב .תופתתשהה ןמ רובצה
 תצק הלחתב וראשנ הרעל ,לוקב ולספנו " רישב וכנחתנש
 .הנעמ רותב (8616001 .ץטנאוא) םירחבנ םידחא םיקוספ רמזל--םירויש
 \ םימייסמ . םינהכה ויהשכו ,הלהקמה תריש לע ( 10 ןוס מ ויזו)

 ברב םהירחא הנוע לחקה היה ישי-ןב .תולהת המיענ  ךותמ .אורקל
 יד ןיאש ,זמר םשל "היוללה,ה תריש םיכורא םילוסלסו חכ

 םג להקה החרנ םימיה בורבש אלא .'ה תוממור עיבהל הצילמ
 יהיוללה,ה  חפונ חתפתנש רחאל יכ  ,"היוללה,ה  תריש רישלמ
 ולב 1ל רשפא:יאו תונמא וב שיש ,יריש לוסלס תלעמל הלעו

 הרוקפ האצי ,רישב קרפ םיעדויה םיחמומ םירמזמו תולוקה שּומל
 הישל הרעה ןמ שיא םוש ןיהי לבל,  טנעק ןופ ראדאעהט תאמ
 --/הז ןונגסו  (***תויסנופסרו םידחא םיקופפמ ץוח "היוללה,ה תא
 ןיזאמ \ םעהו םירש | םינחכו  םיררושמ
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 < תועיבק = עבקנ---,קתושו
 "רשא .רתול תפוקת דע ,היחתה תפוקת "דע | גהונ היהו הרומג
 תרכ :הלגרל  הכורכה תוליצאה | לכו  תויריפיפאה  דגנ םמוקתה

 ;תירבלו הרותל המרג תדב תויממעל רתול לש .ותפיאש , הרובעבו
 ותקושתו = ,הינמרג תפשל = אמור 'תפשמ | ומגרותיש  השרחה
 ןואשה לכ תאו רובצה תריש תא הארבש איה הדובעב תוינומהל

 יב המחלמ הצרפ בוש . םינרתולה ישדקמב  ינחצנהו .יטרקומדה
 , יפויה תשודקו השודקה יפוי

 ,תיחישמה | תעונת םצעב
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 וכונח :םצע יפ לעש אלא <

 ,םייחבו הרבחב תוליצא ינימ  לכלו םישורפה לש תיתדח תוליצאל
 תוליצאל  תודגנתה. ךותמ- תירתולה .העונתה םג  הצרפו הרזח .ןכ
 תוליצאל .תודגנתה ךותמ ,השדחה היסנכה : לש תילקירלקה\ תותדה
 ךותמ . .תינאירוגורגה .הרישבש  ',תיאמורה הפשבש ,החובעבש
 הדובעהו .תדה יאשונ ןיב תדרפמה , השודקה הואגה לכל .תודגנתה
 לא .הרותה .תא .רירוהל  ךירצ רתול היה חרפהבו ..,, םינומהה .ןיבו
 ןומהה תא .ףתשלו .בושלו .הינמרג תפשל | המוגרת ירי לע םעה
 ,הוע אלו ..ןומהה .ירישמ רחב רשא םורישה י"ע שרקמה תרובעב

 תריש תא בבחל רשכומ רתול = היה
 ,ןבעלעוייא .הרועהל .ךומפ . ורדש = .,םייררה  םירוהל. ןב .רופצה =

 ןושארה = וכונח תא :רתול .לבק .,הנרפוס לוקב . ותודליב .ןנוחמו
 םינגנמ תויפונכ הינמרג .ירע לכב ובבפ םהה םומיכ .,'ערנעררוק,הב
 ךירדמ :ןשארבו ,"ערנעררוק, וארקנ רשא = ,םורמזמ : תורובחו
 רוזעל .---- ןהיקפת היה = הזו . ("טקעפערפ, וא "ראטנאק,) להנמו
 תיולהו ןיאושנ תעשב ,שרקמה . הדובעב ריו רוע לכב .תולהקמל
 םחל תסורפ רכשב תונולחה ינפל- תובוחרב .ררושל דוחיבו ,םותמ
 רתול ןיתרמ םגו ..םימח םוכו  תודחא תורוגא .וא ,םירועשהימ .םוכו
 רהושיו הלא ותרובח .ינב םע גרובעדגאכו .רלעפסנאמ .תובוחרב .בבפ
 --,הדולה גח שדקתהב, ,םירועשדימו הלד החוראל רכתשיו םעדירוש
 ונררושו. תיבל תיבמ ונרבעו םירפכב .ונמטוש ---,ומצע רתול רפסמ
 התואו ,."ושי דליה דובכל תועודיה .תולהתה תא .תולוק העבראב
 רתול עטנ = ,ותורלי למ .רחשמ וכות .לא .טלק רשא | :,תוינומהה

 תאו ,תרה ינקתמ לרגל יהיו רדגה תא ץרפש העשב ותדע"ברקב
 םיתעל קר הב השמתשה .תילוטקה .שדקמה .תדובעש ;רובצה"תריש

 םוקמב ,אוה ןקת רשא הדובעב  דוסיל השע ,5לפט רבדבכ תוקוחר =
 ,,\צס 31, ןיעב ,השודקה םאה ,הלותבה  רובכל תוליצאה ירוש"
 ייע .תימור ורשוהש ,'וכו .,,8ה1צ6 [\0שו מה" ,,1%9שוה ה .0001העווזמ%
 רשה , גגוח ןומה לש . הדובע -רתול ןקת .,םידחוימ םיחמומ .םיררושמ
 עטסעפ | ענייא, = םע-ריש .הטושפה .תינמרגה  ותפשבו  רובצב"
 ןומהה רצמ האחמ תריש תמאב התיה .תאזה הרישה | ,'וכו גרוב
 םיהלא תדובע ָהתיה וז.( ףצקו ררמ דה .עמשנ הב . ,תוליצאה דננ
 . בלד תולגתהו .ןוחצנ לש .הרובע ,תוחפה לכל וא :,םיעכהל

 והועבקו .ברעמה ...תוצראבש ונינקתמ ורח ב .הזה ןונגסבו :
 לעו .טינקהל ו ל לה םירמוא ימ תא .יכו ! לארשו .ישדקמ תרובעב .
 םיגנעתמה ,םישישיה לארשי "ינמשח, לע % המחלמ םירשוק םה .ימ <

 תא ףסכ עצב  דעב .םירופו  םויחה .תודמח | לכ | לע .םהילכיהב
 םירמוא -םה ימ תאו .וללה "וחצנ, .ימ תא. .+וותונווע לכמ ןומהה =

 *ערנעררוקה, לש .ןונגסה ותוא :., תירתולה הרובעה .ןונגסו + 'חצנל,
 תרמועה לארשי תדובע לש הנונגס היהי הזכה ,ריע תוצוחב תבפוסה | /

 ?יה םע תכל ענצהו שפנה תוכפתשה .,בלה תנוכ ,יישחל ןוקצ לע
 תשורק םנ וא השודקה יפוי.אוה .ןכיה :הבושח .תחא הלֶאש .רועו <

 הניאש .רובצה - תגאש %ינומהה. ןואשב התע ונמעט ,י"פע  .יפווה
 ררועל תרשכומ .הניא ,החורב אל לבא החכב תמהרמ  תקסופ =
 ותושי תא תלטבמ םא יכ  ,ותגשה יפל ריחיה לש ותבשחמ חכ =

 רמאנ ןרהא ינב ותמשכ = ,לורגה ןומהל ףדועה חרס  ותוא השועו
 ,קלח ףא עיבהל םלועבש תוקעצה לכ הנלכות יכו * ,"ןההא-.םוהיוש .

 תדגנתמ | ןבומכ !% תאוה .הימודה לש ןירה קורצו :לבאה ןמ
 ,לארשו תרוסמל םירקבקה  תדובעכ הרומג הימוד לש הדו בע
 דועו ,םהרבא .תומימ .ונידיב איה תובא תרופמ ןושלו הפב הלפתה
 ןחלופו יתד ןחלופל הלפתה תא תודחיה התשע ',השמ ימימ רתוי
 המלש ., הלוגה תופוקתב כ"חאו םישדקמה ימיב חתפתהו .ךלה הז

 ויה םינושארה םידיסח, ."הלפת תב, .שדקמה"תיבל ארק ףלמה

 הלודג, .:רועילא .יבר רמא (ביל ףד)  תוכרבבו ,'םימשבש םהיפאל / 5 ו
 ד ל

 "םבל תא וניכיש ידכ  ,םיללפתמו הלפתה םדוק .תחא העש-םוהוש .

 םעה היה ונישדקמבש םשכש אלא  ."םיבוט םישעממ רתוי הלפת
 ונא ךכ | ,הלפתה לאו הנרה לא עמו שו | שחלב :דימת ללפתמ
 ,םהיתולהקמו םיייצשה ןיב הרובעה רדס תא התע .םג  קלחל-םיכירצ
 .הנוכב ע מ ו שו שחלב ללפתמה םעה :ןיבו ,הלפתהו הנרה יאשונ
 .ירוהו םעטב השודקה יפוי אוה ,רחא אל ו ,הז

 .תויפָרְנְויִלַביִּב תומישְר

 יקסוושרש ןימינב ר'ד תאמ עףמ ירד הָשָש 1

 * אסידוא ,"רבח, תאצוה :

 + א"ערת + ופי ,"םעל, תאצוה , ףבריוא 8

 תורחא תונושלמ .םימוגרתה טעמכ וקספ םינורחאה םימיב
 ,השדחה ונתורפסל דוסיה רחא רוד ינפל םתויה .תחתו ,, תירבעל
 ,םכרעב ירמג5 .לולזלו שאר"תולקב םהילא סחיתהל וישכע םיליגר
 ,היראלופופה תיערמה תּורפפה םג הקספנ םימוגרהה םע :רחי
 ,םיבר תורוו הז ונלצא בושה ךכ לכ ריקפת ןכ םג האלמש
 .ידמל תגבומ .רברה תבס .הנורחאה הלכשהה תפוקתב דוחיבו
 םיליכשמה ירירשלו ,ןושאר ילכמ .הלא לכ תא באוש ריעצה רודה
 -יבתכמל וליפאו .כל םישל רבכ הו ולדח ןה ןשיה :רורה ןמ
 תת ילבל -"רחשה, ימימ היצידארטל רבכ רבדה היה .ונלש םיתעה
 . תירוקמה תורפסה תא בָחרה ןעמל ,םימּוגרתל םוקמ

 םירפוסה .ולרח. םא  .ךכ  בייחמ  םיאנתה .עבטש ..רשפא

 םירפסש יאדו ,הול ומרג םייחהש .יאדו ,אוצוהל -- םיל"ומהו םגרתל

 המכ :דע > ,ונחנא  םיעדוי :ןהו :,םימוגרתל .םימדוק םיבוט םיירוקמ
 .ונ5 שיש םיניוצמ רתויה םירפוסה לש םתאצוה תודבכב תלחנתמ

 קילאיב : ,ילדנמ תא :תוארל וניכז = םינורחאה םימיב קר ןה
 דוע ונל ןיא ןה הזה .םויה דעו ,תונוגה תואצוהב יקסבוחינרשטו
 -לכבו :. תואלמו תומלש  תואצוהב ןאמשירפו יקסבצטידרב ,ץרפ
 ערמההירפסו :םימוגרת לש םתאצוה תקפפהש  .קפס< :ןיא .תאז
 לודג .בּוכע ההוחתפתה תא .תבכעמו ונתורפס לע העהל - העיפשמ
 ןיאב--ירבעה ךונחה תא םג םגופ הזש ,.אוה וילאמ ןבומ רבד .דאמ
 בואשל  ונורועצ םיחרכומ ונתורפסב םייראלופופו - םימגרותמ םירפס

 םיקיסאלקה - תא  אורקלו תורז. תוירפפ ךותמ קר  םהיתועידי תא
 לצא .דימת וניריעצ םילוצמ ךכ ךותמו ,תורחא תונושלב :םילודגה
 המצע תורפסהל םג ךא .םישמדילב ונל  םידבואו .תורז- תורוטלוק
 ,'תחופו .ךלוה היתובשחמו הינינע גוח ,  לודג רספה :הזמ :אצוי
 ץוחמ - תרמוע .איה , הל .םימתסנ םיכחרה ןויערהו הרישה .ירוניצ
 ,יערא ןפואב אלא היתונוחצנמ תינהנ הניאו תיללכה תוחתפתההל
 הב הלגמו אב ,הלק הקיק% תיאפוריאה תורפסה ןמ קקלמה לכ

 םע יעבטו יהימת .רשק הל ןיאש ,תורפס ,תושדח "תורוה,
 םא ,חרכהב הב הבורמ :"תוילאיצניבורפה, ,תיללכה | תורפסה

 ןיא םתורענבש ןויכמ  ,םיליכשמה הירפופ םגו ,ךכ  רמאל רשפא
 ,םח :םתורפס .ךותמ םינושארה םהימשר תא .לבקל תורשפאה םהל
 תמגפנ תימואלה םתוירוקמ  ,תורז .תויורפס לע דימת .עונל םהילעו
 :הז ידו לע הברה

1 - 

 ןויער לכ .ןושלה תוחתפתה הזמ- הריספמ לכמ רתוי .םלואו
 הניְבה רבכ ןושלהש העשב | ,םדאדינב- לש :סנינק וא קר  השענ
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 6 ןוי לב

 "תיאליטרע המשנ, תניחבב איה הבשחמ לכ ..הלש שובל וליבשב
 לכ תא היבקה האה םנחל אל ,שרופמ:םש הל ןוא. דוע .לב
 וליפאו -,,  םלועב אצמנה לכל :תומש ארקש ,הזב םדאה תמכח

 : דאמ קומע ןויער הז ןורינב עיבה - ,אימרה ,םינברה ילודגמ, רחא
 ,יהלחת  ולצא ןכומה- ןושלה יפכ .,ול .גשומה ןינע- ןיבמ :איבנ .לב,
 נישה .איבנה  יכ ,הלא  םירבדב א"מרה 'זמר ,העוט | ינניא .םא
 ןושלהש ,אצמנ .הב ועיבהל .לוכי .היהש ,ןושלה יפל .ןויערה הא
 קר גישהל םירשכומ .ונחנא ןויערה תא * יכ  ,ןויערהל .תמדוק איה
 תומב תורלונה ,תובשחמה ןה תוטעמ אל" ילואו ,ןושלה .תרגסמב
 הנאצמתש דע "והתה םלוע,ב תועותו תיפחרמ ןהש אלא ,םדאה

 ,.:ןושלב ןנוקת תא
 (יהירומ, די לע "רבח, תאצוה התשע וו טבמ  תדוקנמ |

 ,'ערמ יררס השש, הפיהו ןטקה רפסה תא האיצוהב ןוגה .רבד
 ,הקינכמה לש .תובלהה ירקיע לב טעמכ םהיללפל םוסנוכמ .ובש
 םוצמצה ותוא . הימוטנאהו הקיתאה ,היגולויבה ,הימיכה ,הקוסיפה :

 לכבש קויהה .ותוא .,האצרהה : לש .תוריהכה םע דחיב ןונגסה לש
 הנשמה :חורב יעדמה רמאמה הנבמ םע דחיב המצע .ינפב- הלמ
 היתועצקמ לכב השדחה ונהורפסש ,ולא > תולעמ --- ,הנונגסו

 לש "ויתולוגפ ןה ןה  ,דאמ םיקוחר .םיקרפל קר ןהב- תנייטצמ
 ךשמב "שוטלו :לולכשו :הרובע ירפ :אוהש ,הזח ןיוצמה  רובחה
 סופרה>תיבל \ םיאיבמה וילע : םיריעמש יפכ :,הנש שמחו  םירשע
 ולא וליפא -- ןויע .ךותמ האירק וניריעצ \הזה רפסה תא "אנ זארקי
 ודמלו -- הימיכהו הקיסיפה תועידי תא וכותמ בואשל םיאב םניאש

 רופופהו .תוריהבה יִכ ,תערל וחכונו ,הלמ לש הכר ע תערל
 ,םוצמצה י'ע אקור םא ,יכ ,םילמ בר י'ע תוגשומ ןניא תויראל

 ..הלמה  תרקוה לע . אקוד
 ,רפסה תא .םופדה"תובל  םיאיבמה .וקרצ וז  טבמ :תדוקנמו

 ."ירבעה ןונגסב שדח .ישוביכ .לש ךרע,-ול שי .יב -,וילע םדיעהב

 רחבש ,הז קר תויהל לוכי - :ירבעה - יערמה .ןונגפה .יכ ,קפס ןיא

 םכרע ולאכ םירפס :,בר: ןורשכב תומילש ידיל איבהשו .רבחמה=וב

 שָדְח אל רבחמה יכ ףא+ ,םיירוקמ .םירפס לש . םכרעמ :תוחפ - אל
 .המואמ ןכותה 'צמ וב

 ,"םעל, האצוהה מ דחא רפס םג ריכוהל יתא 'םוקמ הפ
 ,פל יםיחמצה : ייחמ, .אוה אלה - + ,םינורחאה םימיב - ידיל אבש
 ותואל * ,ןבומכ ,ףאוש וניא  ,ותדועת יפל ,תז רפס ,ךבריוא

 ךא ,"עדמה .יררס תשש, לש םתלעמ רקיע אוהש: ,יערמה- םוצמצה
 ,הריתיה ןושלה  ;התוא .אלבו םעטב הכורע ולש | תויראלופופה

 הכרהש קרו < ,רתויב  המיעג םימעפל האירקה תא םנמא .השועש
 ילפטהב עלבנ רקיעה יִכ דע ,יעדמה .ןכותה תא שמְשִמְל בורה לע

 לכו  תוריהב , ויתורדגה = ,קיודמו הפי  ךבריוא רמ לש  ונונגס
 :ץראב .תירבע .םירומה 'םירברמ ךַכ םא ., ראמ .היחו הנגער האצרהה
 שי -- ,םהידימלתל .עבטה תועידי תא .םיראבמ םה ךכו .לארשי

 ,הז לע חומשל הברה וול

 = .הָינמְרְנִמ םיִבָּתְכִמ =
 א

 תוריחבה םוו תארקל םמצע תא םיניכמו .םיכחמ .לכהו- -רגסנ :גאטסכוירה

 . תוגלפמה לכ .דצמ ץרמו  ףקות .לכב תלהנתמ תוריחבהיתמחלמ ;  תושדחה

 הוקת .ךותמ = תולפנתמו ה פ וג ת = תח מ ח למ  תומחול -.היציזופואה = תוגלפמ

 סויקל .תוגאורו ה ג ג ה - ת מ ח ל מ תומחול .וללהו---,תויגמיה -תוגלפמה .לע הצנל

 8 תוגלפמה , תרזעל הלשממה \ השח .גאטסכיירה .תלועגל ךומס ו

 / [ 5% . 3%- םלועה <

 הבצמ תא , םירוהומ םיעבצב .ראתל  ץמאתה .םיפסכה.ינונעל .הנירמה-ריבוטו
 י"פע . רעבקנש | ,םיסמה .תוסנכה .הזל ומרג יב =, ראבו  הנירטה לש  יפננופה
 לש" ותנוב ,/םוליצאהו םישודקה לש | קולב,ה ם כסמל "תיסנניפה:המרופירה,
 וירבד ואיבי םא = ,.אוה  לורג קפפש אלא * , היוצר התיה אדו הנודמה-ריכזמ
 - תא תצקמב וליפא טיקשהל וריב הלע םאו ,'קולב,ה ותואל הבושח הרזע
 ןיא ןה .ןילע לטוהש םידבכה םופמה לוע "לע  רמרמתמה ,םעה בל תרעמ
 'תא תוברהל רשפא םישדח תוינונראו םיסמ  י"עש * ,רתויב האילפמ .תולגת וז
 = .ןלכ םעה 'לש תורמעמה ןמ ווא  ,איה .תירקיעה הלאשה- .הנידמה לש תופנכהה
 אקוד יכ  ,םישיגרמו .םיעדוי :לכה הז .ןודנבז .תוינונהאה .אשמ 'תא רתויב םיאשונ
 = רפכש :אלא = דוע = אלו = .אשמה  דבוכ = לכ. לשומ .םידומא םניאש םינומהה לע
 .,רל .ווקש .םןכסה לב תא הנוהמהל וסינכה אל םושרחה םיפמה יב ,ררבוה
 'חעוחי ערפמל םוערוי .םעה .ונומהו ,השהמ .םיסמ .תפסות לש .חיה גופס ריואהו
 לופו ןא :,אבה גאטסבוירב םג תוינמיה תוגלפמה הנטולשת ךא םא יכ ,הרורב
 ,רוע אובל םידיתעה. םיפמה אשמ לכ םג םהילע

 'םסעב ילגרל ןהל תפקשנה הנכסה תא תוריכמ תוינמיה תוגלפטה
 * ןגהל תנמ לע = , "הרצל םיחא, תושעג ןלוכו  ,םעה יגומה לש םתורמרמתהו
 ,תויגמיה  תותכה רתיו ילנטקה זכרמה  ,םיביטברסנוקד  .ןנוטלש םויק לע ודחי
 ולא .םיכמותו .תוריחבה תמחלמ ןינעל םיחא:תירב ותרכ ,םימשיטנאה םג ןהיניבו
 .ברקב .שיו = , םלובל  םיפתושמה םיטדידנק םידימעמ .םה תומוקמ המכבו = ,ולאב
 ף'פע ףאושה ,,ילוטקה זכרמה וליפא .םורומג 'םימשיטנא הברה םג הלאה םיטרידנקה
 שוריפב ךומתלמ "העשה ךרוצ, ינפמ  אוה םג ענטי אל ,"תדה שפוח,ל ותינכת
 ' םתוא לכב תוריחבה-תמחלמב םישמתשמ .םימשיטנאהו .סומשיטנא .םיטרידנקב
 ,תופע .תוליגמב  .תורוחב .תעשב דימת םהב שמתשהל םוליגר םהש  ,םיפיסכתה
 תוצצומה ,תוקולעב ,תוהלב למסב םידוהיה םיראותמ ,וו ירחא וז םואוצומ םהש
 | םעה לש "ןיתורצ, לע "תועמד, םימשיטנאה םידירומו .ינמרגה םעה דשל תא
 < םוולמלכה םייחה .תועוצקמ לכב םילשומה ,םידוהיל תופכ רבע השענ רשא  ,ינמרגה
 \ םגיא וללה "םיכומה,ש רע = , ךכ ידיל םיעיגט םירבדהו .הנידמב םייתוברתהו

 *" הפח ףשומה = ,ךלמה יפלכ רמולכ > ,הלעמ יפלכ םירבד .חיטהלמ םג םיששוח

 יביירה \ ףותב רצעהישרוי עיפוהשכו .םירחאו יונמאר  ,ןילאבכ םידוהיל תורידיו
 תירבל  םיכסמ וננוא .יכ = ,ףתכו = די יזמרו שאר  יעונענ ךותמ הארהו גאטס

 "> עיבהל "םייתמאה םויטוירטפה/ ולהמ .,וקוהאמ רברב .הינמרגו היצנרפ .ןיב התרכנש

 "הורוהיה .הקיטילופה, לרחת ."הרועצה שמש ,,ה .תולעב .יכ .,םתוקתו םתחמש תא

 - ...הנירמב התע .תררושה

 ל רחא  ןבומב םירבד  התע * ונעמש "תידוהיה הקיטילופ,ה לעו

 רפפה  רכחמו הלפלבה תרותב םימכחה ילודגמ דחא  ,טרבמוס  רומיפורפה

 . "םידוהיה תודיתע, לע תואצרה-יתש ןילרכב \ אשנ ,הלכלבהיייחו  םידוהיה,

 םהש  םוקמה תאו םידוהיה לש יחב נה ב'צמ ה תא ראת ןושארה .ומואנב

 -  םימעהו - םודוהיה ןיבש םיימינפה :םידוגנה יב ,היבוהו ,םימעה ברקב םיספות

 ! הוצלימיסאה  לדגתש .הדמב הב םילודגו  םיכלוה םיבשוי םה םברקב רשא

 רומגה ךפוהה ןה היצלומוסאה "לש תוישחומה היתואצות + רמולכ , תירוהיה

 . ותאצרהב טרבמוס אב תאזה תמרוקה ההנהה רוסי לעו ,\ הולעב תווקתמ

 וכ ,הנקסמ .יהול - , "הודוחוה הקיטילופ,ה .תלאשל . תשדקומ התיהש ,.הינשה

 :[ראב .םירוהול .טלקמ דוסי  ונייה ,ינויצה לאידיאה תומשגתה

 ; ןברמ .תרוצילו  הפורוא:הרזמ- םורוהיה תלאשל  יריתיה ןורתפה .אוה , לארשי

 , תיברעמה תודהיל םג, ימצע

 < .,םישדח :תינויער טרבמופ יפמ ,ןבומכ , ונעבש אל ,םינויצה ,ונחנא . דחוימ

 'לתקה לש ותופחיתה ןפוא דצמ .םגו .םרמוא רצמ םירכדה ונל םיבושח לבא

 - | תותתעה .יפב ךוחיב דימת םמורמ היה ומשש  ,טרבמוס  ותוא ,םהילא

 < ילרכולה ןוהעה םג דמע וז "תויחטש, לע . "יחטש, םאתפ השענ ,  תילרבולה

 "8 ףןותע, ול םיארוק שיש ,?טאלבעגאט רענילרעב,ה ,  הלגמרגב  ץופנ /רתויה

 ּ אל ,טרבמוס לש ןיתואצרה תא "טאלבעגאט ה ריכזמו . "םידוהיה

 ,השא | טרבמוס ירבד לע תונעל ידכ 'קר אלא ,ןנכת תא רוסמל תגמ לע

 .הקותשב ורבע םילרב'ל  םינותע המכ יב ,הדבועה לע אחרוא בגא ריעה

 , "רעירוק"ןעורָאב  רעגילרעב,ה ,רחא = ילרביל  ןותע  ,ויתואצרה לע .הדומג

 לש ויתואצרהמ > איבמ "םירוהיההינותע, לש גופה ותואל אוה םג ךיישה

 % ,טעמכ םהמ  אצויש דע ,ךכדלב סרופמ  ןפואב 'םירחא םיעטק טרבמוס

 .םהיפל תישעג | תידוהיה תוימואלהו , הצרמה רמאש הממ רומה ךפיה ה

 "לש .וותונקפמ ר"ע הרצקב םיעידומ םורחא םילרביל .םינוחע ,  תינמרג תוימואל

 ְהמ טרבמוסל  ע יא -ןכ הנה ,"רש םאפכ וליאכ,  ,די רחאלב טרבמוס

 וולע .םורזיג ., םורוסב , הקיתשב ותוא םינד --- , המצע תונויצהל הל עריאש

 + הכובמכ םעפה האב  תילרבילה .תונוחעהש הארג  תאז"לכבו . אוה יחמשש

 אלא רוע אלו ,ערמה .םלועב םסרופמ םדאו .טרבמוס אוה ירצונ ףוס ףוס ןה

 ""/ "ימואל .ץוכק .רותב חתפתהלו םויקתהל .הילעש



 דגה ינפל---ךב:לכ .אוה = "התואנ:יתלכ , ויתואצרהל טרבמוס רחבש העשתש

 ,ןבומכ---תואכרמ ולב תודוהיה תוגותעה םג העילבמו . תורוחבה ברעו הרולה

 'תרסומ איה  בורל =. המיענב  טרבמוס  ירבד = תא---םיינווצה םינותעה .רפלמ

 העיבמ איה םגש וא ,םולכ םהילע ריעהל ילבמ םנכת תא "ץרמג רוצקב, >>>

 יכ ,אלפ לב ןיא תמאבו ,'וכו "תויתטש,ה לעו "תויטנטליד,ה לע הרעצ תא

 ירהש , טרבמופ לש וותונקפממ רתויב החונ םתעד ןיא םינמרגח םירוהיה בור <
 םירצוגהו םידוהיה ןיב םודוגנה : שממ היפ לע הרעקה. תא ךפוהו אב אוה =

 םא:יב ,רקיעה :אוה  "ןויפפנוק,ה אל ; םיקמעתמו םיכלוה , םילודגו םיכלוה = =
 לכ .ןיאה -- ,נרורל אוה רז "םכחח ןתנ, לש לאודיאה ; תימצעה הגוכתה <

 % "תויהצנה תויתמא,ה הא שרושמ רוקעל םיאב ולה .םירבדה
 + "םכתה ןהג, ותואל "רוהט:יתלב הרקמ, התע אקור חרק סיעכהל ומכו

 תודטומל םוצע ןוה היוחא הריאשה יופדמ םיהנפוא<ןהכ תידוהיה = תינורבה
 ךוהעל ירכ עורי םוכס הנש הנש םיאיצומ הזה ףסכה תוריפמ : , םינוש דפח
 רפסה:יתב לש הנושארה הקלחמב םיארקנה , תפומה"ירפסמ ןויזח ןורטאיתב

 הפאשש , החונמה תיגורבה לש הנוכזע לע םיחקפמה ונפ וישבע ., םינוכותה =
 ןוטלש ינפל ועיצהו ,  תונושה תותדה  ינב לכ ברקב תמא םולשל הומי לכ
 תפומה:ירפס תמושר לא גניפל לש 'םכתה ןחנ, \ תא  םג סינכו יכ ,ס"החב
 ,ןוטלשה = הנעיו = ..ןורטאיתב ךרעת וז המרד יכו הנושארה הקלהמב םיארקנה

 ןיאש ינפמ , תאוה העצהה הא התע:תעל לכקל לוכי אוה ןיא ונובארל יב

 תינורבה יכ ,תערל ךירצו ... העובקה  םידומלה:תינכתמ :תינשל ודו לאל

 לדבה ילב, הקרצ ינינעל םינוילימ  םיש מ ח ב הריאשה יוסרמ תודוהיה
 םיאבש העשבו --- , םירצוג הברה-הברה  םיגהנ הוה םוצעה ןוהה ןמו  ,"תה
 , המרד גיצהלו התמשנל תור"תחנ תושעל םישקבמו הנובוע לע םיחקפמה
 ! העובקה םירומלה"תינכת תבכעמ---השפג תאשמל למס תשמשמה

 שדח אל ןה ? "ונילרביל, :וילע ונולו וכ -, אוה המ "בולעה, טרבמוס
 --שקב תחא קרו ,םהל יוארה םמשב םירברל קר ארק אלא ,םולכ טעמב

 י"עש םושמ , איהש ומכ תואיצמה תא תוארמ הנוכב םיניעה הנרגפת אל יב
 וא הבאנ םא ,אוהש-לכ יונש וליפא הנתשת אלו תואיצמה לטבת אל הז
 ,וגוורל אוה רז "םכתה ןחג, לש לאיריאה : המוקממ הזו הניא הדבועה--ןאמנ
 + ללבו ללכ "תיחצג תמא, ןיידע התשענ אל גנוסל לש ןתמא <

 שר + ןילרב

 ,תַכְרַעַמִה לֶא בּתְכַמ

 רווח ונל חלש תורבעה תוברתלו הפשל | תורדתפהה לש יזכרמה דעוה
 : "םלועה,ב וסופרהל השקבב ו

 תוריתע:ןווחו = םידיחי תנומא ללכמ האצי תירבעה העונתה תומדקתה <>

 םירבעה םיעוגעגה חכ , ןיעל הארגו טלוב ןויזחל , היולג הרבועל יהתו דבלב

 םולחה , החטבבו פףקותפ ונמע ויחב ךרד ול שבוכו ךלוה אוהו ,הרוצ שבל

 . השעמב לעופו יינויח חכל ,.תואיצמבש רברל הוה

 תונוש תוצראב תנמתסמו תכלוה תירבעה העונתה לש וז תרובגת :
 + ןורחאה ינויצה סרגנוקה תא ,תפומ רותב , אנ ןויצנ , םינוש הלועפ- יפינפבו

 ןושלהו | ,התע דע הומכ התיה אל רשאכ ,וב הטלש תורבע " תובהלתה -
 ינוצח יונו טושק קר אל ,תירכעה תורדתסהר העצה יפל ,וב השמש תירנעה

 + תובושח רתויה ויתובישי תחאב .ךרעההבר ןתמו:אשמ םג םא יכ , הנגפה םשל <
 , עירכמ  ךכ:לכ היה התעפשההחכו וילע .הכוסנ התיה תירכעה הפשה .תראפת
 םירה , קירבמ ןויזח לכ ירחא ףחפהל חונ וניאש שיאה הז = , יודרזנ םגש דע
 סרגנוקה לש תרתוכה"תלוג רותב הנמסמ אוהו . תירבעה הבישיה תא סנ לע

 + 'רכעה םעה תמוקת רעב תוטב רתויה ןוברעה תא הזב האוהו
 תיליובב ונכרעש ,הלודגה םעה-תפסאב םג הטלבוה ונתעונת תוררועתה

 רבעו ףטש ןנערו יח ירבע םרזו ,  קלח הב וחקל שוא יפלא |, סרגנוקה ימוב = =
 תיגחורה ותיחת הארמל ירבעה בלה תחמש התיה תרכנ .םיפסאנה לכ תא -

 + ביבטמ ךלהתמה ירבעה רובדה תארקל וירתימ-תדיערו

 םימצועה לכ ינפ לע חפטיו הז אבי אל םאה --- בובלב "ירבעה םווה,ו
 רפסחתוב םש רפי אוה .רובצה יכרצכ קפוע לוחתהו ותרלומ ריע = "יתלבה תובהלתַהה החוא % תירכעה העונתה השועש לוחה .תא תוארמ םחינוע <

 "המ ןוילנ

 ,וב הטלשש ,תיוצמ ץפח ותוא ,ורי לע הררתשהש , חורה:תוורועתה .התוא
 תאז .ןיא םאה -- , ךכדלכ ץרמג ןפואב וכ אטבתהש , ונגויער םשל הדובעה
 + ההוחתפתהו ונתדובע תובחרתהל הנמ אנ .תודע

 םידחא םועטק ,הזחמ  ירבש ,  םירדוכ םיוק אלא הלא ןיא םלואו
 לא בישקהל ול ןזאש ימ לכו |. ונלש םיימעה םויחב  ףיקמו  קומע = ןויזחמ
 לודג תעש העשה יכ , הרויו .רוכי תויתרבח תורכה לש תואשחה תומקרחהה
 םעה תוחכ בולבל תעש , תירכעה הרובעלו תירבעה העונחל איה .החימצו
 ,ןירוענ שרחמה

 םידדוב  םשפנל םתוא ובזענ םא : . יוברו תופמ םישרוד הלא :תוחכ
 הריככו הלודג םע:תדובע | . םינוא:ןוא ןויפר ידיל אובל םפוס --- ,  םיררופמו
 ררסל ונילע . הרוזפב תוארל ונל לא , הררופל ונל לא --- האוב תא תרשבמ
 לכ תא זסרלו דחאל וגילע ,הקצומ תחא ; ביטחל הרובעה:יקלח לכ תא סנכלו
 ?ברו ףיקמו ריבכ לעפמ אצו ןעמל | , ונלש םירופה  תוחכב הלועמהו בוטה
 + ונמע לש םיירוטלוקה .םויחה .ךלהמ לכ לע ומתוח עיבטי רשא , הלילעה

 ונתרובע = . הלידגהלו ונתלועפ תא ביחרהל םויכ ונטלחה ןכ לע" רשא
 -םירבד י"ע הלומעתה ינינע תא ,ףקת רתיבו ץמא רתיבו ,  ךושמהל + היהת
 ןויער תא = , םיפיטמ י'עו בתפב ,רישכהל ; םיעפונ:םופיטממ חלשמ "עו בתכבש
 ןוכנ -רמוח ףופאל .ונשעמ היהי םג ןכו = ; לעופל ןאיצוהלו  תירכעה .היפנכה
 וחותפו + ולולכשב קופעלו .תיגוש תוצראב ירכעה .ךונחח בצמ רברב קיודמו
 + ונוקתו

 תוחכה לכ תגפה לש .תוירחאה-תברו הלודגה ההובעה לכ המוש ונולע

 , תורבעה-תותוברתה העונתה תועוצקמ .לכב .--- םהב הכומתהו םסונכו םורבעה
 ,.קפופ יתלבו ןתיא עויס , תוזכרמה ונתרובעל קצומ סיפב ארביש ךירצ .םלואו
 +ירבעה להקה רצמ םיכחמ ונא תאזכ הרועלו : ךלוהו דימתמ ירמחו ינחוה רזע
 תודוגא אנ הנרפות ,םה רשאב םעה ישוא לכ רצמ ,תימואל הצובק לכ רצמ
 אנ ואובי .זוע רתוב ןתלועפ תא תומוקה תודיגאה אנ הנשרחת ,  ונתורדתסהל
 םוקמב ., םייצראה םירעוה םע וא---ונמע ףיבתו ורימת ןתמוהאשמב וניפינס לכ
 , סוקמו םוקמ לכב תורדתסהה םשל הבחר הלומעת אנ להנתת , הלאכ שוש
 , םיבורמה = ונתרובע<יכרצ לכ תא קפסל תימשגה  תלכיה = םג: ונל אנ ןתנתו
 , תלכיהדולעב תאמ תוררתפההתוסכמ םנו םירבח"תומוהה ץרמב אנ .הנפפאת
 + ונינפל וניותח רשא תא לעופל אוצוהל ונידי לאל יהת ןעמל

 "בצמ יפלכ םג ונתבוח יהוז . תורבעה  הדלותה ופלכ  ןנתבוח יהוז
 לולכ וב .דוע םעוה אלש ימ לכ תבוח ,םכלכ תכוח --- ונתבוח , העשה

 תוחת םשל אנ רצבתנ + תירבע :הרוציב , תירכע ןושלב  ,םוירבע םויחב ךרצה
 -- .ימואל. ןוצה תעש , איה רשוכה תעש העשה |! תורבעה . תוברתהו הפשה
 7- עגול אשוהה לכ יב ,הב שמזשהל לשרתנ אג לא ,  הנצימחנ אנ לא
 ,חצנל אטוח

 היתתה תברבב :
 + יזכרמה דעוה

 \ םיבתכמל | תבתבה
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 .תונויצב יי

 ויריקומש = , ןיטשגרב:ןהכ ר"רה ייחמ םידחא םוטרפ הזב םיאיבמ ונא
 תאלמ גה תא ,םדוקה רמונב ונעדוהש ומכ .,רבעש | עובשב וגגח ןידבכמו
 , תירובצהו .תומואלה ותדובעל הנש םושלש

 הנש  םיתשו םישמח ינפל .רלונ .ןיטשנרב-ןהכ .והותתמ ןב בקעי ר"רח
 (טאפרוח | םינפל) | בוירויב רועצ טנדוטס רוע  ותויהב ,(היברסב)  בונישוקב

 תורפסל םיטגרוטס לש | הדוגא בוורווב דפו אוה .תימואל הרובע רבוע ליחתה
 םונושיקל בש | אפור רותב הטיסרבינואה תא ורמגי ירחא , םיירוהיה .עדמלו

 הבאלמל



 -- ייתמ-ןוילנ

 ץוחו ,םינמואו םילעופ לובשב םירחא םירפומו ברע+ירועשו לארשי יךלי לובשב
 תעונתב םינושארה ןמ דחא היה אוה . היצרגימאה ינינעב םג הברה קסע הזמ
 לכב הל רפמנו ,הרכעש האמל םינומשה תונש תישארב הרלונש , ןויציתבה
 .המבה לע לצרה  תולע .םע תונויצה ותדובע הלדג רזחיב םלואו ., ובל םוח
 ,רהכ לכ תאו תינידמה תונו יצה לש הידבוע ישארמ היה ןיטשנרב:|הכ ר"דה
 אל  םלפ רשא אוהו ,תינידמה תוגויצה לש =תרובעל שידקה ונורשכ לכ תא

 ,"הטסופה זכרמ, שארב בצותה ןיטשנרב:ןקכ ר"דה . היסורב תובבלה לא .בותנ
 םינויצ התע םירזופמ היסול .יבחרמ לכבו , ןושארה סרגנוקה ירחא רצונ רשא
 תא רשא --- , םונויצ םינקפע םג םברקב םה םוטעמ אלו---,םיפלאלו תואמל
 אוה . ןויטשגרב"ןהכ ר"דה לש וורז!חו ויבתכמ הנושאר םבלב ועטג תונויצה
 לדתשה םג םא יכ  ,.תינויצ הרובעל קר אל וארק רשא , םינושארה ןמ היה

 תיהש םורגופה ירחא |, התוהמ תנבהו  תוגויצה תרכה תא בלב קימעהל
 התבשנ אל םש םג לבא , בוקרחל תאצל ןיטשגרב"]הב ר"רה הרכזה בונושיקב

 לע יהעשל בעב התלע תרנגואשכ ,יששה פרגנוקה ירחא .תינויצח ותדובע
 שמח םונש ינפל ,  היציזופואה שארב ןיטשגרב:ןהכ ר"דה היה  ,תונויצה ימש
 :חתפב ,הירבט לילגכש תובשומב אפור רותב דובעוו לארשו<ץראב רורל אצו
 ..בונושיקל , היפורל בושל 'חרכוה תונוש תובס ילגרל ךא , ופיבו הוקת

 -ןהב ר"הל  דימת  תעדונ התוה חרתי הבח יכ ,רבדב אלפ לכ ןוא
 ותרובע :םידיחיה םינוצה תאמ םגו  תוינויצה תודוגאה תאמ םג ןיטשנרב
 ול ואיבהש ןה םדא רותב תולענה ויתודמו הדובעל ושפנ תוריפמ , הלודגה
 + תאזה הכחה תא

 םויב לבויה ןתחל הבוב לש המרגלט החלש "םלועה, תכרעמ --

 + וגח

 , .הילגנאב תינויצה תיצררפה לש הגהנהה ירבחל הבישי התיח ןודנולב
 טלחוה ,לארשי"ץרא ינינעל דעוה לש ח"הורה תא הצרה םירבחה רחאש יוחא
 רשפאש | המכ דע לדתשהלו תימואלה ןרקה תבוטל תוצירחב דוכעלו ףיפוהל

 + לארשו-ץראב בושיה תרשכהל הרבחח לש תוינמ תריבמב
 תלוכיה תא  שקבל הטילחה הקירפא םורדב תינויצה תורדתפהה --

 ְ ,השרח הבשומ לארשו:ץראב דפל"
 סדגהמה םואנ ולא םימיב אשנ ןילרב ברעמ לש םינויצה תדוגאב -- *

 הירסיממ דחאו הדנגואל היצירפסכאה ירכחמ רחא) הפיחמ ץיבשובליו 'נ 'ח

 תובושחה תורובעה לע רבד ץיבשובליו 'ה . (לארשו-ץראב "ריתע, תרבח לש

 + גרוברו 'פורפה םג ףתתשה | םיחוכוב ,לארשי"ץראב וז העשב רתויב ונל

 ריעה יבשותמ השלש : וגל םוכתוכ (בןליהומ ךלפ) טסו פא ק מ --

 ןונבל .עקרק תומא  םיפלא תרשע םוקינכטילופה תמדא תברקב הפוחב ןנק

 םנוד םופלא תשמח "לארשי תרוגא, י"ע ונק ריעה יבשותמ םירשע , םיתב

 שוא = ןיא = . םינוניב םותבאילעב םה םינוקה לכ ,הזע .לובג לעש היפרב עקרק

 אלא , לארשו-ץראל ףכית תאצלו רועה ןמ" ןתרוה תא התע רוקעל בשוח םהמ

 הרבחה י"ע וא  "םיעטנ תדוגא, י"ע טאל טאל םמצעל ןיקתהל םירמוא םה

 ולעו םמצע םה םגְו םהינב תא םשל וחלשי זאו תוווחא בושיה תרשכהל

 םיפלאכ קר הב שיש , הנטק רוע איה טסופאק יכ , ןיצל יואר- -,םהירחא כ"חא

 + םודוהי <

 אכע'ל, תפרצ תפשג יגויצה ןותעה תאצל בוש לוחתה | זוראפב

 == וריחמ , שדוחל תחא םעפ אצי ןותעה , םיתנש ינפל קספנ רשא  ,"טסינאימ

 + הנשל 'רפ 5

 44001.65  תיפואלה ןרקה לש היתופנכה ,ולע 1'של רבמבונ שרוחב

 קרמ 8100 םילולכ הז םוכסב ;(קרמ 17,408,97) לודג רתויה םובסה תא .קרמ

 י.היפור  הפינכה (י"אב 4 םילעופל .םיתפ ןינבל בויקמ ןירפלה רמ .תפוק ןובשחל

 תינופצה .חקירמא ,(קרמ 5717,87) הירטפוא ,(קרמ 6109,81) היגמרג הירחא

 .יובו (קרמ .5009,76)
 ןרקה תבוטל  ופסאנ רבעש עוגשב --

 ,4172 רמוג איה בהוה רפסב הנורחאה המיש ה
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 3 םלועה
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 .לֶאְרְשידקֶרָאְּב

 הָדְבִיא לבקתנ .יכ = ,ינילרבה) .הרפוס . העידומ .."הריפצה,ל

 ,תיבה .ןינב . הפיחב םוקינכמה .דוסיל ןטלושה תאמ רחוימ :(ןוישר)
 ,שרחמ :לחי ,התע דע .קספנש

 ותבשחמ תא הלועפל איצוהל מילחה הסידואב ןויצ-יבבוח לש רעוה --
 + תוננגל ןוירנימס  יקסניול .חונמה לש .ומש לע לארשי:ץראב דפיל הבוטה

 - | ולעי המכב , תוטרפב ול עירוהל השקבב ופוב וחב-אבל דעוה חנפ וז .תילכתל

 "= תישארב ןוירנימסה = תא :חותפל .דעוה .לש ונוצר . ותקזחהו ןוירנימפה :.דוסי
 : ..תאבה .םידומלה . תנש

 טרופקנרפב התיהש | הגורחאה הבישיכ | :וגל םיבתוכ = טרופקנרפמ --

 ףותמ ,ופימ לוימ ןמלק 'ה רבחה םג ףתתשה "ינומפתת, רפסה.תיב דעול

 .לכמ  ,"יגומכית; לש ויעצמא םה םיטעומש י"פעאש .הארנ לוימ 'ה לש ותאצרה

 םירומ ינש רוע הפוריאמ ןימוהל .טלחוה  .יוארב חתפתמו  ךלוה אוה םוקמ

 .,תולכתל ףפב הו  הנקנש ,  שרגמב תיב רפסה תיב ליבשב תונבל  םגו םיקהבומ

 "= !ףפ םופלא תרשע דמעמ ותואב בדג בוקרחמ | ןהכ םויח 'ה דעוה רבח וז

 םינשה .יתשל ."ונומכחת, לש ח"הודה | תינמרגו תירבעב ואצי -- , תיב ןינבל

 : :םתוא .שרודה לכל םיחלשנו  תונושארה

 ורומל קח תא טעומ .ןמו ינפל רמגש  תועקרק-רדומ ,טנקירבפ .ב 'ה --

 ףסוא- -"לאלצב,ל הבושח  הנתמ ןתנ , לארשי.ץראב - בשיתהל :ותעדו הירציושב

 ותוריצי = םגו .תונטאה .תורלותו = תונמאה .תובאלמ תועצקמב םירפס לש לודג

 . תרשעב תאוה הנתמה תא םיבירעמ .םינוש םימסרופמ םונמא לש תויתונמא

 םשו "לאלצב, לש ותובג.תיבב הדחוימ הקלחמ םידחימ הז .ףסואל . קנרפ םיפלא

 , ה ילע  ארקי .ןתונה
 = "ןולביבה לע הלאה םירבדה תא העידומ *ץנערנאפסעראק 'דוי עוינ,ה-- \ 

 < "הליאשה א"ערת תנש ךשמב : ופיב ןויצ-יבבוח רעול ול שיש ,"ןויצ .ירעש הקית

 = לכב םירפס 65 הליאש ה עצומה רפסמה "פע = . םיכרכ 0058 הקיתוילביבה

 .-חיח םימעפל =,םויב .שיא םיעברא - ךרע םירקבמ ויה ארקמל םלואה תא .םוי

 םיכרכה רפסמ .םויל שיא 80 דע האירקה .םלוא תא םירקכמה | רפסמ הלוע

 םויצנרפ ,.100 /םיינזגרז - , 3500-םוירבע : אוה \ הקיתוילביבהל .וישכע הל שיש

 , םיפרב 0 ת"ס-| 100 .תורחא תוגושלב ,:1650  םייסור .,850. םיונמְר ,0

 < ,קנרפ 900 ןווצ.יבבוה דעו תאמ + ויה ןובשחה = תנשב הקיתוילביבה  תוסנכה

 ה"ס ..קנרפ 700 םינוש םירוקממ | , קנרפ .700- ךרע  םירבח  תומורת .תאמ

 2 .קנרפ 0
 < םירומה  יבושתמ םידחא | ןימזה םירומה ןכרמ |: עידומ "רואה, --

 ,םירועגה לגב ליבשב האצומה  ,"תדלומה, = לע ןורל .תנמ לע ;פסאל ופיב

 תא התעמ איצוהל  הגלרתשת יכ , תכרעמהו הגהנחה תא שקבל : טלחוה

 \ | .היהתש .לדתשי יב = , ךרועה תא .שקבל- ; וז ירחא וז קיודמ רדסב  תורפוחה

 דימעהל ; םירוענה = ינב לש םהיברצל התע דע רשאמ .רתוי המיאתמ "תרלומה,

 םחוהל םמיאתהלו םימיה ירכרו- עבטה ,ערמה .יקלח ןוקתל םידחוימ םירזוע תברעמב

 יפ ,דאמ ץוחנו אוה בוט אל ןוחריה לש ירמחה בצמה . םירוענה ינב לש

 ומתחי טרפב תילארשיצראה תורפסה תאו ללכב תורבעה תורפסה תא  םיריקומה

 ב : .ומויקל וגאריו הזה ןוחריה לע

 רשא "םימרובה.תרוגא יחולש לארשי.ץראל ובש : העידומ "תודחאה, -- -

 = לש" םומטב ןשיה בוחה ןוערפ רבדב א'קי םע הווח .תושעל ירכ ,הזיראפ .ועסנ

 צרה הלא * םימוב + ריתעל םהירושכמו  םיבקיה = תרוכחו קנרפ םונוולימ ינש

 = ךושבעמ עבקנ הריכחה ןמז . םתחלשמ תואצות לע .םירכאה  תפסאב .םיחולשה

 = םובס ןיא ןבומכ) םדקמכ הנשל קנרפ האמ הריכח רכש ..הנש רשעו האמל

 = 400000 התע א"קי :הלטב | בוחה םוכסמ ,(ה רי כ הל רכז אלא שמשמ הו

 /70 האמ .ךשמב םלשל םומרוכה ..םיבויח ו קנרפ .1600,000  ,רתומה תאו , קנרפ

  ןמז לכ הפו וחב הז הזוח . ףלאל | תחא | לש תוברב הריבחה תוגש  רשעו

 םג לטב הרוגאה למכהב ךא .הירבח לע םינמנ םימרוכה לכו תמייק הדוגאהש

 < לע תיגשהל הלשמ ריקפ א'קי תדמעמ ולב ערפנ אל בוחהש ןמז לכ . הזוחה

 ..אובי ,יא"קו ןיבו הדוגאה ןיב שיש , םירבדה רתיל עגונב . םיבקיה ינונע לב

 / + םמוקמב םרדסיו תיזכרמה הגהנהה ירבחמ דחא י"אל .ב1רקב

 . חעבש לש הצוכקל הוחה .הרסמנ הר'גסמ א"קי לש הריקפ .תאיצי ילגרל --

 םילעופה ןמ שיא שיא + ערז תמדא םגוד 1900 דבעל ךרטעת חהצובקה + םילעופ

 תא א'קי םע הצומקה תקלוח הזמ ץותו ,  שדוחל קנופ 55 לש רכש לבקמ

 2 2 0 .קלחב קלח יקנה חו'רה

 - / לע .םולענפ .18 לש  השרח .הצובק הררסנ (הלופ) .היבחרמב --

 חתע םיהבוע היבחרמ לש ביטרפואוקב = ..עקרק םגור 3000 דבעל הצובקה

 ו , םגוד 8800 רבעל ביח בוטרפואוקה . םילעופ 0



. 

 .הָיְמּורּב - --

 "תמורב הצרמה אותש ,ץ ול יארבוטקואה .יקסניצשוי ןיגע

 ,םיאנותעה .רחא .םע .ול התיהש חישב .רמא , יקסניצשוי תחיער רבדב הכלממה

 ,חתכ םירוהיהכ חוברת  לקב םע :

 םהער םג  ,ץול ורבר יפל
 -תלאש תא  החרה

 בהקב אצמתש רשפא יא הזה  ןמזב יב

 , אית ךכ .תדח יכוצל םרא םדכ תשמתשמה

 הודה יכ  ,קפוסמ וננוא ץול .םיארבוטקואה בור לש = =

 + םונמיה
 העברא הז, : וז הערוה הקננפ ןודה-רקוחל הרפמ םיליוב לש ותשא = - 4

 המסרפתנ .הלאה םומיב .ופכב לוע אל לע םירופאה:תיבב ילעב בשוו םושרח

 םהל שיש | , םיטתושו םינבר וזיא וטלמנ בויקמ יכ ,"אימערוו .,ונאנ,ב .העורו

 תא תבכעמ וללה םיטחושהו םינברה תשקבש , רשפא ,וקסניצשוו ןינעל תובייש

 יפלו יל עוריה ופל םלואו  ,ילעבל הבורמ הער םרוגש המ , טפשמה .רורוב

 ינירה ןפוא לכב = ,היטחושו ויק ינברמ שיא טלמנ אל ,םירחא יפמ יתעמשש

 תעידי יפלש , םיטחושהו םינכרה לש םהיתומש תא יל עידוהל תשקבמ

 ,יחכבש המ לכ תא  השעא | יכנאו ,התע םתוא םישקבמ "אימערוו .,ןואנ,ה

 ידכ .,בויקל .בושל .ורהמי יב =, םהמ שקבאו ,סאובחמ םו;מ תא תולג ןטמל -

 ."ילעב טפשמ תא םתודע י"פע ררכלו ר"יבל סנימזהל היהי רשפאש

 1 רמאל השקב .רורקורפה לא שיגה םולויב לש .ווחאו 2

 ,םלועה  לכמ לרבומו םירופאה-תיבב יחא  אולכ ישומחה שדחה הז ש

 םישנאל ןתונ קוחרש תויכזה ןה המ , עדוי ונניא רפסו ןושל ותעורו טועיממ =

 ,עבחנ אוה המ לע םג הרורב העירי עדוי ונניא אוה . ןוע רבדב םורקחנר :

 יתאל = עירוהל | יצפחכ + ותוארל ותחפשמיינבמ שיאל  םיריתמ  ןואש ופל

 יהצעי  ןושארב = , םירוסאה:תיבל  םיבתכמ ינש ול  יתחלש , וותויכז ןח המ = =

 טבל השקבבו רקוחה .ישעמ לע הנלבוקב ילולגה ןירה:תיב לא תוגפל יחאל =

 ספוט .יתאל  יתרפמ ונשה כתכמב ,ירמגל עשפמ ףח אוה שאב ,ינוד תו

 תוחיצרה .תלאשב החמומ רותב | בוצכוקוק  ריסיפורפה תא ןימזהל השקב

 חצרה  ופוא .רברב  םואפורַה תצעומ לש התטלחה תא ול ועידוישו תויתרה

 ,אוה תוא ,הלאה םיכתכמהמ תא לכק אל יהא לכא . יקפניצשויב השענש

 תיה המ ,יל  עידוהל שקכמ ינא ןכ לע . םוקמ .הזיאב םתוא םוככעמ וב

 ורמשי רשא | , םידיקפ רמעמב יהא תא תוארל יל תושרהלו הלאה םיבתכמל

 הירוגינסה יגפא לע אלא םולכ והער  םע שוא  ףבדנ אל יכ , ונולע

 +קוחה י"פע םירתומה | =
 ד

 תרוגע הבדב | קוחהה תעצה .א3צב ם'דוהיה תרובע /

 גיתסח תיספב אבצה" ןוירטסינימ י"ע  הכלממה:תמורל סנכת אבַצְב םוהוהיה = 2

 + תועיברה המורה לש הנושארה הוססב ,רמולכ , אבה =
0 

 לש תוחפשמ תואמ .רורוגבונדינ%ינמ םירוהי ש|רג ,/ %

 רוטנרבוגה .דאמ השק בצמב התע תואצמג רורוגבונ-ינ'זינ רועב  םירזה\ מ'עב =

 הלועמ הקידּב קודכת יכ ,היצילופח לא הדוקפ איצוה עודיה בוטסובה
 +רועב .תבשל תוכוה םהל שי םא ,תעד ןעמל מ"העב לש םהיתווועתב
 לש םחיתודועת תא הלפפו תאוה הרוקפה ירחא אלמל הרהמ היצילופה
 םובשוו שרגהל םורמועה לכ טעמכ . שורג םהילע הרזג) םידוהי -מ"עב תואמ
 .ומה רוס אושנ לא ףרגלטה י'ע ןנפ שורגה יבווחמ  ,הפרה םינש הז רועב
 :וז השקבב בוראקאמ םינפה:רטסינימ לאו ביצבוקוק םורטסוצ

 ךשמב ונחוא שרגל  הטילחהו ןנותורועת לכ תא הלספ ךלפה תגהנה

 הנלבוק שוגהל קיפסנש ידכ ,שוריגה דעכ ובפעו ונילע וסוח , םומי "ו <
 .קוחל דננתמ וגולע רזגנש שורגהש ינפמ , טאנופה לא
 לדהשי יכ ,השקב לש המרגלטב ץייבולסינל םג מ"העב ונפ הז םע 0

 בויליוואפ טאטופירה םע דחי :תאזח תיפרגלטה הבושתה תא ולבקו םחבוטל
 יתשקב כ .,ינָא .הוקמ ,  שורגה תא | החרי יכ , םינפה-רטסוגימ תאמ יתשקב

 : + אלמתת =
 העירפמ היצולופה לבא .םוללמואה חור | תא טעמ העיגרה וז הכושת

 ר"הוע תא ונימזה ,  םהיתורועת ולפפנש = , ןללה * . תינמזה .םתחונמ תא סג
 + טאניסב ןעוטל םהל תווהל ודו תא ואלמו גרובצניג "ה עבשומה

 מ"העב תבוטל הלאשה רתפת יכ , החוטב .םינטואה לש הברפואה

 ההפתגה ץק 6 95.
- 

 5 ו א הש ל , :

 א 0. תמ"ג

 ןהילעבל תוריתמו ןה הזרשכ םהיריב תואצמנה תורועהה לבש ןעי , םודוהיה

 + םוחתל ץוחמ חבישיה תא
 ד

 תוריחבה תעשב .תיעיב רה הכ למ החתמוה לא תוריתבהה

 םיטארירנצק  :,הארנר = ינפל = , ןרָמעו תיעוברה  הכלממה:תמוד .לא תואבה

 רומעהל = םירמוא הנליווב = ;יטלאכה לבחבו .הפידוא : , הנבוק ., הנליווב םירוהי

 תורהתה תויהל הריתע יטלאנה לכחב :; גרכנזורג = א - ,א- לש .הרוטדודנאקה תא
 הרוטרידנקה תא | רימעהל םירמוא :הסידואב . גרבזוילס יהו .ץיבולסינ 'ה ןוב

 \ ..וקסניטובא'ז 'ה לש
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 הורוכה לש דעוה .םידוהיה  תבוטל  ףםולדתשה

 ןוושרר | ןתנו .יכ- ,  תולרתשה  ןוטלשה לא שיגה ק פני ט א לא פי מפב
 וליחתהש סויה ןמל יכ ,אוה םעטה ,לכחה ותואב רוגל : םירוהיה םירחופל
 םוקמה יבשותל | ןיאבו ,רתפמה בצמ דרי לכח ותואמ םידוהיה תא  םישרגמ
 ,/הוקמ = הזרוכה רעו , ירמוחה .םבצמ דאמ ער , םהיתורוחס תא רוכמל .ימל
 ,ותשקב תא .אלמת הלשממה :יב

 .ץֶרָאְל-ץוחְּב
 תא רפהל םרגנוקה טילתהש רהאל ,קרוי:וינב םע:תפסא

 םלואב הלודג םע:תפסא קרוי:וונב התיה , היסוו םע | רחפמה-תירב

 ,תוגלפמהו םומואלה לכמ שיא םיפלא תששמ רתוי ואב הפסאהל ,י'גנראק
 ,םימסרופמ | םינקפעו םילודג  םיינודמ םישנא ויה םימאונה ןוכ , הקירמאב רשא
 :וגה :ןןמרוג'א רוטאניסה ,  גרוברטפב = הקירימא רוצ היהש ימ  ,טייוו 'ה :ןוגב
 ןאמריש רופיפורפהו רירג ףישיבה ,קראלק טנמלרפה אישנ ', ןופליוו רוטנרב

 לכ לש םילגדב טשוקמ היה םלואה .םינר םירוטאניס| םוטאטיפיד דועו
 לש םיימואליםירכע , םילגד העבש םג- ופסונתה הלאה םולגדה ןיב , םימואלה
 ,תכורפ יושע היה םילגרה דחא ,םהילע  "דוד:ןגמ,ו תלכתו ןבל יעבצ
 הססונתה םילגרל לעממ | . תורבדה"תרשעו תורבה-תוחול | ןמקרנ  הילעש
 ! םימעה לכ ןיב םולש 1 תבותבה

 :ירוב ירטסואה טםארפכייוה לא תוינש תהוריתב

 תואצילאגה ריעב םינורחאה םימיכ ןיהש ;שארסכוירה לא תוריחכה ,ב וש

 סיצייר ךירגייה ירוהיה .דאמ תואלפנ תואצותל ואיבה , בושירו

 / , היצולגב רטפינומ היהש .ימ תא הצנ , הקיטילופכ ןוריט .אוהש

 התע , "םיארפ,הל ךייש אוהו ,הגלפמ םוש לע הנמנ וניא הז םיצייר

 ,םהמ דחאה תא 'קר "שא ,םירוהי םיטאטופוד ר"י ירטסואה טנמלרפב םובשוו

 . ,ימואל ידוהיל בושחל רשפא  ,רכוורטש ר"רה

 יכ , םיעידומ ל"וח יגתע .הפו ריאב תידוחי הטיסרבינוא
 רוסי  רבדב .הנוש ,תיאשח הר!עו לסיר  ריעב התיה רבעש עובשב
 ,ררמאש ימ ויה . םהיתועדב וקלחנ הדיעוה ירבח . םידוהיל תרחוימ הטיפרבינוא
 ,תוט-לאה ינב לש תיִתפרצה הימידקאה ןיעכ תויהל וז .הטיסרבינוא הבירצ יב
 םירוהיה ימכח לש םתופתתשהב רבדל דחוימ דעו דסונ רבכ ,םהירבד יפל
 , בשוח .רעוה ותוא- .הקירמאו .היסוה  ,דגלוה , היגלב ,ןנבשא ,  תפרצ , הילגנאב
 ומלתשהש \,םידוהי . םירופיפורפה .לכ תויהל םיכירצ תידוהיה הטיסרבינואב יב
 + הפוריאבש םילודגה הטכחה שרדמ יתבב םהיערמב

 םא יכ ,רבלב םידזהיל אל תאזה הטיפרבינואה תא רסיל םיעיצמ םירחאו
 תואנ | רתויה םוקמה ..םימואלה לכ ינבמ/ םירוסיפורפ הב תונמלו םירצונל םג
 .םדרטסמא וא גרוכמפקול , לסירב אוה תאזה הטיפרבינואה דוכיל , םהירבד יפל
 תוכיסנה יבשות שילש טעטבש ינפמ  ,גרובטסקול תא ךכל היואר םיאור דוחיב
 ,.דחא ןוילע רפס-תיב וליפא ןיידע יא הלש ןילופרטמבו ,םירוהי םה תאוה הלודגה

 + היפורב םינירטסקיאה תרזג וז הטיפרבינוא תלאשל המרג העומשה יפל

 ,גרבדלוג ,5  ,י איצומה ,םונאיוהד א ךרועה
 1ו3תהצסתפ ₪. ת. [0תפה55קז5. עטתהאעסק5 ה. 1. 1008

 -  עאהפמא, 'אמסהקה]ו
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 [-ם'סתהאחר* [ק%  תיסומת הנש יי

 == | בעלה . , תבט/איל ;הנלוו 0

 ₪ "טו זנד \ כ 19 ניס 1686720 1911 0 ₪ 5 11 אג, 2-66 .]3תשהצ, 5%

 ! ₪ תועָדומ ריחמ ₪ לע המיתחה-  תלבקתמ ₪ רע ה ניל (\

 ,םיפפ .ההוש לכ .דעב 4 לבור 'פ = הנשל = = היסורב

 לע - :םיתעברא  תקלוחמ 12 םלו ה ולוד הושיהימאב

 !פוק 60. ןושאהה דומעה | תנשלכ ו "ו ה ו
 *'ק40  םירומעה ראש לעו חח ליש 1 257 הילגנאב

 ּ ,'ק 80 הבירראהיונש רעב קגרפ13 - .,:ארשי ץראב ?50הידוויטפומ | = ,(ומויקל תיששה .הנשה) |
 . 6 0 7 רא) וינמרני
 = סת פתוא ,,"גטחאאמ", | |  םיימואלה תושירדהו :םינינקה לע .ןוגמ--הלואגהו קס . .- מ . ה : ; היחתה ןויער לש .ואטבמ ילכ -- "ם לועה, | ל 0
 0 1 שמשמו 'זיתובשומ .תוצרא .לכב ירבעה .םעה .לש הנש ..יצחל -הז . ןובשהכו

 | :ןגיררושמו :ונרָפַוס יבומ לכל עובק רודמ .הנש  עברלו
 ב (.'פוק .12 ןוילג ריחמ) א

 "לכ = תאס'ללכשלו/ =ביחרהל  "םירמוא | ונא= ,ומויקל ששה = תנשל  "םלןעה,,  סנכנשכו
 לכל" יוכרמ = ןועובשל::= יתושעל- :לרהשהלו םיאולמו תופסוה וילע ףיסוהל ,ןועובשה יקלח -
 תועוצקמ/ה'לכ .תא"ופיקי: 'םלועה,ב םיאבה  םידימתה םיקרפה ,.תוצראה .לכב ונמע | ינינע ₪

 !שגףתמהו< השענה ':'לכ: . לע = רוא < רופפשי = ,היתתה ץראבו תולגה תוצראב םיידוהיה םייחה ₪

 ;תוזכרמ  הדוקנ = ונל תשמשמה  ;הוארה תרוקנ .התוא .ךוהמ לארשי יסלכוא ךוהב תושעהל 2

 ץרא ,ונתנומא -- םעה היחת | ,ונייח תכשח ..ךוהב .ןוהטבו הנומאו הוקתו .הֶרוא תדוקנ

 יםלועה,ב תחל..לחתשנ.;וניניע הגנל היחתה ןויער תויהבו . ךלנ ןרואלו .,ונכרד -- ;לארשו ב

 =>-:תיחתב:<>> וניררושמו  :וגורפוס;= יבוט-..לש | תויתונמואה םהיתוריצי תא 191% תנש ךשמב וד

 ונלשתיללכה .היחתה לש בושח- םהיגו לודג-קלח .םיאור ונא םייתונמא ןיכרע תריציבו תורפסה 2

 יטלועה:ב םיאבה :םידימתה םיקרפה =

 .תורפסהו .תונותעה ןמ (ח |. םידמועה םיניגעה לע ה הפצמה לע (א שב

 + הלוגה = תוצרא .לכמ .םובתכמ (₪ | : מו .תולאשב םירמאמ ( 2 / . [קרפה, לע

 ,היקרוטמו לארשי ץראמ םיבתכמ (י / ,עדמ :ירמאמ (ג צ

 חוגווצב . ל"וחב  ,היסורב]- תויעובש - תופקשה (אי : 0 .תונויצה ; ינינע- .דייע - םירמאמ (ר

 . .[י"אבו 4[  .[םינוטיליפו .תומרר ,םיריש ,םירופס] הקיטסירטלב (ה

 . תויפרגוילביב תומישר (בי / . תורפְס ינינעב .תוריקסו תרקב ירמאמ (ו 1

 . תונמאבו תורפסב (גי // השעגה לכ לע תוויקפ] תוריעבו" םירעב (ו (רפ-|

 . תויתורפס תועידי (די |( ,[ויתורייעו לארשי ירעב 1

 ,הירגנואב .היצילגב .הינמרגב ,הילגנאב ,הוקרוטב ,לארשי ץראב םיעובק םימנדנופסרוק שי "םלועה ל
 ו רדפו ויק רוטב ,לארשי "ראב םיעובק םיטנדנופסרוק שי "םלועה,ל

 .דועו  הירנלוב והילטיאב ,הקירימאב + הניטנגראב  ,הינימורב
 ולו

 201]ומ .\(.--16, ..: הפירדָאה פ"ע ןילרבכ ."טלעוו עיד, תכרעמ י''ע "'ם ל ו ע ה, לע םותחל רשפא ל"וחב

 הלאה םימתוחה לכ  םהיתוצראל "םלועה,, ינכוס ירי לעו 8801081806 5. 8. 0080000 0

 עבר לכ תישארמ תלבקתמ המיתחה :>  תוקיודמה  םהיתוסירדא תא  הנליוב .תכרעמהל  ב''ג עיוהל םישקבתמ

 . תלבקתמ המותחה .ןיא םישרח .השלשמ תוחפ :ןמול .רבוטקואו ילוי ,לירפא  ,ראונאי תלחתמ : ונויה ,הנש

 :תופירדאה

 ב - : = 3 הגהנהה . ינינע .לבל :.תכרעמה ינינע לבל

 6קהאחוה :העסה8הא ה 0 315% -מק =. 1- טק אאסמש ומ

 . ההסתה, 1100000 | 000 | 6

 ₪008000ם ,,[180|גמ* << 1!ם0 (11088]ג₪0), (1 1161 4. 6. .סט]הםסא, \ 0 ( 189186 )

 \ < א 010088 9 ו 12-22 :



 הלפאו ךשוחש העשב וליפאו ,לצ ול שוש =

 ;הָפֶצַפַה לע
 +9 בית כ

 :"האריב שישמ ךתוי--+ ולצ תא. אריה  םֶרא \םכימימ םתואר\
 הוי תֶחא היח.' ,םיאַרונ םירוסיו/ רֶעָצ" הב .שול,השק הלחמ/ וז
 הבגו םיקרפל אב | ,המחב התאנהל -.תצבוה-איהשכש ,םלועב שי
 :ףורמ % הצופק המוקממ תצפוק .איה ירהו ,םאתפ הדיחפמו
 ,.הנממ - .חרובה-- הבגז -ירחא- ,המצע ירחא..תפדור .הליחתמו חעףה
 ,ורבעב ףכית ןרעצ תא ןה  תוחכוש : תויחה ןה תורשואמ םלואו
 "! םדא ןכ:ןיאש:המ ,ןתולשו ןתחונמל תורזוח ןה ומצע עגר ותואו
 הלוחה  חמהו ,רכזנו חכוש ,חכושו רכוז ,לכה רכוז אירבה חמה
 ישע הריכז,  אוה :רכוז לבא-,. ,הֶרומג  החכשל םנמא לולע
 הקל יכ ול המדנש וא ,הקל ובש הז אקור ללכ החכש המע ןיאש |

 יד"יאל - הלוחה חמה -לעב - ;םדא-ותוא -לש "השקה רנוסא-רהזו ;רב

 ,"וירחא | ררגנו וילא לפסנו ותוא ותוארכו ,ולצ תא א רי אוהש

 רימה רכוז אוה קספה ילבש אלא" ,רחפמ ויתומצע לכ תופחרמ
 ובל דרח ול ; ביבסמ

 ןולח לש \ וסורת\ קרס ךרד רוא:ביבש םאתפ רקרומ אמש ,וברקב
 ן ...אוה הלָנּו

 ,םרחפ  .יִרופי .,הנקת םהל ןיא לודגה םבור ולא םיללמוא
 . םויל ...םיומ ...'םתוריהז, . םג הלָרנ .ךכ .ךותמו ,םָויל םוימ םּולָדג

 ,ערתשהל ;לצל-החְוְר םש םוקמב .,ץוחל .תאצלמ םח םירהמ ףויה |
 5תוכ =>ןיבו :םניב = יונפ .םוקמ .לצל .ריאשהלמ םה םירהזנ .רחמו

 םה םיחט רחמו ,תונולחה 4 יסירת תא םה םירגוס םויה ;םֶפדח
 םהל | ןוא:= וכלה = .םיללמ ואה:..:םיסיהתבש קרסו קרס לָכ לע תיט
 1 טהל :איה = םתעיוג תעשו םירוסגו :רעצ יעבש ופוסוש םפוס .,הָנקת <
 ,םתוא : םיכבוסה .םישנאל < ,םירחאל :הלודג הנכס . םתלואנ תעש =

 הנבפ :תצק :לבא = .טלוש :םעגנ -ןיא ירמ5:אירבה (חמב :'םהב ;ןיא

 םולקלו עגנהל :יושע:אוחו ףפוֶר .םה םחמ םגש ,םישנאל---םהב | שי

 . הוָדְמ לכו ולח לכ

 םתוא ואצמת םיפלאלו תואמל--םלצ תא" םיאריה  םישנאה
 ידוהיהש = ,לצה * אוה ו טי גה :: ברעמה  תוצראב דוחיב ,רנילופנב
 רתפסהל םיאובחמ :ינימ לכ .שקבמו ונממ חרוב ,ותוא ארי יברעמה
 ,םיִהִי -תיחתמנ .:וירוחאמ יכ ,ול המדנ העש לכבו תע לכב ,וינפמ

 שומכ --,בוהצ - רוע -תוסוכמו םידיג תוגרושמ  ,תוינמצע -,תובורא
 תולצלצמו תושקשקמ ,וטיגה תותלד ילוענמב תושמשממ ןהו ,ףלקכ =

 ;וללה  תותלדב :תועוקתה : ,תודבכהו תולודגה תשוחנה:תועָבְמב

 בושלו ןכות לא  ,יררחושמה, תא  ,ותוא ףוחדל תנמ:לע ןחתפל תוצורו
 אשה :שורשר :וליפא ירה: הזה ינלוחה רחפה ךותמו .וילע ןרגפלו =

 ,יברעמה ירוהיל ול  עמשנ ,המדאה ךותמ הלועו עקובה ,ןנערו ךר
 הריש לילצ וליפא ,וחתפהב ןשי לוענמ תקירשכ ,וטיגה תא אריה
 הירוצ .לע הבבסב הרבכ תלד הקירחכ -- ,שפוח תריש ,השדח

 . םירולחה | = <
 םה | ותואו לצה  אוה---וטיגה ,וטינה

 . חורבל םירמוא םה :וינפמו םהירומי

 םסרפו בתכ  טרבמוס רנרָו :ףלא ינמ תחא המגוד ירה
 טרבמוס רמוא הז .ורפסב ."הלכלכה ייחו םידוהיה לע, לודג רפס
 תה .,רחוימ  םד . ,םידוהיל .םהל שי = דחוימ  יפוא יכ  ,חיכוהל |

 5כ יכ ,הלעה הפי לופלפ ךותמו ,הדחוימ הירוטסיה ,הדחוימ

 רחסמה ינואגל ושעי .יכ  ,ןהילעבל ודמע וללה תודחוימה תולוגסה
 ארק אלא ,בתכש הו ורפסב טרבמוס קפתסה אל .וירומעו

 ,םהיתודיתעו םידוהיה לש | הקיטילופה  ר"ע תואצרה יתש ןילרבב

 רוקמ אוה * ,םיארי

 < העולם  +

 :םא .יכ-. ,תוחהיה'

 %ארשי .תורפס 'לש הנובלע תא אל ,םולכ
 ךותמ םהיעונענו םהיסוכרפ לכ  ,םידרחו םה םיארי אלא :,ערמה <

 ,ןוכרמה רעול םירבח תריחב רברב תונקתה יונש לע ןודל

 וכ ,ורפסב- רבכ ורמאנש םיֶהבְה הברה לע רזח 5 תואצרהבו :

 ,'גכו  'ופו"החחוימ-.הירוטסיה ,דַחְשִמ=יפוא | לעב \םע שה םודוהיה
 םתומצע לע :רומשל =,םיחוהוה...םיבייח יכ- ,םוופ :\םעפהש !\ אלא
 ךיסאָהְש | ,וז הרימשל ,הָרְִחִיִה ךררֶה איה תונןיצהש .,םהל:תֶרחוימה
 יתלאשל קר אל. ןורתפ- .תתל ההיב ןיא" ,ההומגה וליפאו ,הוצלימ

 התא:.:הנהו .;דועו דעו : ,םידגהוה  תלאשל "פג
 םיִנותעב ויתואצההו /ורפסו .טרבמוס לע התע םיבתובש המ :אחיק
 םהל היה המ ץףשפנ תא ./לאושו - היגמרגמ .םיאבה - -םיידוהיה
 תונבצע -ךותמ םיסכרפמ .םה .הככ יכ ,הלאה  םיולשה םישנאל
 תעשב "םירומג םידוהיכ, שממ םהידיב םיענענמו םהיפתכב הרחי
 ןמ איבה טרבמופ + םהל הרק רשא. ןומאה . המ + תושגחתה
 םישרדמהו רומלתה .ירחאש . לארשי -- תורפסמו .םישררמהו .דומלתה
 ןהל סחי ,תיתטאה ןתועמשמ תא ,ןיבה אל רשא ,תוטטיצ הְבְהה

 לכו ול איה המותח תירבעה תורפסהש םושמ , תורז" -תונוכ
 ול -.ואב--,ןה ילע.-.אלפקהל .שנ..ןפוא 5כבש---,ותונדמלו ותואיקב
 ידיל אב ךכיפלו ,םינמאנ אקורד ואלו םיישילשו םיינש תורוקממ
 תרות לש הנובלע לע !םנמאה :.ישממ :ןהב ןיאש ,תונקסמ.-.המכ
 טרבמופ ! אל  םהיפתכב .וללה .םישנָאה .םיפכרפמ ותורפסו לארשי

 איה וז .  ירמגל טעמכ:>'ןיודע .איה :השרחש ,הָרוהְ ,והוב\ איבה
 *ללכמ אצי א5 ןיידעש* = ,דוסוה לעו  ";םךה תוימצע לש הרותה
 ודי לע ריבסהל ,לורג .יעדמ ןינב .תונבל \רמוא .אוה -, עוער דופי
 עָרמה  לולח לע םנמאה = ,.תילארשיה ,הירוטסיהה :,ןמ :לודג קלח
 םועבות םניא םישנאה .! אלו .א5.4 םֶהְיִדיִב. וללה םישנאה םיענענמ

 לש ונובלע תא אלו

 לש -וינזא* :תעמשנ < החתפהב "הנשי" תלד תקירח :םיאב םה 'דחפ
 ... תינלוח תוחקפ תוחוקפה םינזאל ,"ררחושמה,

 התיה ץולפכב ויכב ,םיטעומ םימי ינפל : תחא המגור .דועו
 וז הפטא; הכיֶרצ התיה  ,עוריכ  ,"סנאילא,הל תיללכ הפסא וירפב

 ותוא

 םורבחב ינמרגה ףינסה לש הגהנהה ירבח םימחלנ וללגבש ,יונשה
 לש ובתכמ י'פע םינד ונא) הארנה "יפל | ,תיוכרמה הנהנהה לש
 תוללכה הפסאה התשע אל ,(50 רמונב *ראחסאוו  יוואנ,ה רפוס
 לוטול ושקב רשא ,תיזכרמה הגהנהה ירבח לש םנוצְר א לכ תא
 הנתנש אלא ,ירמנל הריחבה | תוכז א תא הרבחה  ירבח תאמ
 םירר םניאש, םירבח תריחכ רבדב רחוופ "חכ>וופי \ םואוורפהל
 ,ןירפ " ינבל "הנכס, רימת היופצ םהמש -,(םיינמרג "+ ירק) "זירפב
 ברה לש>ותשרד :תיללכה הפסאל הל 'התיה תדחוימ ''דתי, םלואו
 5ש םילודגה הישעמ :'ל5:-:תא הנמו- רפס | רשא ,יול לארשי

 תלאש לש וז השרפל  שרודה עיגהשכו ..חרזמה תוצראב סנאילאה

 ןושלה .תשמשמ  סנאילאה  לש"רפסה-יתב לכבש ,.רמולב  ,ןושלה
 אלא םהב תספית הגיא .תירבעה ןושלהו ,  םידומלה-ןושל תיתפרצה
 וילעש ,חבזמה ותיא תונרקב ספת ,'תדה ירומלמ, .דחא .לש .םוקמ
 ,ןכ- םנמא, :רמאו ,לכה תא .הלועל "רהחושמה, :ידוהיה .הלעמ
 + תירבעה ןושלה 5ַע סנאילאה לש התפקשה איה תרחהא אלו
 ,תימואל ןושלכ .תירבעה ןושלה תא דמלל הצור הניא סנאילאה
 ..."היפורבש הזכ ,שדח וטינ אורבל הצור-איה ןיא

 , תירבעה .ןושלח תארובש ,שדחה וטיגה לע םכיממ םתעמשה
 ינחור סונכ םנכל .הדיב .שי.רשא = ,הדיחיה איהש = ,ןושלה התוא
 ,רמולכ | ,וטיגל ץו חמ םג הרימש ול תחלו םעה .ירוזופ ל כ תא
 םכימימ םתיארה 3 ומינה תובוצרח תא וילגרו וידי לעמ תצק חתפל
 ! תירבעה ןושלה הי פור ב /הארבש ,וטינה ותוא

 םואריה ,הלא םיללמוא םישנא םע. ןורל רשפא םאה ,םלואו
 ,הלוחה חמה םע ןורל רשפא םאה זדימת ותוא םירכוזו םלצ תא

 2" ב 1 9 ₪-
 ל
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 וניכז ילמלא : לשמל , תזלגהמ

 חמ ןוילג

 םוקמ תונפל אלש ירכ ,ורדח לתוכ לעמ קתעהל אריה שיאה םע

 ירוסיו םרעצב ופוסי המה .הנקת פחל ןיא ולא םיללמוא + ולצל
 םישנאה לע הלוחה םחורמ ועיפשי םיתניב םאו ,םילודגה םשפנ
 ונדי הרצק ,תולחהל יושעו ףפור םה םחמ םגש | ,םהל םיבורקה
 ןעמל ,השוררה הדמב קוחתנ אל ןיידע ידוהיה רובצה : עישוהמ
 ,+ . םהל יוארה םוקמה תא ולא םילוחל תוצקהל לכו

2 

 .הסה וכ

 ר"ר5 :ןתינו םינשל וז הנשב קלחנ- ליבונ לש םולשה"סרפ
 תרותל םדרטשמאב ריסיפורפו הידנלוהב .הכלממה-רטסינימ ,רָסַא
 וימי לכ קסועה ,הניווב יאנותע  ,רירפ דרפלאלו ,םימעה יטפשמ
 איצומו הברה תורבחמו םירפס רבחמ .,יללכה םולשה ןויער תצפהב
 .הז ןויערל םישדקמה םילנרוז ינש

 , םידיהי םהינש רירפו רפא
 ך"רה םידחא םימי ינפל ארק ןילרבב  םיאפורה תרבחב

 ר"רה ,  ןטרפה תלחמל אצמש השדח הפורת ריע האצרה ןמרסו
 אלא תונויפנ השע אל התע דעש ,ותאצרהב ררב םנמא ןמרסו
 ,םיאבנמ .שיו .דאמ לורג םשור ושע ויתינקסמ לבא ,דבלב תויחב
 רעש ,תאזה הארונה הלחמה תאופרל ךרדה ףופ"ףופ האצמנ יכ
 ,ךילרהא לש ותבישימ אוה ןמרסו , הנקת לכ הל התיה אל התע
 ךלוה .אוהו | ,םיבנעה תלחמל תמסרופמר, הפורתה הא אצמ רשא
 .ובר תטישב

 , ירוהי ודימלת ןמרסו םג , עוריכ ,ידוהי- ךילרהא
 ונפחי והמ . : ונמצע תא םילאושו  ונשפנ םע םידחיתמ ונא

 םעפכ תוווצמה ,ןהל תומודהו הלא תודבועל םירוהי רותב
 ,ףכית לעפתמ ,ללכ תונובשח בושחל יושע וניאש ,בלה + םעּפב

 םיִדוהי ,הלודגל .וכז .םירוהי :החמש ךותמ קפוד ליחתמו ,וכרדב
 לעב , ,חומה םלואו !ונמיקו .ינייחהש , ., ךורב --- המכחל | וכז
 ? השוע וז המ .החמשל ;וב טנוסו בלה תא קיתשמ ,ןויעהו ןובשחה

 הז םֶבְלִמ תורהיה תא הלא וחיכשה אל יכו +םה םידוהי וללה יכו
 לע ארקי םיכוטה םהישעמו הלודגה םתמכח םש יכו %רבכ
 + תודהיה

 .אל ,המורמכ ?הלאה תולאשה וקרצ םנמאה

 רבר .םנמא .אוה תודהיל ונלשמ םילודנו םימכח לש. םסחי
 םהל םג הדורי ינמיפ וב .שי . ומצעל אוהשכ ,ראמ .דע .רעצמה
 ונאש .,ןויע ..ותואל  ,ןא בל ונינע  ןיא לבא ,הלוב .תודהיל םגו
 ררנסכלאש לובשב יכו , ומוקמ ןא כ אל ,הז עגרב וב .םידמוע
 ,ונברקבש םילועמה ןמ .דחא ,אוה ןמאנ יידוהי ,לשמל ,קרומראמ
 ,יתפרצה טומימסניאה. לע אלו - תודהיה לע  ויתואצמה .םש, ארקי
 ארקיש ,םֶרוג םירבדה .עבט היה ילמלא : ךפיהלו % ואצו .וכותמש
 םימכח םירוהי וא ולא ו ל בי יכו ,הילודגו הימכה םש תודהיה לע
 תודהיה .לע ארקי- אלש .ידכ ,םמצע ינפב רורגל .םירחא םילודגו
 האנש אנש רשא ,השצינ לש ותלודג יכו + םתלודגו םהמכה םש

 םיתפרצה לע .םיתפרצה תא הרתי .הבח בבחו םינמרגה תא הצרמנ
 + םינמרגה .לע אלו .תארקנ .איה

 רדוגש .אוה .ונמלוע ררס .,םירברה עבט :רבדה אופיא וה]
 לע  םתלודגו םתמכח םש ארקו לבל ונילודגו ונימכה | ינפב
 םנובשח לע תפפותנו ונא וגנובשתמ | .וז תלטינ .חרבהב ., תודהיה
 , ..םיֶרחא .לש

 ,רצויה לש וחור תוריצי תא .םיפינכמה ,םירברה .םה םינש
 הדי לעש ,ןושלה | :ומע .ןובשח - ךות לא = ,ותערמ . אלש. . וליפאו
 ןה .הפותמש ,ךכ רמאל .רשפא םא = ,הניפהו ..,תוריציה . תולגתמ

 שי תירבעה ןושלהש ,ךכל רבכ

 8 3% םלועה <

 ררפלאו ,םלועב .תכלהתמה ,הלורג ., היח ןושל לש חכו ךרע הל
 הב איצומו יללכה םולשה ןויער לע וירובח תא הב בתוכ דירפ
 ארקנ ותלורג םש וא היה יארו  ,הז ןויערל םישדקמה וילנרוז תא
 <ראמ ,ןמרסו  ,ךילרהא ויה ילמלא | :וא" א לי ממ .תורהיה לע
 ּומיקהש - ,הטיסרבינואב  האופרל  םירוסיפורפ םישמשמ  ,קרומ
 לש הנובשחל תולוע םהיתואצמה ויה יאדו :,לארשי-ץראב .םידוהי
 .אליממ תודהיה

 תחא הרבוע :ירה
 ---תחאה + תוידוהי -תוכורעת

 יתש וברענ -:רבעש .ץיקב" ,היארה םשל

 תיללכה .הכורעתב :תירוהיה הקלחמה
 הכורעתב ...ילאלצב,. תקלחמ--הינשה | ;ןדזרדב | הנייגיהה ינינעל
 ,הינשהש ,אלא. רוע. אלנ .,םשור  ושע .ןהיתש .,הסידואב .תיללכה
 שארב םוקמ , םינותעה ירבד יפל ,הספתש טעמכ ,"לאלצב, לש וז

 לש אל םשור ןהירחא וריאשה ןהיתשו | , תיאסידואה .הכורעתב
 שי אלפ םולכ , תוידוהי תוכורעת לש םא יכ ,ללכב תוכורעת
 ,תידוהי הניפ המצע איה התשענ ןרורדרב תידוהיה הקלחמה + רבדב
 ",הידוהי .הריפסוממא ;תודהי "ףקומ אוה 'הנהו שח ןאכל םנכנש ימ
 "תודהיה לש וז הריצי ': דחא רוהרה .ותעדמ אלש 'ותוא הול אצישכו
 ליד אל ,המכו .המכ\ תחא לע .הסידואב ילאלצב,/ = תקלחמו ,איה
 "הגופס :התיה : חלוכש אלא: ,תירוהז/ הניפ התשענ המצע: איהש
 .האב םשמש" ,הדחוימה. תידוהיה  הניפה .התוא -לש החור

 תא-ונילודגו .ונימכח :.לכ ורצי = ,םיק היה. .וטיגהש ןמז- לכ
 לע .ןלוכ-וארקנ - ךכיפל .., נתניפב- תוחפה-לכל. ,וננושלב .םהיתוריצי
 והוזש .. ,"חורהירובג,-. ונברקב .ובְרְתִג .וישכע .םנמא .  תודהיה םש
 ונרצוש המ לכ קר אל ו לש תחא הרבעהב קוחמל םתרובג
 הדחוימ תולק ךותמו ,תולנב ונרציש המ לכ םנ םא יכ ,וטינב

 : ,.םימיוסמ < ,קילאיבב םיחתופו םירזוחו יכאלמב םימייסמ םה .הנימב
 " הויניפשו קילאיב םגש "יפעא ,הזוניפשב םיחתופו םירזוחו תלהוקב

 תרזג אובת םהילע םגש ,ןתונ ןידה היהו  ,ורציו ודלונ וטיגבו ו
 ,םייח .ונא הלא תורזג .ינייד לש םהיפמ " אל לבא  ,'קחמו * הילכ

 םהירחא ּונא  םג .אובנ "הנוילעה - םתמכח, = הרזג ךכש  םושמ אלו
 רשאו  תולגב ונתניפב  ונרציש המ. לכ תא-וננובשח ךותמ  קוחמל
 7 . תודהיה לע :ארקנ ומש

 "* ,ימקוע לומב הלטב ;תולגב .ונל התיה .רשא :.,הניפה םלואו
 רטשרלופואיל :,חשראווב יקבלאנ ,הנליווב םידוהיַה בוחר שי םנמא
 וליפא שי. , המודכו!קרוי-וינב .רייס-טסיא .,ןודנולב לפשטיהוו ,הניגוב
 -.הרומג .תידוהי .הניפ ןבומב וטינ לבא ,ןילרבב עספארטשריראנערג
 * ,רסא : קספפ אל ידוהיה הריציה חכ . םלטקה דע דוע ונל היהי אל

 םיפלאלו תואמל תומש רועו דועוקרומראמ ,ןמרסו ,ךילרהא ,דירפ
 אלו ונלש הניפ ךותב אל םתלודנו -םתמכתש ךוהמ לבא . וחיכוי
 תובשחנ .הנייהתש ןהל רש פ א יא ,תולגתמ ןה ונלש ןושל ייע
 + ונא ללה לע

 ? וגל .שי המ :,וגרסח ןושלו הניפ
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 ,וואנ,ה לש "הרותה דומע, ., בונאזור וונכוחרב 'השרח הרצ,
 יכ ,"הלגמ, אוה  םהב  רשא ,םידחא םירמאמ סיפדה  ,"אימערוו
 ,ןלצל אנמחר ,םיזמרו תודופ הב שי" ,לארשי תרות ,  לארשי תד

 "אוה שממ לורב:ידומע ,הז םדא 'איבמ תוחיכומ תויארו
 שי ,ללכ .האירקה:תומא הל ןיא תירבעה ןושלה ,וירבדל עבוק
 קה .,ןבומכ ,םינבומה ,,תואילפמ :תודוקנ ,םינושמ םיוק קר הל
 ,:ירפסב יכ.,עדוו הז זרב יקבה לכש אלא רוע אלו ,הלוגס ידיחיל
 = לוכי וכו ,םניא הלא תודוקנו םיוק וליפא םידוהיה לש הרותה

 2 וב
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 םירב !םולשו סח .+הזכ .ןפואב  םיבותכה . םירבד .אורקל . םדא

 רוס +שוחלל ,םתעמשה ,אורקל אל לבא .שוחלל קר רשפא ולא

 ןהישאְרּב תורטועמה ,תויתוא שי םידוהיה לש .הרותה-ירפסב ...ארונ

 .:.רוס יבג לע .זמה + םיצוק ,,תורטע ..םתעמשה .םיצוק לש תורטע

 שגש  ההות-ירפס ,האירקה-תומא . הל. ןיאש .ןושל . + ןכבו =

 ומ" יפני השעמ-;השפא >.;רשפא =- םיצוק :;תורטע םהב
 ן" ז ערוי

 בתוכה ";בונאזור ::טעמכ .הלחלח = ,הלהְב המק ונבוחרבו

 ו עיאוואנ, ',םירישה:רישל  תומדקהו הרותה לע םישוריפ

 !רנל יוא =-' םיזמח :,:תוחוס
 ,םשה-ישרקמ ונברקב .וספ אל .דוע ,לארשי ןמלא אל םלואו | 1

 םג ול שי םנמאש  ,"םיסורה, םינותעה דחא) האב הרושב" הנהו <

 .המרגלמ ייע דז הושב רשבל  רהמ ,רָומְצְה -- .יפור דחא ,,ארוק -

 לעש םדא =- ,דוד.אצי "לסימ 'בויק,ב . : (ירחוימה ורפוס, תאמ -

 :ברקנ ךלוה אוהו .ןֶהְיב . .ועלקו וטוקלו--.טנאלג .ומש הרקמ יפ >>
 וז .החושב .דוע -,לאהשי .תוכרעמ  ףרח ,.רשא .,יתשלפה \תולג לא =

 =>;לודנה-חוד, אצי- ידאחסאוו ווואנ,הב :השרח .העושי -הנהו .תתשבנ
 :שאהמ:הכורע .תילג לש: המלשה- ותסובתו <- ימצעב.-ץיבוקרפהפ

 י"הכרעמב :'םודיחיה ::ויהי=אל- הלאה = םירוכנה= ינש= ,ונחטבומו
 ורמג ףבכ 'םתצק ,  םיטע  הבהה . וישכע = םיקרוח \ הדובעה:ירהחב

 םלוכו /;הכאלמה  עצמאב  םידמוע = ןיירע  םתצקו םתכאלמ תא =
 תודבכ תוארטסילב .ינבאו בונאזור 'בל לא"םירומ םה םינונש .םיצח
 , :הז ץירע עשר לע םיבילשמ םה

 ! םירקש .רבוד ,ךיפ רכסי + תודוס < =
 אָרפע + םיזמר .תטלחמ תוטשפ הלוכ איה .לארשו  תד" .לארשי
 0 +....רושימ הלוב איה , לארשי-תרות =.!יארב ,ךמופל

 ,אג ורה
 -היהתש -, םיצור םתא המל ..+םכתרות תאו. .םכתה. תא ,םכמע תא -

 אלו: רוההה אל: םהב .ןיאש ,םיניד ץבוק ןימ .:אקוד- .לארשו תה .

 לארשי :תרות היהתש. ,םיצור םתא המל + בלה :תנוכ אלו הבשחמ
 תאו ינתד" תא: םישוע :םתא המל :/+ םירליל ארקמ:רפס  ןימ :אקור
 ? תומישרו :םינוטיליפל ןיִנע- ,םינותעל םמרמ  זנתרות =

 םכתמכה "החרסנ + םיביבח :םידוהי =< ,םכילע םחרי םוקמה
 :םכברקב = בקרנ םכבל | ם
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 , יקסניצשל בקעי

 ,תויְלָּכְלַּכ תופקשה
 י

 ,האיציה רודס לע רבדל | ונלצא םיברמ תונורחאה םינשב ב
 םימלוח = ,תוחובג -:םירבהמ - .החירבה-- רודס. -לע---קויד התוב 7

 .:תואיצמהו---תופי - תועצה םיעיצמ  ,םימוענ .תומולח
 ,םוליעומ םניא .- תויזההו תומולחה . .התיהשכ ."המיענו . הפי, איה
 םישעמ קה .םושורד .בצמה .ןוקתל , קיי אלש יאולהו ,ןבומב

 סֶתוא . םינמזה ןמ ןמזב .אופיא ןאביה , תוישממ תולועפ ,םוישחומ
 1 ךכ-לב  םיצוחנה | ,תוישממה | תולועפהו םיישחומה םישעמה <
 ןיאו  ללכב * םיירובצה וניתיחכב ונחנא םינימאמ ונמצעל ונאשב -

 ותוא = אוה = קוחר ₪ -- , םוי :אובי יב פר םג םיקפוסמ ונא

 .תהב .תודוס ןיא

 -םכמצע ;ףא םיזבמ םתא המל ,םוביבח םידוהו

 .;.םג--.:תראשב

 חמ ן יְלג

 ,םעה ןיביו -- ,םויה
 ,רנְלש 'האיציב

 ,קפס םוש .ןיא םלואו .. הלטבל .אצו לב הזה 'חכל
 ,גג  יורקב אל = ליחתהל ךרטצה תישממ תישעמ
 לכל ךוסיהו .,.ןינבה .םצעל רוסי ,תחנהב אלא  ,ויתחהמ .ןיירע ןינב

 ונ5  ,ןופצה . ,ןינבהו = .הריציה חב בר המכ
 םיגאוד ונניאשכ ,ירוטסיהה ונאטח איה לודג המכו

 .הרובע = לכש
 ךיאש העשב

 -רוקפ, עיצקמב.. רימעהל -םידיתעו םיבירצ ונָאש  ,םינושה תודסומה
 'וניניעל םיארבנו .םיכלוהש ?םיינושארה םיאתה, םתוא םה ו

 .לארשו ור

 לש | הרוסימ  ןיעידומה:תופשל \ תטישל  םימיכסמ ונא ןיא
 ,תורזעפהה תא ההילימה.  ,תוירובצה  התואמ . .הב ןיא .ג.א"קי
 ,הב שי = ירמ רתוי . .םעה .תרובעל תובחרה תוררשה .תא .הברקמה
 ,סנמא  ,.הרומגה | תויטרקורובה ןמ | ,א'קי לש תוכשלה .תטישב

 תיחכ תא .איבחל. ךרוצה.. לע ההובנ .ההובג וז .הטיש איה תרבדמ
 יִכ ..הנבה יריל םעה תא "תילעהל ךרוצה .לע .,יולג ידיל םעה
 לבא ,ומצעל  איבמ אוהש ,וז איה תורזעבש הלועמהו הבוטה
 הניא . ,םימדרנה .תיחכה תא ,תררועמ הטישה התוא ןיא השעמל
 םיבייח הז לכ .םעו = ,הורועתהל \ ,הרובעל .םעה ידי הא תדמלמ
 ירע . .תואמ " עבראמ .רתויב ורצונ רשא תוכשלהש ,הורוהל ,ונא
 ינינעב תואיקבה .,וללה תוברה הוכשלב תישענה הרובעה  ,לארשי
 םינקסעה ,וז .הרובע = ךותמ = תינקנה .םיבורמה היכרצו .האיציה
 הרוצ .שבול הז .לכש---,רנל תדמעמ " וז הדובעש םיבָרה םיסונמה
 רודפ םשל "תימואל | תורדתסה ,ארבתשכו ,ימואל שוכר לש

 תופיקמו תובחר תוימואל .תורטמל ףאשת רשא תורדהסה ,האיציה
 הרמב וושכע ,ףכאנו רצונה שוכרב אוה םג שמתשת ,רתוי
 ונחנא םיכחמ | יאדו * , אקי  תדביעש * הרובעה = י"ע  הלורג
 ,םיעדוי ונא שארמ לבא .:אוביש ,הנממ בוטה ,א'קי לש השרויל
 אופיא אנ היהי . ראמ בר הכרע  א"קי תאמ ול .לופחש .השוריה יכ
 םוצעל לבא .,היהיש המ א'קי תרובעל י לאי פיצנ יר פה ונסחי
 ,םיאשר ונא ןיא וז הרובע לש הכרע תא | תיארמ וניניע תא

 תדובע לע איקי לש ןורחאה .ןובשחהו-ןידה ,תא --רפכ יתינ
 57" יוחנו =- עעידומה"תובשל

 השרומ  פיהכל וא | רעו ,הכשל ןהב שיש ,םירעה רפסמ
 הנשב ורסונ ,449- דע תפלוחה הנשה "תישארב עיגה ",רבלב
 ,םיחיכומ הלא םירפסמ .םישמח ךרע תושרח תוכשל הנורחאה
 רפסמב םידוהי \ םירד  ןהב .רשא  ,םירע" ישילש  ינשמ | רתויבש
 , השרומ אל" םג ףא  ,דעו אלו נכשל אל ,םולכ רוע :ןיא * ,ןוגה

 ןכותמ אקודש ,תונטקה תוריעה ןה הלאה םירעה לש ןבורש םושמו
 רפסמב םיטנרגימאש  ,קפש לב" 5 ירה ',האיציה םרז רקיע  עבונ
 שיש העשב .וליפא ,םיחרכומ * ,םינכופה לא תונפל םיחרכומ בר
 ! ךרד הרומ .םג :אוה ןכוסהש ינ ל םימרופספ לבקל םריב : תלוכיה
 טנרגימאל נאור אוה ,םמוקמל טנרגימאה לש ויצפח תא חלוש אוה

 םיטנרגימא  הברהש  ,רברֶה תמא םנמא ,המורכו ',ךררב ותויהב
 תשקבב תולודגה .םירעבש תוכשלה לא םינופ תונטקה תוריעה ינב
 "תונטקה תוריעה ינב בורש ,קפס םוש םג .ןיא לבא ',הארוהו תוצע
 ,תולודגה םירעהב א'קיל שיש תובשלה לש ןתרזעב םישמתשמ םניא
 ,הרואכל  ,םיחיכומה ,םירפסמ ח"הודה י"פע ' ףכית איבנ 'םאו
 הנה ,איקי תוכשל תא" ורקב וניטנרגימא לב לש לודגה םבורש

 םיחיכומ הלאה םירפסמה ןיא ונתעד" יפלש ,םירמואו םימידקמ ונא
 םימעפ םירקפמו םירזוחו םירקבמ םיטנרגימא הברה  ,םולכ תמאב
 יריבומל םילגמ "םניא הז "םדוס; תאו  ,הוכשלה תא תודחא

 רמועה ,שיאה ,הז רבד לע םילאשנ םהש העשב וליפא תוכשלה

 רע םימלש םיחרי ךשמב ושפנב -ךלמנו .וכרד תא  בשוח ,תאצל
 קר םא ימיה .םתוא "לכו . תאצל הרומג הטלחה  טילחמ אוהש
 - תוָארּוהו תוצעו תועירי ינימ לכ .לע:רזוח .אוה ,ךכל תלוכיה ול שי

 ו.



 חמ ןוולנ

 תא תעדל :ךירצ .  תוכשלה תותלד לע םיתש אלו .תחא אל'"קפודו
 ,טחפב ונלש"טנרגימאה לש"דחוימה רעבט תאו ללכב 'ירוהיה עבט
 5ע 'לאשלו שוררלו רוקחל "'רשכומ = אוה םימעפ "המכ< ,ןיבהל" ידכ
 רקעהל הטלחהה ירחש ,אלפ םוש"]אכ  ןיא" תמאבו ,רחא רבד
 המ ,םא" יכ" ,רבלב ול "קר''אל ןידיקספ ןיעמ איה 'תאצלו -ומוקממ
 תונמרוה האב םינורחאה םימיב .ותיב תושפנל םג ,רתוי רוע השקש
 ,יתחכונ' ךררב תויחב" ונלש  טנרנימאה תא הוארל .ירול "הבופ
 ןה  תונושו" -תובר "המכו "ותונרשח "הלודג "'המכ ",אוה" ריהז 'המכ
 היה \רבכ "יכ  תודוהל שוב אוהש ךותמו \ ; לאוש 'אוהש תולאשה

 ! םידהל ;  רמואו .רפוכ אוה ירה ,המצע הלאש התוא "לאשו הכשלב
 םיטנרגימא -לש  םהירוקב רפסמ" לע תועיריה * םא םלואו

 תרועב םישמתשמ םיטנרגימאה = בורש" ;ללכ תוחיכומ ןניא ובשלב
 ,הרימג" החכוה ןאכ שיש קפס "לכ "ןיא הנה = ,איקי לש תוכשלה
 ,תוכשלה לא םינופה םיטנרגימאה רפסמ הנשל חנשמ 'לרני 'ללכבש
 : םולוק בח רפפמ תא" םיאיבמ מא הז רבד  תחכוה  םשל" קרו
 8 תנשב ; [5%000--190ל תנשב ; 19000--1906 תנשב

 תנשב רמולכ ; ןיבשחה-'תנשבו :-88000 --1909 הנשב | 07
 ,םיקיפסמ םניא םיטלחמה םירפסמה 'םנמא +; םירוקב 0

 5ש 'הנש התיהש"| 4906  תנש תא"  ,לשמל " ,ליבקהל |יא ירהש
 התחפוה ואש ,1908 תנשל ,שאר הלעמל רע האיציה תרובנת
 יכ  ,המישרה התוא הארמ הז לכ ,ָע לבא .הלודג הרכב האיציה
 ,יצחו םינש יפ םינש שמח ךשמב לרנ םירוקבה רפסמ

 רתויב תיביטקאו הירופ הרובע \\תוכשלה תרובע
 םישנא שו ולה םירעבש ינפמ ,תולודגה םירעה תוכשלבש וז איה
 הרוואש אלא- רוע-אלו . תונטקה םירעב רשאמ רתוי הברה םירואנ
 הרבוע לבל עגונב .,ךכ רמאל ;רשפָא שא ,םיכחמ הלודגה ריעה לש
 ןהלודנה ריעב וילאמ אוה חרכומ .יטרקומדה | רקיעה = , תירובצ
 תא ףתשלו < ףובצה ו בל םישל| הכשְלה םג  הסונא ןאכ
 ב ו
 המחלמה איה  רתויב = תוצוחנה תורובעה 'תחא הנה ,עודיב

 ןופארל\ לבא , םתפצוחל 'לובגו הרמ ןיאש" םהה םידרושה ,םינכופב
 ןמז לכש םושמ ",רתויב .תלעותה- תתוחפ איה"הרובעה .התזא ונבל
 וליעוי אל ";הלשממב םיולתה ,האיציה יאנת הבוטל ונתשי "אלש

 ,ליח השעת אל  תיממע  תורדתסה וליפאו" ,םירעוהו  תוכשלה "לב
 תוחישה ךותמו , הואמל םיטנרגימא יתיאל "מכבי יהקירבל-תוגחה ב
 -יא .האמל 'םיטנרגימא .םיעשתש ;יתחכונ .םהמ םובר "םע יל ויהש
 וישכע"םיררושה םיִאנתה = ינפמ םימרופספ- תחקל םהל היה .רשפא -

 תעשב ועבש רשא ,התבו הנמלא' השא ,לשמל ',הנה הול עגונב
 החקל אל" 'עורמ " \םדא  חכמ .הלעמל > רע תודצ ילופגה תא" 'ןרבע

 הז היסור תא 'יבוע .הונבמ השלש  ,רשפא-יא "+ טרופספ וז הבולע
 עבש 'תב המלע "הנה = לבור" תואמ" עשה "םנק\ םלשל" הילעו  רבכ
 החקל "אל "עודמ" ,יוארכ תודצ םעט המעט "איה  םגו ,הנש הרשע"
 ןכוסתו ,"תוריינו  םוש" הל יאו איה המותי \ רשפא"יא +טרופספ
 בור םה הלאכו הלאכ ."בהז ירה, הל" חיטבהו התיבל "אב אלה
 טג/ילואו =הרשעש "יתחכונ ומצע דמעמ ותואב לבא . םיטנרגימאה
 םניא םה םגש אלא ,םיטרופספ'תחקל םריב שי האמל םיטנרגימא-" רתוי

 םינכוסה ידיב םה םג 'םילפונ םנחלו .םרוה םע 'םיפחסנו רברב םיאיקב
 תא תוצצומה  תויממשה "ירימ הלאה תונברקה תא ליצהל .םירדושה
 הרובע תישאר תיכשלה "ואר .ךכיפלו 0% הוצמ איה וז ,םהימר

 עוסנל תלוכיה' תא ןחל תתלו םיטנרנימאל םיטרופספ גישהל ימצעל
 איהו ללכ הלק הניא 'וז הרובעש ,תערל ךירצו - 'םינכוס תרזע ילב"

 רע + לשמל = , תושרה לש .הזירפקב "5-" רתוי דועו הנוצרב \ היולת
 םיטריפספ " תתל הליגר הנבוקב 'תושרה התיה הרבעש הנשה ףופ
 לבור 800 'לש םנקהש  ,ולאל  םגו "םילחא "םיכלפ ירנבל יג

 ו

 ; םחילע בוכר "היה"

 תושעל < לידגה"

 5 < םלועה <"

 :ףא ::רללה" תולוקה םש  ולטב םאתפ עתפלו
 1910: תנש "ךשמב | נישהל הנבוקבש | דעוה ידגב הלע ןכ-יפדלע
 דעוה ; םיטריפספ 1888 "גישה "קסנימבש" דעוה = ,םיטרופספ 56

 ,818 --- רימוטיזבש ;  464--- בוליהומבש ; 811 >=  קסניוורבש
 1808 - גישה- וכ *  ,ץינמקבש "רעוה וז. הדובעב

 ן 10% =- 'בורוקסורפב " ; 9ל? =- אציניוובש רעוה  ..םיטרופספ
 בורק 'רעוה הרועב  םיטרופספ ולבק ''בויקב ;114: --= 'בו'ציררבב
 הנה שיא םיפלא ה ש-ל ש מ רתוי<-השלאוובו ",שיא ם*פ ל אל
 לע קר .ונחספ" הז עוצקמל םיכיישה םירפפמה לכ תא" טעמכ ונאבה
 תואממ- רתוי אל םיטרופספ גישה רחי \ |לוכש " ,תודחא "תובשל
 ךרע :םידעוהו = תוכשלה :יייע םיטרופספ  ולבק \ לכה:ךס <, תודחא
 90,000: ךרע 'היסורמ  ואצי הנשה ךשמב לבא שיא 13 00%
 7 ךרדב' ועפנ םיטנרגימא  .צורפ 15 ךרע "קרש" ירה \, םידוהי
 .:םינכוסל 'ףרט  ושענ-- ! .צורפ 85- -םרתיו

 תא" החירכמה = תירקעה " הבסה - איה אלה * לובנח:תרבע
 םג" 'םיקסוע " םינכוסה םלואו .,םינכוסה = יריב" לופיל וניטנרגימא
 םימרמ .םהש :'שיו ".םיצפחה -חולשמב :םנו" תוינא*יסיטרכ 'תריכמב
 םגו :פיטרכה רעב :םנ 'רתי . ןוממ- ונממ "םיקטונו טנרגימאה הא
 הבורמ קזיה טנרגימאל םימרוג םהש אלא 'דוע אלו , חולשמה "רעב
 תא וא ףסכה :תא: חולשל םיזרדומ םניאש . ךוהמ  םישק םירוסיז
 7 םנרגימאה .ךרטצמ תובורק  םימעפלו ,"הקידבה:תנחתל, םיצפחה
 <  יףאתל טעה אלי '.םימל> " תועובש " ךשמב תובחלו "-הנחתב תבשל
 "< לא םוי'םוי ףלוהה " ,טנרגימאה \ לש! םילולגה -וייונעו -ורעצ 'תא
 * םיטרפה "'ריחמ 'ףסכר , : תיפיטוריטס' הבושת לבקמו "הנחתה ריכזמ |

 תוטרפב .ןאכ רפסל "ונתנוכ ]יא  ,ןבומכ ;"יואב אל "ןיידע- םיצפחהו
 .,םינכיסה .ידימ .םהל 'תואבה = ,םהיתוקוצמו "ונידדונ "תנע תא"
 < ריחוהל---ונידדונל = ינתבוח איה  תאוש - ,םיעטהל אלא .רנתנוכ- ןיא"

 תא רובעל םיחרכומ .םהש "הלא :לכ "יכ :,וירכהלו זירכה5 ;ריהזהלו
 םרי לע תוינא-יסיטרכ תוחפה:לכל ונקי לא" םינכוט תרזעב  לובגה '
 < םה" םילוכי .ןה= םיפיטרכ :,חולשמל םהיצפח - תא = םהל ורסמי לאו "

 הכשלב ,הומ רוע ףירעש המ ",וא יהקירבל"תונחת,ב םמצעב  הונקל
 < חולשל ןכ ם םח םילוכי אלה  םיצפחה תאו " ,א'קי לש תימוקמה "
 - רעצמל = וענמי = ואו = ."הקירבח"תנחת,ל .וא = ןמרבל רשי םמצעב "

 .תומשלה הדובע הל פי הז ץוצקמב-"\םירהי םירוסיז \ םייונעמ
 = הז לעו \ ,התיה אלו -תויהל ה ל כ י < תלעות תבורמו" הירופ תויהל
 אל "יידע -םיסיטרכ  תריכמ . ךןינע - "תא ,דאפ רעטצהל שי יאדו'
 . .אוה םגש ייפעא בל "וילא םש "ןיאש טעמכו ללכ "'איקי הרדס
 תוכשלל- .תרחא דועו וז ,ראמ .הבףה  םירופיו תורצ- םירדונל .םרוג
 םיפיטרכה לש "עובקה ."ריחמה " ןמ 'תוינאה- תורבח"תודירומ א*קי
 ייע וז החנהב  :הכוז = ןבימכ ' , תוקרמ- הרשע"שמה " םג וא רשע
 :ונינועב  תולק הלאה תוחנהה הנייהת לאו ./ומצע רדונה הכשלה -

 לבא .קרמ .יפלא תובברל ,לודג " םוכטל = ףרטצה% 'תולוכי"" ןה
 / | ולא םגו םיסיטרכ  תריכמב " תוטעמ " תוכשל "קר .תוקסוע 'השעמל
 > = דעוה"ךכל "גאדי 'א5 .עורמ ",אמלעב ' יערא" ךרדב  הזב" תוקסוע "

 == לכ ידיב  הריכמל םיוצמ םיסיטרכ ויהי יכ ,גרוברטפבש "יוכרמה
 .תוינאה תורכח רצמ  םיבוכע ןאכ " שיש ,רשפא < יאדו + תוכשלה
 . = תונוטמה ,ןהיתונכוס דצמ אלא ןמצע תורבחה  רצמ"אל ,רמולכ"
 <" םיבוכעש " ,ונחנא .םיחוטב "לבא | + היטורב םיסיטרכה תריכמ לע
 < וכו \, הלועמז הפוכת  תולדתשהב יולת" לכהו" ,לטבחל : ונתינ רלא
 < ,תוטעמה תובשלה  ןתוא 'לשמ ' התוחפ .יזכרמה רעוה 'לש ותלכי
 :ּ לע" "םנ - ריעהל ךירצו ?םיסיטרכ תריכמב "םיקרפל = תוקסועה

 < .,תועיבקב- םיסיטרכ = תריכמב- "תוכשלה = לכ "וקסע " ילמלאש" ,הז "
 < ןיה .זאו \,תוינאה .תורבח לע .רתוי הברה הלודג .ןתעפשה התוה
 < ירוכמל 'תישממ בל תמושת ו תוסחיתמ יהקידבל: :תונחת,ה םגע



 ודוהיה....םילוחחהתיבב = =
 אלו .שממ הוארה .ופמ .הקירמא..יאפור..לש .םהיקספבו םהיתושורדב = <

 םיסוטְרכ :תרוכמב- ורמאנש .םירבהה לכו -,.םילוכנה.-ירעבש.:תוכשלה
 ,.םיצפחה .חולשמב :סג .ורמאנ

 איה ..ונירדונ .תא םידיהטמה - ...דאמ - םישקה .םירבדה--רחא
 הניא-.וז-.הלחמ וכ .,תעדל..ךיהצ לבא ,.(המוכבט) .תנערגה תלחמ
 ברקב> .לוגרה- = רועשה - ןמ הבוגמ .ההמב .ונידדונ- ברקב הווצמ
 םואפורה ..ול ודיגה - ךכ  ..שארה רוע. תלחמ .רתוי- היוצמ וניִהְהונ
 רוע .תלחמבש העשבש -.אלא .,יהקידבלז תונחת ,ב..םנו .ןמָרבב .םג-
 והוריזחו. יב ., ךרונב .תורתהלו אפור-לכ הלקנ.לע ןוהל .לוכי .שאוה
 תלחמל  :עגונב..- ךכ:לכ.--טושפ .רברה .ןיא . ,הקירמאמ- וא .ןמרבמ
 התויהבש .. -,הרענ :תוארל יל ,ןמרזנ ןמרבב-..-: לשמל-- . םונועה
 הל-ורמאב הקירמאל .עיסנל -הל- ריתה אוהו -אפורל התנפ .היסורב
 אפוה, ..?ע .הוניע  וקדבנ .בוש "הקירבל-הנחת,כ ..תואירב היגועש
 ,םיאפורה ,-..ּולג..-ןמרבְב :קרו- - .."לוספ, ןהב  אצמ, אל .אוה .םנו
 ראשהל הל. ּוצְעְוו . היניעב . תנערנה - תלחמ תא .,רבדב םיאיקבה
 הל וחיטבה .אְלש . .יייפעא ..,האופרב . קוסעלו .םידחא תועובש .ריעב
 ,וז-הללמוא. לש .:השגאי . תא - .תואהל -..היה  ,ךיהצ.. .אפרתש ללב
 ךרפדתדובעמ ..הכשח ..ךשא - ,הנוממ לכ -תא .טעמכ .האיצוה- רבפש-
 םוש טעמכ .רוע הל -.ןוא ..וושכעו-. ,תוכר םינש -..ךשמב -הרכעש
 הקירמא לע קר :םיהוהרה .. סופת - הבל. .התְךלומ - .ריעב :הזיחַא

 תוארל היה .ךירצ. -- ,המצעל ּהָּב -תונבל .החיתע התיהש  .ןקהו
 רּוָבְה. ףא היפמ .האוצוה .אל רשא .,וז .הינע לש רימטה-הרעצ תא
 רוכזהש הע -תוכשחה .היתובשהמב .העוקש .הניפב הרמע אלא. דחא
 םלואו ..ןאכ שו .ןוסא..המס -,ןובהל .ידכ ,תאצל הילעש רמושה -הל
 ירעו ., ירמגל איה. - הרעצמ-- ,הטעמ -הז ..עוצקמּב :תישענה .הדובעה>

 , .השֶראוומ- ,לשמל הנה ,;,וו הרובעל ,םיאורקה .םה -היתוכשלו- .אייקי
 לבק .,העוה .לא .אב םהמ ..שיא- שיא -.שיא םיפלא תֶהשַעְכ. ואצג
 לַש.. בוטה , םנוצרב :םיקפקפמ -ונא - ןוא .. יפרפ..אפורל -ךקהו הקתפ

 לב ליבשב תקפסמ .םהעש , ןיאש .,ונל.ירב .לכִא :.םואפורה-..םתוא | <
 אוה - החמימ אפור ..לכ . אלש . ,ונל .והב . .דּועְו ..לורגה ,ןומהה..והוא -
 הדחוימ.הקלחמ וז הלחמל .היהת אל..אופיא .עודמ ..תנערגה. תלחמל

 יקבה -,החמומ . אפור ...השארכו .השראווב

 ודוה..יהקירבל-תונחתה, .לש  םיאפורה - 5כ .%רַבַלְב , םיהלוקהיצ :'פמ -
 תא ..םהיניעב וארו . הקורמאב-..ויהש  םהיהבח , קרש ,-,החא- הפ -
 םועדוג. המה. ,םידדונל ,םיקרוב : םינקורמאה- םיאפורהש ., הקירבה

 אלו .הקירמאל..ועסי אלש ,הנכסה .ןמ םיבר .םישנא .ערפמל..ליצהל |
 + לשמל ,השהאוו .התואב .הז .רבהב ...ליחתו..ומ .לבא, ,םשמ ..גבזחוו =

 תרזעל אול . המצע -. הלהקה - השעתה .רשא רע.:הכחנו .בשנ- םאה
 ,הסידוא .,השראונ הנושעתשמ .אובל חישמ םידקנ .ואדו ןה- + םיהדונה
 תֶרחא ךרד,אופיא-..ןיא....הזכ :.ןוגה השעמ .'גכו ,'גכו בווק- ,הנליוו .

 , הידעוו .היתוכשלו ,א"קי : ייע תאזה .הצוחנה..הדובעה השעתש .אלא |
 ,הרומג .הַרְבֶה תאּוה .ההובעה .ךרוצ הכוה אל .ןיודע . ,הארנכ .,לָבִא
 םהב . שיש ..,םורזוח . םוחתה ..ורעבש ..םיאפורל חלש .יזכרמה .רעוה
 תלעותה איה - הבר - יכו -..הקיהמאב , םירדונה תקידב ..לע : .תועורו

 --לומוהו קסנומ --םולע .יתשב .,קר .%.אובהל. ולא. םָיִֶרזוח .םידותעש .
 םיאור .ונא . הנה). .םיניעה תפקמ לש םולוחההיתְבְל הכימח ,הנְתינ
 םרפסמבו שוא ..ףלא תשלש םילוחה"תיבל .ונפ .לימוהבש  ,תמאב =
 .יצחה,ןמ .התוו .רמולכ -,1845---םילוח .ואצמנ .םהמ ,.םירוהי ₪447 =

 ונתעד יל .לוזב וא םנתב יופרה לע .רקיעב רבורי ןובשחהו-ןידב
 אוצוהל ודיב .שוו הקיהמאל . .עסונה ..ירּוהיִה ... רקיעה .אוה הז אל :

 , אפורה ליבשב .ךֶחא לבור . רוע .וסיכב אצמו העיסנל..לבוְר האמ
 עריו אירבל הלוח ןיב .לידבהל ..המאב עדי אפורהש ,אוה רקיעה

 .האופר ךירצה .תא אפרל
 וברמה | איצוהש ,הברח תורפסה לע םג .רפסמ ןובשתהוה ןידה

. % . 

 הפו הפשב .תובותכ ולא תורבחמש ..רחכל- ןיא .. .םידהונה .תבוטל
 תובוטה ..תוהבחמה םא = ,ונקפופמ .לבא . :. תלעות .ןהב .שוו .הלקו
 -- .רמולכ  ,ודעונ .םהל רשא ,הלא ..ידיל .תועינמ וללה .תוצוחנהו
 רעה, ןותעה ..לש 'פכא 60090  איִצוְה זכרמה)  .םירדונה .ידיל
 םיפלא תעבשל .בורקו תונוש תורבחמ .48000  ,"טנָאְרנימע רעשידוי
 .(תופע .תולנמ

 אצוי .אוה .םשלש ץראה לש ןושלה *תעיריש ,.קפס לב .ןיא
 התואל .הסינכה..םצע .יבנל הלועמ ןיזהולב רדונל . תשמשמ .התיה

 , ןונה .רכש = תלבקו - הדובע = תשקב .יבגל :םג .ךכ:רחאו . - .ץרא

 םירועש ., הילגנא ,תפש דומלל . םירועש 1902 תנשב ודסונ קסנומב
 ,םילעופו ..הכאלמ:ילעב .םבור ,.שיא 48 הנורחאה הנשב ורקב . ולא

 תורחא םירעב .םג .ולאכ םירועש .רסיל .ןוישר לבקל לדתשה . ברמה
 ןושלהש .יאנתב ..לבא ןוישרה ..ןתנ םגמא .ודולב . . ודיב התלע ..אלו
 *ירפסו.תילגנאה הפשה דומלל .םירפס .םידומלה ןושל שמשת-תיסורה
 םייטרפ .םישנאל . ..וחלשנ - תיררפסהו ...תילגנאה תופשה לש .םילמ
 ,יסכא 1900 רפסמב

 רבהל .,ץוחנ - ףוחה  ורעבו ,,"הקידבל" תונחת,ב . הדיבעה .לע
 יָכְה .ואלב ..םג םעפה .הכרא וז .ונתפקשהש .םושמו ,  תוטרפב
 הזה .בושחה .עוצקמה | לע .ונירבֶה תא .ךושחנ .ךכופל ..,ידמ .רתונ
 , תרחא .הפקשהל

9%-- 

 .הָרָעָה
 (44.רמונ "םלועה,) .'םויה תלאשל, .ורמאמב- קלחמ .םלג .רמ

 םִיַבּותְכו םיאיִבְו דוחל הרות : םיקלח ינשל שדוקה-יבתכ דומל תא
 םינהונ ךכו ...,יעדמ הואב -.ראבל סלג..רמ השהמ יונ | .:דוחל
 םירוה .לש .םהיהבב . ,וליפא שדחה  סופטה - .ןמ ..םיִרומה  תמאב
 רט. ביחמ ..הרותה .תא .לבא ...םריב .הֶהומ  ןיאו -,םירומנ םיקורא
 םורורב ,םירבדב .וא  ,ליזח לש . ,דחא .שורפ י"פע .קר .דמלל סלג
 ןפואב .ליזח .ירואב ...תיצמח תא הצרמה .,יישר שורופ ייפע---רֶתוו
 6. ה"כ .ךרכ ."חלשה,ב ןימשפע .'ז .רמ., תצע .םג יהו ..טושפו .לק
 ,רמוא םלג .רמ ,.ינקפוסמ . פלג רמ ירבדל םיבסהל..רשפא םנמואה
 ..תדח .ירומל .:ליבשב ..הבשחמהזרמוח . םישענ ..הָרותה . ירופס .. וכ
 ונלצא .+-ונכותב . רז עטנ .ללכב .אוה תדה . דומלו ,השענ המ. לבא
 הז .ךומל.. .. ומצע , ונפב. דומל ...רותב דה תא ..םיִדמלַמ :ןוא
 יהי .ול .תוקחל ..ונוליחה רשא .יוקחה . ירפ . ,ץוח:ףוסא ,אוה . ונלצא
 םירמלמ ונא - ףא .,תדה .ירומל םידמלמ .םה המ .םהבש םינקותמה תא
 ההות  םידמלמ . ונלצא ..ונתר ..ירההכ .םתד ירה אל. לבא . .םתוא
 :ומטאב ..קר .ונידלול תינקנ..תדהו ..הרותה םשל רמולכ ,המשל
 הרותה .תא דמלי  קוניתה | םאו ..רקיעה .אוה הזו ..תיתד הריפס
 יח .אוה הב .רשא .הריפפסומטאהש .אלא ,יישר שוריפ .ייפע .ולופא
 אובי אל .וזשר .שוריפו .,תדה .ןמ אוה .םג . היה .קוחר ., תותד-.הנָיא
 תא ..קוניתה . ךמלי . םג. םא =: ךפיהלו ,.איחש-לכ תלעות ףא ול
 הריפסומטא : ךותב .ןותנ .אהיש אלא = ,יערמ .שורופ . ייפ. הרותה
 אוה ונל ירקעה .רבדה ..וכות לא תהה תא .אוה  םג גופסי , תיתר
 ,הרותה תנבה ךותמ קר .הלגתמ אוהו ,הרותבש רואמה
 שוריפ ייפע התוא .דמלנ א ל םא קר .םלוכְו ונא .הרותה תא ןיבהלו
 השרד :."וטושפ ירומ אצוי ארקמ ןוא, .: ורמא םמצע ליזח וישר
 ייפע דמלל. ונחנא- םילוכי .ךכיפל ..רוחל ארקמ לש וטושפו .רוחל
 "רב, יִלָב  םטושפ יפל םהאכמ אוהש ,םהה םוקוספה .תא קר יישר

 י יקסבונרהא .א ,ש



 ּ חמ :ןויל-

 םוכירצ .ונא םיקוספה רתי תא לבא .השלש:םינש םג וא רחא ירחא
 ,ויתיש-ימ= ויהי םירחא םינטשפ םישרפמ לש םהירואב ייפע רמלל
 ,םינוצקה ק'הכ  ירקבמ::לשימהירואבמ :רהזהל ונל .יוארש אלא

 ..ונתרותבש רואמה תא .םיהכמ םנמא םהש
 םידחא = םירז  םירואב המנוד םשל ורמאמב איבמ לג .רמ

 לע .יישחב םגי'הלאכ":םיחואב :םה : םיטעמ וכו: = ב"ונ| לע:"י"שרמ
 תא יבתכ ענרב .וב/רכזנ-ינאש ,ידחא:רואב :,לשמל  ,ירה +הרותה לע
 ץרוו, + ותומכ 'םירחא'הברהההברה| לע-שיקהל רשפא נממו" ,'והבד
 הארש יפל, :וזשר "שרפמ "(ץיו: ,,רייכ תישארב) :"*התארקל "הבעה
 ץרוו; ה: ךכ" בותפה רועש" היחי הז זיפל :,"התארקל-'םימ ה"ולעש
 הקבר=יכ ",ןיבהו" !התארקל; םימה  ולעש םושמ המל- ,"דבעה
 ,איה \חמיענו הפי 'המצעל- \איהשכ: השחדה. םנמא' , איה < תינקדצ=
 ,.היפדלע 'בותכה תא ראבל ןפוא םושב  רשפאדיא .ףוס 'ףוס לבא
 הלוכי הניא מצע 'הרומה 'תערש .,הזכ \ןפואב הלותה  תא"ר א בל
 הז רבד יכו" =- :ליזח ו ש רד. .ךכ םושמ "קר ,ונמיה "החונ אהתש
 + היגונדפה תרוה תדוקנמ ונל .רתומ

 תיפרגואיג הפמב .שמתשהל לג רמ השרמ כיונ"" דומלל
 ,םרעמ .ןכיהו  חרזמ ןכיה רימלתה עדי ןעמל ,(וירברמ הארנ ךכ)
 -< באומו .ןומעו * לארשי ץרא לש "החרזמב םירג םותשלפה ' כ"
 ,יזנכשא םיגרת י'ע  לרגישכ .ותועפ תא ןקתל ךרטצי אלו ,הכרעמב
 ,הארנ ה רותה רומל ךרוצל לבא \ :.ומצע סלג רמ השעש "ומכ
 שוריפל  תדגנתמ איהש םוקמב הפמב שומשה תא רסוא סלנ רמש
 ףוס:םי ךרד רהה רהמ ועסיו," : קוספה לע יישר ,לשפל ,'וע) יישר"
 יתד ידוהי .ונל ימ לבא , (ד ,איכ רבדמב = ,"םורא .ץרא תא בסל
 לש הפמ ומצעב רבח יכ ,וילע רפוסי  תאז"לכבו , ליז א'רגהמ "לודג
 היפ לע םהל ראבי ןעמל וינב לש םדמלמל הנתנו לארשי ץרא
 ,(ביח <1006₪5906: ץבוקה 'יע) .הרותה תא

 ,םיטפשמהי קלחלו .םירופסה .קלחל --- ..םיתשל .תקלחנ הרותה
 ,ןוגח .רואב ונַרוְי-השא :לכפ .ראבל םְָאשְר .ונא .םירופסה קלח .תא
 קל. תא::קלו ...רומאכ -;םינוצקה- ןיב .ונקלח..םישל וגל ןיאש; אלא
 הרותה .יחחש .,ליזח- יקויד .י'פע ,ראבל םיביח ,ונא ךבלב םיטפשמה
 ,הזה .קלחה לע הלוכ -טעמכ :תדמוע ;;תודהיה - רוסו ,הפ ,לעבש
 ..אהקמ .לש .וטושפמ - םיטפשמה-, ירואבב . וטנ .אל םמצע = ליזחו
 ראבל :;םימעפל :.םמצעל ל"זח ושרה ובש | ,םירופסה קלח ב"אשמ
 ,א"ב רבחמב)..יסרינו;.<-. ןובשח.ואב, .לשמל .ותרוצב אלש ,קוספ
 7 0-7 == + הלוע גל

 ורואבב -חטנ -רבכ :םיבשרהש - ,דוע..ףיסוהל .יואר .ךומאה .לע
 תובוהק םיתעלו- ,טושפ, רוי רואב ל - רחבו .ליזח .ירואבמ ,חרותל
 : ,.ל"וח .ירואבמ ךפיהב .ראבמ .אוח

 = - חק פס פ ה 2 . "= ;

 ;ןואפק ןיִעְכ :אָב יִרָעָנתַדְמָח קצב
 = .הרקמ ומ זחא וילג רָצְוע יִּבְל
 ?ןואש -רַחֶאְל הָחּונָמַה הו םאה

 +הרעפה ינָּפְל איה חָיְמַּה 'םאה

 ;םינוייפנפ עמשא ישארֶל לַעמשי =
 : תוקקוש ,תופפונ תורוחצ םינוייפנכ

 + ןאמביפ .בקעי

 = םונובְצַעָל .חגה (הָאְּב ,ּבְיבָח , האב,

 ,תוקיר תוברע לע הָמַמּדִכ יב יִּבל

 , תורוש םיִשָנ-יִניִע שּוחָא יִּכ ילַע שי

 " "+חַמְל ְָמָּבִמּו תוגונ םיִשָייִניִט
 = תוארוק ., תוארוק הָלֶא ,ןָעָמּד תושבוכ הָלֶא
 .ַמְלֶאְנ ישפנ ,טָמְרָי אל בל

 ;ויָמָרְז לע וה ..אפוק ,יִּבְל .יִתַעַדְי אל
 ...ורָשָאְּב לָלְכּו.לַלְּכ הצור אוה ןיִא ,רָשְפִא
 ,וומְתֶאְשַמ ,ּהָחִא :הֶָשא .ותוצְרַמ וא
 .+ ,?ורַשָע-לְכהדה לע רֶתַוי יִמדְיואְְּ

 / םָיַה תַפש .לע
 5 - יל ל רו 2

 | .ץיקח-ןומְמָשְב

 +(ז"סרת ןויס)

= 

 דקוי יג ראו םֶח ומת םוי

 םיִרְפַה ג .ויפָשַו יִחְרַפ לע
 םיָפיע שאר ּודירוה :םיִטָהולה

 .יננְתַי- יט הָרוק :תֶלּכְ כפה
 יִתְפִָ יו - מפ -טָעְמַּכ רק לצ
 םאתפ .ולאכ שמשה ..לצ ןמס יא
 םּקְחְר .םימש .בְֶּ-ןנַע בילה
 = ;שֶֶָא-יבָחְכ-לע ;פע .רמפמו
 .ו יִָּבִמ לפה קמר .ומוקמל
 = הפץסֶאפ דפ )דק. יא
 :ןֶנואתהְל יא -1עַדֶא םִאו .םחה לש ןְנואַתַמ
 .ונומְמש -קותַמו .םויה הז .קותמ .יִ

 ,ףחַה .לע עֶתֶא .תובר תועָש הָ
 לָפְפ לָכ לע .ףיצ פרד ךרשא
 ,,- לפְַל א יבָשומ ל קָפְְ
 , < בבל עב סנה בה
 - םיִכראַה ,םיטוחה תֶא קיִסָפַה מ
 =. .? ירוחַאמ םלועה ןיבו יניב
 םילודג ץֶרא יבחר ויהי יכ שיה
 ,ויָעְלְסו ,הָו דעור ,רֶעוּב םָו ָבָלִמ

 0 יא



 חמ ןוי 5נ" < ל +

 גוא .לֶצ" םָא :;םייואמ רוע" שיו

 הָריִלַק מיר שארה 'לע 'ךכוסי
 .1ףנובצעפ מח .םנ הב
 םילע יִלָ םיצע ..הָלֶא םָנ ןיִא יל

 ָיַהְ :םח יכורמג ָביִבָסִמ

 .םַמּד ןתָנש תֶא םֶנ,םיַמָי הָטלש הָו

 ,םיִקָחְרָמְּב תוחּורה לכ ּותַמ ּומְּכ

 ,לָאְשנ .דָתֶאָה קצה שאר לע נָאַ
 %. .  םילחכ מכ עת מח

 בפ ץבוח ולָצְב . ףפה לֶא קבר
 הָחיִעָצ םָא ףְרפְשַה לע .סגְמִנְמ
 ,קִּתְ רש טישות הָוָח תַפּושַח
 ...םיִכָלְכְלְמַה 5 .הל קחושה
 הָחְלש הָמַחַה רואָּב "המק הָרּודִמ

 - וחבל זיא ,ותובָחְבַהְו שא תונושל
 רּורָאָפְּב ךָא .ריִואָה יב ןָנִּב
 םיֶלּודְג .םיִעּובְעְב הלעמ םיִנָה קָרָמ

 .קצק הע ףירָתו סח ,וחירו
 הקעמה לע ןָעָשְנ . עי ילֶא

 ו םָק 6 :רמעא ה

 ה נכש ויה תֶא נא יתו <

 והַתַחינִה ומא .םדר) :הָלְה

 = בלפור להב שקה 'יִנָפ"לַע :

 2 וקו ו .זתוא דדירְמַהּוצַח ומס

 ל :ףו יתָסיִצָה הָפַחַָה האב
 1לפ ונִאְו ונוּבְלָע-רכְז ץֶמָאְתִמ
 ;ולָרוג םָע םילשמ בנו דירוח דַע
 תונְדְעמ חלשה בע צְבְרְלּו

 תרה 7 רי ויל תא 4
 הָליִהָאַמּו הָדֶמִע רָבְכ סח" :תַמָש לע

 : , נאו . הניע לע הָרְיְּב
 ומ - בז מל תוהולש יִניִע םָג

 הת ,הָנשק ז הקמ םש ל

 , ימורד ,י

 , תּודיִדְב ףותמ
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 לע"דירחמ = ןיאב: חנומ ןבלה  גלשה :היה':ףרזחה -ותוא לכ
 רקבה .:ןמ :םוי :םוי לפונ'ליחתה :וולפכ  תלחתב :רוע/ ,'תובוחרה 'ינפ
 ןמ :,םוֶנמוה-ןמ :ןמזב לדחי :יכ<',רוע :ןימאה :אל שיאו : ,ברעה דעו
 ,הזילעה היבוברעה ךנתב  םישנאה .םיכלהמ-ווה :בחעה דעו רקבה
 םיניצרה- :םייחה : תא: םלועה :םאתפ = חכש = וליאכ' :,היִה .המדנו
 ,דחא :רקבב+:ךא :+ולכ והזחא תורענ:תוללוהו -קוחצ - לש סומלובו
 סהורהח: ילתפ .לע':דוע :ואר- א. :,םהיניע ::תא יםושנאה .וחקפשכ
 הצוחה :ואצישכו ,םינבלה  םיללצה .. לש .זילעה .לוחמה-. תא .םירוחה
 הסכמ ::תחת- הטקשו :האפוק .החנ ..רשא .,ץראה .ינפ לע -.וטובוו
 ,רבהב םאתפ הכזנ .ולואכ ,.עגרל . רק .רער .בלה, רער ,ןבלה גלשה
 .המכ הז ונממ חכשנ רשא

 תובוחרה :ינפ- לע-.םיניִצְה .םינפב םיכלהמ .םישנאה ויַה .בושו
 היח- המוגע -הבשחמ לש .טקש ןועמ . ךא ,. ברעה דעו ..רקבה .ןמ
 ונואשב:"גומתנ  ;הזומ- ךור .הזיאו ,םהידעצ .לוקבו ב םנ
 עצמ:'לע- תופשמג ויה תוטקשו. תוממור . . לודגה..ךרכה לש ,רבכה
 ויה תולקה לויטה:תולנעו  ,תורבכה...אשמה-תולגע .ךרה נלשה

 ,חמהנ ;,'ץצונהו- ןבלה .קחהמב .תודבואו םיריהמ םיללצב הורבוע
 תא:תוְבִחו תוהק..תועוהוב  .קפח . ,חכשנהאל .ךא ,רבע .בצע וליאכ
 ורכז -תֶא - םבבלמ .רוקעל דוע .וצמאתה .אל םישנאהו .;םלועה לב
 דוע."תוכח..ילבמ- ,םברקב .קומע . ןתוא .ורמשיו ,רבדה ,ותוא לש
 < ..המואמל

 זז

 רועו םיעוגעגה .ותמ אל "דוע ,םימיה \ םירבוע ויה :ךכו
 ,ברוצה ,םחה .באכה = וא "ךא" ,תושמשהדןיב  תועשב :המה בלה
 תת ילבמ | ,תוקוחה  ויתועורזב | ךתוא :םפותה ';תודליה*באפ . ותוא
 החקפנ ןיעה . המכ הז 'ןיבור ערי  אל--לאמש וא' ןימי תוטנל "ךל
 ,הנושמ " החונמ האב בלבו ,םירקה םיבחרמב-' .עתתו  םיקחרמל
 אל םג ךא  ,ההארקל חמשת אל 'רשא ":,הקוחרו -הרז החרואכ
 . : ; האוב "לא 'בצעתת

 ,הלורגה החונמה לע | ןיבור : חמש "םג רשא  םנמא -שיו
 םידיב רקבב -ותטמ לע< ובכשבו  ,וייח ללה תא םאתפ האלמש
 היה ,הרקתה "לא תוטיבמ תומק. םיניעבו "ופרע -תחתמ- תובלושמ
 םג % ,החרכומה = תירחאה " ,רברה תיףחא יהוז יכ ,בשוח
 תא תחנב  שבול | ,ובפשממ טאל םמורתמ | היה זאו ...הפסכנה
 :תבחרה ךותמ ארוקו ,םירק םימב וינפ תא גנועב ץחור ,וידנב
 תולק תומיגל רוחה התה סוכ תא םנול אוהשכ ,ןותעה תא תעד

 הצוחה ךכ-רחא ותאצבו . השביה .אקסולגה תא םעולו תוכשוממו
 המוק*תוכומנ םישנש = ,רופא-לוחכה רקבה:דא | ךותל  לפונו
 ענר לכב וכותמ | תוצבצבמ| ויה: ןהוטוטרמסב תולותח  ,תובחרו
 תעשב םלועה ילמסכ ,הרק .הגות ילמסכ ,ןהלש בלחה"ידכב
 ןוליו לא  ויניע- תא. אשנ- .,תחנב. ול ,ךלהמ .ןיבור ,היה-- וז רקוב
 "תרוקב שיגרמו ,בוחרה = בחור לכל .שורפ היהש ,רוכעה ראה
 לכ .ןיא ולש םושמ ;רתויב | וישכע בוט . ,ןיבורל ,ול יכ ,חור
 ;'ללכ 'גישבע םיענונ הלאה םירברה

 ויתובשחמ הא -15.-.בשּוח.. היה -- אוהשהומכ םלועה, --
 םיניעב םיכלהמש ,הלאל קר ארונ --- םינורחאה םימיב תוביבחה
 ,םירחא םייחו רחא .םלוע שיש  .םמצע תֶא תונוהל  םיצורו .תומוצע

 == ,םיפוסוליפה .םא כ .,םיררושמה אל םיגושמ  יתמאה רשואה תא
 וז 8 5 אלא םניא 0 םיניעה ולעב
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 9 : 35- םלועה < חמ ןוילנ

 .. . "ויתונוימדמ .ררחתשנש ימ אלא וניא- יתמא ןירוח.[בו ",םויחה
 תא" חתופ ,וידימלה לא "אב היה הלא  תובשחמ ךותמ

 ראשככ םמומעשב  םיארונו  םילפט ול .וארנ .אל* םהו ,םירועשה
 תינוטונומה ותאירק תא 'עמוש "חיה ' החיבש"אל | תונלבסב +; םימ*ה
 ,שלשו םיתשו" םעפ תופוכתה ויתואינש תא ןקתמ ,ודימלת לש
 הלא תואינש ול :תומרוג 'ווח =וליאפ. ;דחוימ "ךורב"לצלצמ ולוקו
 ,.הלודנ "'חור-תחנ

 .חונה :וינפ הבס --רמוא היה . <> ! םייחח":םה 'הלא' --
 ,הרטמ;אלב" "םהילע = העות ' התיה = הרזומ"" קוחצהתב >וזוא קרו
 ...רסצעמ "וריתפהל ץפחש  ,רברה :אפק וליאכ ייניע יקמעבו

 ,-םימיח םורפוע :ויה ךכ

0 

 ,תוביחהב-:ןבלה ןורטקלאה רוא הלעוהשכ ,םיברע ויה ךא
 תכלל םירהממכ.. םישנאה םיקחֶהנ .ויה ..םיצצונה . םיָרְצּוטיהמה . .לעו

 ,\.ל.5  .,החוימ ..הנתֶמַה>..קהבו = ,המשו..לוהג..נח -, ,גח ..הָואל
 ושארו .תולשורמ,..תועוגהב .בוש,.ךלהמ,.ןובור הוה. זא ---..םהיניעב
 רע ,,ךלי -ןכיהל- ,עדוי..-ונואו...םוחהזןרק .לכב. דמוע  ,,ררומו ףופכ
 ,האוטהו ,םחה- .ארקמה"םלוא..לא ותגא ,תואשונ..-ןמצע .גילגר -.ווהש
 :ושקתמ. אוהשכ . ,כולאטאקה ..לע, .הכּוְרא העש רמוע היהש םוקמב
 התוא דגנ ןחלושה .ָךָי לע ךכ .רחא בשונו ,האירקל .רפפ. תריחבב
 -בובה לא םוי ,םוי קוירב האב הָתְיִהְש . ,הפיהו הרוחרחשה הרענה
 :רבכב האירק ךותמ .תמשורו עובקה המוקמב הל .תבשוי .,הקיתויל
 .אורקל בשוי היה ןיבגה : .,הבע תרבחמב . היהומישר הא שאר
 שינרמ היה זא םג .,רתויב .ותאירקב .עוקש היהש העשב םג םלואו
 .הלש .הלק .העונת .לכלו .,וז .הדמחגו .הרז .הרענ .לש התברק .תא
 הכחמכ .,הילא :ויניע תא .םירמ היה .,ההלמש לש ךר .שורשר לכל
 רואה רשא שיו ,תושגפנ םהיניע ויה תובְר םימעפ , , , המ-רברל
 הרענה , תא םיעדוידאלב וילא ךשומ היה  ןיבור לש וטמבש םחה
 םירבוע ויהו הקיתוילביבה ,ןמ םתאיצי םע רחי םימק ויהשכו ,הפיה
 דועש ,חוטב םהמ דחא לכ היה ",ךוראה ןורדפמה תא הז לצא הז
 ..יהמכ הז םברקב ואשי רשא תא הול הז ורפסיו הז לא הז ושניו טעמ
 םיר ףצל םיקלתסמ םאהפ ויה ,חלדה תא םהירחא ורגסש רחאל ךא

 ףרוחה"ברע . ךותב ידיחי ךלשומ  וליאכ ןיבור היה .בושו ,םינוש
 תוריהמ .נלש-יתפ תולפונ ןבלה "ןורטקלאה  רואל = , םייח אלמה
 ,םירשואמ = תונוז  םיפופצ םיופחנ-  הזילעה  היבוברעה | ךותבו
 ךותב םהל"םיללוה םילודג 'םידלי הארמו = ,לוחמב 'ומכ 'םיבבותסמ
 תורעשב .תוזחאנ " ,םהילע תולפונה ,  תונבלה "נלשה ""תוצונ יפלא'
 תודעוחו רתויב וישכע תוקירבמה ןהיניע" יסירבו  תורוחשה תורענה
 רחא עגרו םילייטמה  םע 'ףחסנ :היה :ןיבור = <, .רשוא "לש .הריער
 םהל ושע רשא ,חרבמ קוחצ .הזיאב ףתתשמ אוה יכ | ,ול המדנ
 הראומה בו:ורה"ןרק לא ותשנב ךא ,והומכ םירדובו .םירז םישנא
 וליחתה "זא ,הרק "חוד" וילע הבשנ .לפאה = ריעה .ררוממו  הנורחאה

 ךעד "וליאכ -- שירה. --='ה ניעבו תולצעב = תועעונתמ < םילגרה
 םישנאה  םע וכלהתהב = ןה5  םג "היה" רשא =, ילילה = ,יחה קרבח

 -אל תונורכז  וויא- יחומב 'םיפצ '1ליחתה ותבוטב אלש \. =, םיזילעה
 תא !ןקנ אל"םתעשבי רשא = ,ןורחאה םויה .תוערואממ -- םימוענ
 בוש  ליחתה .וויח 5ש<-י ת"מגא:ה"  -םמעטו '<;ללפ"םהילא ותעד-

 תליפנ רחאל ":ףרוחהםויב/הלגתמה :! ,קחשה ''ותואכ = ;ול :ררבתמ
 ,וההבןע: אל" הלודעה ותחונמ 'דועי , . . ריהבהו .רקה ונוממשב גלש
 וירוהרה .תשרב:| .ךבתסמ ליחתמ =" היה יוצרדאל[  ןווער "'הזיא :ךא
 רוע/םלענ חיה אל:ךא: ,רתויב-ול"קיצמ היה :אל םנמא-!םאו ,,םיטקשח
 ךניאש ,ףרדח ןולח דגנ .םמורתמה ,הז בוהצו םר לתוככ ,ותרכהמ
 , ץגרל ףא 'ףלצא :לרחת "אל: והיוה  תרכה''ךא= ;ולצכי דזע שינרמ
2 / 

 יריל דע::לולצ,

₪ 
 ,ררובה = ורדח : 5א הלאכ םיבחעב :בש :ןיבור .היהש .רחאל

 תוריציה .תחאו הטמב ,וכרדכ ,בכשלו רנ ריאהל רהממ היה
 לש ריהבהו :םימתה :ןונגפה םג ךא +. ודיב :תינויה :היפוסוליפה: לש
 ּויהש  ,תוחוטבהו =תוטקישה \ םהותובשחמ םע  םיקיתעה םימכחה
 ,וליאכ ,ןבומדאל רשואו/ המותס הולש .וזיא-ןיבוה לע דימת םירשמ
 וכפשיוםהשדומכ :אוה .וייח לע םג תוכז ודמל ,םייחה תא םקידצהב
 .וז העשב ול וליעוה אל \םה- םנ == :בחרה :'םֶרוא תא" םהילע
 תכפוש איהשכ :ישירחה /המוזמז.' תא הל: תמזמזמ. התיה "ת:ששעה
 וטבמ ךא::,הכימשה :לע חותפי חנומ !הוהש . ,רפסה לע הרוא תא
 ילתב תעבהאל ץוחמש הקוחר: הרוקנ  וזיאבםצמוצמ יהיה ןיבור'5ש"
 ;תופילח הקחרתהו הברקתה הבשחמה ההתואו ,רדחה
 4, ;/הנופצממ- תברואה: :המורע

 הנשב עוקשל :ןיבורל = השק :השענ :'בוש:הלאכ + תולילבו
 םיחונ תונורכז :וזיא רוכזל ץמאתמ היה אושל :, ץפח רשאכ ,;הטקוש
 וילנש :,קורוה = המקהיםו הארמ ה :ונוימרב: -תולעהל: . .,,םיעיגרמו
 הנושמ .הלוגס == "הז'בג לע+ הז'חורה/ 'תובישנל .םיענו- םיכפתשמ
 ול הליעומ- התיהשו םיבד/: םימי. ינפל :אוהש-ימ 'הל :ןתנש : ,הנשל
 םיניעב ' .ותטמ = לע ןדקרפ/ בכוש היה  תובורמ תועש .םימעפל
 = = התיה םיקרקריו םילוחכ':תוצוצינ- תמקרו-,הלפאב . תוצוענ : ,תוחוקפ
 היה וחומ ךא:';המואמ 'בשוח היה אל :אוה .. ןדגנכ תרקורו תצנצנמ

 םיאצוי ויה :םיריהרהו :'תובשחמו >תעדַהְְףורימ
 תוטנכנה > ולא : רקפההתוחוהכי .,תושרדתליטנ - -ילבמ ומ ;םיסנכנו
 <  רשא שיו = ; רבע | לכל! םיחותפ : ויתונולחש: ;ברח .תיבב :תואצויו
 >> קר הנתינ ולו/:,תורז תובשחמו-רז חומ :אוה הז=יכ -,ןיבוהל - חמרנ
 2 = 8: םורחא לש םהירוהרהב לכ תסה 5 תלוכיה

 .םיטקושה וינפו .םק-ןיבודי היה הלאכ - םידודנ"תוליל --רחאל
 לש ומעטו ,תממעשמ\ התיה:רבכ-ןוהעה. תאירק :..דוע.ול ויה אל
 < .ןמ .ותאיציל .ףכית:> . רתויב לָפָפ ----השָביה :אקפולגה -םע התה
 םישנאה .הארמו ,רוכעו .ןנוצ לג הזיא ובל = תא :ףטוש :היה- חיבה
 ,םהיקסעו: םהיתויונחל + .םירהממ| ויהש = ,הנשההיכ וסנו םינפה-ירוח
 ןימאה אל םנמא = םאו .יחצנה- ו חה ;ימו \ למפ :ןיעמ- ול חיה
 = > הצוכתה המשנה: ךא :, גחל::רוע :ןיתמה אלו גח תאיבב בלה רוע
 . .השקב הפיעה ןיעהו ;םינושארה .רופכה :תוליל  רחאל ריצבה:בשעכ
 תכשמנה = ,תונליאה--תרוש לש : הפוס :הא :-שולקה : ,ראה תב
 תוגנל| רבעמש םוקמב ,קחרה-קחרה המתו ,בוהרה | ךרואל
 : יבג לע .ןעשנו  בחחה :'קחשה > ריהבמ :.'םינכלהו -םינטקה םיתבה

 פחוה  /

 +. םירהה

 = (:אובי = ףוס)

 2 , ריפש "ב
 הדוד רהוט יקרה

 : (.ףוס)

 5 7 ונוא הטמו-ריקה לא שגנ:ןמואה ..ןימעפ לוצלצ :עטשנ

 ; , תרפופש

 ",אוה זירכמ -- !"אב רוטקודה +? אפורב/ ךרוצ שו .ימל -=

 ו .םילעופה .ךחא | סהוָנ == = | היתחתהלואשל דרי <

 ו 1 : , , הבושת



 א 9 % ב קא 1 ותויי- ן* ב 27% לד אש

 , אפורה לא םידרויו םתדובע םיחינמ םילעופה  ןמ םינש
 אנ ידר -- . תורענה תחא תחווצ -- !.איסח איסה --

 תא השחש:;:ול יירמא >ויתואופר ויהי -חמ- הארנו ,תא:םג ילסתהו
 י ךטארבה

 המוקממ: המק :,חפונב :המלשו: האיהב ,הריעצ .חרעג :;איסח
 .וילע קוחצב איה םנ :הדרויו

 ,ךלוח. התא :ןיא::המ- ינפמ:-- > 4
 , ןמואה- לאוש ---4 ךנתיאל =

 . תונזגר; ךותמ: םיית בישמ: -=>! תחש:רובל ךלי =--
 -= :ט\אפוהה = לא תונפל -ןאפמו:-= ותומכי חבדהפה:"םדאש == שיפה
 . םימחרב םייח::לע טיבמו:ובלב .הנוו- רמוא

 תולפוקמ = ריינדתוספו :-םינשה םיבש- םידחא: םיעגר ; רובעב
 :: = םהיִדוב =

 ! אנ ינוארה=> 1 םייח:'םתוא לאוש -- +םכל םשר המ --
 ,.ול םיארמו.:םהיתואקתפ -וינפל :םישריפ - ולה

 ,ול חמאת" ==- >םויח רמוא == = 555 תחאי האופר: =< =
 .. . אפרמ"תוקבא:ךל :ןתי- בושו ;ךרובטב הצענג. טחמש

 דחאה :ףוסומ ==. ךפונב :קדוב-=וניא ףא  !והעדי חורה == -
 ,ותעדי, : בישמ :אוהו  ;באוכ :יבל ול ינא -רמוא=== םינשח .ןמ = =

 .וריב:הלועה .לכ יל םשורו, ,"יתעדי
 =: , הברה .לכזא< בלח התשאש :,הוצ ילו =

 . םייח .לאוש--% ךל .רפחיהמו: == ה
 [תונ 'אוהו ;יל רסחי חרוק:ןוממ +המ עדוי :ךניא היכו == עא ₪

 +ךממ השקבב | ,ולכש היא .. חמק/טעמ =< אנ. האר == .
 . םייח-בישמ =-=7םיבלכל/:והקרזו:ךקורדםדב .והלכט, =
 לש :ותקבא רזפמו ולה רועמ ==! תקרצש  טעמכ כא" ==

 ₪ עקרקה ינפ לע אפורה

 \"אפרמ"תקבא :הדיבו /הלהצדלוחצמ תסנכנ :איסח
 ,\תולוק-ולוקב התוא";םופיקמד*== המ: ;חמו -+5%6 6
 ,רחרחס ילע ישאר: ול :תחמוא יָנא . יל"ןתנ ;ךופה טעמ <-=% /
 ,הומתב" דב נא הצוטמ .הז ףופ יל ןתנו ."ותערי ,יתעהי, :שאוהו-

 ב כז -;םויב .םימעפ שלש ";זכל = ;וכלתרמוא-אוהו =
 םא םויב םומעפ שלש 1 הז ךָמְלל ורמאת המ ,המזהחחהת = 5
 ספיעה חו = ילערישאר: באכו+ אל: בוש> ,ינפ סכרפאה <

 יחס : םיעמושה לכ: לש 'םהיתויפמ :ץרופ .קוחצ"
 הריעמ = , עולבל הז םס ךל :ןתנ יחה ;ךתומבש.היתפ .--%5 0
 .תחאה
 הבושמי ----+ןטב"שוחימ 'גנא :הרפח אמש 1 ןודבאל- ךלי:=- 7 ₪

 .חורל החקבא תרזפמו איסה |
 העש התוא בשויש = ,הנוי לא: םייח:ארוק --  !ונלופ --

 ,אפורה לא דר ,תורצ ךילענ רשפא -- .םיחס םח המ ,ןובמ ניאו %
 ,'ךופ טעמ ךל ןתיו

 ,רשכמ לוק עמשנ -- ! לארש%:/ךילע "ושע, = ,וס"פה --
 , , .םיקתתשמ לכהו ,ינשה 'המוא -- % ךכב"המו --
 ,תטלבְתמ תרדוחמה ופרכ ,סנכנ = ,תיבה:לעב הז ,"ושע,

 ,םישארה--ךןומה לע רבועו ףרפרַמ וטבמו וירוחאל תולשפומ ידי =
 םינקה קר .  תיבב המק הממד , תונחלשה ינפ .לע םידדונתמה
 יושע, , תוישירחו לק ,הבראכ-תופע תוסוריפאפהו  ,םיטבחתמ
 ובישמ ןמואה ,הנוו לע זמור אוהשכ ., רבר ולאושו ןמואה לא שגנ-
 :הקוחב קפוח :ובלו- ,תוב .שיגרמ הנוי: ;קוחצ:תב:- ףוחמ, רבה

 .הנוי לא ברקתמ "ושע,
 תא ויניעב ןחובו וחוא אוה- לאוש .--- + תישע רבכ הברה --: ₪
 אוה דירומ .,םימראתמ וינפ .יפ = ,שיגרמו-ול בושמ :חנוו- ..תרובע =
 , דובעל רהממו ושאר תא =

 רבכ "תבש>'םולכ זםייח

 . ינשה רמוא

 4% םלועה +

 ,םלחקב : הודחו .הציח . ןכדיפדלע?ףאו: - ; םיעגיו :םילרלודמ

 = לי לי יי 0-7
 ו

 חמןוילנ

 קוחצ:תבו .הנוו..תא יושע, ,קאוש .--- .4 ךלש ב .יהוזיא .--
 אוה ףיסומ .=- .4.ינויצ יאר ----... תויסיסעה וותפש .לע 15. .הריאמ
 + הפונח-קוחש .קחוש . זלה . , ןמואב . ץיצמו .האנה:קוחצב

 ריכומו.ובל3 הנוי .רהרהמ --- .,ויגועב ןח .תאצומ ותרובע <-
 ,ותדובע לא .רתוו .דוע ושאר

 וללה  :החורה: -התיה :'דימ תשורחה:תיבבו :'אצי "ושעת
 ,ןהיניב :תוטטוקתמ תורענה תצקמ = ..םיצצולתמ וללהו םיחחושמ
 םינקה . .."חלוע ישמשה;:==- .ולָאו ,"ינב = ,המונ, =: תורש ןתצקמ
 היחי רשאכ .שממ,-:: םואתפ -רכזנ חנויו-:,ןתמועל :םינוע :םיקפורה
 <<. "תוצמהיתופא:תיִבּב .חספ:בְרְעב  .ונלצא

 . הנוי תא .רחא .לעופ- לאוש ---- + ינלופ ,ךל רמא המ --
 ,ודעב ינשה בישמ --- .ינויצ אָוה ןיא םא = ,ולאש אוה --
 . ינוצְצפ ל'דוד ריעמ -- = 1 שייי לצא רווח ןינע המ --

 , םיקחוצ לכה

 הנוכמד ,חרענ תארוק ==! ףיעצ שיא = ,ןינפמ ארית-לַא --=
 .חתע ונימי  ורבעש םימיכ אל --- + הנויל  ,יאיצוטיטסנוק, יליזייר

 ירח .; רורד ךל תארוק "איצוטיטסנוק, + רבח ,תעמשה -- 
 הרענ ";ונלש איצוטיטפנוקה תא תעריו הב לכתפה ' .ךינפל איה
 ,"ףסוידץנארפ, הנוכמה ",דחא :דוע ריעמ -- . חכ"תפר ךא ,הבוט
 ,'5דגמ .אוהש  ,ונקז תואפ יתש םַש לע

 , יליזיירב  ץיצמו הנוי רהרהמ .--- . האנ הרענ --
 -רבוכב  רברמכ \ הארנו  ל'נילז * ףקדזמ --- ' ! םירבח -

 ,םעפ לכב ונילע ץצולתיש ,ה1ז 5 םישרמ ונא המ ינפמ -- , שאר
 ,איה רובסכ + "ולש תכ יהוזיא," ,תעדל ול המל +אב שרח לעופש
 םילעופ ירה !םירבח ...%םהה םימיבש םינָטְּפושב אוה קסועש
 י.. השפתש ,וז תראממ תערצל השרנ םא ,היהנ הרכה  ירסוחמ

 ,לכה םיחווצ -- !ודיב תוחמל ,תוחמל ונא .םיבייח --

 הרייע ןיב המ == = ,הנוי רהרהמ = -- !םינציל הנ =-
 : 1 ךרכל

 ףיסומ == . ! וניתושיררל  המרנורפ רבעל נא .םיבייח =
 לש תיטָאְיזַאה ותגהנה תא קיחרהל : לכ תישאר =-- + שרורו .ל'גילז
 יחי ! חור:תוסנ האלה . דחאכ ונלוכ תוחמל ונא םיבייח !םירכח .'ושע,
 . !קרצהו .שפוחה

 + ףכ ואחמ םידחא .םילעופו ,ותרובעל רזחו ותשרר- רמנ .ל'גולז
 . ןמואה ררועתה --- .. .! ם"סהסה --
 רהחה .ןמ ..הקותש. ךותמ םיהבוע לכה ..בוש.הרהתהשה הממר

 םוקמ, . ,,תוסורופאפה-תגוכמ - לש התקיפד .-. לוק אבו ..עינמ .ינשה
 :.הנוכמה ,לש..היתוקיפד .בצקל  םאתהב .רמומו-.םש רמוע לעופש

 ,.!שיח רהמ ירבע ירהמ ,ירהמ ,יוה ,קָה ,ההָמ.-דועו ,קפ .--

 םיאוצומו .הקירש-תולוק םיעימשמ השורחה-יתב ...ברע .תונפל
 םהינפש  ,םיפיע ...םימחופמ- םדא-ינב ןומה .תובוחרה = לא. םכותמ
 ,םימשה .יפלכ .טבמ קרוז .דחַא .לכ . ..הנאר-בצע .וא החמש םיעיבמ
 תעקושה.המחה ..הוע םהל הריאשה םא .. ,הערלו.רוקחל הצור .וליאב
 1 י .. הטולפל ,,רואדןרק

 םה ףא םילעופה ואצי :ילגאיטימיטהפאיט :לש תשורחה-תיבמ
 םחו

 + תורענה םע םבולהי :ךרד .םיקחצמ
 -ןנב ליומל ךמע ד אופיא .ול -יארק ,;אוסח; ,ןבבו.<-

 תאחוק:-=- :אךב. לבחסמ :חיח ויה לכש ,תחמא: ירה ::! ריעה
 / 0 +תחא הרענ

 ארפעב = התוא לטבמ:.-אוה ורה = םישעָמה = לָכ :יהחא ==



 חמ ;ןוו לג

 איח ימ. ..תועהוי- ןתא אְמש == , תינשה הפישמ | --=> . אעראר
 + <, +המע -ךליש איסה

 --, יתיבל תע ונולט היח .,ךכְּב ינוצר- היה .ולּוא .,ןונאו -=-
 ףתתשהל ונוצר א .,םירהצב ינלאש אוה -- =, תישילש תרמוא
 < /רתרובעב -ומע

 = , "איצוטיטסנוק, ולוזוגב תהמוא.--- .!.הולע :ןפתעה.-המ =
 --+ תאזל .וקמאת .המ 1 הח:הח-הח 1:וימימ האר אל -.יאהו,ךממ:תופי
 <.+-+ תרדהתמו--. תפקרומ :אוה -.ךכ-ךותמו

 =, הל הבישמ -- .םויה לכ .תמלאנ תא ירה ,העדהש --
 ..."ךיתומכח, -תא .גינפב עימשהל- תשייבחנ

 לַעּו ךפא לע ! יתשייבחנו..----.יתיצה !.יתשויבתנש -אהְוו --
 = ישיז-י 1 יעקפתהו . יאר ,תאג..,ןינפב. רברא- א5-.אבהל..:םג- ךתמח

 לינולז .חווצ ..--- -1ןיידע-,אוה .ץצולתמ ,ותומכש "יושע, --
 ל'גולז האהמ-=- .םולב..ןובמ :הז ןיא. ---..םולעופה תהובח ךותב
 יִתויַה וולש תכי-.יהוזיא..,נתוא- לאש..ילמלא .--- - עבצֶאב הנוי לע
 + ףורגא .ץמוק.,אוהו. -- :5 הז: תא -ול הארמ

 <. ! הבלנו -וכל .,.םירבח ,ןייה;תיבל.--
 ך585-.ונוצה -.((אובל .חיטבה דחא םדא ,טעמ וכח --

 .איסוקסירב -קלח .תחקלו .ונתא
 תורענה ...:.רבהל < םיפיסומו .רעשה ...לעא .םיכחמ ב

 הנהו . "ושע, .תורוא-לע ---  .םירבגהו.. הנוי .תודואקלע .תוחחושמ
 0 -ם.םילעגפה ול םוכחמ רשא ,שיאה ותוא םג אב

 תחתמ ווחואו...הנוול.ל'גולז .רמוא- -- + רבח ,ּוָנִתֶא אוב --=>
 ג ו . ועורול

 תעמש הבכ <קהבומ 'רבח יפמ הרות עמשתו ,חכלנו וכל --
 .ופתכ לע ול:'חפטו הנוי תא לידוד לאש ---% ולא .םירבר / ךימימ
 ;תרצענ .החנאב"איסח הרמא == <: םהמע .אוה .ךלוה == :

 יפ!זיור הפיסוה -- :++ ,ןיידתיתשב קרפ והודמלי םה ןה --
 . הנוי םע הל/הכלהש ,/הרובחה :ירחא הטיבהו בצע: ךותמ שרח

 העקחשנ = 'תחא" דוע .הרמא"=- ;'לבוי< חבטל  שבכב =
 2: .; םודוב 'והוהבַאי םהש >;גל רמוא יבל < --- < היתובשחמב "

 תחא הררועתה -- %  חלמ-יביצנכ ןתרמע המל ,הנאב --
 ימכ ,קותשו ךולה ',הירחא תכלל"ונפ תוהענה לכו ,הרמאו ןהמ
 <...הבוט:ןבא םואתפ ול הרבאש

 .יאמש

 ;'תורְיעְבּו םיִרְעְב ה

 גו

 ,ונערי- -תומואה תא "ללבו .בירחנס אב כ
 םע .ינב לש םהיתוחמ תא לבלבו אב רשא ,הז אוח ימ ךא

 + אוה ןובנו םכח 'םע כ ,וילע ריעמ ןשי ןיסחוי בתכש ,הז
 ,םינשומה .בוברעו  תוחמה לובלב יכ  ,תומסרופמה ןמ יהוזו

 השועו" ךלוה .,וניניב רבונו ךלוח .תורותה לובלבו םיצפחה בוברע
 ,ונב .תומש"

 תורשכ = ,אמטב  .רוהמ ונואשב ןימ 'ונל .ברעתמ . ,רנימ
 :ןוילכה %א--דחַא .םוקמ לא .ךולומ .ולאכ .לכהו--,תופרטב

 הרגולוומ  ,ןחרטסאמו הסידואמ :-- .יתאב = ."ץראב טושמ,
 רשאו :-.םוחתה : ךותפ:'רשא .תורחא ': תובר :םירעמ םגו .השראוומו
 ּי , 5 הצוחמ

 -ן םירמוא יתעמש הפירואב <

 < םלועה <

 ,םידמושמה המה םיבר ונינפל תקחשמה תירוהיה הקהלב -- ,
 ונע | םהל ןיא רבדו ,םמע אל ונמעו ונלהקמ ואצי רבכ .רשא

 .ונרעב םירצוי המה רשא ,"תידוהיה .תונמאה, םא .יהלב
 4,05 .ורפפ .ןחרטסאבו

 :בגזעל...התיה הפונא- ,םולה האב רשא ,תיסורה הקהלה --
 :הבישיהש .,םידוהי הבור ןעי - ,תועש- עבראו םירשע- ךשמב: רועה:'הא
 ְּ .ןאכ םהל הרוסא

 :יל ורמא השראווב
 קחשמל :הּוה :םויה :אוה = -- ז"עלב סיפנב --:איסונג:םוו =

 ןכ .לע-יכ :,םהובכל םוחרפ :הָ .ןוכהל. ךירצ = ץותנוזו: :ןוסריאמ
 םיבלסוםפארפ םהינשש --י"פעא וניניב םה םירחבומה ןמ .םיקחשמ
 8 . חמה

 :-יל וחס הדנלוובו
 ו רוטנרבוגה-: ריתה = הבורמ תולדתשה :ירחא =

 יּכ,ףרוחה ןוזיס .תומי.לכ- היעב ראשהל םידוחי .םיקחשמו 'םינגנמ
 : ; המה :םירחבומ :םיקחשמו םיבוט םינגנמ ןכ לע

 השראוובו --הפידואב :."תיריהי :תונמא, .ירצוי םידמושמ
 הפי = המַּכ .,הדגלוובו ןחרטפאב-תיסור :תונמא, :ירצוי םי דג היו
 ! וחחו רוהטהו. אמטה---וז- תובורעת איה

 ןומה ברקב קר -אל גחונ .הזכ תוחולזלובלבו "תורצוי"ףולח,ו
 "פש.. וי תו ח מ:ב\ םג-:םתמנודו .םתוא. םיאצומ .ונא :השא שי. .םעה
 . וירפופב <; המּולכ ';םעה

 ו םזהל ר רוסא == וננמזבש. םירמושמה :אוה :קיספ .אלח: אלק
 ודתוו= -רָמומה" לכ .תאוכ-הער העשבו ,םידמוע ונא םוריח העשב
 תורחתה :לש-ןינעל טעמכ חמשה היה .רבכש אלא רוע אלו .ויעמ
 אבו: ;ונירמושמ% םיחולד האלמ .סוכ .רחאה גוומי םא ,  ונירפוס ןיב
 " ארקו ישולשה אבו 'םהינפ" לע'ןיכפוש :"5ש ןותק- 'קירהו .ינשה
 " םודמושמה :תא :ורנמיו .ורבשיו ,ורקעי יכ ,םלועבש תוחורה לכל
 ,ולא שפנדילפשל םהל .יוארכ לכה  ,טילפו .רירש םהמ "וריאשי אלו

 רהגתהל ';לדנחהל :ונירפוסל .םיהלא םהל .ןתנ- רשא אּוה -ןינע = *
 םחיל /האבה תאו כ הוצמו .ורבח ינפ לע שיא שיא וב ראפתהלו
 . עוריכ ,הוצימחי אל יאדו

 ,וחבדי -שפנו .בלמ , ונירפוס - ורברי "יכ :  יתנמאה :
 = :םבלב התצנרשא השודקה שאה לע .יתחמש הלודג

 רשא = ,ריעה תאו ---  בו''ציררבל 'םיהלא ותוא לטלט הנה [ךא '
 םוכרב רע 'העקשש :םושמ - תמסרופמ .התיה הנורחאה תעה דע
 הנורחאה עבו ,זומת הפוקתב .וליפאו המחה הומיב רליפא שפרב
 * ,תיאשראווה תונותעב =: ראוצ דע תעקוש איהש םושמ לודנ המוסרפ

 < םייח תעונת 'איבי רשא ,הצברמ הויזי רשא חור לכ ןיאו --תעקיש
 .תסרוג העיקש התואש  הקותמה 'המדרתה ןמ  הררועיו הכות לא

 . :המוה ריעהו --- דחא תובע רקבבו

 ! הלגתנ קירצ --

 אלו .רתוא = ולג בו'ציררב ינב אל .קידצה + ןקתל ךהממ ינא
 אוהו 'תירבעהו תירוהיה תונוהעה ותוא 7 ,הֶלנתנ . בו'ציררבב
 םחנומא ינבמ .אוהו ,ומש "ןט .קירצ ותוא .גרוברטפב הלגתנ מצע
 רמושמ ,םהירבחו תנו ןופריאמ = ,"ונלש  תונמאה .ירצוי, \ לש

 . 1 ,,םתומב
 .ןותעל .ורבב תא ,קירצל ם םאָתּפ הלנתנש .,הז םהא;ןב .הלש

 :םימש םש .שודק, .םיאלמ. .,"שַא ,הלכוא .שָא, = ,.וירבהו ..,"שסור,
 םציפהלו הלמב הלמ םירבדה .תא .םגרהל תונותעה רמתו ,"יםיברב
 : . לארשי ערו .ןעמל .---- םיברב

 . - תוהיסמ. 'מ,לע ורבחל רפסמ שיא והיו .הלוכ בו'ציררב םוהתו
 ה לע תמת םרא לכ יהיו | ורעצב ףתתשמו קירצה לש

. 

 החמשו

 ושפנ



 ועבצאב שקנמ םדא לכ יהיו ; הכוז םדא לכ ואל -- הז לש ובל = =
 לכ יהיו .!םיעינמ םירברה ןכיה רע ,האר +: רמואו ורבח ינפ לומ ,

 ביבחה ,ולש ונותעב ארקש םירברה "לכ תא ורבחל רסומ םדא
 םייפמו 'בישקמו .ןיזאמו עמוש .תסכרפאכ וינוא השוע ורבחו  ,וילע
 ...שששפב

 המלכ תחאו  םימעפ האמ אוהה .םויב ןט לש ומש  לדניו
 . "תולגתה,ה ינפל לרגש

 + ונערי אלה ןט האו
 תולגוסמה , תוצצופמ םילמ רחבלו .תושנר ףיזל אוה :לודג ןמא

 אוה - דיבעש אלא ;דוע אלו ;םימב וקלנש תוחמב .רעס ליטהל 02
 ,.רקשל 'םג

 רשא | טפשמ ירבד המה אלה "שטיר,ב םסרפש וירבדו
 עירומ 'איח  תחצנ"תודבע ךותמ .ץראה ינודא ,וילעב םע רבדי

 יכ .;םהיתב !תוזוזמלו: :םהיתלדל \ ;םהל 'אוה  עצרנ רבע יכ ',וילעבל = <
 לכש דע :=;'ךכ 'לכ ץימא | .רשקהו ;ץראה- לא  'ורובטב אוה רושק 2
 : ;'ומוקממ :והיזיזי'אל םלועבש תוחורה = ==
 תחא הקיפפה" :רבכ יכ:;ונעחו< אלה :ונחנא . רברה רקשו .
 םאו =. םנחמ: לא יתוא: לטלטלו 'לארשי-הנחממ :ותוא זיזהל"תוחורה = =

 השעי .הככ,>': םיללפתמ :ונא-הזל אלה  ;החונמ אצמ אל םש םג
 תרחא ץֶראּב >-החורה תא אצומ:היה םאו ...'םהל* יואר ךכ ,םהל | +

 רוהשה תא  למזיאב ךותחל :ששוח :היה אל .יאדוב -םשל  ךלה רשא
 ירחא שרָשל-ששח אלש  ומכ---וינורא ץראל ורשוקו ורובטמ .אצויה =

 הזכש םרא., םאו ..יונומכרראו והילא- תא שקבל ךלוה היהו :,ועזנ-
 ב ?ויחבהל .בל םישי :ימ. = ,רמח+

 ילעפתנ .,םירמושמה : לע- תמלוע  ;םישיערמה : ,ונירפוס ךא = =
 ינפמ אקוהו םירואב/ספיקהל ,םופיוזמה.וירבד -תא םגרתל:"ורהמוו =

 ואר..:וילע-זירכהמ : וענמנ :אל- ףא .,ותחו ומע ךותמ המשנ :רבכש
 4:1 וירוסיב קמנ :חז :קוחצ <

 ,םעה .,םולבלובמ . ,םירפופתו :טיגיחנמה =>;ת/ו ח:מ ה: םאו =
 םג אוה לורנו םיוציררבב לובלבה לוגו יןשילב אל; ;םינהגומה- = =

 1407 תל
 : בתכמ הנה
 יאה לע .,םירפוסה .,םיקעוצ .םתא.,רשא ,הקעצה.לכ המרע

 יכנא + קסדורוגבב בשווה .,האבוהמה.. .שפנה  לעב :.,אליטק ארבג

 הרמב תיירבע ,םיִעְדוְי םיוונה גה ולמלאו ,ָאְטילר םילשוריב- בשוי -
 שישכ .וחמתת .לאְו-  ..ינבל הרומ . םהמ .ןימזמ .יתויח .יאדו  הנוגה
 וב שי . המ... ערפמל .ינא ..עדוו ..המומ -ידוהי ּוא:יוג .םע קסע 4

 ןיבו .יניב ץיח תוגבלו ..וינפב ..רהג. רודגל ..,ונממ :רהזהל .ינא .עדויו
 רפוכה ,ירבעה הרומל לבא! ואבה הפ רע : רמאלו .,והימלה .,ינב

 --!חמה רקיעב םירפוכ .םֶלְוְב ..אלה...םיירבעה ..םירומהו---רקיעב
 , ונוק תער לע .ינב תא ..ריבעמ -אּוה ,יההו .,לובנ גיצהל לוכי יניא
 ובלב ליטהל  הרומה .קיפסה רבכ אמש ,ינבל דרח ינא דימת
 לש היסנמגה תא .םנ \ ינב רקבמ ., תימלוע ..שחל ול. .ןיאש .םרא |

 ירכמ ילא ראבשכו .,הל םירננהמה םירבד םג .םש ותוא םידמלמ ןוא =
 יתשרגו יתרמע . ,תירבעה .היסנמנל ,יפיל נב ,תא חולשל ינוצעול .

 ינפמ אקוד אלא ,תודהיב ץפח יניאש ינפמ אלו . ינפ לעמ םתוא
 :מגב .ינב תא ךנחל ינפל בוט ינא אצומ ךבופל הב ץפח ינאש =

 ,יפ תא קסרורונובמ" ירוהיה ותוא לאש" ול , םייוגה 5 ש םתיסנ \ 0
 םג "ולו .ותיבל"  רמומ = הרומ " א קו ד 'תחקל ול ץעוי יתייה .יארו = = |

 ןיא יוגה הרומה = לע  ,ירבע : הדומ" ןימזהל "ודיב תלוכיה התיה
 ירבעה הרומה .,.חינשהל רשפא רמומה הרומה לע ; חיגשהל ךרוצ

 אלו .ןניא "וילע = תינשמ- התאש תוחנשהה לכ "; הנקת םוש ול ןיא =
 ' +8 %. סולכ <>

7% 

\ 
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 : לבא ,תורהיה תא םש 'ותוא םידמלמ ןיא ., הולש ישפנו הלשממה

 זפ ןוילג

 ,רוהטב אמט ,תופרטב תורשכ לש וז תובורעת התא האור
 + םיאב .ונחנא הנא :,םיכלוה ונא ןאל : ךשפנ תא לאוש התאו

 עדוי תמאב וז הלאש  יתלאש אטיחר " םופל קר םלואו
 ' - 0% :םיאב ונחנא הנא ינא

 .תשגל םירהממ ונא .היקאי,םוהתה תא יתיאר בוליהומב
 ,בהא רשא ;ותשא וילע התמש ,חקוח"ירוהיב םש החבוע "חוה

 תרהטב :תולפטמה םישנה  ידיל הרסמל ץפח אל התוא והבהאמו
 הבהא רשאכ  םינממפו םיקורמת הל" הבריו ,ומצעב הרהטיו ,םיתמ
 : ..הייחב

 וז ארימ םג םא <יכ",ומצעב < התוא רהט הבהאמ קר אלו

 התיה .יכ- ,"אשידקּה הרבח,ה לש תוינקרצה םישגה הב" וללעתי ]5
 ,תולק| תווצמב 'החיהז החיה אלו .רעשו שאר" יולגב" תאצוי הרטפנה
 ..ויבקעב ןתוא שורל "גהונ רבכ ריעצה רורהש

 ותשא תא יכ :,חקור -ותוא  ץפה אל "האהימ  םנו הבהאמו
 התע "רע :גוהנפ ', תואסנולכו םישרק לש יהטמ,ב המלוע תיבל ואשי
 רוכשיו 'ץראה  םע ינבמ םינרפקל -ןפיו ,בוליהימב רשא םידוהיה ןיב
 הליבויו ןוראב 'התמה תא םשיו ; םירוחש  יפומע םיסוסו הלנע
 , :'תורבקה  תיבל

 םובלצ העברא .ןוראה :  הסכמ לש ויתוניפ עבראבו
 + הלאכ- םירבד לע ריפקמ חקורה לעבה ןיאש אלא

 יקוספ 'רשיו ,ןוראה ינפל רבעש .,ןוחה םג םיפלצב שח אלו
 ; תמה ינפב "רישל :םינהונש ,םילהת

 תא םתוארב+ " ,ץראה םעמ םיבשו םירבועה ןוחב שח 'אלו
 יהתו ,  םיולמה לא המה םג וחפסנו ןוראה יבג .לעש םיבלצה

 ,םינטק

 ...:המלש :ת-ו ב ו ר-ע.ת/ה-
 הלאה .תודבועה לש ןכות :ךוחל- רודחל - ארוקה ::ףמאי יו

 וחמ לבלבתיו--תכְוהא תחא-תזורוומכ תופלוהו .תוכשמנה  ,ןתמגוהו
 1 + איה ג

 ורדחי רשא- םושנאה: תוברב קר-יכ =:רקשא א לש .יאולהו
 רשפא ,םוו .םּוי- :וניניעל- םישענה ,םישעטה לכ; לש-:םכות :ףותל
 5לוציי:אוח .הכות לא: לפונח לכש :,םוחתה -/ןמ-/ונורוחאל .עתרנש
 ,"חרויו-

 ו ה :

 .לאטניטש םייח ר"ד 'פורפ

 ."םֶלּועָהתַאיִרָּבןויעַר
 ,תוברת לש םיקרפ ישאר םמצעל ולגס קר םא ,םימעה לב

 וכותב רשא ,םלָועה .והוא לכ .הוהתנ .ךאיה ,םשפנ תא ולאש יאדו
 םעה אה . הדוֶהי:לארשי םלואו , םמצע ,,םה .ווהתג . ךאוה .,ויִח
 ,םי ח,ל.א .: הבושתה . תא .תאוה .,הלאשה .לע .בושה רשא .,יריחוה
 ,ןבומכ פל ץה תא ארב ךתוימתנרהאה םיחלאה

 םוחְב;םגו ;ותבשחמ קמועב םג ורוד ינכבש ןיוצמה ,  לאטנוטש (*
 הנטנש י'פעא...,.םעה .ישדק .לבלו ומעל .הכהא גופס .היהש \ םֶדא | ,ושגר
 ונא ןיא םא ,, תירבעה תורפסב | ללכ עורי "ונואש טעמב ,םיללובתמה לע
 יכרכמ .דחאב רלפנרב .ר'דה תאמ " לודג רמאמ רבלס ירה = , םיעוט
 ,"ףסאיחא ה" "תוחולט" דחאב =םלפרק = ר"רה' | תאמ = רצק רמאמו "חלשה
 םגרות אלש .המודמכ .םיבורמח וירפסו וירמאממ :. ונהורפסב ושל ןולע 'בתכנ 'אל
 ץפח -ואצמי = "םלועה, יארוק יב  ןונחנא םיכשיח ךכופל .  תירבעל דחא ולופא
 לע, ו -ךומ = םּגרַתְל םירטוא. וגא רשא ,לאשנימש לש םירחאה  םירמאמכ
 ה, ת כר ע מ ה--.השרח הרורהטַב טעומ ₪ ינפל אציש. ,'תורהיו םידוחי



 שו

 18 < םלועה <% זמ ןוולג

 ונל רשא .,וללה .םירברב . לולָבש המב , בור .י"פע .םנשח ,ונא .ןוא
 םתואש | ,אופיא. ,המוד  .םירלי"תמכח . רוחב , .םתוא .. םיעימשמ
 תא וערי אל ;,םיאמורה = ,םינויה. .,םידוהה .: ןורשכה .יבֶר.םימעה
 תערל .ולכי אלה .,ד.ח א ה ,םיהלאה .תא .וערי אל םא ! הזה .רבהה

 אל ,אל .% םלועה תא .ארב ..םיברה .םיהלאה ..ןמ .דחאש  ,תוחפל
 םריב הָיהש ,םושמ ,ה:א ן-ר ב ה .נשומ םהל היה אלש םושמ .,ולכי
 רשא ,םצע םוש ועדי אל .לבא .,רחא וא .הז  טקייבוס לע הפסל
 :הרצקב ...ותואיצמו .ולעפ .יריְזלע .גשומד ותוא .םבלב .עובקל .לוכי
 + ארוב .ןומדק םצע .אוצמל .ליבשכ םָיב .םיניע-יִריהב ויה .אל .םה
 םימש ארוב ,םוהלאה .תא עדי .אל רשא םדאה ..ותוא ,וולאמ ןבומו
 אוה .ןיא .תמאב .יִרה ָךְב. .ךותמו %האיֶרּבה ..לע . ערי המ ,ץראו
 + אלא ,. םלועה לע-םג- םולכ...עדוי

 תובא ...םינויל . ןחינ ,.השא .רבדה .תא .םיעדוי .ונחנא-- םלואו
 ..אלו .,תיחצנ תווהתה ,עבטה- רוקמ םלועה היה םהל , היפוסוליפה
 תבב ,ודחי םלועה לשו םיהלאה לש תווהתה וז התיהש אלא דוע
 םיצפחה-יהלא לש הדלוהו .הרוצי םא:יּב;ָההיה אל תווהההדו ;תחא
 וא ,םלועה תא ורצי :םיחלאה / םא .(ולאשה לא ,  (רעטָאנגניד)
 תודלוה קר ,תחא הריצי"םא-יב ןאכ ןיא --,םיהלאה תא --םלועה
 ִּ .תחא

 םיגשומה הזב הז םיבולש,;:ןכיה : דע,  ,אופיא םיאור ונא
 לוכי .םלועש המ קר .ישממ םלועו תמא .םיהלא ,םלועו םיהלא

 .םלוע .אוה .םיהלֶא ארבש המ .קרו ,םיהלא אוה .אורבל
 אלה .,דחי ,ךכ:לכ ולה םיגשומה ינש תא רשוקש המ לבא

 ,חור אוה .,הדוהי-לארשי רמאי ,םיהלא .ח ו ר גשומה אוה אוה
 ּ .ףוגה תומר אלו ףונ אל

 ,הלוב תרה תיפוסוליפ תא 'חתפלו איבהל לוכי התא .ןאכמו
 :רפס לש ןושארה .קוספב האירבה "גשומ תא .אצומ התא ךכיפל
 דוע אלו . "שראה תאו םימשה תא . םיהלא ארב הישארב, ;ונתד

 וא .םימָי . תששב . .ןלהל .רומאה ררסה י'פע .הָהִיה ,האירבהש .אלא
 םדוק ..רואָה) רואה ..תאירְב .לע..הפופיש .רחאלו . . תוכרעמ - ששב
 הלרבהה לע-ןכ והחא ,הלילו וי ןיב.הלדבהה.לע- ךכ ךותמו ל
 לע .ךכדרחא :םיו-:השכי ..,.ןוהחתח : םלועהו  ןוילעה :.םלועה ןיב
 ;הלעמלמ םיבכוכהו חרוה שמשהו .תחתמ םיחמצה: תוכלמ .תאירב
 ץראה .תיח -תאירב- לע ,םימשב < רשא :ףועהו:" םימב  רשא"היחה
 לכו .!ץראהו םימשה "ולפיו," 5: רמאנ ,םדאה תאירב לע ףוסבלו
 רשא ,.,,השע רשא והכאלמ "םיהלא" לכיו, : רמאנו רזחו ,"םאבצ
 .םיהלאה לש. אלפ*ריצי =- םלועה ;"תושעל 'םיהלא 'ארב

 לכו ,הריציה גשומל םילמ "שלש הל שי תירבעה ןושלה
 רבד םצע הא ןמסמ "ארב, :התרבח לשמ תצק הניש הנבומ תחא
 ,הרוצה רואת תא --- "רצי, , * םלחמה שדחה לש תווהתהה
 שומש ןהל שי ןתשלש | .הבאְלְמה רמג ,הנקתהה תא, --- "השע
 הוע  ףסותנ .ןהילע | ..הרותה .רפס לש תונושארה . תוישהפה יתשב
 לע :תויהלאה .םתוח םצע .עבטנ .. ובותמש .,"לרבה, ..אלפנה- אטבמה
 ןֶמ ןוילעה. .םלועה -,ךשוחה . ןמ רואָה ל ה ב 2 :ןכ ..חנה:.,ארבנה
 אשונ:'ץהאהו :םימשה "אבצ, | ;השביה .ןמ. םָיה ;ןותחתה :םלועה
 קוח םלועב  אצמנה= לכ ':ולש"היברהו :הירפה :ןיערג" תא ופותב
 תעשבש | ירה" ;ול לבגהש לובגה תא רובעי אל ,ו>  םשוה
 תולכתסהה "איה וז = ,םלועה לש" ומויק םג 'חטבוה האירבה םצע

 ,םלועב .תירוהיה
 היה יוארש ,הז לע ריעה םינומדקה םימכחה וניתוברמ דחא

 ,לארשי םע% הנתיג רשא ,הנושארה הוצמב ליחתתש הרותל הל

 קייליטלו "קהה
 "ארב,, ירכעה .לעפה תא ; חול הלמ:הל ןיא הרישעה :תינויח ..ןושלה *(. 

 . םגרתל הריב גיא

 -רפס קר תושעהל הרותה הרמא ילמלא ,הל היה יואר ,ןכ םנמא
 ויה ןפוא לכבש אְלִא ,םיטפשמ תשרפ לש התומרב ,שבי םיקוח
 ,ךיהלא יה יפנא, : םעה וא עמש רוליאו . ול תומדוק תורבדה תרשע
 יה .אוה ימ, : קרצב לאוש היה ,"םידבע תיבמ * ךיתואצוה רשא
 םימש ארב רשא אוה :! רבה תא עדי וישכע לבא .'% םיהלא
 .ול 'ןיא 'ףוגה תומר לכו .,ורבל .אוה--ץראו

 םיבושח םינינע ינש םיקוברו םיולה הזה האירבה ןויערב
 ינשה ,םיהלאה לא  םדאה ןוימד -- בלבש רבד  דחאה : םירחא
 ת בש השעמה ימי השש ירחא .תבשה תעיבק--השעמבש רבד
 :/םדאה . ותוא ש ד ק . ךכ ךותמו ,ש פנ יו יעיבשה םויב םיהלא
 םג ולרחב תבשה תא ש דק מ ,םיהלאה לא תומ רה ופאשב
 " האבה ,ה כ ר בה הלולכ וז החונמבו . הדובע לכ תושעמ הזה םויב אוה
 המראה , תא ודבע .ךותמ וילע תדרוי הכרבה ,תבשה םויב םראל
 ךשא (רבע:הרובע) דכעה תדובעל לעמ ותולעה ךוהמ ךכ-רחאו
 ",השודקל ורפמה ךותמ ,תוישחומה תא המדאה תא " רבוע אוה
 : .ותשפוח תא ערויו ריכמ ליחתמ אוה  ;תויהְלאל

 הל שיש ןויכ .תּומגֶר הל שי לארשו תד םא ,ולאש לאש
 םג הל שי חרכהב ירה ,ןכות-תרסח הניאש ןויכ ,תורותו םיקוח
 לארשי תרש המ לבא  ,ןהמ תחא איה האירבה ןויערו ,תוכגד
 אלה ןכ אלמלא . תויתואב תומגרה תמיתח יהוז -- תשרוד הנ י א
 קרפה לש הנושארה הנשמה לעב תא תונימב דושחל םיכירצ :וגייה
 ומצע הרותה-רפסל םגש ,םיעמוש ונא וירברמ ןה תובא 'פמב ישימחה
 ונל שיש ,הלעמל תורומאה םילמה שלש לכ .רקיע תויתואה ןיא
 ררסב .הנשמה לעב ותואל דוע תוקיפסמ ןניא  ,"האירב, :גשומל
 " תששמ ץוח ..רתוי דוע .קד טוטרש ,רתוי דוע הפי טמק שי .האירבה
 לעש ,"תורמאמ הרשע, םג שי ,הנשמה לעב ותוא ריכזמ ,םימיה

 ' פל  :תודה תה - לש תור מ אמ הרשע -= םלועה " ארבנ 'םדי
 ןוירע פה םיזוחא "השע ,רצי ,ארב, םיאטבמה ירה וז תולכתפה
 םדאה .םיהלאל םימיאתמ  םה ןיא  ;תוירמחה תמהוז .ידמ רתוי
 ,למע ילב א רו ב םיהלאה ;וב למעו רמוחה חכב ותרובע תא רבוע
 םיהלאה ןםחצנל שקבמו ויתוהכו עבטה ירמחב שמ תש מ םראה
 רוברה םג ..םיקוח רמולכ --ורבעי לב םהל םש תולובגו םהוא אר ב
 ןמ רתויב ררחושמה .השעמה אוהש יד אל לבא ,אוה השעמ
 רובדה םע םיאיצומ ונאש םשכ .חור ולכ םג אוהש אלא ,רמוחה
 הגשהש םיטקייבוא םישענ םהו ,וניתונויער תא ונתויטינפ ךותמ
 לא .וכותמ םלועה תונויער תא םיהלאה איצומ ךכ ,םהב תספוה
 "אלא .,ךכ השע םודק ןמוב תחא םעפ קר אלו .תואיצמה ךות
 :וניתולפתב רמאנש המכ ,קספה ילב רימה ךכ השוע אוהש
 ,"תישארב השעמ דימה םוי לכב ובוטב שדחמה,

 רשא שיאה ,קומע ןמוה תיבורק םיתעל שי םירלי-יקחשמב

 " ,אנתה ותוא .םניבי אל ונימכח ימגהפל עגונב הזל בל םישו אל
 אלהו, :לאוש ,תויהתה:לש:תורמאמה תרשע לע הארה רשא

 " םעפ רמאל םיהלאל היה יד ןה--"תוארבהל לוכי רח א רמאמב
 רמא אוה, םילהתה ררושמ ירבר יפל ירהש  ,"םלוע יהי, תחא
 ףחא דחא םיהלא הנמש ךותמ :'אנת ותוא בישמ הז  לעו + "יהיו
 - וילע ביבח המכ ,תוארהל ץפח ורמאמב וארבנש םלועה יקלח תא
 תא דבאמה ,עשרה ויניעב ער המב ,ול אוה רקי המכ > ,םלועה
 ,קירצה ול בוהא המכ = ,ךפיהלו ,םיערה וישעמ ייע םלועה רדס
 אכ םג טלוב ןכ הנה .םיבוטה וישעמ י"ע םלועה תא ללכשמה
 תא םיהלאה רסמ ול יכ | ,םיהלאה לא םדאה לש ונוימד ןויער
 י"ע קר אל הרותה תנמסמ הו רבו ,םלועה לש ולולבשו ונוקת
 ךותמ :םג .וילע תזמרמ איהש אלא ,"הרמשלו הדבעל, א אטבמה
 לכ 'תאו .הדשה .תיח לכ תא םראה לא םיהלאה איבה יכ .הרופס
 " = ,ומצע .םיהלא = ,אוהש העשב = ,הומש .םהל אורקל םימשה ףוע
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 הארמ בוש ןכ הנה .םיל ,ץראל ,םימשל ,רואל קר. תומש ארק
 הצור רקיעבש ייפעא .,םיהלאה לא םדאה ןוימד לע .ןאכ .הרותה
 תישונאה התורבחהו גווזה יכ ,רחא ןינע .הזה .םוקמב טילבהל איה
 הרמא תמה עבטבו היחב םדאה טולשי יכ ,םה םיהלא-תהמ .ללבב
 הדחוימה יתוימצע רותב הטילבה תומוקמ המכבו ,שוריפב הרותה
 ..םיהלאה לא ונוימר תא םדאה לש

 םלועב םראה לש רחוימה ומוקמ תא המיעטה הרותה .םלואו

 ארבנ הטושפה תווהתהה ךותמ אל , רחוימה ותֶאיִרְב ןפוא .ידי"לע

 ,המראה ןמ רפע . ,ורצי םיהלאה םא יכ | ,המדאה ריציכ םךאה
 ךוצילו טולשל .הלחתמ רשכוה .הככ | לעממ חור חפנ ןיפאבו
 , ,אוה םג

 , םיעד םהמו םיבומ םהמ ,םיִבר םיהלא ערוי םומסיאטילופה =
 ,הריחב ךותמ םיער וא םנוצר .ךכש םושמ םיבוט םניא וללה לבא
 םשפנ"רמעמ יפלו  ,םלרוג םרג ךכש םושמ = ,םעבט חכב אלא

 בֶר רחאה םיהלאה , ךפיהלו . רחא וא הֶז םדא ואנשי וא ובהאי
 אוה יתשודקו ורסח בורבש םושמ ,םלועה תא .ארב רסחהו בוטה

 םיהלא ארבש המ לכ ךכיפל | ..בוטה תא 'קרו בוטה תא שקבמ
 םלוע ואְרְב ,רשא םירחא .םיהלא וינפ לע ןיא | בוט .אוה ו

 השע רשא ,. ,םיסרפה לש ,הזכ ...ער .ןומירחא וינפ ,לע ןיא
 ,ףוסבלו . םיארונה םישמרה תאו רבדמה תאו השקה ףרוחה 5

 םא יכ ,ומצעל אוהשכ שיא שיא קר אל םיבוט . ויה םיארכנה לכ =
 ,דא מ ב ו ט היה ,המילש תחא הינומרהל רחאתנשכ ,רחי לכה
 לע .קר ..אוה בוט יכ תמאב הלגתנ . ערל ונל הארנש הז וליפא
 ןה .:"בוט יכ םיהלא .אריו, ארבגש ירחא רמאג אל רבלב םֶדאה
 .,ותשפוחב .אוְה ,בוט ,יִכ ררבל. ךירצ .םלאה .היה ןוידע

 הצורה לכ  אופיא איבי ..הרותה לש םלועה תאירב ןויער והז = =
 .םיהלאה .חור .לעו .םימיה תשש לע .רופפב שיש ,תודלול קחשיו
 תולגל םג .םיבירצ - ונניא .ונחנא םלואו .,םדאה .ףאב חפונ רשא

 + הלא. .םירופסב .םירחא ,םינפ

 + םלועה תאירב ןויערל םוהלאה *'ע .הרוהו: לארשי אב ףאיה =

 ךאיה .-- .םירבעה .לכמ .ופיקהש אוה .םלועה  ,םלועה ךותב יח :ןה
 םלועה .תואיצמ ךותמ םאה + ארובה ר"ע ןויערה יברקב אופיא ךלונ
 ; יל .רמוא יבל ףָאוְרְבל וחכ תאו םיהלאה תואיצמ תא. הז םע ריכה
 אוקו ג רמאו .ףיסוה םיַהלאה תא לארשי ריכהש .ר חח א ל .קר אל
 םעהל םיהלאה היה .המ .,ןכבו .ולשומו .ורמוש ,םלועה .ארוב םג <

 / ןכל סרוק
 הדוהי;לארשי ערי .תישארב יִב ,טילחהל ישפנב ביהרמ .ינא-

 ,םידבע .תיבמ .,םירצמ ץראמ .ואיצומ רותב וריכהו םיהלאה תא |
 ול םג .ןתנ .התוא רשא -.,תיבאה ץרא לא, רבדמה ךרה ואיבמו
 ולאל םג הלגנ יארו ךכ ןעשוה איבנל םיהלא הלגנ ךכ .הלחנל

 םורמ ואש, ,:;קוספה .תפומל ..רימת רומעי ןבומכ .(* עשוהל :ומדקש <
 העורכ אלו המחלמ:דקפמכ) איצומה % הלא ארב ימ ,וארו םכיניע

 יאמור ררושמ רש הז .תמועל .(ויכ ,'מ והיעשי) "ררענ אל שיא
 .יוארקי רטיפוי .לכה ול רשא  ,רהז"םורמ לא ךיניע אש, : ןומרק

 ..יהלא, :םהל רמאי .רשא ילבמ ,םיבכובה .אבצ לע הארמ והיעשי
 םגמא ...לודגה (ןומיגורטסא) ןכותה .אל ףא םיהלא אוה העור אל
 ל5כ .ןיא .תמאב .םרצוו אוה ,םארוב אוהש םושמ קרולבא ,אוה הז <

 5ככש .אלא .,םיהלאה לש ותואיצמ הא חיכוהל והיעשי לש ונוצר :
 תמרוקה החנה ול איה םיהלאה תואיצמ וינפל ויה רשא םיאיבנה -

 ונפל דחא רוד יחש ,(ג"י ,'ד) סומע יב ,ונממ םלענ אל ןפוא לכב (*
 ענה) חור ארובו (םיקצומ) םירה רצוי רותב םיהלאה תא חבשמ ,ץשוה
 'ה ! ץרא ותמב לע ל הפיע רחש חשע , וחש המ ,םדאל דיגמו (תימלע =
 .ומש תואבצ והלא <>

 + םלועה <

 "תב ץימאו .םינוא ברמ :ארקי םשב םלכל ,םאבצ רפסמב (וררע
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 המ ןוילג

 וולע" וכילשיו וב וחטבי יכ הנומאה-ינטק תאמ שרור אוהו ,לכל
 ,לוכי"לכ םג אוה ירה לכה ארוב ותויהב רשא ירחא ,םבהי

 קר :בשוח 'ינא + לכ לע ןוילעה ןויערה אב ןכיהמ :,ןכבו
 שגרה ךותמ  רמולכ ,תירסומה תוירחאה * לש קומעה שגרה .ךותמ
 רשאו' םירצממ םעה הא "איצוה רשא" ,הזל הרוה תרכה לש רעה
 ויה םידבע  ,לארשי .ינב ,םהש םושמ קר אל . הלחנל ץרא ול ןחנ
 ץרא םג התיה \ ,םיריבכה  םינינבה ץרא  ,םירצמ" ,אל -- 'םש
 חתיה יוז "ץרא =; תויחה .תרובעל םישודק ויה היתולכיהו- םירבקה
 ןענכ ימע ויה רחא" רצמ םלואו . םירבעה תיב התיהמ י"פעו הרקיעב
 םהינש רגנכו '' .יעבט אל" תודמ:רסוח  ךותב 'קומע = קומע םיעוקש
 ריכיו עדי יכ '.לארשי תא 'רמל רשא אוהו ,יאובנה שגרה םמוקתה
 השורקב - הצורה ;םארב אוה--יכ ,ץראבו םימב לשומה ,יח לא

 רסח" ב5 'ךותמ" ארוב חורה "קר: יכ" , חור .ולוכש ;  איה שודק- -יכ
 : ,'בוטדברו

 ו

 "+ הסירואב .ןויצ:יבבוחל - דעוה  תאמ רז .המרגלמ וגלבק
 ---םימי השמח ךראת רשא = ,תיללכ הפסא אורקל ןוישר לבקתנ,
 , "\רךאורבפב 5--1) טבשב 'ל דע ז'כמ

 ייבבוח לש תיללכה הפפאה הכא אל םלועמ . . הבושח .הרושכ יהוז
 ונינע לב לע ןורל הפסאהל תלוכיה היהת םעפה ., םיפוצר םימי .השמח ןויצ
 ו הפסאה תינכת תא םפרפל רעוה רחמי יאַרְו ,קרפה לע םידמועה לארשי"ץרא
 ה אצרה וז הפסאל דעוה ןיבוש , רברה יואל . הילא ןוכהל םירכחה וערי עמל
 ולחה םוימ לארשי-ץראב שרחה גושיה תואצות לע ןגוהכ הרבועמו תמרופמ
 " .ןתרבחמ) ןויצ:תבזח תעונתל הגש" םישלש ואלמנ וישכע ןה .חתע דעו תויחל
 לש תותוגש תא---קרצבו == תונמל ןגהנ  הופילע 'רשא ,רקסנופ לש העוריה
 -<- 1% חרנבעל .אורק יאסירואה רעוכ ימו ,.(1882 רבמטפפב הבתכנ ,העונתה
 - + ןללה .םיִנשה םישלש ךשמב שדחה 'בושוה לש ויתואצות תא 6 רידגהל
 ,ומש .ףתושמ  ,וז. הפקת ךשמב  לארשידץראב ושעגע  ,םישעמה ב. ר,ב יהה
 1 , ודי .לע- םלוכ ןשענש ., םישעמה םה .םוטעמ אלו

- 
 יפשג .ר"ע .תועורו . .םיאלמ .,ץראל"ץוחב .םואצויה . ,םוינויצה = םוננתעה

 . הברה תומוקמב םיגויצה י"ע, וכרעגש הכונח
 -וטפה וכרע (הכונחר 'ב) וולסכב ט*כב, : וגל םיכהוכ (היגלב) .זוולמ

 היח ימואל םתוח ,  ריעבש לכואה-יתבמ דחאב הכוגח:התשמ  םינויצה םיטגד
 תורבע הריפסומטא  תיבב הררש העש התוא .הזה הפיה ההשמה לע עובט
 תא וגלוכ ונשח הוה ברעב , שפנה תא העיבשמו בלה תא תגיעמה ,הרוהט
 . לורגה םרובכו םרכול םימת בל ךותמ דנקלדה רשא ,תורנה לש םרוא תומיעג
 טג ול הלגנ רשא .רואה-ביבשב הוה רשואמ .ונתאפ שיא שיאו , םיבכמה לש
 ןוא םימעפ-הלהקמב .ורשוח "הוקת,ה תריש דוחיבו ןויצ .יריש . אוה ובל ךותב
 עשב + תימואלה ןרקה תבוטל "הכונח תועמ, ופסאג .התשמה תעשב , רפסמ
 < .תושגר  םיאלמ : וגיתובלשכ , ווחאמ שיא וגדרפג הלילה 'תוצח רחא היגשה
 ,."ריתעח ןוששו .תולענ

 ףכרעבש םיפי הבוגח"ופשב רע ונל םיעודומ .היסוהמ תָומוקמ תצקמ .םג
 והדח םלואכ ףשנה ךרעג םש םוקמ ,קסיודורגמ | וגלבק הלאכ תועירי .סש
 יקסבוקולימ רמ הפי םואנ אשנ .םש םוקמ ,הכורבמודמ ; ץ"כ .ג'י רמ לש ןקותמה
 / (חיברסב 'פ) בויהראמ | םיפסאנה לכ תאמ הקומע הדותל הכזו השראוומ
 גחבו , "ןויצ:יבבוח, 'גא רסוחל םינש שמחו םירשע תאלמ גח גחוה םש םוקמ
 ויח ל תועקרק תשיכר לע הצרהו לארשי:ץראמ ןיקנווש 'מ רמ םג ףתהשג
 ןיקנויש. רמ 0% פיב .תורכעה היפנמיגה תבוטל) .םש םיגבה ךונחו םירכאה

 -. (לבור ף ל א תני ריע איהש ,.בויהראב "
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 ו"פע, :  תלאה םירברכ העורומ . רבמצר 15 ןמ ."ננוטווצ .עשומאפ,ה

 ר"רה זצרה ןילרבב רשא דאטשנוזואולב םונמרגה תדוגא .לש הגחנהה תנמזה
 תוכלמ לש תימוגפהו  תונוצחה הקיטילופה לע  הדוגאה ירבח .תפסֶאב ולק
 ר"רל העוצה הרוגאה לש .הגהנהה , הבוהמ .ןוצרב הלכקתנ האצרהה . . הונמרג
 , ןילרב .לש .ישילשה לבחב .גאטסכיירה . לא ולש הרוטרידנקה .תא רימעהל .ילק
 + "וז - העצהל םיכסה אל .ר"רה לבא

 הנחמ לע תפסנ , ןכנימב רבאהלוט סקילפ ר"דה  .,.עוריה..ונויצה --
 רכאהלוט. ר"רל .ול הלע בה ושוקב | . בדנמ:אפור רותב םילופירטב םיקרוטה
 ..הנחמב ותדוכע תא רבכ .דבוע אוה וישכע . הנחמה לא סילופירטל אבל
 ותויהב בתכ רשא ,סינוט ודוהי לע ובתכמ םפדנ "טלעוו,ה לש ןורחאה רמונב

 + ךרדב
 יי :

 יאה ןמ-תוברנ תימואלה ןרקה תפוקל תואב .וליחתה טעומ ןמז ינפל
 ,.(תידנלוהה .ודוה) ה ו וא '

 המושרה .. קרמ: 6905,85 - תיטואלה ןרקה ש"ל ופסאנ רבעש עובשב --

 . 4177 רמונ איה בהזה רפסב הגורחאה

 ונובח תמ וימולע ימי םצעב + וגל \ םיבתוכ :גוצנמרקמ ןח קיטס ףסוי]
 השק הדובעו תונחב- היה .ריבש + קיטפיל :ףסוו'''ה .בוכחה 1 -==-====!
 אל :םויה תרובע-תא .ורמגב םלואו  ,:םוי-םוי .דבוע .היה
 , תוגויצה .תדובע ..תא ..הלילב .רובעלמ
 תורפסל ובל לכב שיאה
 = , התבוטל

 ! ורפעל םולש

 תואיל | חונמה עדי
 היה . רופמ = .וילע  םשוח : רשא- לכב

 והבעב  ושפג .. למע- לכמ ךשח = אלו,  תירבעה

 :.היפּגרב

 ;.יקציווג .,בושאלאב : םיימואלה םיטטופדה .םי ימוא1 ה תעצה
 םה הב רשא ,העצה . הכלממה-תמורל וסינכה הקנאיודור 4 המודה-אישנו יקצוטופ
 תא ובילעהו היסור דגנ הלודג היצטיגא רימה ושע הקירמאב םידוהיה י ,םירמוא
 היסורל הסינכה תא הקירמא ידוהיל רופאל היסור הבירצ ךכ ליבשב,תיפורח תוכאלמה
 רשאמ רתוי הקירמאל קזנ ,םיעיצמה .ירבר יפל  ,אובי רחסמה-תירב לוטב .ירמגל
 ירושעב ..ששח לכ ילב הקורמא תורוחס לע :סכמה תא \תולעהל .הלומיה- ,היפורל
 ..היסימוקל הרסמלו וז העצהב ןייעל \המודה ךרטצת ,המודה תחיחפ סוי .,ראונאיב

 לש רוטקרידה ןגס בויקל אב רבעש עובשב .י קסביצש וי ןינע
 ישעמ רבדב השירדו הריקח תושעל , בומאלראח  ,היצילופה. ינינעל טנמטרפרה
 התיה בויקל  ןאובב .ףכית . יקסניצשוי יחצור תשקבב וקסעש ,םינושה םידיקפה
 רמעמ ותואב = .ךלפה .תגהנה = ירבתו -ונגסו:.רוטגרבוגה  םע . הצעומ .בומאלראחל
 .ימל סריג רומנרבוגה שיגה .רשא ,האצרההל .דוסי ושמשש ,תועידיה לב ןקדבג
 יחיקפ לכ תא בומאלראח רקח יגשה .םויב . החיצרה רבדב םינפה-רטסיג
 ךורעי .!תריקה .תונקפמ דוכי לע .הז ןינעב וקסעש , הירמרדנ'ןהו היצילופה
 הלשממה בישת רשא הבושתל דופי שמשת איהו ,תטרופמ האצרה בומאלראה
 + םינמיה תלאש לש הבלממה-תמודב

 ףחוימ םוקמ הנידמב שי יב :,םויקב תשלובה ריקפ הֶלג 1008 תנשב

 וללה תודועתה יכ ; עדונ  כ"חא  ..םינש-יאפור לש  תופיוומ  תורועת .תגבהל
 הז .ףויז ןועב םימשאנה לכ , תימוקמה האופרה-תקלחמ םשב .קסנלומסב תונכומ
 םינש-יאפור--הינש הצובק ; םיריקפ--הנושאר הצוכק : תוצובק שלשל םיקלחנ
 םה לודגה םבור וללה . תודועתה ילכקמ -- תישילש הצובק ;  תודועתה ינתונ
 טפשמה ,םוחתל ץוחמ הבישי ךרוצל םיטפיטנד לש תודועתב ושמתשהש ,םידוהי
 , ןיטשרלוג  ,גרבנזורג : תוכז ודמלי םימשאנה לע =, גרוברטפב \ בורקב ררבתי
 + רועו הקגלסט ,בויבארומ  ,ץיבוטנאילאמ : ,בוקאלקאמ

 םירוהיה תאמ תשרוד ה ב ק פ ו מ ב תושרה הליחתה םיגורחאה םימיב --
 + וז רועב רורל תוכזה םהל שיש  ,תוחיבומה תודועת רחסמל .ס"היב .ידימלת
 > ווטצג ,תודועת םהל החיה -אלש ,-חקור ןבו אפור ןב ., םידוהי םידומלת ינש
 טילקרפה | .חו  יווצ לע = טאניפה ונפל לבק םמילקרפ + הבקסומ תא בוזעל
 םיאשרה ,םידוהי ינבל שי 64 תנשב  הנתינש הרוקפה יפ לש תוכוה

1 
, 0 

 קוח תא ורטגי רשא רע םה םג םוחתל ץוחמ הבישיה תוכו ,םוחתל ץוחמ רורל
 ןיאש ינפט ,הכקפומ לע םג הלח וו הדוקפו ,םינוילעה רפסה יתכב םדומל
 .הב תוגהונ הנוילע הלכשה ילעב םידוהיל תודחוימ תולבגה

 ורמגי רשא רע הבקסומב רוגל .םירומאה .םיריעצל.- ריתהל + טילחה ,טגיסה
 +רחסמל הפסה>תיבב .םהירומל קוח תא

 פשל ואבש ,םיטסיסנאניפה ילודגמ םירוהי העבש ושרוג .גרוברטפמ --
 , ילנויצגרטניאה קנבה לש הגהנהה תובישיב ףתתשהל

 ףיעפמל :התע רבוע = ,יקסגירבוב .א ףארגה , הכלממה-תמור  רבח
 תימינפה הקיטילופה .תולאש ר"ע תואצרה ארוקו יברעמ:ינופצה לבחה ירעב

 ףרדה ..דאמ םופירח םוובר רבדמ אוה  םודוהיה לע .קרפה לע תורמועה
 תורחתה רמולכ ,יאשח םורגופ ,וירבד יפל , איה םירוהיה תא חענל הדיחוה
 הנוקה לבויש ידכ .,םמצעל םינפחמו תויונח חותפל םיסורַה לע .,הלכלכה יוחב
 . + םידוהי םורחופ יִלְב םג .םייקתהל .ירצונה

 לא השקב שיגהו גרוברטפל אב = ילאטיוו םסרופמה טורדנמיחראה ---
 : /'וממעה קנאב,ה ךרוצל לבור ףלא םיתאמ הכלממה ףסכמ וכצקי יב , רוימרפה
 .ן איה ,הזה .יממעה קנאבה לש ותרטמ . ןילהאווב חותפל רמוא ילאטיוו , אוהש

 תושעל ילאטווול .בוצבוקוק חיטבה ,עמשנה יפכ , םרחסמו םידוהיב תורחתהל

 ,ותשקב תא

 ,ט ג י ב ר ד רועב םייררהה םירוהיה לש .םתולרתשה תא החד וקוק ביצנ
 +ריעה ןוטלשל :עגונב הריחבה<תוכז םחל ןתנת יכ

 -קשמל תודוגאה| תואוריבה ידעול  הריעו = הבקסומב :היהת .בורקב
 ךירצש םינוקתה לע .תמרקומ הטיקנא  ךרע הריעוה תא 'ררסמה-דענה + םירפכה
 -ידעו ה"כ תאמ ולבקתנש " , תובושתב --- ,רחפמה תלכשהל עגונב 'תושעל

 ט"החבב ו העבקנש ו תמרונ תא לטבל ץזחנ יב ,/רמאנ תואוריב
 , ה ות ה פל 5, םוחתל .ץוחמש רחסמל רפסה?יתבב .דוחובו < ,רחפמל

 'םידוהיה .תלהק לע שדח רוא הגנ בו'צאמלוט לש וירוטפ ירחא ==
 "תובב .רכעש \ עובשב | הפסאנ םינש עברא לש הקספה רחאו ,הסיחואב
 \ בוצאמלוט הלטבש | ,"םידוהיה יבשות ינקז, לש הצעומה תינוריעה המורה

 האמל בורק ופתתשה , ריעההשאב םוקמ אלממ בשי השארבש , וז הצעומב
 ןמ  םירחאו שברב  ,יקסניטובא'ז ,  ןיקשיפוא ה"ה םהינובו  ,רובצה ינקסע
 לש וו :םג הררבתג ,קרפה :לע\ ררמעש  ,תולאשה דתי ןוב  .םיימואלה :םינקפעה
 לב ףלא - םישלש בוצקל טלחוה ; רשבה םכמ תפוקמ 'םיהדחל  הכימת :תניתג
 ,םויינעה םידוהיה :ירלול רשא :םירדחה .ןוקתל

 תשקב שוגה ., קפרוקב .בשויח ,רציבונחיל ידוהיה עבשומה ר"הוע ןגס

 -רטפינומל ותשקב תא ,רסמ "הי . טילקרפ לש הדועת ול ןתנת יכ , דייבל
 שיגהו . רוחו רציבוגת יל דמתשג זא ..השקבה תא החד רטסונימה . םוטפשמה
 .-+ תוטילקרפ:תדועת רציבוגחילל תתל ר"היב טילחה תאזה םעפב .הינש השקב
 ותטלתה דגנכ תיכוקרחה םיטפשמה"תכשל לא האחמ שיגה רורוקורפה לבא
 רגנתמה  רבר = רציבונחיל * השע יב ,ותאחמל םעמ ןתנו :,.לולגה דזהיב לש
 םוטפשמה>תפשל: ,תירמח .תולכת םשל :םירצונה"תנומא תירבב אב ןעי : ,תוירסומל
 רציכונחול תא הריאשהו ל רורוקוהפה  תאהמ = תא האצמ  תיבוקרחה
 + םילקרפ תרועת ילב

 5 ק סן מ ב  םידומלה-לילג לע חקפמה ,תאלפומ הבוש ת

 .תורענל תוזנמיגהכ םורוחה*דעו שוגהש ,תולדתשהה לע תאלפומ הב!שת בישה
 ! הבושתה 'ירבד הלאו ,'הז רעול םורבח רוחב םידוהי רושיא רבדב קפנילומסב

 .לנפמ ,  םידוהה:דעוב םירגח ריתב םידוהי רשאל רשפאל .יתאצמ אל,
 ךלהמ | לע | היהתש החגשה זיא "םירוהיל  רוסמל םורבדה עבטמ הז .ןיאש
 תרכהב הלולע רבכ המצעל איהשכ םתנומא יכ ןעי ,ירצונ פ"יב ינינע

 תוירוהי תודימלת תואצמנש המ) .  םירצונה:תרותל האנש לש פחי ררועל

 + םולכ ךכב ןיא---רפפ:תיב ותואב
 ב

 רבדכ הלאשה  ,.ותפמה : תמאלה לש העצהה לוטב

 5 צ 3 1



 ?הש 2. - 5 ו |

 חמ ןוילג

 לש ןתשורד י"פע הרסוה החונטה רוימופה י'ע הררועתנש , רחסמה:תמאלה

 , ירמגל קרפה לעמ  בוצבופק

 תעשב תי עברה הכל ממה תמוה לא  תוריה'בה

 הידנאק ,הארנה  יפל ,ורמעו תיעיברה הכלממה-תמוד לא תואבה תוויתבה

 םירמוא  הנליווכ ,יטלאבה לבחבו הסירוא , הנבוק ,.הנליזוב  םירוהי םיטאר

 תווהל הריתע יטלאבה לבחב ; גרבנזורג .א  ,א לש הרוטדידנקה תא רימעהל

 חנקה חא דימעהל םירמוא הסודואב ,גרבזוילס 'הו ץוכולפיג 'ה ןיב תורחתה
 :יקסניטובא'ז 'ה-לש הרוטרוד ,

 "א פימ סב" תורינה
 םירחוסל * ןוישרה ןני

 רעו ,םידוהיה תבוטל" תולדתש ה

 יב ,תולרתשה "ןוטלשה לא  שיגה קסנישאל

 םישרגמ וליחתהש םויה ןמל וכ ,אוה םעטה .  לבחה ותואב ריגל םודוהיה

 ימל  םוקמה יבשותל ןיאו , רתפמה בצמ  ררי לבת ותואמ םודוהיה תא

 יכ ,הוקמ הזויבה ךעו ,ירמוהה םבצמ דאמ ערוהו | , םהיתורוחס תא" רוכמל | %

 + ותשקב תא אלמת הלשממת

 קי
 יי

 יִזְרֶאְל -ץיְּב --

 תולודגה .-;תויטולופת-..תוגלפמה . .הי גמר ,\רוהי ינוגעמ

 , םיטארקומודה . ., היצוטוטסנוקה יונש -רבָדב - .רחי .לדתשהל \ וטולחה .הוגמורב =

 ינטורה ןותעה < .הבהב והחאתה רככ .םילארבילילאנווצאנהו  םויבוטאברסנוקה =

 רוטסנוקל ..תהקב -.ושעיש .העשב . .יב -, העצהב .רמאמ = םסרפ "לורווודא, לודגה

 ןוגיו הערב :םיגומנה = הינמורחודוהו .ףלא .תואמ שלש ינינעל בל םשוי - היצוש

 תא םידוהיל .תחל---ןותעה = ותוא- כתוכ--ןנילע .תלטומ הבוח, ..תויבז הפוחמ
 אוה :קרצה .יכ .ןעו = ,וגסע\ תוריתע. והצבתי זא .קרו .םהל תועיגמה תויכוה

 : ,"ןוטלש .לב רוסו 7
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 ,הכונתה  ימיב ןודגולב םידוהיה םיליתה תכוגח
 םוליחל :תרחוימ  :הגיגח-הכונחה ימיב= ךורעל : ןודנולב םיגהונ םינש - טי הו
 הגיגתה לא הכונה לש 'א  םויב= .ופסאג  הכונח לש וז הנשב םג ., םידוהיה

 לינולוקה םשארבו םיבו השביב ילגגאה אבצב םירבועה םידוהי םיליח 0

 יבר לש רמעמב הלפת הכרעג לודגה תסנכה:תיבב .ןהכ הרול יד ידוהיה

 , םירוהיה םיליחה לש םבר . ותשאו ריעה:עבור .ותזא אישנו םילגנאה אבצה =
 יכ , אחרוא בגא רועה הז ומואנכ . אמויד ינינעמ םואנ אשנ ,רלרא ,מ רידה |

 ,הנשל הנשמ הכרתמו ך"וה המחלמהייצב םגו הנחמב םודוהיה םוליחה רפסמ

 ינילרבה  "ןווארעפספליהה, ..ןייאר עפפפל'הה .תולועפמ
 אושנ צרה :וז הפסאב . ןזופב היצטיגא לש הלודג הפסא הלאה םימיב .ךרע
 ןושארה , ןתנ .לואפ- ר"רה,.,ישארה  ריכזמהו : ןומוט -םמיזד. "ןיוארעפספליהה,
 םירוהוה, .ר"ע ארק ר"דהו "ןייארעפספליההו חרזמההידוהו בצמ, רב לע רבד
 קר יכ ,רריבו הלאה םימיב  היקרוט לש הבצמ תא רויצ םאונח ."תרזמהו
 ךרטצה .ילבמ .ןתיאו .לודג לעפמ אורבל םודוהיה םילוכו תונאמותועה הכלממב

 הץהאב .בושיה יכ ., םאוגה ףוסוה ,  רברה ןוכנ םגמא ..תומשיטנאה םע םחלהל
 םא רתוו .לקות תאז .הרוכע לבא ,  הברה תוחכ לש תוצמאתה שרוח למרשו

 רסיל .ץוחנ וז. הרטמל ..חרזמה.ידוהי לש יתוברתה בצמה = תא םדוק ןנקתו = =

 :ימוכס םיצוחנ הז - ךרוצלו .,םוודוהו רפס-יתב הברה חוקרוטבו לארשי:ןיראב 5
 י.ראמ הפי התלע הפסאה , םובורמ ףסב |
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 טארסביורה לא רבב אל הז רחכנש ,  םיצייר -, שדחה ידוהיה טמופרה

 םימיב .וישעמ * יפלו = , תינלופה 'הלוקה .לא טנכהמ ומצע "תא 'קלכ  ירטסואה

 יםידוהול  םיעגונה 'םילבדב  םינקתשה מ  היהי  'אל יב ,טופשל רשפא  םיגורהאה

 היסורפב היצילופהש " ,תופיררה ד"ע .היצלפרטניא רבעש עובשב שיגה ןכ הנה

 רטירב  טטופדה .לשו :ולש ותעצה .י"פע-- .הניבוקובו .היצולג" ידוהי תא  תפדור

 סרגנוקהל\ ההלשנש "7, הכרב לש המרגלטה .לע םירוהיה  םיטטופרה = לכ רפתמ

 וסג תינלופה הלוקה ירבח 'םידוהיה .  היסור .םע .תירבה תרפה ילגרל ינקירמאה

 עיפשה אוהו ,הדנרוק טמופרה  רבדב \ ברעתה  .הנורחאב לבא ,הזמ  טמתשהל

 םיטרקומר"לאיצופה  םידוהיה * . המרגלפה לע .םותחל הלוקה .ירבח  םידוהוה "לע

 + ןבומכ ",הפרגלטה לע "ומתח" א ל

 לע ,טארפביירהל  היצלפרטניא .רטירב טטופדה שיגה וניארוקל 'עוריכ =-

 בוצנ יכ ,םיעידומ התע . הוצולג ירעמ םתוא םישרגמש ,  היסור ידוהו רבד
 .םישוריגה תרזג תא לטבל תונושה .םירעב .םינוטלשה לא הדוקפ איצוה הוצילג

 לטבת יכ .ןולב /ריעב תושרה לע עיפשהל רכזנה :רטיהב .טמופדה ידיב .הלע הז םע
 התוא 'לש ר"ומדאה תולדתשה י"פע ,םש םינויצה לע הרסא %שא רופאה תא

 < םע/תיבו .םירבע 'םירפסל "הקותוולביב  רפיל ';ריעה

 םירחא -וררועתנ :םהפ -םגו ..ןהילגנא- ודוהיל,םג הטגוה השמש .הקירמא
 םיאבה -  הולגנא -ודוהזחלש  :םיטרופסאפה .תוכז תרכה .-רבהב ;.היצטיגא .תושעל

 ףסוי .ינויצה :ןקסעה ,'רבפ ונערוהשוומב = , היה" ךכל :ןושאהה ררועמה . הופורל

 תוירוהיה תויררתסהה 'חב:יאב לש הגושארה הבישיה 'התיה רבעש עובשב .ןיבוק
 גרסמלו 1! הלאשב  ןורבז-רפס "לכ . םדוק "רכחל .טלחוה * וז הבישיב = הילגנאב
 .וז הלאשב הלפטמ הליחתה תיללכה תילגנאה תונותעה סג ,תילגנאה הלשממל
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 טרופקנרפ יריהיל היצפופנמא ןתמל הנש האמ ואלמ הלאה םימיב
 אשנ וז הפפאב . הגיגה-תפסא טרופקנרפ ירוהי וכרע רברה ןורכזל . מ"נעש
 םולוכי, :םאונה רמא וירבד רתי ךותב ., בושח םואנ יולב םיטפשמה-ץעו'
 היצפיסנמאה ונל האיבהש 5 הפורהה | ןיא .םא ,ונמצע תא לואשל ונחנא
 חבישה | ,ירפ תושעל רוע ובושי הרוהידתורש םלוא ? רורחשה םצעמ הלודג
 הגהמב הרכהה תקזחתמ רתוי) רתויו ,םויל םוימ תרבגתמו .תכלוה 'תודהיח לא
 ונלש = םיהחוימה  סייתוברתה םיכרעהו הקיתעה ונתנומא ןורצב יכ , םידוה\ה

 ללב, .."תרלומה .ץפחל .םג םא וכ , םירוהיה ץפחל קר אל שורדה רבר אוה

 ,ימואל .והבע חור. טעמכ ,תאזָה .הגוגתה לכב .ררש

 הינמחגב ןוטלשה ידיקפ ה"ע תויטפיטטס תומישר-ומסרפתנ הנורחאה חעב--

 *ורפ = 0|62,779 :הז .ןפזא- י"פע 'םיקלחנ הינמרג| תניהט- יבשות: ,םהיתונומַא :יפל

 שי םינושה םהיגוסל םידיקפה ןיב :םידוהי 0,99"]/ ,םילוטק 35,89%/ , ,םיטנטסמ
 ןיב = , 0|1,209--םידוהיו 0"25,36, --םילוטק ,78,10 |  רועישב םוטנטסטורפ

 ---םידוהוו 18,092: /0-=םילוטק + , 77,180[ --םיטנטסמורפ שי :םינוילעה-- םידיקפה
 לש : רועושב :םודוהי:\ םיאצמנ: /(םיטילקרפמ ץיוח). ר"יב = ידיקפ :ברקב - . 2,950

 : םיחוהי .17,789|---םוטילקרפה :ברקב |

 'רוהי  רפט.תיב = דוסי ר"ע ה בשחמ הדלוג- הינמרג .יחוהו בחקב =
 תוארדתק לכ םרוק עובקל | םירמוא וז . המיסרבינואב 4, ן לק ריעב ןוילע

 היפוסולפתו  תורפסה ,ירבעה טפשמה תרוה ,  תילארשיה הירוטסיהה ידומלל
 הטיש יפ לע .קופעל םילוכי ויהיש * , םירוהי םירמולמ דומעהל ידכ , תוירבעה
 ולב .תיהת הזה .ןוילעה .ר"דמהיב לא הפינכה , תודהיה:יערמב המיוסמו העורי
 תויכז תתל אל היהת ר"דמיב ותוא לש ותרטמ יכ ןעי , תומדוק תוניחב
 םגו הינמרגב תוילארשיה תולהקה וחיטכה ,םיעירומש ומב . ת ע ד םא יכ

 .הזה .ירוהיה ןוילעה  שררמה תיכב ךומתל םידחא םינברנ

 ,גרבדלונ > 5," איצומה :+םונאיוהה- ;א: ךרועה
 ות םדסהמ %ת. ת. ז0תם ה 55קזס. 6קהאצ0ק5 ה. [. ₪

 כא טשסגפ גסש6ק5 ה30ההסז0ה סהעעסטו-

 דג סיסמה 1606808 קהה 308068080818 '10-
 חעסאט. >
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 תשסה == | .םיערת ,תבט ב''כ ,הנלוו ==

 תמוה ה, 90-0 166ק 1911 = 268 488 ₪9 -5[0₪60 = ואווא ה ולה

 6 , 1911 תנשל ןורחאה אוה הזה לופכה רמונה

 אבה לבל ,םדקהב המיתחה ימד תא חולשל םישקבתמ .םימתוחה לכ
 .ב5 םישל םישכבתמ םה ,1915 ראונאי תלחתמ .םהל םירמונה .חולשמב הקספה
 .הלא ,םיעובקה םיריחמה פע הלועה יפכמ תוחפ חולשל ילבלו המיתחה ריחמל
 == .םל םשוי אל םהיתונולתלו ןועובשה תא ולכקי אל 'ריחמה ןמ תוחפ -וחלשיש

 ₪ תועדומ ריחמ

 טיספ הרוש .לכ רעב
 לע -- :םיתעברא  תקלוחמ
 'פוק 60 ןושארה דומעה
 :'ק40 םירומעה ראש לעו
 .'ק 40 הפירדאה יו:ש דעב

== 

 רלוד 3 +. :הקיריטאב 112תנש> "ם לוע ער המשל לאס לע המיתחה תלבקתמ [כ :ריחפה

 .(ומויקל תיששה הנשה)
 ,ליש 11 = = -.הולגנאב
 קנרפ13 | ,;ארשי ץראב

 קראמ הינמרגב
 היתתה ןויער לש .ואטבמ ילכ -- ם לוע |[

 םוימואלה .תושירדהו םינינקה לע ןיגמ---הלואגהו
 שמשמו ויתובשומ תוצרא לכב ירבעה םעה לש

 ןאדק 13 הירגנוא:הירטסואב

 קנרפ 18  תוצראה ראשבו |

 .וגיררושמו ונירפוס יבומ לכל עובק רודמ
 (.'פוק 15 ןוילג :ריחמ)

 הנש יצחל הז ןובשחכו

 :"םלועה,ב .םיאבה .םידימתה םיקרפה

 :הסירדאה

 ק6תהאמוה ,,1ה0סההא5",
 8. תחתמחה

 326080010מ 118081
 ,הנש עברלו רו ג]מ8 14880

 ,תורפסהו .תונותעה ןמ (ח םירמועה םינינעה לע תורצק תוריקפ] הפצמה. לע (א

 . הלוגה .תוצרא לכמ םיבתכמ (ט
 ,היקרוטמו .לארשי ץראמ םיבתכמ (י
 תונויצב , ל"וחב , היפורב] תויעובש .תופקשה (אי

 . , . .[י"אבו
 , תויפרגוילביב תומישר (בי

 . תונמאבו . תורפסב (גי

 + תויתורפס * תועידי (רי

 .ערמ "ירמאמ (ג
 יויו 5 תונויצה ינינע = ריע  םירמאמ (ר

 .[םינומיליפו תומרד ,םיריש ,םירופס] הקיטסירט ב (ה

/ 
 '/ ,.[קרפה לע

 :ןמוה תולאשב םירמאמ (ב

/ 

 + תורפס . .ינינעב .תוריקסו תרקב :יהמאמ :(ו =
 השענה לכ: .לע :תוריקפ] .תוריעבו - םירעב .(ו

 ב ---:-ערר ששב עו 5% ער 2% .[וותורויעו .לארשו  ירעב

 והירגנואב .היצילגב ,הינמרגב ,הילגנאב , היקרוטב ,לארשי ץראב םיעובק םיטנדנופסרוק שי 'םלועה,ל

 : : .דועו = הירגלוב .והילטיאב ,הקירימאב ו הניטנגראב  ,הינימורב
 ב ֶּ ההד ה ההר

 | [ | 361]ומ 17, 15, :הסירדאה פ"ע ןילרבב "טלעוו עיד, תכרעמ י"ע "ם לו ע ה, לע םותתל רשפא ל"וחב

 5 < הלאה םימתוחה לכ | םהיתוצראל "םלועה,, ינכוס ירי לעו 800091806 91. 8. ₪00ה0000ם קוס ו
 עבר 'לכ :תישארמ תלבקתמ המיתחה * . תוקיורמה םהיתופירדא תא .הנליוב תכרעמהל  ב''ג .עודוהל םישקבתמ

 : תלבקתמ המיתחה ןיא םישדח .השלשמ תוחפ ןמול .רבוטקואו לוי ,לירפא ,ראונאי תלחתמ : ונויה ,הנש

 : 1 :תופירדאה /
 7 8: תברעמה ינינע לבל : 5 הגהנהה .ינוגע לבל

 ד
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 כ



 .הָפְצִמַה לע

 909 ו
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 + תואיש) ₪ 6

 תחאו תימינפ תחא --- ול שי .תוקינורכ יתש םעו םע לכ
 יתש ןיב .םילובג עובקל רשפא-יא םג וא השק םיקרפלו , חינוצי

 לודג למעבש ,ונא וז .ךוה לא וז הוסנוכמה ,וללה תוקינור
 םישבוכ ונחנאש ,תושר חפט לכ ונל הלוע םירמו םישק םירו
 ןכש-לב אל. ,ונל שי תוקינורכ יתשש ןכש:לכ אל  ,הלונב ונמצע'

 תישענו .תימינפה הקינורכה ךות לא  תסנכנ תינוציחה הקינורכז
 .הל
 םירקמה לכ תא ןאכ תונמל ונתנוכ ןיאש םושמ  םלואו

 םיבושחה תוערואמה לע קר רומעל אלא ,הנשה לש םישעמהו
 ןיא ףוס-ףופ : הקינורכל הקינורכ ןיב ונחנא םילידבמ ךכיפל , רהוי

 ,ןובשח יעט ק קר םא יב ,םלש ןובשח
 -- הלוגה לש לודגהו ןושארה  הזכרמב ונחנא = םיחהופו

 תולבויו תופוקת המב = ,ורקחו םיכר ובשח רבב  םנמא
 וללה .תונובשחה לכ לבא ."היסורמ ידוהי .לגר הלכת,ש רע .ורבעי

 תמגוח .היפוריתאיצי =. ךכבדהמ לש תונובשח | אלא \ , ןבומכ | ,םני
 , תויפוטואו תויסטנפ ירופסל קר ןינע שמשל הלכי םיצמי

 רייצל ול רשפאהיא אירבהו טושפה לבשה .םה "םישנוע>ינב , וא
 רפסמ י'ע  םופתל .לדחת \ תיפורה = תורקיהש ,הז רבר וז
 . הלוגב ןושארה םוקמה תא היס

 הרוחש :הלוגב | וניזכרמ:לדג לש .תימינפה הקינורכה  םלואו
 תודהיה תא הרק הנש םישלש ינפל . םינשב תורשע שלש הז א

 הל .ריזחחו ההמשנ תא הכוהמ ,םאתפ לטנ רשא | ,רב
 תנשב הילע ךהנ רשא םינכבאה דרב םע |

 .חותפ סקְנָּפ

 נב 2

 ,ְרכְוָי

 ,לארשי"ץראמ אבה , עונצו קד ,שרח ורבע רפסב לעלעמו ינא בשווי
 םיריש 1  םורויצו םירמאמ לש ץבוק ,  הז אוה ץבוק ,ףד רחא ףר וב

 .לארשו:ץראב םירבעה םילעופה 'ללחל םושרקומה
 . "רוכזו, + רזומ ול םש טעמ רז

 רשא , 7 ופטקנש ,תונידעו תורקי תומשנ ל םע אנ רובו

 ןמע תבוטל ןהייח תא וריקפה רשא , השודקה ןתרובע תעש םצעכ ללו
 + ... ןתדל

 הגות םואתפ ילא האב ןיאמ = , עדוו נואו --- רזומה רפסב ינא א
 ןורחפ תשקבמ , ויתויוז לכב תטטרמו בלב .המוהה , תישירחו .הכרו
 אלפנ סע ייחב .היבוברעב םושמשמו םישגרתמה , מ תונויזח המ

 ,סע ץוחב ותבלהתה ןכל םהוק תחא העש . . . % תאצומ הנואו
 ינפ .תא .םש .יתוארו ,  ףרוח-תכיצו  כחמ .אלמ ,  החכ ריוא ומ 3 %-

 , הנאו הנא  הכשחה ךו \

 < יתורפס .ץבוק

 , תובשומב םירכעה ס יר מ ו ש ה יללחל לארשיצץרא <: םירותש , םיפוחסו סויווד

 ."תינאצי, , ךכ .רמול רשפא םא , חיפורה הורהיה התשעשנ 1
 רחא םש .ול ןיאש ,  רחוימ בצמב  תאצמנ איה ךליאו העש התואמ
 ףוס:ףוס ירהש ,הרבג המצע האיציה אלו ."תולגבש תולג, אלא
 ,פ'הכל  ,וא .ולוכ ומילשמ- םירלונה רפסמו ןטק 'טועמ קר .אצוי
 .האיציה חור לכה תא החצנו הרבג .הנש הנש לורה ובוה
 ואובי . האיצי לש שפנ"בצמ ולכ  גופס .תיסורה תוההיה לש הריוא
 ידכ ,ושעיש המ םהיטהלב ושעיו  ןוחטבהו הצילמה .ימוטרח לכ
 האמ ול וחיטביו .,'וז 'ץראל .ורובטב אוה רושק, יב , םעל/ חיבוהל
 היפורל םג עיגהשכ  ,"בורקה ריתע ,ב בוט ולוכש םלוע .תחאו םימעפ
 אשי םהימהלו םהירבד לכ תא -- ,םלשהו רומגה שפוחה תעש
 :םישלש ינפל רשא ,קצומה ריכצה ותוא רוע ני א הז רובצ . חורה
 ןפוא לכב ינ | ,ול היה ירבו ומוקמב עוטנ רמע הנש םיעברָא
 סוכ תא ןאכ ותשי ויריעצ יכ  ,תורוד הברה רוע ןאכ וילע ורבעי
 רובצ . תונורחאה םסוכ .תופמ תא ןאכ וצמי וינקוו האלמה םהייח
 לכ ;ץראה לעמ תיפורה תודהיה ילגר וקתינ . דוע וגניא הז קצומ
 היהש ,אטבמב שמתשנ םא .רמוע אוה דדונ הקוחב יפור .ידוהי
 תיסורה- תודהיה .בהקב = :.רמאנ - , הורחא .םינש ינפל .ונילובגב יוצמ
 האיצי לש "היגולוכיספ ה .הרבג

 האיציה הכותב | תאשונ| תימואל היגרנא לש .הריבכ תומכ
 ןיא. ; דיתעל ונל הרמוש איה תולודג תוירשפא ;המצעל איהשכ
 תא ומילשי \ האיצוה .לש :תונורחאה .היתואצות יכ ,טעמב קפס לכ
 הערה לבא .השעמ .תעשב  תמרוג .איהש , םיקזנה תאו הערה
 הרמב .םה םישקו םילודג ,השעמ תעשב תמרוג .איהש , םיקזנהו
 לש וחכ 'גומנ  ,הדמב הב  ,"האיצו לש היגולוביספה, תרבוגש
 לעוומצע לע  רומשל ותלכי | תתחופ ,רובצ רותב רובצה
 אב :(הז רמונב :ןלהל 'יע) יאמש 'ה .וילעמ ודרפי לבל | וישוא
 רחא ףרצמ אוה ירֶהָו ,היסורב :רשא :ויתוריעו לארשי .ירעב .טושמ
 אוה "רובחהלוק ל קחתמו ,ויניע ואה .רשא  ,תונויזחה .תא .דחאל
 >תמרע :ויניע ואר הפי ,..ףמ וש לכה "הנורחא. הרוש גיצמ
 הברה | ,המוקמ לעמ 'המירמו הכות לא רדוח חורהשכ , לוחה
 , םיכרד .ירצל םידרטנו .הילעמ םיערקנ  םירגרג

 רובצה לש וחכ | ףפורהג המכ רע | ,תערל .םהא םוצור

 ,'םלוע רע סהינבלו םתל טלפמ היהי אל הנממ רשאו םהילגרל רמעמ . .ןיאב
 ,.ללמואה ירוהיה ותוא לש ונקוידדתומד יתעדמ אלש ינוע דגנל זא המקו
 ,ן]הוחפס אלו -- םיטפשמה תנוהכ לא דתוהפסי יכ ,ןנחתהל אב רשא
 -- םירחא םיהלא םשב שקבל אבו ויהלא תא רימהו רמוכה תיב לא רהמו
 בלכה תצלפמ , המויאה תצלפמה התוא יניע רגנל הפחרו . והולכק אל בושו
 הפרח תללק , שואי:תללק יתפש לע זא .הרערו | , םושק םינודא יריב הכומה
 ימלא הז םישנאו םיהלא והוללק רבכ רשא  ,לפשומו חדנ , לדו ןטק םעל באכו
 אורקל ןחלשה לא יתבשו) רנה תא יתקלרהו : ירדחל יתרזח הנהו .  . ,םינש
 םֶואתפ הדרי וליאכו --- ,הבורקו הקוחר ץראמ אבה .,הזה .עונצהו קרה רפסב
 התוכשוו , ויתוירב לכ לעו רוכעה קמעה ינפ לע  התסכו  םופנכ:תכחר הניבש
 ,תרקי תחא הנפ זונגה| הרואב הריאהו  ,םינוא-ןיאב - וב תושגרתמה ., ךשוח
 ,אפרמ:שמש תטהולה השמשו תומשנ:רווא  ךזה" .הריוא רשא = ,תואלפ:תנפ
 ,םראה>ינבו ,רמושמה לטב תצחור הלוכו םומודק .תוהוגנב .תלבוט .הלוכ רשא

 םושח ,הלט תא םותושו הרהז תא םיגפוסו הבחרלו הכראל הב םיכלחתמה

 . ,/םירוהמו ,םושודק .תלעמל םילעתמ םהו ,םיהלאפינכ .םה ולואכ ,סמצעב םואתפ
 + + . ןוילערורובג  תגרדמל

 * . . תונירעו תורקי תומשנ לארשי םע אנ רוכזי,
 ידוהי ומיקה רשא ,תובצמה-רפס תא ,הזה ךזומה רפסה תא ינא ארוק .

 לע םשפנ תא ןרסמש

 ו ב ו ו %



 ויחה---, תולגבש .תולג וילע הכתינש . ,רובצ  ותוא  ,"היסורב  ידוהיה
 ,איה .הרוחש .ולש  תימינפה .הקינורכה הא תחא העשל . סכנורכזב
 ,םושעמ ., םיהקמ הב-.שי ..הגונ ,ההכ .,הרופא . אלא .הרוחש אלו
 .המלש | הנש יוח לש ךחא ןובשחל דחי םיפרטצמה ,  תוחבוע
 ופיסותשכו ..ע רו א.מ- תגהךמל .עוגמה  ,דחא .םג. ןיא .םלוכב לבא
 היה .דחא .ןינע ,קהש , םתוארו , םכנורכזב .תורחש המב ןייעל .דוע
 --- םיִרְחֶאה םוי וי - ינינע  ךותמ הנשה .לכ .ךשמב ךלוהו .טלבנ
 ,ונבלמ והונתכשה ,םעפב םעפכ ונממ :ונהמפנ ."רמשה :ןינע
 ,וילע = .הומתל = .ונתוא .חירכהו .רזח . ,רעיגו רזח . אבו רזה אוהו
 . תרפוע ...בלה תא = .ואלמ \ רשא ., םישק .םירוהרה .וולע .רהרהל
 הקינורכב .ערואמ השענש אוה רמשה .-- ןאטנ .םאו  הבאנ םא
 ומצע  דמשה  םג .םלואו ,  היפורב .ירוהיה  רובצה לש ,תומינפה
 יו, ?רובצה לש וחכ ןויפר . ךותמ - אל .םאה .? אב אוה ןכיהמ
 :תמהע . לעמ םיערקנה םיהגרג  .העוהי הניחכב םניא .םידמושמה
 ? רוואב האשנ איהשכ  ,לוחה

*% %* 
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 ירח > . ,"הֶאיִציה חור, .הרבג . ,היסורב , רחאה .ונזכרמב .םאו
 ."הסינכה . חור, .הרבג .,הקירמאב  ,ינשה ונזכרמב

 םושר תפלוחה הנשל .הקירמא ידוהי לש תימינפה .הקינורכב
 העשל ופהע םא = , רתוי וב לודג המ" ,עדוי התא ןיאש ,ערואמ
 ,היסורו . ;הקירמא - ןיב .רחפמה-תירב  תרפה ---תורודל .וכרע וא
 ,הקיהמא = ידוהו לש .תיטילופה - םהעפשה .חכ הלגתנ .הבוהמש

 רבעמ .:תואבה = ,תואחסונה ; השעמה םיקממ .םיקוחר ונא
 ונידיב - ןיא- ךכיפל . ןה : תונושו .תובה ,הז .ערואמ . ד"ע . .סוניקואל
 תמאה .ןיב = .,לפטהו  .רקיעה  .ןיב .לירבהל .קרצ-טפשמ . איצוהל
 ,רחא .רבד טלבוה "ערואמ .והוא .ךותמש ,  המוד  םלואו . ןוימרהו
 םינכושה .םידוהה =: וב םישיגרמ .ונלחתה .רככ תוחחא ..םונש .הזש
 םירוחיהו .,חהפב םידוהי םהל-אורקל וגהנש ,םייברעמה ,'ריעה הלעמב
 ,אָנָשּב םירוהי םהל .םיארוקש ,םיוחרומה .,"היעה  ררומ,ב .םינכושה
 ..ולאל .ולא וברק

 , םייחרומה לעמ םילדב םייברעמה .ווה םינשב תורשע .ךשמב

 הדגא .ירבהב אלא התמגוה ןיא רשא ,עקרקב המוצעה .תווקברהו ץראל .הבהלנה

 תֶהָפכו חמצב רשא ,הלאה היה ש הו ילי תא ונמל דילוה ימ ? דבלב
 % םתתימצ םצעב םימשה תחת ותמו ופטקנ הרשה .חרפכו חמצכנ .ווחו ולע,הרשה
 ןדוע .הז  ונלצא הארנ .אל .וחומכ רשא  ,הזה .לורגת .אלפה תא . ונל השע ימ
 : :* ..? םינדיעו

 םיהלא"רסח ןיא רשא ,ןוממשה = ןכשמ םוקמב , רוכעה קמעב ,הפ

 ירחא םיפרור ,,הלפאב םיששגמ ,.לפרעכ :ונימו לכ םיצצורתמ ונא . ,וולע ךבוס
 תצהוקה , הימרי]רק . לכ .יִרחא .םיעתנ , םיקחרמב .בהבהמח . , רדוכ ץוציג לב 2
 םיהלא ךפש , תואלפה:תנפכ ,  םשו --- , ךרד:ודבואל  הלילההתכשהב תזמורו /

 סבבל לע ןרואמ לעָאו . םדאהונכ לגר  ךרדמ לכ לע תחא:תבב תושמש עבש =
 ונשפנ ,.ןוגו! הער רצועמ .וגלוכ םוקמנ : ונא . הפ . םהוניע קרכב ןשאמ .תוצחו

 הבתרה . הגאדחיפוכב :םימוחנ:תפט ןואמ = , הוקתו ןווח ןיאמ הלכו חשבו
 , ןמזה תרגַתְב .םיפפבגַו םוכלוה ,.חעקאלב םיניקזמו  םיכלוה .רנאו , הקומעתו = =

 לע .תחגו .םירחה לעמ שרוקההחוה . הדרי. םשו --- ,תשלח :ונחורו .,זפר וגידוו
 לע ,רגסמה  לעו .שרחה .לע ,םרוכה לע) רכאה לע ,בושיה ןמ םרא"ינב
 יכורכ , םיהלא:יתולשכ םיכלהתמ םלוכ חו . , תולילב םירמושה לעו םורוחבה

 - יי: םדעב רוצעי אלו םתְעְמי
 <"... לארשו םע אג רוכזו

 תונומתב .לבחפמו רזוחו לכתסמו הזה אלפנה .תוכצמה-ר סב .ינא

[ 

 :המ :"רחומה 'בשוי; לודגה רובצב :תוארל םהיניע וחקפנ <

 < אל תומה ףאו , החטכ-ירעצ סהידעצו ,  חמוקהיפוקזו םיבהלנ ,הרואו שמש

 היה .תויברעמה לעו ואב ברעמה תוצראמ "הלעמה>יבשוי, .  ךכל
 . םינומה אל .ףא , םילוגו םיפדרנ אל , םיפוחסו םייווד אלו ..םתואג
 .ןאכ רשאב ,חורה ואשנ רשאב אכ שיא שיא אלא ,ואב םינומה
 ויה "םיבכוכ ה -: הקירמא ."ירוכב , ימי םימיהו = ,ובכוכ תא שקב
 הרבעל םדא הל ןיא ןיידעש ,הבחרו הבוט ץהא לכבכ ,הב .םייוצמ
 .ואצמיו  םיובהעמה .םידוהיה הב ורעתיו . הקופס .יד הרמשלו
 םה .הועבו .ושקבש הממ רתוי .םג .ואצמ רשא שיו ,ושקב רשא
 השדה םצראב חכ החונמב םיפיסומו הבוט בר לע .םיגנעתמ
 ושא ,םיפוחסו = םייווה ,םילוג  םנומה םינומה :.לודגה םרזה אב
 נמיס- , דחפו המיא תוקיפמ םיניע = , תובער = תוביק : ןאבל .ןאיבה
 " ללכבש ,יברעמה ידוהיה .  שפנבו ףוגב קומע:קומע .ותרחנש- ,הוקלמ
 : םילוגה ינומחב . םולכ :הזמ ץוח אצמ אל  ,רתויב. הריהב וניע ןיא
 עפ ל "ץירפה, תא םיאריה ,הללהו + "דרומה .יבשוי|
 'לא וסחיתה .,םלועל םבלב ותוא םידב כמ םניאו
 ". םינשב=תוהשע .ןלאל ולא וברק אלו ."םיצירפ, .לאכ ."הלְעמה

 דע .ורמש .הלחתמ = . ולעו .ולע "חרזמה ירברב,  םלואו
 . אבש ,סהל .המרנ ; םשמ ושרוגש .,תוצראל הבח ישגר םבְלב
 = .,החונמ-םוקמ קר .הקירמא .םהל יהתו , םרובטב ןהילא .םה .םירושק
 םי אצ וי וללה ויהיו = , "םעז - רובעי. דע, ,העשל :אובחמ
 בא וז .תא וז תושגופ תוריושו .םשמ :םירזוה  וללהו
 לבא - םיאצוי - םילוגה .וליחהה ."הרשה עקפו, םימיה וכרא
 הרוצה הקירמאב .ידוהיה- רובצל .ול .הרבא ךכ ךותמו .םירזוח
 ..ץראה :לע המרעה :החנ +: ריואב .האשנה .לוח:תמרע

 - םימוקתמו  םיטקלתמ :וליחתה ,ץראה .לע הטרעה החנש .ןויכו
 , 0 םידוהיה ..םיכררה ידצב םירזופמה םירגרגה 'םג הילא

 ה ו .הריצי חכו סומנ ,,חומו בל , המשנו חוה --- ןכל : םדוק
 "המ ."הלעמה יבשוי ,ב תוארל םה :םג פהיניע וחקפנ .םייחרומה
 סרוקמ לא בושל םישקבמה , תודהי .ישגר -- ןכל .םדוק .םהב ואר
 ג :,ולאל | ולא | וברקיו .  םיידוהי :םייח - .לע :םימוהס םיעונעג
 ערואמב : ולב הלגתנ .רשג ותואו , ררומהו .הלעמה ןיב .רשג

 :הנרפסת ה א ז ה .תדגאה .תא .אל .םאה: ?חלאה .םיכתלגה םיצולחה לש
 ; +.:? ןורחא רוחב םיאבה :ןהידכנל תואבה תונקזה

 ו רועב בושח - ,:ןוקטולפ  בקעי.ומשו ירוהיב השעמ

 וב הלל הב זחאהל לארשי-ץראל- הלעו = ותיבי לכ תאו ורחסמ תאו
 קי :אלו -נחורל- רוצעמ | לכ חזה שיאה .עדו = אלו ..םירבועה .םירכאה ראש
 רכא רלוו רחַא: םויב אל יב = ,נתוארכו ץראה לא :ואובב  :.ןברק לכ: ויניעב
 .הנשח :םיעברא לכ: תא חובשלו דוסיה רע וייח תא תונשל ושפנכ טילחה
 שא >  ,הייחייגהנמו :ורחסמו .ורשע לכ תאו ,חלוגב = ןילע- ורבע .רשא
 , המדאה - תא .ומרו ובלחב  ןשהלו םוו:ריכש .לעופ תושעחלו ,  םיל .רכעמ
 = רבכ נקזב רשא = ,םיעבראה ןב ידוחיה  .השע ןכו = , וינבלו ול .חיהח
 א ופ ראש ןיב ומעל :ליחתה , "הנואטלופמ בושחה רחוסה, .,:הביש

 ,םילופו .םחל  ומוייתחורא תא-לכאו ,שנהג הרשע ומוי:רכש לבקו לארשי
 ןטקתו .:ןרועל -רשא ותנחכ -תֶא וירי םצעפ סככמו .דמוט היה. חלילב
 גב .ינש :ףא וילא -איבהו דמע זא | . הזה -אלפנה לענפה .יניעב
 היפוהב רשא  .לארשי-  תולגב ו "םיגרטפכא, ויה

 <תרוחי תורבא ראש :ןיב :תורכא

 +ץק חיח אל .ורשאלו
 תה כ -- 0 ו



 / ?הסונכה תור
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 ,:הלונה תרצו פ ת..לא 'הלוגה" .*זכ הממ =

 וניניע תא תבשומ -ה י ל ג נא ירוהי לש תיטינפה"'הקינורטב
 ידוהיו ,ללוכה>ברח = הילננאב = המ  :'האילפמ \ תחא הרבוע הילא-

 אל חונמה  ללוכה:ברהו <: םוקמ*אלממ ול .אוצמל :םדיב : ןיא :הילגנ
 תינחורה .ותומד -, ערמה ןיאג אלו :ארוהה ןואנ :אל | עוחיכ ,  היה
 םלואו :. יניב .םכח:דימלת לש  ותומד לע .ןפוא- לכב .התלע א
 לש .ואסכו - ,םלהק ' לכב םיאַצְומ / הילננא "יהוהי :ןיא  הזכ: "ברם
 , םינברל .שררמדתיב :הילגנאב  שיו :, יונפ  דמוע :ןיידע/ רלרא ריר

 רימלת פא: רימעה אל .םינשה- |תוא : לכו ,הברה  םינש 'הז :םויקה
 תלאש 'אלו = ,רלדא 'ר'דה לש ואסכ. לע תבשל  יוארה ;רחא

 . זנתוא 'תררממ" \ םינברל - שררמה:תיב : הלאש 'אל 'ףא \, תוננ
 םינכרה  תשקב םיאבש "אלא : ?:היולת הודחיה .תזנברו םינברב

 תורהיה לע = םיהיעמו = םינברל .ר'דמהיב =: לש = רומגה "טורקנ
 ,הרשל שבי" המב = ,המכחמו הרותמ איה הקור .המכ = ; תילגנא

 שי יכו <; רבלב '"פנאילא הב ול יד" הי צ נר פ לש הנובשח
 : קויד /רתיב-== "סנאילאה, .ישעמ לע 'הרצקב וליפא :רוזחל  ךרו
 תצק רככ  יאדו '?וז .הנשב ---"סנאילא,ה לש הגהנהה :ישעמ לע.

 יטילש לש = םתיקח לכ< איה | תאו = ילואו  :םהב :ארוקה
 ידוהיה רובצה לרה סתישעמבו םהכ שפנה :ץוקת- יב: ,"סנאילא
 ישעמ = ?"םלועה רע, = םהכלממ :ןוכתו :ער דעו :כוטמ- םהב רבז
 תא = תשייבמה = הנקו  :היצנרפב הלוכ תורהיל מס "םנאילא ה

 : "5. < תודל
 ונא- םישקבמ = ..הירר ם סר א לש = הנובשח :םג אוה : עורב
 ,הףיריה .ינמיס תא ונא > םיקדוב ; םימעמ :קר- םיאצומו  הילע'
 ,םישדח " םג: םהילע. - ופסונש "אלא = , םלוכ :םימייק םונשיה |

 תובורעתה<יאושנ הומישר ;  תותחפנ ןניא הניוובש 'תודמשה :ת

 ,םירּוהיה. .השורחה>ילעב : תומישר | תוטעמהמ ןניא טשפאדוב
 ; תוקסופ | ןניא =: ,יםיִוהי = םילעופ- ינפב  םהיתותלד -תא \ םילע
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 םיחלפ השלש :השרחמהו  םירושה  די:לע = ונדמע :ךכו = ,הדובעה .תא -ונקו
 ,>! "ומי לכ ותללפתה הזה םויה לא ...  תחא החלפו םיד

 םיטעפ הוה בהלנה המדאההשיא לש ותומ .םג היה ןכ םיאלפנה .וייחכו
 ,תידוהיה הבשומה לע רומשל רמשמה .לע תולולב ודמעב ,םיברעה והועצו

 הנהו ,  םינושארה  ויעצפמ אפרנ אל דוע : דחפ לכ עדו אלו .תח אל =
 " ,וריב .הבורה:הנקו- תושבחתב' ולוכ :שובח  ,הלילב = בוש :רמוע

 4 4 קר ומש רשא  ,הוה | עונצה רוכגה מ הלא  ויעצפבו

 -הגומש .ןב ,םונועדהטו רעג אוהו ,בושוה ירוכנמ רחאב השעמ רוש
 אל םואמו .,הקנאווארלומ רכרפמ .,לארשו-ץראל  רענה .אב .הטידואמ + :

 וייחלדמדוא תא ,  םיחרופה. וימולע תא  םא-ותלב ,הקיתעה "ןתדלומ לא | איכה
 אל שיא, .לצלוצמהו יחה = וקוחצ  .תאו = ותוזילע | תא | ,ווניעדשא = ת

 והומכ  רישל ערי  'אל | שיא | ,"והומכ | ::קוחצל = לארשו ,

 לש | ולומי = ?ןאכל ! -ואובה = ימ = + הנבלה = > דגנכ < דקרלו
 <. "לובו היה - אל. ןאכמ :תאצל- ': היה רוהב :דחא רבד- 2 אוה

 ויה רשאב ,ןאצב  גחונ | ,רדע העור וא הבשומב רמוש תויהל ש תא |

 . םירוה םיבולקה לע םינמנ םניא .םינש

 , םיבשוי \םה ןויטבמ

 ישפניתאשמ קר .התע-תעל/..הילא ושפנ:תוריסמ תאו הלודגה-ןתבהא תא עובו

 ייתב רעה ןנקמ .התע'תעל , תאוה האלפנה ץראב = םינומרקה

 הנקת  האצמנ אל" .ןיירע = הניבוקובו  היצילג  ירוהי- לש - םתוינעל"
 תוריזנל-  םיטלקמ תותר :לע .תוקפורה .לארשי .תונב .לש "]יפסמו .

 יריב םינש שמח ינפל  הלע- תוחכה - תוצמאהה ךותמ =. ערגי 'אל
 ירוהיה = . ייטנמלרפה בולקה תא  רוציל. הניבוקובו "היצילג ינויצ
 לכמו "ושרשמ = ותורקעו  תונורחאה \ תוריחבה" ואב .הנהו : ןושארה
 וא .רחא. קר ירה ,גאטסכיירהב = וישכע שיש  ,םידוהיה 'םיטטופרה

 םתחנש 'אלא ,הוב יד אלו
 :רבד אל לע ךפוש רשא = ,שמיבוהורד םד ,םדב .םג הנשה ןובשח

 ןיא ' . בובלב םירבעה .םוי ,םה :םימעמ- המכ 'הילעה "ינמיסו
 ,רמצעל אוהשפ  אוה -הפי--- תוישעמה .ויתואצות :לע  םילאוש = ונא
 ,עגרל 'חשועמ \ תוררועתה - קר .אלו תמאב -הילעל :אוה .ןמיס 'םאו
 הנאבת :אוב =, הרקמ י'פע 'חורה 'הב חפנש .ךוהמ הליתפ .בוהבה
 ,.םידוהיה  םיטרקומדלאיצופה = תדעו = .,.הוישעמה תואציתה םג
 םברקב = םיקמה  םהל .רצש םו9מ ,ם"פפה לעמ .ולדבנש
 ירמוש תא ם3 החצנ :תירבעה | תוימואלה חורש .םושמ  ,םידוהי
 הרימש .'םילובגה תא  ורמש  רשא  ,םיזעה .היטרקומד:לאיצופה
 ירכ ,א"קי םעטמ | הארקנש ,םידוהיה םינקפעה תריעו- ...הלועמ
 התוא  :,היצילג - ידוהי לש . ירמחהו .ינחורה םבצפל הנקה .שקבל
 ,חל .ןיא הישעמ > תואצות לעופב | ולגתנ אלש ןמו לכש ,הריעו
 : + + רתויב בושח ךרע -,ןבומכ

 : ,ילבח והזש ,המודמכ
 ,עמשב וניא תירגנוא ה תודהיה לש םיימינפה  הייח לוקו '

 רהנל 'רבעב הלא םידוהי" ףלא תואמ .עשתש המוד . ללכ טעמכ
 ליחחרובג" יריב הלועשכ = , םיקרפל קרו

 ,ונילא- :אובלו ,ותבש :תא : תבוש אוהש העשב  ,רהנה תא, רובעל
 ךוהמ " ,.אוהה * רבעב \ םיבשויה לע תועוטק תועירי .םילבקמ ונא
 הרמתשנ דחא דצמ יכ = ,םיעדוי ונא הלאה תועוטקה תועידיה
 ,קיתעה חסונב  הקודא היסכודוחרוא , תירגנואה = תודהיה ברקב :ןיידע =

 ,הטלחמ "תוללובתה" לש" ריבכ םרז .הברקב 'ףמששו  ךלוה ינש .רצמו
 אופיא איה " ןכיה ., ברעמה :תוצרא .רתי לכב :טעמכ התמגור ןיאש
 םימרוה 'ינש ןיבש המחלמה הדילומש ,האלמהו הרישעה הקינורכה
 םיחונ = ,ןויטבמסל "' רבעמ \ םיבשויה" ,םישנאה .ילוא וא ?  םינוצקה

 - ,טירדהנו  םיסומכ " םוותל גרועו תודלי"-השעמ | השוע = ,םירומגח .םיברעה

 + םחיניבו  וניב  םילידבמ הנקו.תונש יפלא <

 + המייקתנ ,הקנאוואדלומ רברפמ אבה ,אלפנה רענה לש ומולח .תצקמו

 ,לארשו-ץרא תובשומב ןוש אר ה יי רב עה ר מו שה חיה אוה
 , <: םילפונב ןושארה חיח אוהו

] / . % 

 תודגאה ,הלאה תועונצה תודגאה ארקמל ךבל לכ תא אלממ בר ןוהמתו
 לכ תא "וגל השע ימ = + תוקרה-ןמ"תוקדה .ךשפנחימינ תא .תודוערמה  ,תומוגעה
 ,הבשחה הצבכ ונימי לכ םיטבלתמה ;רוכע קמע ידילי ,ונל ? הזה .לודגה אלפה

 םירובג .ונל לדג :ימ ? םיהלא-רפח ,אללו שמש . אללו .ץרא אלל ,םיכומ םיבלככ
 תא :םירכומה * , תשובו  םירודנ "יח ירולז .,ומל 2 שפנה-יזעו .חורה-ירוהט ,הלא
 +0 .,.? רקוב לכב .וגיהלא תא םירוממו םחל-תפ רעב  ונרובכ

 8 ) םימודקה  תוהוגנה * תגופפ ,תואלפה"תנפ התוא םנטאה
 םנטאה --'הירה ןיב היורש ו תומשנ-ריוא הריוא רשא  ,רמושמה

 ו תפל | 5/7 תאו לכ לנל התשע איה
 םינווצמה ה םירובגה  רחא רבד רשא םירבדה ןיה הב אלח

 6 ו 7 5 "ת]ה  תובצמה"רפסב =
 / םולָכ = "הוה יִפויה- לכ תא וארו הנה םירוהיה  ןאב ילמלא,

 וולע רתול

 << לותב

1 



 לע "גרהנ  רחאהש "העשב | וליפאש "רע " ,ךנ>לכ םעבטמ םה
 תא -םיביחצמ  םה ןלכה הא 7 שקבמ ינשהו :ינאסמר  אתקרע
 ? והערל שיא םהינפ

 . ,תירטסואה- תורהיה -*ש 'הבורקה .התנבש יכ ',רבדה אלפנו
 תריעוכ "הפי עהואמ  התנש " ןובשחב 'הל שי ,היל טיא בש וז
 תורחיה "לש = הלודגד < המרעה "יבגל 'ןה = .היצנרולפב םיריעצה

 2 לכבו ', ץמוק .תומד . וליפא  תיקלטיאה תודהיל ןיא- תירטסואה
 יקבמה ,  םימולעהחכ --- המרעב  רסחש המ ץמוקב < ,הארנב | ,שי
 8 :חכ הטי ןפיהל  ,ןיירע םיערוי נא ןיא 'םנמא . אצומו .ךרר
 : תריעוב "ורבד :הילע רשא 7 ,"תובהלתה לש- הקיטגולופאה ,ב- < הז
 ..ןוצרמ <> 'רתוי :'םיעונעג | ,,חרואמ "*רתוי  םימורמד = שי ., םיריעצה
 לודג  רבד| םימינפה >ונייחב -ונל יא "נא .  םולכ ךכב :ןיא לבא
 : , ךרד. תשקבמ

 יקרפל" תוזמור הי כ מ ר ג ה" תודחיה לש ימינפה המלועב
 ,המודמכ = ,.תושענ ולא "תודוקנש אלא רוע אלו  .הרוא"תורוקנ
 תוחוהה  ,שפלבו "מיטב -ונילגר "הועבומ .דוע ,\ םנמא \,.רתוי .תויוצמ
 בקר ,'ןה..?רבדב שי אלפ םולכ-'לבא  :"הנרורחת שפני" רע. תוערה
 בהקב = ה" ,"שרוחה . תבוועב  'םהענ  ףרוח- לש 'תופוקה הברה
 ,םעל תושחכתההו \ העימטה :הנושאר- וליחהה  תינמרגה  תודהיה
 תכלוח איה -םג יפי. הל 'ואבנ , ךרעב ;תוטעמ םינש נפל =דועו
 האובנש :: אלא = . היצנרפה = תודהיכ , חורה :ןוילכל .איבטה ךרדב
 'שדחתמ <> תינמרגה "תודהה "לש  'החוהו = .המייקתנ- אל" וז .הער
 תונמרגה תורהיל :ועריאש :, ת וע-רוא ם 'םיערוי 'ונא ןיא ::הברקב
 תושדחתה לע תוריעמה :תונוש הו דבר ע שו לכא ;הנשה ךשמב |

 ןילרפ :תמחולש ,המחלמה איה הלאה .=תודבועה ןמ .'תחא :, חורה
 יארוש  ,החא :םוקמב :ונרמא רבב < ."סנאילא,ה :ונינע- רבהב | זיהאפב-
 ,'הרוהט) .תינמרג =. תויטוירמפ- לש בוטרוקמ .רהוי וז .המחלמב שי
 ידוהו שגר לש ןונה = בוטרוק 'םג .הב שיש  ,קפס" לכ. ןוא" לבא
 ידוהיש :, טנמלהפה לא :תוריחבה תמחלמ :ךוהמ םג/ , תמאב : רוהט
 םיקרפל 'ונל . .תזמוה ,  הבורמ .הדמב התע הב םיפתתשמ הינמרג
 .הינמרג  ידוהיש = , המעמהה :הרהבנו :תכלוה : הרואה>תדוקנ "התוא
 החחוימה  הקיטילופה ' לע  תופחל = םיאשה \:םניאו. םיכירצ םניא
 תוגלפמה :'לש = הקיטילופה :.:ךוהב: "די רחאלכ , 'העילכהלו .םהלש
 תה 0 ,"םידוהיה:םוי,ב וליפא  העמשנ .וו המעטה \ . תוילרבילה
 =גוהנכ וב םירבדמה ישאר ויה "השמ

 : ה תא :הלוגה תוצרפ ת "לש הו קרפל אנ. ףרצנ
 תוקינוהבבש = הבוצעהו >  הבולעהש : \,המודמכ - . םלש: קרפה :היחו
 לפכמ) ':!תיקרוטה :תודהיה .לש וע :איה תפלוחה הנשל תוימינפה
 .(ףכית רבדנ::הילעש ' , תילארשיצראה  תודהיה תא םיאיצומ ונא :הז
 :םימש | !יחימ - היקרוט ידוהול < םהל ואב :תושק 'תוינעריפ הברחה

 לבא :הטחלמה = תונערופ ! , תופגמה \ תונערופ -,'תופרשה - תונערופ י
 תונערופ : םדא:ידימ:'הל 'תואבה .,תוינערופה .ןה :ולאמ :תושק-.רוע |

 הל ו : תקולחמה .תונערופ * ,ותעיסו. וקסירפ <
 רובעה :=ינינעב הב" לכ השועה שפנוודןויוש = תונערופ <, ףופ+:

 סעש .קנרמא .רוטא .. הרומג"'הברוחל---הצרפ-לכו ,הצקפל .תודעהו
 םישהח:םיוחו :תיקרוטה : תוההיה :םג'רדועהת :היקרוטב :תורחה-ןתמ:'
 הלוחגה .הכפתמהש םשכ+ .האב אל ונתוקת .לכא ., הכוה .לא :ורעי |

 + תנירמל :ןורצבו : היחת= :ןוידע' \ואיבה, = אלז :הנאפיטס .ט"ס .םויו ,
 םוהוהיל- םג.::ןורצבו . היחה:':יגאיבח:>אל .ךכ : ללכב :םינאמוהועה =

 ונל:וניותה-רשא ,ךררה ןמ .רופנ אנ לא םלואו .. ,וז הנירמבש
 .הינוציח 'הקינורכב:/תימינפ ; ו 'ברעל .יפבל-==ונירבה :'תישארבו

 , תולגתל תעש '

 חרט תא --  השדח  תירבע .הבשומ "לארשי>ץראב =

 לארשי "תיב ןומה- = לע: | תועוטק וליפאו ,  תועידו ונתאמ
 ?התוא = ונל שי םולכ :? םיקוחר  םייאו :ץרא .יוצמ לכל חדנ
 פהל ;הנמלוע לכל :תחחא תומה - ךופהל .חריב:'רשא : , םודמוכרא
 ?רחא .םע: תומד : םיברה םוררעה לנל

- * 

* 

 ראב תושעהל .שגרתמהו 0 בוט .רגר 2 תא ןה
 םיזונגה ,םיפיה םיואמהו .תובומה .תווקתה הגנ .ונתעדמ אלש. הולמ
 םג ,קניריב . םילע = .ךכ .ךוהמו ., ,ןנבל .תונפמ ,רחאב ןוידע ונל
 .יךמ < תי םיריהב = םיעְבצ  :,.ונתעדמ 'אלש

 ה רעצ לכ תא הכחר . רוב = םיכפוש ונָא ;לארשי
 * ;ונשפנ = תונפ לכב רימה םילחלחמה , שואיה
 + ידמ רתוי םירוחש םיעבצ ונידיב

 "  הרתי תוריהז .ונילע

 כ ,רמאנ | םא ,םיעוט ונא ןיאש ,המידמכ , םלואו
 - . תפלוחח הנשב תילארשיצראה תימינפה :הקינורכה .התיה
 בושיה לש | ויתודסומ לע אב .רשאףלורגה רבשמב החתפ
 % םירזועהו = םילשור* 0 וניפצה  םינשב . תורשע

 0 רוע-וניפצהל םילשורי יריקי ולכו אל .יכ
 ונשה "איה וז אל | : םיערוי ןנא. םנמא , האיצי---רבשמה ירחאו
 " םיקפופו  םידמוע לארשי:ץרא "ינבש ,  הנורחאה אל .ףא ,הנושארה
 . , ךכב .ונלגרוה רבכ .."תנקורתמ ץראהו .האיציה הרבג .יכ .לע ףכ
 ( ףא | ,לדגו לארשי;ץראב םירוהיה רפסמ ךלוה .םיהניבו .

 ,רברח המור לבא ל ונא הייא רשא ּהדמב

 [-- , סינוגה ה : ,רפסהיתבל עקרה
 וניבשמש איה האיציהו -,ומצע .רובצל םיכירצ ּונא .לכ- תישאר
 +.,.תולארשיצראה . קימינפה . הקינורכה לע -תובצעה חור

 0 - ףא תרוקנ .ינפ לע תפחרמ תרחא חור םג רשא שי לבא
 = תעמשנ .וננואלו = , לּודָנ תור  ,היחת חוף--ונל רשא  הדיחיה
 קרקה תא עקובה = ,ןנערה חמצה " תריש --- .תורישבש
 גה שבוכ ,שפנ*ףרח לש הגררטל' עינמה | ,ארונ למעב :, הלוע
 רפלו  ,ושבוכ .אוה לבא - , לארשי:ץראב ומצעל םוקמ ירבעה
 ּ :אה .לש .ובלב :קירבת .רטא שי, תוקוחר םיועל וכ ףא
 .. ךפיהל .םא .יכ' ,ירבעה :ולעופל 'דפח למוג, אוה אל אמש

 בל 4 א רוחרהו הפח
 ; ירפע עמל <

 / אה" - תוררתסחה לשל ןושארה' תנויסנ םג פחיתמ'

 5 ונותוחכ = ןוהצב | ג" חורה "תיחה םג"



 ידי לע תינבנח הבשומ רתויב ונל הביבחו הבושחו .ןמא
 . לארשי?ץרא ---  הפופו .התלחתש  ,.תינויצה : תוררחסהו

 תורחתסתח לש תימינפח .הקינורכה .חפי :התלע .ללכב .סנמאו
 קר וז .הקינורכ  ךוחמ טנ ונל יד . תפלוחה הנשב תינויצ
 סרגנוקב ויה אל םנמא .רבלב ,ירישעה , ןורחאה סרגנוקה ח

 םינויעו = תובשחמ | םיעמשנ  םכותמש ,  תואצרהו .םימואנ .ןורחאה
 . ינוניבהו .לינרה רדגמ םיאצויה ,םיחוכו םג וב ויה אל ,םישדח
 ,הנשארה םעפה יהז .לכה לע הלועה ,וב היה דחא רבד לבא

 םיגוה  לודג = ירבע = רובצ לש תוכבלו  .תוחמ ןומה .וניאר רש
 תניוק לש לודגה םלואב ,ןאכ, :דחא שגר םישחו תחא הבשח

 ילוא ,תוחהיה תווקהבש הלודגה ךרד השקבמו 8 2 6
 רשא ךרהה הל אצמי

 םיכשו  הימינפה ונתקינורכ ןובשח תא םיקיספמ ונא ןאב <

 .תּולָנ

 (.םירוהרהו .תובשחמ)

,6% 

 % 4 אלו ,איה המלש הרות -- התוחתפהה .יכהדו .הרבחה .תחות %

 םימכח ןיידע ןהל ןיא --- היגולויצוסה הרות -- םירובצה תות
 ,עבטה עדמ ןוגכ , םייביטיוופה םיעדמה לכ5 שיש ולאב םי מו

 היגולויזיפל - שיש. .ולאכ  וליפאו ,הקינטוב = ,הנוכת .,הסי
 ,םייבוטיזופה - םיעדמבש רועב .רבְרה = אלפנו ..  היגולוחיספ
 םהיקוחש ,רפס תיב לכב .םירמלנ םהו םיעובקו םיולג .םהיתורוםי

 העש לכב . םדא לכ ןיעל םיארנ תואיצמה .םלועב .םהיקוח
 הילאמ םהב תספות הליגרהו החיכשה .תולכתסההו ,םוקמ
 ליכשמ .םהֶא לכ-ואל,וללה םיערמל עגונבש רועב -- ,תערה ח

 הכלה סהב :תורוהלו  םהַב- ןודל ומצעל הושר .חקול ליבשמדוצו
 -- םירּובצה = תוחתפתהל = תועגונה = תולאשב הנה = ,השעמ

 םואצומ. םניִא םידמולמה םורקוחה םנש --- ,הָיגולויצופה
 טעמ ארקש = שנירב לכ ,םהולנר האו  .םהידי תא :ןוודע
 וארק .אלש םישנא םג תובורק םימעפל .ונא ונלצאו -,טעמ הע
 . םירומ : תרמע םמצעל םיחקולו ןהב םילפטמו םיִאב ,ונש אלשו

 "עהוידוניא, לש - ותניחב. תרכהל .עיגמ. םדא ןיא .,הנבומ. הבסה
 םיעדויה = ,םירחא = האור אוהש ךוהמ אלא .רחא וא הז .עוצקמב

 ,ליבשמזסתס לכ | עדוי | כ"עו | ,.תועוצקמה = םתואב -ונמט
 ,תואיצמה - תועוצקממ .רחא לכש .םלועה - תוווהב .תצק

 דע .הבורמ .דומל .ךירצ . ,הרורב .העירי םתוא-םיִעַרוְי םידמולמהש =
 םנש ,.סהה ה ו ?,וב ו םראז ל

 ,םיהחאה ןמ הוחפ אל םהל .החמומ ומצע תא םדא"

 יתולגה "םע,ה 1 המ תובורמש 1

 לכ האור \ .םהה/ תועוצקמה .אקוה 4 ,תוטישהו תוחנהה .תורעשהה
 ןיאש = .ינפמ

 העירוה-הפוח תא 15  תולגל הלוכי התיהש ,העיריה התוא םהב
 יצחו הבד | רפפה:תוב ..דימלת וא קושה ןמ םדא עמש .ו לש
 ול שי -רככ . הגהו ,התעשה וא החנה וזוא .ריואה ןמ טלק ,רבד
 ול .רבהש ,רובצה ייח .תא .הב רומל תמא-תרמ וא הרמ-תמא
 תירואית תמא לש רופי שי .םא וליפאש ,עדוי אוה ןיאו ..םהילא
 תינכמ תוטשפב הב .שמתשהל .ןיא ,עמשש החנהה התואב תוללכ
 -- םיהובצה לכ .אלש ינפמ ,רחא ןפואב םירובצה לכ .תרוקחל
 התואב הל .הז .םווש - הרכחה . תרות לש טקייבואה םה םהש
 םיטלושש ,םויחהו םיחמוצה וליפאו .םוממורה 0 הז .םיושש ההמ
 םינולויצופה  ,היגולויזופהו . הקינמובה = ,הקיוופה  יקוח  םהב
 י"פ = םיעדוי = "םיקוח,ה י ל ג מ" ,תותנהה י ח ינ מ  ,"םיחמומ,ה
 רקחל ךההיירומ - ,םיכירדמ:םיוק אלא .וללה םיקוחה ןיאש ,בור
 העודי .ןיאש ,רָכְרה ןֶבּומ .וב לפטל םיאְב םהש ,ישחומה רובצה
 תויעטמ .הרבחה | תרותל | ,לוכיככ ., םיחמומה תא םנ .הליצמ וז
 שיקחל םה םיחרכומ . ףופ ףוסש ינפמ ' ,תוסגו  תובורמ : תואינשו
 םילוכי .םה .ןואו ,הינשה .לע תהא הפוקתמ ,ינשה לע רחא רוכצמ
 רובצה = ןיבו הז .רובצ ןיבש םילדבהה לכ תא םכְרצ לָּכ ררבל
 תולוגסה תא ,הזב ןיאו הוב שיש .תונוכתה לכ. תא עובקלו רחאה
 + דחאו דחא לכ לש. תוימצעה

 תולגח :תריקחב ונתוא תנינעמה הדוקנה .התואל ונעגה חפו
 םיאבש העשב רתויב :תויוצמ תויעטחו תואיגשה . יתולנה רובצהו
 תחא --- תיחתפתההו םייחה תרוקחל הוגולויצוסח יקוחב שמתשהל
 וניבש. םילרבההש ,ירבעה ?סעה, לש --- ריתעב וא רבעּב םא איה
 םימעה . ןיבש  םילרבהה \ ןמ  םיבורמו םילודנ  םימעה .רתי :ןיבו
 לובלב, .ירטאמב) :רחא םוקמב הז רכרב .יתעגנ רבכ .  םירחאה
 ךרוצ ינא  אצומ-  רורב רתיל ., (יחלשה,ב  ספדנש .ייורוקמו תועדה
 רחא לדַבה לע רוע ריעהל ,תיללכ תחא המרקה רוע הפ םידקהל
 ,םיעדמה לכ  .תורחאה םייחה תורות ןיבו הרבחה  תרות ןיבש
 תחיקחל + םיפנע .ינשל םידרפנ ., םייחה םימצעה .תריקחב םיקפועה
 ןכ ' הנה .םיילמרונזיתלבה.  םימצעה .תריקחלו :םיילמרונה םימצעה
 ,תיגולותפ חימוטנאו (םתס "הימוטנא, יא הימוטנא ונל שי
 תילמרונ = הינולוחיספ = ,תיגולותפ הינולויזיפו תילמרונ  הינולוזיפ
 ןיא .הינולויצוס : .הרבחה תרות ןב ןיאש המ . תינולותפ היגולוחיספו
 ,םירומאה. םיפנעה ינשל וז הלדבנ םרט רוע ;תחא :אלא יידע ונל
 ףוקמה ;רחוימ .ףנעל -- היחח תואיצמה תריקחב  ךכ:לכ םיצוחנה
 םואצמנה תא ףיקמה / ,דחוימ ףנעלו ,,םיילמרונה  םיאצמנה תא
 םולדבהה יוברב = אוה םג .ורוקמ הז הלרבה"רסוח ..םיילמרונ"יתלבה
 םוטקייבואה \ .םגש ךוְתמ : ..היגולויצופה לש םיטקייבואה  ןיבש
 תודוסיבו םנינב ןפואב :הומ הז הברה :םינוש םיילמרונה .םייתרבחה
 רצה תא עובקלו :סופהל  םידקוחה = ןיירע :ועינה אל .--- םתווה
 טופטה :ןיבו :ילמרונח סופטה ןיב לרבה :יִדכ רע .םהיניבש חושה
 םיילמרונהיתלבה םיסופטה .טועמש = ,ןכ םג רשפא , ילמרונ-יתלבה

 הרבחה .תרותש ,הול םרוג .עבקחלש:םויק םימיקה .םירובצה .ךותב
 לש :גוסו םיילמרונ .םייתרכח :םיאצמנ לש גוס .עוֶבקל הלכי אל
 תוכירצ חמכ דע ,לפנב ןיבחהל רשפא לבא .םיינולותפ  םיאצמנ

 --םויגולותפה  םיהובצה תריקחב .תואיגשה תולודגו תובורמ תויחל <

 םירובצה  תודטב סהל .םיררומש העשב -- הלאכ םנשי קר םא
 . םוילמרונה

 5א = ,יתולנה רובצה לאו "תולג,ה לא םיננובתמ .ונאשכו
 - יתרכח סופט ה שי הפש ףיכהל םיכירצ :ונא ,



 < העולם  % 1--שמ וילג :

 םירובצ .ונל ןיאש | ,הו רבר לבא = .םייגולותפה םירובצה | גוסב
 ףאש הז םנו ,דחוימ גוסב םתוא לולכל לכונ יכ ,םיבר םייגולותפ
 תוהמ תא הנשמ .וניא  ,הומ הז הברה םינוש םיילמרונה םירובצה
 לש לינרה ,סופטל ללכ המור . וניאש  ,רחאה .רובצה לש ומויק
 הזמ הז םה םג  םילדכנ םירחאה םייחה םיאצמנה | .םירובצה
 שיש .ריקפתה אולמב = ,(הימוטנאה) | םנינב תרזגב העורי  הדמב
 ןפואבו .(היגולויזיפה) םהלש םיימינפה םירביאוזו  םיבצעה תכרעמל
 םהיתורכהו - םהיתושגרה לש תוריהבהוזועה תגררמב ,ךלהמהו ררסה
 תואיצמה ןיב םילוכג .עובקל  ילבל רשפאהיא ז"כבו . (היגולוחיספה)
 -וא1 ,ינשה. רצמ  תיגולותפה  תואיצמהו . .רחא רצמ | תילמרונה
 הירבה .לש ."הנייגיה,ה תא עיבקל ,םייחה .יברד הא .רדסל רשפא
 ,.רבלב ילמרונה .םופטה לש תוחתפתהה תורמ יי'פע היגולוהפה
 ךירצש = ,ומצעל  םידחוימה :"םיללכ,. ול שי . יללכה:ןמ-אצוי ,ה
 --- ,"םוקוח,. + רמול .רשפא-- ,םיכרר הל שי היגולותפה ;םת ול ג ל
 זימה ייח .לש םיללכהו םיקוחה רופי לע---,ןבומכ ,המצעל םידחוימה
 -יתלבה םיאצמנה . תוחתפהה .לש םיכרהה : תאו ."םיללכ,ה תא .ולכ

 םכותבש .,וללח םינימב קר םגמא עובקלו .אוצמל רשפא םוילמרונ
 גופל םליהנהל לכוניכ רע :, הבהה םוינולותפ םיטרפ .םיאצומ .ונא

 רצה תא .םופפוהו םמויק ןפוא לע םיקחתמ | ונאש .ירחאל  דחוימ ,
 ההואיצמ | .:ילמרונה .סופטה .ןיבו םניב- לידבמה .,םהוניבש .הושה
 הניא םיאצמנ- לש ןימ הזָיא .ךותב תיח א  תיגולותפ הירב לש

 ותוא לש הינולותפה : יללכ הא .עובקל . תלוכיה .תא ונל .תנתונ
 בייחמ הז רבה. הבהדא ,ונתוא רטופ וניא הז רבר לבא . , ןימה
 ;המויק תוהטב איה. תיגולותפ. .וז הירבש .,רימת  .רוכזל  ונתוא
 םולנתמ- ,תינמנ איה .וילע רשא ,ןומה והואב םיטלושה םיקוחהש
 ותואב;םילגתמ םהש ,הז.הרוצב /) וז. הדמב אל. םינּפ לכ - ₪
 . ולכ .ןימה

 וקלחג - ,םימעה תריקח עוצקמב -,הלאשנש :,איה - הלאש
 =- :ללכ הלאשל .התוא םיבשוח ונניא . .ונחנאו הגוהתפב .םירקוחה
 תרותב םיקסועה ,םימכחה ,ןמ הברה .,אל וא םע םה- םידוהיה םא
 םיהוהיה םויקל .וננובתה אלש ךוהמ הלילשב הז לע ובישה . ,הרבחה

 םמויקל ללכו 5לָכ המוח .הלא לש.םמויק .ןיא ץוחכמו ,ץוחבמ אלא
 יתרבחה .ונמויק < תא םישיגרמה | ,ונמצעב ונחנא | , םיסעה לש
 תצקמב וליפא קפס- ליטהל םוליכי נא ןיא  ,םינפכמ ותוא "םיאור,ו
 םימעה לככ םע וננהש , םירמואו. םיבשוח .ונא .ירהו ימואלה .ונמויקב

 םעפה ונל .ררבוהש המ .ירחאל םלואו = . המדאה = ונפ לע רשא

 ררבוהש המ. .ירחאלו - ההבחה . תרותב .- הריקחה .יכרדל . עגונב
 הנוכנה הבושתהש ,הארנ .?תולג,ה תוהמ ריע םימריקה  םיקרפב .ונל
 :םימעה לכב אל לבא ,םע .םה םירוהיה םנמא :איה וז הלאש לע
 ימצע םויק ןהל שיש ,תויתרבח = תורוצי .םה .םימעהש הדמב
 הול הו םימוחה םיטרפ םישיא לש הללכה קר ניאו" יביטקייבוא
 הנוש : ,אמלעב הצקיפיסלק לש הללכה  .,דבלב .םיעורי .םיררצב
 לּורָג יוניש .תידוסיה ומויקדתוהמְב םימעה לכמ ירבעה םעה אוה
 .םירחאה םומעה ןיב םע .ותונמל דוע רשפא-יאש רע = ,ךב-לכ

 סופט ןיבו םימעה לש ילמרונה סופמה ןיב לירבהל .ונחנא םיכירצ

 ,םימעה תא וכותב ללוכה ,םירובצה לש ןימה ותוא .. ילמרונ ונואש

 ןומש וכ הדמב קר לבא ,יֶרבעה םעה תא םג םנמא ללוכ

 ו םישיאה תא םג וכותב ללוכ "םדא,ה
 ,ימואל םויק םנמא ול שי ,יתולג םע אוהש  ,ירבעה םעה

 ,ינולותפ םע אוה ירבעה םעה |. תיגולותפ | איה ותוימואל לבא
 =- . הרכה ךותמ דומלל ונל שי דאמ הברה ,הברהו \

 ל

 . אצוורטרבוחרו (ןיקשופיבוחר -

 .רקָסְנִּפ םע תונושארֶה יִתושיִנּפ
 ,א

 "הנש ,1881 תנש לש םירדוקה ויתסה>ימיב היה .רברה
 לע  ,יל .המודמכ ., תורחה :,קוספה הא הילע קוספל רשפאש ,וז
 ,םוקמה הז, :  תיאגיווה  אטיפריבינואה .לש אימוטנאה>תבשל ירעש
 תי . "םייחל .הואצוה הומה ןמ וב רשא

 הופוכתה תוערפה תפוקת .האבו השגרתה הבש  ,וז הנש .ןכא
 ---תרחא .הפוקהל הלסת םגהשמש , ןתכלהבו ןרדסכ  תוכורעהו
 | : תימואלה .ונתוררועתה תפוקתל

 םיטוהר ןואש םע דחיב ,םיסיסרל תוצפונמ תויכוכו לוצקצ םע רחיב
 ,הנחמב תישירח הלומה הרבע רבכ  ,םירובש תיב:ילכ ?פנו םיכלשומ
 יחתל - תחרועקמו- תרמ-מתמה - ,.םעה>שפג ךוהט  האצויה הלומה

 הכורעה = ,וז ןודבא<תמחלמ לש = התישאר ןורכז ךכופלו
 עה>יללצ םע  דחיב ,ונברקב הרריעמ ,הנש םישלש הז ונרגנכ
 לג, ונילע .הפטושו , ןיע*יביהרמ רוא-תונויזח ןומה םג ,  םירדוקה
 . ונחור תא םיצמאמו םיררועמה ,םיננער

 881 הנש לש ררוקו ןנועמ ויתס>םויב היה רבדה , ןכבו
 < שמח לש הרוכח ףולע כל . ריצ .רוהב וא יתרחבנ ינא

 .."םלועיסע, תדוגא
 רברו ,הקירמאל ה היצרגימאהמ .החונ ההיה אל יתעד םנמא

 ריעצה .ינוימד  םלואו = .ינוחלש רשא = ,ירחובל םג יולג .היה הו
 דובע תא ןוכל היהי רשפא יב ;ודיתע =< .הזחו .ינפל קחש
 .לארשיץראל

 ראל-ץוחל תאצל אטיסרבינואהמ תושר יתלבק ףופ>לכ:ףוס
 הלכק הזה לבגומה ןמול עפמ>תרועת םגו ,םימי שרוח ךשמל
 .דאמ יהילחנו הזע .הנוצ .ינתוחא םואתפ ךא

 צירמה רשא ,הבסה התיה המ ,ימצעל ראבל יל השק
 \ לכ רשא רועב | ., רקסניפ  רוטקודה לא  תאזה םעפב - תונפל
 ,רחא אפור לא" הלאכ םירקמב  הנופ יתייה

 .אוה רקסניפ. רוטקוחה יכ  ,יהעמש יתודלי ימיב/ רוע
 -יתדמלשב , ךכ?רחאו ,  אסידואב . םיחבושמה םיאפורה
 ויב .רסמתו ץורחה ןקסעה אוה יכ = ,ןכהםג יל עדונ ,הרוה
 : ותואר .םגו =. םידוהוה  בדקב: איצאקיפיסורהו .הלכשהה תרובעל
 .לאונמע  רוטקורה םע דחיב אב היהשכ ,םעפב םעפ ידמ
 - -תיב לש .לודגה תיכוכוהיעיציב .וכרענש = ,תופפאה לא .קיצייבולוס
 ומנ אוה רשא | ,הרוהה*ךומלת | די:לע זא -יונבה | ,םימותיה
 : .ויתקפמ לע

 .תיב = ,ארטאנא . תובב . רקסנופ. ררוגתה .םהה .םימיב
 םיקלטיאה>בוחר. ןרקב . דמעש = ,,תחא .הטויד .לעב  ,הפיו

 ,םידחא | םימי - ךשמב  .הצוחה יתיבמ .אצא  אלש ,יל .ץעי
 ּותוא.. .יתעדוה .זא  .םיטעומ .םימי יבבשמ .לע בכשא בוכש
 !. .ןינע .ילגרל ירשפאה םדקהב ץראל-ץוחל עוסנל ינא קוקו
 נ:שרוחל קר יל .הנהינ עסמ>הדועתש אלא רוע אלו  ;בושח

 לק .ןוחמתב רקסניפ ינלאש --- ?ירובצ ןינע ילגרל --
 :א אל אוה . ןינעה ביט תא הלק השוב ךוהמ ול יתראב
 | רואב  םואתפ  ראוה - תוריהיה .ויגפ רכס 0 2

 ואה | ןהיסיר לצב

0 



 לא..בורקו  רתויב .ךר השענו ,יתא ורבדב ,ולוק םג .הנתשנ דימו
 ןירוח:ןב ינא<יאו ץוחנ .רבדה | יכ  ,ימע  םיכפה | אוח בלה
 ןהנו  ,תוריחז םיבירצה .,םיהחא .םירבד -לע ינעימשה. ,המהמקהל
 : י םוטעומ םימי .רועב .עוסנל  תושר יל

 לכב ידי תא קבח ,תינוציחת תלרה רע יתוא הול יתאיציב -
 . החלצ יהחלשמ אהת יכ = ,תומח :תוכרב .ךותמ "ינממ  רטפנו ףקות

 לעומשל יתללפ אל ימימ . האתשמו םעפנ .ילוכ .וינפמ .יתאצו =
 דעוה ישארמ  רחא "יפמ =, ותומכ .קודא  ללובתמ .יפמ .הלאב \םורבה
 יתערי'עודי ןה = - םהה :םימיב היה רשא " , "הלכשה>יציפמ, .תרבח לש
 :'זרוכה .ינבש ,האנש אלמה , הלילשה>םתי היה בר" המ/ ,הליחה
 םהא "םיכלוהה , םימולפירח-ילעב ,?םיטנגילטניאהו = ה הרישעה  היזא
 , תימצע העיספ לכ לאו העונת לכ לא זא וסחיתה ,עורז>יבולש רחי

 + תורהיה . כרקב השנרתהש

 חנמ | ו יו - ₪ גו ג |

 , מ"ה תג ווספמ יא תאו ה 1

 ירי:לע- בלה 'קמועב \ ררועתה \ החמשו ןואג לש :שגר :ןימ ="
 . ןמותמש | תומחה ולא תוכרב ירילע .הקומעהו העונצה וז תופתתשה

 "| 1 ;םירפדו  רמוא ןיאב ןוצרו המכסה  תוחוא .ופקשנ <
 יתמשו ךררל  יתאצי , רבומקואל ישימחב \ , םימי .ינש" רובעב .

 לכל היסנכ-זכרמ "וא :התשענש "וז ריע | "ידורבל  הליחת .ינפ תא
 0 הפרחה סוקממ םשפנ לע םיסנה : ,םיררונה |

 .ב

 ה, .הָחנאְל  התיהו הכפהנו בלה ןמ | ל ה
 0 . ףוחתה רע -ררויו

 ל הלואגלו

 נ--טמ ןוי 5 <- ם5ועה 3%

 .הס מכהו .העוגצה -תופתתשהה החואו , ,םינש יהש ורבע =

 ךפתשהו \ ץרפו והפילק הא עקב  םואתפו , ויקמעמב " הפרשה>רה
 האלמה = ,םיתמה תעקב ינפ לע "| אבבה*קמע "ינפ:לע 'שא-תבלב
 =יסנמאוטבא , העונצהו :הנטקה * תרבחמה העיפוה . תושבי תומצע

 לוקכ הירבד לוק רשא ,  תומילא:הב , הלודגה הרוציה וז , "איצפ
 הבהא = םיאלמו  שא-תובהל  םיבצוחה ,םינוטרקה  ונאיבנ  ירבד
 .םיקחרהמלו .םיקוחרל"םוצע ובו 'םיבורקל

 :,תוקוחר .םיתעל קר א תורפסה"הדשב הלגתמ  היהש * ,רקסניפ
 ?רצוקו = הרוצהפיפיב  תיתונמוא  הומלש יריל .וז רהרבחמב עיגה
 יקבה  רפופה  םג הילא עיני םעפ לכב  'אלש * ,אילפמה  ןינגסה
 יאמבמ .חא דימה 'ול אצומ .םוצעהו' ריבכה שגרהש יפל ' , לוגרהו
 םיריבכ םירברב | תאצויו  תצרופ = בלב = הרוצעה "שאהו ",זעה
 י . םיבהלנו

 ךפה , ':רמול רשפא האזה  הבגשנהו הנטקה .תרבחמה לע
 יפלכ 'חיטרל " רשפאש . המ לכ " ."הב " אלוכד ,  הב .ךפהו. הב

 יפלכ = , םירחא * ינפב = הנוגמה \ .ונתוספרתה לש 'הפרחהו רועיכז
 תושרל  סהב םיסנכנ " ונאש = ,ינקעצה  ףויזהו .היוזבה הענכהה
 הלודגה תוציחנה לע עימשהל .רשפאש המ לכ ,  חר[ה  תויטוירטפה
 תא " האלה." קורזלו רבשל ,רנינפ .לעמ  רקשה>הוסמ" תא" ריפהל
 ונמצע הא ריכהל = ,ונב * היולה הניאשו .היולתה ,  תודבעה ילבכ
 םישלש = יבג<לע. ואולמב רמאנ הז לב---ןנידיב וני ח  תא' ןנוכלו
 וליפא ונממ עורגל יאו .וילע ףיסוהל יאו ,הלאה םידומעה הששו
 , לוכיבכ = ,ונוכו "רבכש >ירחא * ,וישכע = םגו = ,לוי = לש :הצוקב
 ל הז האירק לש  לודגה הכרע  תחפנ "אל ,תימואל  תוררועההל
 הננשל ונייה = םיבייח ךכיפלו ; ונתרטמל תנווכמ .הלש .הלמו :הלמ
 .וגירעשבו - ונתיב . תוווזמ לע. הבהפלו "ונינב>ינבלו ונינבל

 תימצע :הלילש . .לש < בקרה>תצב . לכ תא  יתרבעש .ירחא
 יכינח = ,םידוהיה .ירועצ  ברקב וא םיררוש ויהש ,ימצע .לוטבו
 תא ונילע  קירצהל 'םג "ושוב :אל .רשא \ ,תטיסרבינואהו  היזנמיגה
 ברעמב וניחא ילודג תא יתחלשמ ילגרל :יתרכהש "יחחא | תוערפה
 ,הריפחמה .םתודכעו םהונרהפ לכ םע ,ליהבמה םנובקר לכ 'םע
 "איצפיפנמא הו . תינוציחה  םהוריח םע \ רחיב םהב . ועקש רשא

 / הפיע = שפנל = םייח-ןיעמכ תאזה הרבחמה יל התיה --- ,םהלש
 לעב 'איצוה  יבלמ יכ ,יל המדנ . הירבר לכ תא אמצכ :יתיהשו
 לכל הנועה | ,וז איה.  לוק>>הבו הלאה  םילמה = תא = הרבחמה
 האירקה | יכ = ,יתייה "חוטב ",ייתמשנ = יקמעב  שגרתמו- שחרתמה
 לארשי = תוצופת " לכב וניחא שפנ = תא = רירחה  תאזה :המוצעה
 םתומצע = תיחת לש :הלורגה הרובעה לא .תשגל םלוכ תא" ררועתו
 רורב "הז לכ ןה =--.זא .יתבשח --- ! םלוע לש" ונובר= . תימואלה
 לע 'רערעל םוקי רשא ",שיאה הז \ימ <: ךכ:לכ  טושפו :ךכ:לכ
 רעצו "םירוסיש = וז = תמא לע " ,םדב תובוהכה ,רלא = תוחכוה

 ?-הוללוח
 הב .רשא ,ץייווש תנידמ 'תא יתבוע 16 תנש לש ץיקב

 "א הממושה :אפירואל יתרזחו ,םינש שמחב יהבשי

 רכחמ לא  יתרהמ | יתריזחל >* ישילשה "וא ינשה = םויב
 ,דאמ  םעפנו הבר  תוחידיב = ינלבק" אוה = ."איצפיסנמאוטבא,ה
 םינש שמח | ינפל ולצא סנכנ רשא ,טנדומסה והוא יב וריכהב
 :דאמ ול םענ ,הארנה יפכ" ,הוה רברה ; ץראל>ץוחל והאיצי .םרוק

 ךוהמ .ץמאתה = ,ותריצי לש .החבשב  רבדל  יתוייחהשכ
 ושאר .תא ענענ קרו | רחא :ןינעל החישה תא בפהל הבר תונתונע
 3 ימ ליבשב ?הו לכ למל :רימת וכררכ ,יאשח לוקב רמאו בצעב
 אוהו "! םמצע לרוגל 7 לודג המ ! ןיחמה> םוטכט בר המ
 . . שואיב ודי תא עינה



 נ--שמ ןוילנ

 שיגרהו -ומע. יבואכמ - תא לבס. ובל לכבש , רקסניפ יכ- ,ןאב .רועהל
 ידוהיה םעה .ינומהל הריתי הבח שחה אל  ,והריהי רעצ הא רתויב
 ותעד החנ אל דוחיב .הליחב לש שגה ןימב םהילא  סחיהמ היהו
 ,.ולאב .אצויכו :.ףוגה>תועונהמ = , ןוגר'והמ =. תינוציחה  תונלשרהמ
 ,ויניעב םתוא האורו ולא הינויזחב "לקתנ היהשב ,רמרמהה תחא>אלו
 ןתולגתה אלא וניאש ,םעה .ינומה לא .םחיב הליחב לש הז .שגר
 תחצנ .האריו ,בלב .הסומכה , תומינפ תודבע : לש תיביטקניטסניאה
 ,אוהה רודה "יליכשמ, לכ,םיניוצמ :ויה ובש , הז. שגר .,"םהינפ,מ
 רוחיבו ,תימואלה  ונהיחה ינקפעמ םיבר לצא  ךכ:רחא יהיאר
 תנשב הניווב והוא יתוארב , ןיקסנלומס ץרפב ויתילגשכ ,יתרעטצה
 תשורי.לבס האובהקב אשנ "רקסניפ םג יב ,קפס לכ ןיא 1
 הודומע תא .שיערה .רשא , רעהו ריבכה וחור .םגו : ,"תוליכשמ ה
 הנממ ררחהשהל לוכי אל .(* ,הלדלודמה "הלכשה,ה  התוא לש -

 . ,.לילב

 ג

 ,ינרוכז . תידוהי הביבסב רקסניפ לע ורבע .תורליה-ימי .םלואו
 - רד יל רפס , תושמשה ןיבש העשב ולצא יתבשישכ ,תחא םעפ
 . ותודלי ימימ דחא ערואמ בגא

 םע תומוקמה רחא לא עפנ ,םינש עשת ןבב רענ ותויהב
 : .ונקו<ויבא

 תעיקש םרוק עיגרל ורמא הליחתמ .ץיקה ימיב היה רברה
 ,תידוהי = הינככא האצמנ וב רשא  ,םירפכה רחא דע המחה
 רשאכו ., תודבכב וגהנהה םיפיעה .םיסוסה םלואו .םש בכעההלו
 ךלהמכ ראשנ רוע רפכה דע יכ ,ןולגעה עידוה , בורעל סויה הנפ
 הנפה ןולגעה . םיסוסה רעב רוצעל ונקזגויבא הוצ א  .רתויו העש
 ןקוה באה .לחנ תפש לע ,ךררה דרומב בכעתנו הרצה והלנע תא
 תוברעה תחאל שרפ , לחנה ימב וידי תא לטנ , הלגעה .לעמ דרי
 ללפתהל רמעו | ,םימה ןמ םוקמ?קוחירב | תורמועה = , תודדובה
 .החנמ תלפת הנוכב

 תא םינורחאה השא>ירהוב הריאהו שמשה הדרי העש ההוא
 ,תונליאה יפנעו * , םרל העבצ תא הכפהו תטטורה לחנה תקלח
 < .הבהלפיזוחאכ וארנ , היאשחה ותלפתב ןקוה רדובחה םלצב רשא

 ,ברע ימורמד םע ,תונליא לצב ללפתמה ,  ונקז:ויבא .תנומה
 םשור רקסניפ רענה .בלב .הריאשה ,הרשב םיאכו םישגרתמה
 .וייח :ימי לכ ונורכזמ קחמנ אל רשא  ,ריבכ

 הכרעב אוה ריכמש ,םעה ברקב םייחה:שוח  קומע המכ
 הסומב הנפב תננקמה , וז תובא>השרומ ! תובא>תשרומ לש לודגה
 ריואל תאצויו םואתפ תצרופ איהש שי ,  ידוהיה שפנבש .המותסו
 , ץוחה ןמ הב וקבדש , תלופפהו הרולחה .תא האלה הוז ,םלועה
 שפנב  רעובה  ,"רימה רג, לש ושאב ,שרוק:שאב בוש תהצנו
 . םינפבמ םעה

 סומינהו הפיה. .םעטה לעב < , םונטסאה = הו , רקסניפ
 םהב .בייח. היהו .תודידבו הולש | יוחב .וימי לכ .ליגר .היהש ,קרה
 אל ,העונתה שארב . רמעש | ןויכ  ,רתויב תפפורה .ותואירב .םושמ
 , תישילשה  הטוידה לע תולעלו פטל וימימ .ברס
 תופסאב ףהתשהל ירכ . , םימעפל םימיענ>יתלבו םיעודי;יתקב .םישנא
 םהה . .םימיב . .יכ = .םינושארה ."ןויצ יבבוח, תצובק .לש .תויאשחה
 לא םיאב ונייהו "םירומריפסנוק,,. גהנמ  גוהנל  ןיידע- םיחרכומ .ונייה
 ךיא .:הכלממל  "תונכוסמה, = ,תולאשב = ןורל * יאשחב . וניתופסא +

 .% םלועה <

 ( = - = =תומההטטההקולחטהוקחוהההההוקהה'החטטהההוק החו''ט'הטטהממההטה טסט ה קאטמקהקהאטלה

 רקסניפב םג תובורק םימעפל התלגתנ וז האלפנ תומימתו ,  השורק
 ףכרד לע תכלל ןואו  תכ ול .הנהנו דימה ול הדמעש איהו

 ,םיברה יפב געלל וא היה רשא ,בגשנה ונויער .תארקל :החטבב +

 :) קרל = רועה -ןמ * .לובה>תלפמב ...תחא הנחת

 \ יתבל אובל

 תופפאב קר .םנמאו | . תונושארה הובשומה יצולחל .רזע .איצמהל
 יתרכה ,ןהב םיקסעתמל יופצ. היה הנכס ששחש ,ןהה א תויאשחה
 ..רקסניפ לש וחור . לריג לכ :תא

 גלודג .ישארל . הרטע :תושמשמה ,  תואנ .רתויה תורמה תחא
 םיניווצמ םהש ,הדחוימה תוכימתה תדמ איה ,,שפנה:יקומעו חורה
 ול רשפא-יא ,וז .תומימה ןיא םא .הרוהטו .השוחק תומימת ,הב
 .םשל .המחלמ םושל הל רשפא>יא  ,םדאה שפנב םזילאיריא םושל
 םע דחא  קדגופל יתנמרזנ .םיטעומ | םימי ינפל .םלועב םימש
 ינאילפהו = , הקיזיפממה עוצקמב : ונלש = םילודגה .םירקוחה .דחא
 רלי = תומימת ,הברה .ותומימהב רתויב .יבל תא חקלו. הז םדא

 כ תא .םיאצוכ ונא  תישעמה ותדובעב .אל ןכ:יפ>לע-ףאו
 - .תליבשבש , רקסניפ לש ותובז . רקיע  .רקסניפ .לש ויריילעופו ותלודנ
 ווררועה :הל הרות ותאירק איה דע .וניניב ומש  דומעי
 -. םינורחאה ונימי;:ירבדב השדח הפוקה הליחתמ הב. רשא ,  תימואל
 יל המרגש : ומכ .;רבלב םירבד:בובג קר .הנוא .ונתיחה .םאו = ="
 .רבחמ שיגרהש ומב ,ונחנא .םישיגרמ םימהבו תמאב .םא ,םימעפל

 תורבע קר--תימואל היחה.ןיאב יכ , לודגה האירקה
 < תורחל , ל ונחנא םיבייח = הנה ,חצנ:תמילכו תחצנ
 :םא, .?תיחצנה ותריצי לש. םינויחאה םירברה - תא. ונבל ב
 ינב רכול יוא. , נ'רחא . םיאבה תורורל . יוא ?  יתמיא ---  וישבע
 :היהי  .םיהלאו ,םכמצעל ורע .העשה תא 0 םא =, ונרוד
 ה ."םכרועב

 ..ב'ערת'ה , תב "י ,.הביגי'ג

 . ןורטיצ .ל .ש
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 . היציאה לש הַמּוגְרַ
 (,תונורכז)

 .הרועב םיריכנה דחא  תיבב הרומ .יתייה .ג"מרת .תנש ףרותב
 חרמ :..,.היפור ,לובג ..לע רשא | ,ןי קט ם.ו ר פ .הנטקה- היסורפה

 אצו הב . רשא
 שי. .תלאשב הברה ."ריגמה, קסע .רבכ איהה תעב .."דיגמה,

 | '.ללב םוקמ וב ושפה אלש טעמכ .םירחא םינינעו ,י"א
 ושארה ירבעה רפוסה היה  ,"ריגמה,, ךרוע ,ןודרוג .דוד .'ר

 העשב רוע .ןויצ:תבחלו .היחתה ןויערל ףוטהל .ליחתה רשא
 מל םישש ה תונש עצמאב רוע ..םתודוא .לע שיא םלח
 !  ןנלצא = תמסרופמה = ,המחלמה .התוא .ימי .םצעב \, הרבעש
 |. .תופיה = ..תווקתה ובלבלשכ , ךשחה = םע רואה " המחלמ
 תונוילגמ  דחאב = נ'רר  םסרפ | , תויחרזא .תויבזו .תוציחמ .תפירה
 ב ןטס וב רשא ,"ןועשות .תחנו  הבושב, םשב רמאמ "דיגטה,
 יאהב .הכורכה | | תימואלה?תירכעה העדה = ירקיע תא .םיללוכ
 < .התואב ..בהבנש המ ..לכ יבגל .םלובגל .םינב תביש .לש
 םרוצה | םנאנופיד הוה רמאמה היה ,  תילארשיה תונוהעב
 םבל אל :  ויתומולחלו ול . וקחש היסורב םיארוקה .,,ןוואה
 0 ב תרובגה ןמי--םהה םימיב

 - הלו



 םגו .ץיריירגמ | והילא :'ר = ,רשילאק  שריה = יבצ 'ר ויה
 ושענו הלק העונת וזיא זא הררועתה ףא =, ירויפיטנומ השמ ה

 תא" השטשטו הלש תא התשע תעה לבא .םיטועפ םישעמ
 ג"ךר םג קתתשנ .עקתשנ רבדהו ,דחי םג םישעמהו העונתה |

 לע .םירוהיה:הלאש ההלע  תרחא וא וז ץראב רשא שי
 ותצשב הז  רובצה לא ואצי  לארשי>תיבל םירברמה*ישארו

 לוקכ , תוריחיב .ארוק ג'דר .לש ולוק םג עמשנ א- ,והעצהב
 אלו החונמה הפ אל, :ולש "דיגמה, ידומע לעמ  ,המוהי הריש
 םיננאשה | ןואשב | אבחנ = :וילמ " ל לבא "!העגרמה תאו

 תונש ,םינ ומשה תונש דע ךשמנו ךל ?וה רבדה :היה ךבה :םיחטובהו

 תא ג'דרה םירה ךליאו ןאכמ . םילאידיא  ןברוחו הוקתיללג
 דחא" דָחֶא וילא םיטקלהמ וליחתה תוצראה ל ,המר
 ?ריגמה, ,השענ 'זאמ |; וירבה .לוקל ועמשנ רשא ",םיער

 ריעה תוצוחב , היסורמ  הלהבה>תסונמ .הליחתה  ..תובא*תמדא
 ליקלו >, ךרדייעותו * םינויבאו = םיינע * םיטילפ  יפלא ופטש י

 וז םימחר:הרה תעש | תא ג'דר ןוכו = .קרוייוינב * רשאו .ןוד ול
 לא .י"אי .ןינעב = תופע:תולגמו הואצרה ךרעו םימיכ תוליל  השעו =

 השמ 'ר לאו .שריה * ןוהאבה לאו  רלישטור | תיבל :םינו
 וככס אלו .םש "םה .רשאב םילודגה רתי לאו

 יאוירפה לובה ברה = : םרבד>ישוע  םתוב>ינמאנ י'ע ,  הלילש
 םלופ םע יול" ר"דה = , ינאיצינווו = ,רגנאלרע- לאכימ | ,ןהכז
 רזתו -כתכ | ,תקסופ הניאש | םיבתכמ:תפילחב .ג"רר

 ןוצרו .סויפ ירבדו .הזל החכות  ירבד = ,הושקו הוכר רבד ,ב
 י"עו ,דמעמ ותואבו העש התואב ןינעה תשירד יפל לכה ,הו'

 .םקיר .ובש אלו ,ךירצש ימל םיחבהה ורפמנ הלאה םיניבה>
 ינאיציניוו :הלועפ | ינמיס  וארנו הסיפת תצק השגרוה םש

 בידנה, עמש  םג הנושאר עמשנ. םייחה כ ןויערהל

 ו עול
 :וטבא) תרגחסה 'תא ג"ררמ יתלבק םהה .םימיה רחאב
 התוא .םגרתל . ,העצהב | הילא .ףרוצמ בהכמו "הי צפש
 ,םיקרפ םיקרפ םוגרתה תא איצמהלו  "ריגמה ליבשב תי

 ותומכ היח ₪ רשא 7% לוק = תעמשו תאוה "הלמה .
 ןיירע 'דמוע = ונניא  רבחמה  םנמא = . ןווח  םוהפ .םוימל .לארו

 םי לכב לבא ,ול .הרווחתנ אל "ראה תלאשו ,ונמוו
 יתחלש .רחמלו הכאלמה לא .*תשגנ ."ונילא .אביש .ול הכחמ
 וא .יתעגי הברה 'יכ ,ינא לכו = ."ריגמה,, לא .ןושארה קרפה

 , "היצפיסנמאוטבא, 'תלמל קיודמו  ןוכנ > יומב = תירבעב
 ל :הל יתארק ףוסבל

 הילא .םיסינכמו ןושלה>תרהמ לע .םיריפקמ םניא  ונלש
 םינשמ ויה אל" יאדו  ,ךרוצל  אלש  םגו  ךרוצל תוידכנ |

 . לסחו---"היצפיסנמאומבא , .טושפ םיבתוכ ויהו .יועולה םש
 ,הלמ לכ .ינפמ רוחא םיעתרנ ויה \ , הנש םישלש .ינפל
 הבורקה = וזמ ץוח ,יראה  ינפמכ , ך'נהב שרשו" רוסי

 "עתפיער, 6% ולד :ומכ ,ירבע  אטבמל וא הלמל הלוצל
 :ולאכ תואצמה
 השקתנ 44 רמונ ב'מרה תנש "ץילמה ב ב .יכ ,ריעהל .ךירצ

 וחו "היצפיסנמאוטבא, : תלמ  םוגרהב "פפו 4
 | | ק"הלל םגרתל השק ו

 , 25 גדר ילא
 7ול - < הפי דע 'לארשימ .םרא  ןווא - רוע  העמש "אל םימעב  םירוהיה

 , רשאו ןיראפב רשא | םימורמ>ינכוש ימחר ןומה וררועתנ ם וש

 ,,הריבסמ .הליחתהו ןושארה המעט הא ההנש ח"וכח ,*'אל

 רעבמ | תרבחמה .
 " ידוהי תאמ ארוק לוק, : םירבדה .הא רעשה יבג לע  בותכ .יתוארב

 < יתרוח ךרדב
 < אלו ,הפוס רעו קלחהמ לורבה>תבכרמב ההוא *תארק ,יתיבל

 ' :ולעבָשב * ,ונימיב " התע

 ילארשי <

 אבלו ירחמל :ג"דרה תאמ הנמזה  יתלכקו * םימי עובש רבע
 ותוא יתאצמ ג"רר = לא .יתאבשכ \>,ילא ול רבד יכ ,  קילל וילא
 יקסבלאכימ = קחצי 'ר "דיגמה, לש = יללכה  ןכוסה = ::רעצב .יורש
 גרבניטש = עשוהי \ לארשי:ירפסל  רקבמה יכ  ,ותוא :עידוה  הנליווב
 ?תוריח, רמאמה .ןמ ןושארה קרפה וב ספרנש ,רמונה תא םירחה
 אלו רפסה ףוג תא םגרתמה הנשי אל םא יכ  ;םיא םגו "תימצע
 םתוא :לכל ןתי אל 'זא ,םישק  התויה םייוטבה = תא וכותמ  ריסי
 לובג תא רובעל ,םהב /טפדנ  רמאמה ותוא אהיש  ,םירמונה
 . היסור

 רמא --- ישפנ תמנע = תא = ךמצעל . ריצל .לוכי = ךניא --
 בצמ לע: הלאכ \ תוהמ :תויתמאו  םיצצופמ' םיהובד

 רקסניפ לש וו והרבחמ התשעש  ,היצסנפה -איה הלודג המכ :תעדי
 .מייצ . .גללאה,, לעב : , ןוופיליפ ! הינמרגב  דוחיבו ברעמה=תוצראב
 יב ,יל םיבתוכ  ןיראפמ <ותעדמ אציש .טעמכ ,"סמומנערוי םעד

 "העתפה, "היצפיסנמאוטבא ה התיה םש :םידוהיה ילוהג ברקב םג

 ףצוחמל ןונגפה תא םיאצומ : "סנאילא ה יגוחב .ללכ .קמיענ>יתלב
 , "לקינורכ זהה, תכרעממ ר ש ₪ יתוא עירומ ןודנולמ ,ידמ רתוי
 * ?תורתנצ, תותלר | לע .רקסניפ * קפר+\ ןודנולכ םג זיראפב םג יכ

 ..וינפל וחתפנ אלו "בהזה ?תוצראב  רקסניפ לש ויהועסמש , לבח
 ול .תויהל 'לוכי יתייהש רשפא ; םהעשב יל ועהונ אל .הפוריא
 5 < !דעומה רבע = התע ..ךרה .הרומל

 ץוחנ, .:םיסו  .ושפנ .רמב גרר. ילא רבה = ףאזכו . תאזב
 םיארוקה...ןיב רקסניפ לש | ויתונויער  ןצופוש פ"בע = ראט .רבדה
 יארוב ואצמו .היפורב .  הינמרגל םיקקונ םגיאש. ,םיטושפה  םורוהיה
 ןנחתאו .גרכנימשל . בותבא .ידצמ .יכנא  ..ירפ .ושעיו .תובושק םינזא
 עור . תא .ערקי .יב . ,ול

 :תוליח, אטבמה ,תא : גרבנימש .אריש רשפא .. ךמאמה | םש תא
 י"ע הנהמב ןהנה רבר אלא תוריח | ןיא .יכ  ,בשוחו "תימצע
 | ד ל

 ברעב .םויה ותואב =: ןמק .טרפב ...אחרוא ,בגא .ינא רכז =
 ןמרבליז . רזעילא לש .ונב . ,ןמרבליז. רלופואיל .ג'ךר . תא . רקבל אב
 ןינעל .ןינעמ = ..קולב - לילגה . .ר"יבל  ךבח , אוחו ,"ריגמה, . ..רסימ
 הליטהש .ךעסהו רקסניפ לש .והרכחמ תודוא לע .םיקבדה ולגלגתנ
 : : . .;ריעצה .ןמרבליז .רפס זא , הינמרגב

 יל 'הפפשנ םש .. גרבסגינקב | יתייה .םירחא םימי ינפל --
 . םירפסה>רחסמ יתבמ רחא לש הוארה-ןולח

 ,רל הננקאו , הנכת תא תעדל יתניינעהה "יפור

 +יכבמ קפאתהל "תלכו
 תומוקמבו ,'לאר שי < תעו ש ח, םשב יהמאמל י ומ זאמ

 יתיטנ . ,ידמ = רתו = םיפירחל | יל .וארנש
 הרוזנצה ךרד ורבע םינושארה " םירמונה - תשלש " . םילק = םייונשב
 םיעטק רמאמה | ךוהמ וקחמנ ישימחהו .יעיברה םירמונב , םולשב

 תאמ בהכמ לבקתנ יששה רמוה לא ונעגהש / ןויכו " םילודנ
 ג"רר קיפי אל םא יכ  ,גרפניטש םשב עירומה = ,יקסבלאכימ

 "ןורבשב , עבוק .אוה ירוגמה, שפנ תא רמאמה תספדה רימו ףכיה :

 תועובש רובעכ יכ ספא .רמאמה .תספרה תא ג"דר קיספה "חור
 לש  ויתוקסמ תא הרצקב םכסל ינפל עיצהו ג"דר .רוח םידחא
 תעושת,, רמאמה לש ופוס רותב ןסיפרהלו 0 לעב

 , תשא :לכ תא .השע .ךרצמ . ההאו . ,,הרזגה
 ,..תונשל ךירצ . לכ .םרוק ..תצק םייוטבה; תורירמ . תא ..קיתמהל .ךריב

 .יתמגרתו .רפסה | ףוגמ

 ן
| 



 נ-רשמ .ןוילג

 ,"המות = רע :"דיגמה,ב/ אבל תאו יתקתעה לכות אל ל"ומהב םגו
 :נמאוטבאה, לש היתואקתפרה | ןיידע ולכ אל הזב לבא

 . ירבעה המוגרתב "היצפיס
 לש תופפאה החאב :הנליוול 'תאב ד'מרה הנש ףרוחב

 תא איצוהלו הדנביל לש ותעצהכ תושעל טלחוה םש צ"וח
 ינפמ .. תדחוימ . הרבוחב  "לארשי>תעושת | ילש  םוגרתה>רמאמ
 תא הפי םלוה "לארשי:תעושת/ םשה "ןיא יכ .,רמאש ימ .היהש
 ? ימוגרתל ארקאש םשה המ : הלאשב ג"ליל יתינפ , תרבוחה ןכות
 : גילי יתוא הנע הז לע

 רדע,, ירוש : תא <: אצמת 'ג  תרבוח = א"י = הנש "רחשה,ב,

 : רגסומה .רמאמב .יתבתכ .םש = . רקסניפל ויתשדקה רשא  ,"ינדא
 + "ןאיצאפיסנאמעאטי א, .הרבוחה לעב  ר---פ---,ל ר"דה דובכל,
 , ילש .אתוקניד  אסרג ינחיכשהו "החכש לש רש הרופ אב וא
 קוידב ןמסמ :אהיש , ירבע אטבמ אוצמל ןפוא םושב יתלכי אלו
 תוכנו הלגלגתנ הו עגרב לבא .."ןאיצאפיסנאמעאטיוא, גשומה תא
 התא :הצוה םָא = , ישפנ השקבש :הא .יתאצמו .ךתומכש יאבו י"ע
 < ןיא- ,"ןאיצאפיסנאמעאטיוא, גשומה | הא * קוידב : תירבַעְב \ רוסמל
 ינא ןיא םא, :םשכ: ךהרבחמל אורקל םא יתלב ךל בוט
 9%. ,יל
 ינא .םג .םגהתא ..זא- .דחוימ רפפב יריש רתי" ךוהב "ינרא 0
 ."ןאכב ךינפל תועצומה םילמטב תרבחמה םש תא רדנ:ילב

 לכ, לש ןושארה קלחב = ,וירבד תא ג'לי = םיק םנמאו
 רגסומה רמאמבו ,"ינדא רדע , רישה 119 רךצב םפדנ "ג'לי יריש
 ,יל ונא .ןיא םא, תרבחמה לעב רובכל : בותכ הנבל-יאצח ינשב
 "!?ול ימ

 רובעכ :..הנְליווב  הרוזנצה | רעו = לא  סרטנוקה הא .יתרסמ
 .ירמגל סרטנוקה תא = גרבנימש םירחה יכ ,יל עדונ םידחא םימי
 לכב רכונ אל . ןה ?'המ .לעו המ. ליבשב : תונעטב וילא יתאב
 יכ ,רמאל- והצירמי אופא - ימו  ,ללכ הי שו ר םש םרטנוקה
 וא סרפב ,הינמורב + וכו %וז .ץהא יפלכ  אקוד םירבדה םינווכמ
 אלה :ותוא .יתלאש .בושו ? םודוהיה - הא. םיפדור  ןיא הקוראמב
 ---,יפורה . "טיווסזר,ב התע תספדנו תכלוה המצע .תרבחמה התוא
 ?יתדספה הירבע בהוכ ינאש ליבשב יכו

 . םולכ .וליעוה .אל .יתונעט לכ לבא
 : הרצקו תחא הבושת הנע יתולאש לכ | לעו = ,רויפיפאה לש
 , םיער = וילע  .יתיברה =. לסחו --- לוכי  יניא = ,,70₪ .סאפונממו*

 , וידירי יבוטמ--החא :הוחש ,הרנביל תאמ הצלמה<בתכמ ול יתאבה |
 / ,,116ה588!" : תחאב אוה .םלוא

 .גרוברטפל תרבחמה תא 'צ"וח וחלש זא
 םיגהונ  "ןיא -- ורמא = ךכ ---  סופדיינינעל | ישארה | ןומלשה
 םירפסל :הוזנצה = ןי לוגרמ | היה איהה תעב * . כ"ב .רימחהל
 לש ונתוח = ,ןיקמימ .המלשל | בורק אוהו ,  ןילופרממב םירבעה
 לע .ץילמו. יכ .,השקבב  ןיקסנלומסל .בתכמ יתבתכ ,  ןיקסנלומס
 ריתי :יכו גרבנימשכ הל חנאתי אלש , ןילוגרמ ינפל יתרבחמ
 תרבחמה הספרה הא אצמ  ןיקסנלומס  .ונל .לחקב אבל הל
 לש התובישח = לכ .יִכ = היה: .וקומינו ומעמו = , ללכב : תרתוימל =

 תינמרגה . .ןושלב | הבהכנש המ קר | איה * "היצפיסנמאוטבאה,
 תירבע .יארוק לבא ,ולאכ םירבד םהימימ ועמש אלש ,  םירוהיל <

 רועו , הלאכו הלאב תונויער יכ עי .,שודח ,םוש הב ואצמי אל
 :ףאו ., ולש = "רחשה ב ןכל 'םדוק ומסרפתנ רבכ ,.םהמ םיפירח רוי
 :וגרמל .בתכו יתשקב תא תושעלמ .ןיקסנלומס ענמנ אל .ןב:ופ-לע
 לבא ,  גרבנומשכ . יההבחמ .לע .הילכ .רזג אל ןילוגרמ םנמאו .. ןיל

 - הבותמ קחמ =

 ותדמב גרבניטש זחא

 םוקמב :,םש

 ו יב לע

 3 םלועה <

 "יריש :תא 'איצוהל ינכזיו .ידעב רמוגה .ש"היאו "! לייל

 תומוקמ המכבש אלא רוע אל ,ה

 :תפסוח י'ע םירבדה תנוכ תא :תיחשהו  בותכה 'תא  סרס  תומוקמ
 םוילבניליל םיפרה .תרכחמה האצב יכ , םרגש והזו ,ולשמ ךפנ
 יול, םשב הנטק הרעה 1884 הנשל 1% רמונב "דיגמה,ב
 "| ללכבש ףא, וכ ., רקסניפ .ר"רה .םשב -עידומ .אוה .הבש ,  "אתלימ
 .םיארוקל םג םיקתענ ויתונויער תא תוארל חור:תריק ול התיה
 "ול םחי .םגרתמה יכ , ריעהל ןוכנל  אצומ אוה ו"כב , תירבע

 :"םרמא אלש | םירבר :וזיא
 לש םירבה .רקסניפל. .יתָסִחי ינ א אל |. וז התיה תועט

 וריב , זא יתבהכ יכנא . ןילוגרמ יגרוברטפה רוזנצה אלא , םרמא
 בד תא .גנה םהינש לבא < ,,"ץילמהְל . םג ."דיגטה,ל | םג ."רבד
 9 ינפמ  ינשהו  גרבניטש תא אריש ינפמ ןושארה ,'הזינגב
 .ןילוגרמ תא

 םוגרתב "היצפיסנמאוטבאה  םנמא האצי :תודחא םינש ינפל
 ה הז .לבא ,.(היבוט* רב) לקנירפ .פ ר"דה תאמ  שדח ירבע
 להקה ןימאהש העשב | , תונויצה העונהה תורבגהה רחאל רבכ
 םילמהו ךייאו לצרה ימימש תינויצה - תורפסהב וקפס הא אלמל
 לע ,םיצפוקה כה אל ךכיפלו = ,תונשיה תא וחיכשה תושדחה
 , ללב .בל  .וילא .םשוה :אלו שרחה םוגרתה

 גוגרהב "היצפיסנמאוטבא,ה . לש .הלומ היה הזמ עורג  רועו
 נטה י"ע םינומשה תונש ףוסב .השענ הוה םוגרתה .ינ וג ר'ז ה
 הלוגס א, :ומש ארקנ ערה ןיעל הלוגס סושמו ,ס"ומ ילדנמ
 ?רופמ :םנמא .בקכנ תרבחמה בג לע ."תורצ עשירוי = יד :וצ
 מ דובע לח המצע הרכחמב לבא ,"רעקסניפ ןאעל ר'דה תאמ,
 - יתלב הב וראשנ אלו הל .דחוימה הנכתמ הנקורתנ .יכ דע ,ךבילב
 ,םידחא םיפד םא
 . ילדנמ

 רבדב קפס זלב ןיא  ."היצפיסינמאוטבא,ה תא שרחמ | םגרתל
 ,הרוזנצ .התוא .לש .הרובעשמ ונררחתשנש רחאל | ,התע
 א לש ומוגרתבו ,אוהש לכ .יוקל "בו המלש האצל הרבחמה
 / . ראופמ ילכב .ראפמ ןיי :ונל .התיה .קילאיבכ  ןושלה

 .ןלגתנ אל רקסניפ :ינינפ יב ,'בל לא 'םישל  ךירצ ןה
 . הזה םויה דע תירבע יאר בורל

 + ינרק .הדוהי

 סל ןומישיב .יִדחָי .ףלוהה רָבְגַה אה יִנָא

 :יִתָחְנא איה תַאְ
 הע רְְָ ב סמל הָאְרּוקַה הָמָשְנַה אוה נא

 .יִתָעְמַד איה תאו

 ית דב
 תַחַאַת יתמחנ



 נ--טמ ןוילנ

 . תַחַדְנ שָפְנְל

 ,הָקְֶא אל יְִמְַנ לאו ףרָאְת דוט יונ רד ףא
 גהָעְמְַּה הָמִמ יִּכ
 --יִתָעְמִד תיל ירמאמ תּוחְנא ירבש דוע ּולָלָצ םָאְו
 ב

 תי ותוכו יל רב שחלו המ ףושח ה
 :יָדָעְלַּב--תאז ןיִאְּב
 -י םיִדָפְסַמ םָינָשְל אָרְקְיַו ןֶנוקְמַה אבי יִּכ ןתַי ימ

 .דלמ יִלָפ

 ה
 ;ריִמָּת .יִדָעָצְל תא תֶבְרּוא הָמ לע ,יוה
 ! תֶמָסוח תַא יִכְרַּ תֶאְו יִניִמְדקִת הָמַפַש וא
 .ָָּומְל ףיִעצ--םויַהְ ,הָלַב ייָדַע תירע : למת
 .תמָּלַא ּתַא ריִמּת לא

 רב ףעַמְי דו יל תא תֶזְמּור הָמ לע
 / ְּ !ףלאמש -- 5

 ;נָבְרְה סר .תע ,א ןָכְרְק.תשָבוה .םוטלאמו
 . ךלוה ַריִמְמְדְִִּק חבל הָשַּכְו <

 ;הָפְדַאְו תַא יִמ , םייַח-תְדיח תַא ימ

 ! יל םיִהְלאָל יִיָהְּת רָשָא =

 יְִפָש ךסוכ תֶא יִלָע - ךְל לַעְב םוכ םֶאָו
 .ילָמג ךרְסח תֶא ילע = ּךְל דסתה ם

 .היִמָּת יִדָעָצְל תא תֶבְרוא המ לַע ,יוה

 ?ילרוג-םותס ,ייַח-תַדיִח

 ,יִּכְרִד לע ירוס ,ירּוס ,תֶרתתְפִמ הָליִלֶא
 = וכ יל יל טָרופְמַה ָמָטַב וא

 חזי
 ,םיליבומ מלב 2 הפ 1

 לת קופ אלו 0
 : .המקלו הָפ

 עני שיִאָה ףיע יִּכ
 ; לֶאְגי אּוהו ג שקבמ

 = לֶאְגִג םֶרָשְב ותוא םיֶליִבּומ :םָה ושָכַע
 3 , לֶאְרְי רֶבְקְ

 א ו

 ריִמָת תָבָאופ ְתַא הָמָל .יִשְפנ ,יִשְפנ
 ל לק
 הָעְקָש רָשָא הָחיִרוה תעש לע ףָל רַצָיִ
 !ְךְלָהֶא לַע

 המרק רָשָא הָעִקָשַה תעש ל ל רַצָי ילוא וא
 .  רָחְמְיסַוי לָצ עו
 דֶקָפ א5 דע ּךַלֶהֶא תאו קָחרֶמִמ םוי לע יב

 !רַכְז אל ףַאְו

 ,הָכָכ יִמָהְּת ּתֶַא הָמֶל ;יִשְפַנ ,יִשָפנ
 ץהָדיִחְ ּתַאה

 .תופילָחַמ יִאְלְת הָכָכְו וי הָנָפי םוי הָלִַ

 , הָדיִתַה יותַפַמּ

 ,לובקל ל % .ףיחלאל יִעְנָכַה ם |
 :םּועָבְל ל לָאְו

 < תעיקָשַה תֶא ףיִמָש לע םֶמּוד יִלְבַק
 + תוחירֶזה תֶאְּ

4 

 ץ 0% :

 + םיפנְכַהְדְבְל יִכְצְלִמ איה ִּתַא
 :ךילא ןחְתֶ
 יִשְרַפּ יִאב אָנ יִלָהַא בֶרָע םֶע

 .ךיפכ תֶא .יִלָט

 ,יִאיְבַה כ תלָפְתַה רָפְַ
 :יִלְלַפ ישאר למ

 םיִדָסָח הָרָשַה אנ ,םֶלע לש ונוּבר.

 ,יליל ול לַע |

 המ הָחּונְמ וצ אָנ ,םלפ לָש ונוּבְר

 :תוָּחְמַה תוטל

: 
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 ל

 < ותא ּףמָאייִרעצ תא ךבוש םֶרט דשְכּו 7

 נ--טמ ןוילג

 - הָרּוהָטַה יִתּולְצ אָנ לָּבקְתִת

 ":ןַמְשִמ הָכְוו

 0 הקש נשית ,הָליִל-תַעְכְש ו

 :"ןמֶא אג יִרָמָאְו

 וז

 .הָכַו הָלַפִת .הָנטק הָלְפִ
 : יִלֶא אנ יבוש

 הָבַפִמ בוש ַתְסיִסֶת םַע
 .יִלָע .תוהָלֶא

 ,הָלּולְצ הָעַמּד . הָנטְק הָעִמּד
 : בוש .יִנִעַמ יִדָר
 ָלְב יִשָפנ ךֶרוכ רד

 . בּורכ-רחש רַהְטְת

 , םיִרועְגַה תומה. ,שדקה .תומד

 גיל .יִאְרַה בוש

 ,םירועה גַח גחַת יָשפנ

 זז

 : | !ישדק  תּומד
 .םָיִפא .לַפונ נא דבלב "ל
 יִפְתְלמ לע .בושו

 + הְרואָמ םנרק םיררויו םיִכָפְ
 ..תולילב םיִּבִר םיִמִָּב .םיִּבַר ןח
 ִּנזָח דפ יִּכ
 < ;דקָפָ יִכ ִנָמִמ ךתנוה דוסו

 :ּךלָחֶא ינאי .ליבשה ףקָשייִתְלּכ דַאְּב לת
 תוקפְסַה דאב ,לַתְחַה רֶשָא ומָכ

 .ִתְמְשנ % הל הָלִעָה .ביִתַנַה

 :,יִתאָרְק אל בר מ שדה יִבְתַכְב םִא יל "ללא -

 ;םֶחָיְו = הֶלוחַה ובל - לולה רָשֶא מ
 זיִלָהא ןָתְפִמ תֶא ּךרְדיִו הָצְרִ רֶשֶא יִמּ
 ,והָימְוה = ףבּוש) .הָימוד יִתְאַמ "ְָתְַל

 ,יִנָא סֶנְכָנ לֶא-תִיִּב רחש יִפָעְפַע םע =

 -,דָעַצ לָּכ לט יִדַעַּב םִונָּב תוחְּבְמו

 ךקַא רש ,ּךִמְשְל םיִנושאר םיִמּורָצ יִּתְחַכַש רָבְכ יִנָאַ
 ,ישאר לע םיפיערמ ךֶרוא יללפ בוש הָגהְ

 0 המתת א אּבמ - רָחַָ 0 רָחַא יִּכ ערֶא 'ךא

 נע העמל רָכָּ :יְ
 4 ,ַּלְנרֶל הָלְפְ
 ,ישדק תומד

 אז

 ,ינָאְרְק נד + הָּנַח ינאָרְק ימ
 :שָּבְקמַה-תיִבָל יל ןַמְוָה םֶלּעָה לָכְ

 .שָדק רבה .יִל תומָש יִאוטְבְבּ

 = .גהָדובְעְל הָמּב -- הנק רַפָעְתַמַא לכ
 דַעַרְּב בל ךּפֶשֶא קָמְעְו איג לָּכ קיִחְּב
 .הָּוְו רש פרק ירק ןובּג ָּכ לו
 < םיִאְִנְתִמויפַע םיִרָש היו ףשו
 :הָריִשַה ךוהמ:ול עקב םֶלטָה לָכְ
 םיִבַר םָימ .תומוהת ןּכַתֶא לַטַה סיִסְרְּ

 . הָריִצַַה לָּכ תַמָשִנ - םָלָח יִָצְב

 קי

 \ ו ,ֶָפפרְב םידמש ּנָ
 == ריברה ףס יל
 = נבל תֶא םיִכפוש ּונָא
 ..ריִש יִרְבִּד םיִרְמוא
 ,םיִמָחְר םיִנוה תורה

 גוי רוא םיפטונ

 ,הָוחמִָמ םד םֶּעָה כ
 ,+ ויִפְּב רוא תַריש

 תוזָחַל הָאְלִת ןיָהְ
 :רְָו בכ ,ןורָא

 .הָפְֶמ תֶנָש םייח
 ,לפ ונפל = ,אל-



 ךוחְבָש = תֶא-טיִבחִמ < 7
 ..הז:ישודק ערב

 ות .רָמָח יִּבְלְש חמ
 = -תַתְנ , תאָלַמ ּתַא
 = תורוד הָגָה יִחּורָש המ

 .תַא ףְּפָש הָרְמָ

 ,אָלָּפַה לֶא לֶלָפ יִמ !הֶצ
 ! תּואָה תֶא שָקּב
 ,חצנ ייח ובוט-המ !הֶא

 .תויָה טק ענר

 .ןויזחה םָמְּאל ,אל
 ? ףוס ול שי ילוא

 ,םיִמָיַילֶדָג- רָצּוי ףּורְּב
 בוש .רֶדָמָנ ,לודָנ

 .ּוניִמְש .לַע םקוח ורב
 < .?דוסותוא אָלָּפ
 , רעצַה רוה םיִיַח :ּונָא
 ,והְּבָש :רַעַצ

 ,םיִבּורְּכ תרָוצ םיִשבְול ּונָא
 -:יָשּובְלַמ םיִטָשופ

 ןוגיח תֶא םיחְצנמ ףַּ
 .בֶל תנּמָא ךות

 ;םיִאָּב ,םיִמָע חַצְנ יעגר
 \ בושו אּב ,אוצְר
 - םָבּוח .ּומְלָש םיִלֶא ּונָ
 ? בוח םֶלַשְנ יא

 ֶרָביִעּורְּכ םיִרְמוע .ונָא

 ג ריִבּדַה ףס יִנָפל
 = חמשה םֶרָמ הרשו

 ,ריִשַה םָּמ םֶרָט

 << םלועה <

 םקועמו הלעמלמ עוקשו הטמלמ בחר : עבטה ךרדכ אלש ,רתויב-

 תבשוימ יידע :ותעדו .,הנש : האמל :עיגה רבכ  ,אוה  גלפומ ןקו |

 | ןשט וניאש-,אלפנ:חונת :ןימ .איצמה .ותרוקח .חכב .קהבומ ןמואל -

 : ,רואינש ויחא יפלב םירמאנ .ולא םירבד .. ןועשה תרותמ רחוי-

 תופירח :םושדלע  ;רמלמ וא : ;טחוש וא .,לארשיב .הארוהדהרומ =
 < התיה .עבטה ךררכ .אלש וחמ תופירח .וחמ

 נ--טמ ןוילנ

 , םכילע-םולש

 .ןזחה יִסייַפ ב .ליטומ יִבְחכ
 .יעישת רופס

 0 .יִניַפנָרָבָח

 א
 | תודא.לע םכל רפסל יתחטבה תחא םעפ יכ ,םתא םירכוזה

 : ,ויתורא:לע םכל .רפסל .יתחטבה :%וביט המו אוה ימ ,יניפ  ונרבח
 םלואו ,ובלב ול תונופצ .תובומ תובשחמו אוה תומיזמ"שיאש ינפמ
 -ויבא לש וחבשב . םכ5ל רפסל ינא  בייח ,יניפב ליחתאש םרוק
 עיגנש רע ,ודוד  הבשב: ךכ.רחאו ,ויבא חבשב ךכ:רחאו | ,ונקז
 .ומצע יניפל

 ליחתמ .םיטעמ ויהי ירבד  .םכבבל לופי :לאו :וארית לא .
 : , . ונקז:ויבאב ינא

 ונקז:ויבא .+םכימיב םתעמש רבכ גָנזה יִשָה בר םש תא
 :השועו ,אוה גגו : תוכאלמ המכב אוה קסוע .הז אוה יניפ לש

 תא חינה וישכע .קּכַט תניחטל * החמומו | ,עָּבַצו  ,תוירלקפסא
 אוה ,םדא .דבלב .קבט .:תניחטב אלא קסוע וניאו  תוכאלמה לכ
 ותמוק .תוירבל ךרטצי .לאו רובעי ,וברקב המשנהש ןמז לכ ,רמוא
 לדונמ :ומטוחו = .תומודא :ויניע ,המונצו .הפוקז -המוק ישה בר לש

 רב 9% .,תז +2 ב ₪ טנג . 40005 4 ב 1 שרו 0

 יקפט תחרה תמחמ ול אב הז הנושמ םטוחש ,ינששוח ,רפוש ןיעכ

 םחכמ ןקזה ישה בר .לש והכ הפיש ,רבדל םילגר שי . וילע
 ביל:שריה : . ןעושה  רואינשו ןמואה ביל:שריה | :וונב ינש לש
 הוכג אוה ףא ןמואה :ביל:שריה .אוה יניפ לש ויבא -- ןמואה
 חירמ וניאש. .אלא | .לדונמ ומטוח ףאו . ןקוה ישה ברכ םונצו
 ןיא העש יפל .אוה. םג חירי םימיה ברקבש רשפא ,קבט ןיירע
 םירמוא לכה :.םירונת. אוה השוע ,אוה םירונת לש ןמוא .ךכב וכרד
 ,למוא אוה ,וליא .לודג חצמ וחצמ  םנמאו ,אוה חמ-לעב יכ ,וילע
 רבד ךל :ןיא  .ורורב: = ריחי היה זא .יכ * ,וירוענמ הכאלמ והודמל
 ןמואה ביל:שריה והגישי אלש ,אוהיךורב:שודקה לש  ומלועב
 תכאלמ תא .ול שי :ןיע:תועיבט - ,ומצע לע אוה דיעמ ךכ .ולכשב
 ותושעב רוקציפ ןכיא תא. האר . תחא .םעפ ,וילאמ רמל  םירונתה
 ונימי יב עדוי וניא :הז יונ יכ ,רמא .קיחצ בורמ לתפתהו---רונת
 ותיבל ךלה רימ + השע המ .רונת לש וביטב ללכ ןובמ יניאו ולאמשל
 ותוא .היה םינושארה םימיב :;רחא :רונת .ומוקמב םיקהו ורונת תא רתסו
 רמע . ונשע ינפמ .רומעל. םדא לוכי אל יִכ דע. ,ולוכ ןשע . רונת
 רזוח היה ףכו .שדח רונה םיקהו רוגתה :הא בוש רהסו ביל:שריה
 החמתנו .ריעב ןיטינומ ול ואציש דע ,ורונת תנקת לע דקושו הלילח

 ,רמוא אוה - ,הלוה .הער וז .קרו .עובשל .החא םעפ. אלא .הקסה
 ,רמוא .אוה .,וליא -, ךכל .תופיה ,םינבלה :ןתוא ול ןיא :ןיידעש
 והומכש , רוגה: ןימ' םכיניעל \ םיקה זאיכ .וריב םי פ ע ר וקיפסה
 הקומע  רונתה .תרות יב ,אוה  רמוא"!-היהי- אל-וורחאו היה אל

 ומטוח ףאו ,ונממ הובנו ונממ ריעצ רואינש ויחא :וסיעכהל ירכ
 היהי .יכ ,תוריתע ול ושח הליחתמ ..ןעוש תכאלמ ותכאלמו ,ךורא

 ושפנ הקשחש אלא



 < םלועה < נ--ממ: וילו

 ,ומצעב :רואינש רפסמ  ךכ ,ררחה יהענ הא רענ ודועב
 והבס תילכת רע עיגהל היה הואתמ : לשמל .הולודגל וחמ והֶאשנ
 ,וחתופ התא .ןימי רצל.-ובבוסמ .התאשכ :,הז .לוענמ . לוענמ לש
 % רבד לש ומעט המ -- .ורגופ התא ,לאמש רצל ובבוסמ התאשכ|
 לצלצי :עורמ +םתכלב וינפוא תבס :המו ןועש לש וביט- המ וא
 ,הארשכ .?הרשע"םיהשל העיגמ הלודגה ועבצאשכ ,עגרב וב אקור
 טעמב -- ,וכותב :רופצש  ,ןועש .ןימ הנושארה םעפב ,רמוא אוה
 ישָה ברל :ול :לפנ- :,רופצה .לעב . ,ןועש .ותוא ..וילע ותעד הפרטנ
 , הדובע ול :קיפפמ היהש| ,אבצההיריקפמ רחא תאמ הנהמב ןקזה
 וב חתפנ שָפְשַפ- היה : ,לצלצל. דמוע:היה ןועשהשב ,העש 'לכב
 שממ-:רופצ- רופצה .! וקדוק :  תארוקו. תקנומ  .וכותמ תקנזמ רופצו
 העט ליתחה םנש ,ךכ ידיל רבדה .עוגהו ..רבד לכל היחכ ,התיה
 הז לותח היה ,הפוצפצב תאצוי התיה רופצהשכ ,םעפ לכב ,הב
 אל יכ :,ובלב  רואינש :טולחה זא ..הפרטל .ןוכתמו .ויתורעש רמסמ
 םעפ':תשע המ .רופצה רבד תא רוקתי םא דע טוקשי אלו חוני
 ,לתוכה .לעמ ןועשה :תא .דירוהו רמע ,תיבב ידיחי ראשנשב : ,תחא
 ;"היבא אב , הצוחה ויעמהינב תא :איצוהו םיקבדה וינפוא ןיב רירפה

 יב .דע..,ךכז לכ והכה ,.המע  ,ותלקלקב ןועשה תא הארו קושה ןמ

 השענו הכז :והרטמל עיגה :רואינש  םלואו .וייחל שאונ ורמא

 האנ הדמ קרו , אוה םילועמה םינעושה ןמ םא ,עדוי וניא ,ןעוש

 . והילא יחא ..טעמ לבקמו הברה השוע :וב םיאצומ םִהֶא תחא

 ןקתמ .עובשו עובש .לכב .ןוקתל ונועש תא םימעפ המ :ול ךסמ
 ;והילא יחא לש הז  ןועש הנושמ המכ .ונועש תא רואינש ול
 תודבכב גהנתמ .אוה .םימעפו  ,קֶרַבַה .תוריהמב סט אוה םימעפ
 והילא יחא הצר | תחא:תבב . תועש עברא | ידכ םוי לכב .רחאמו
 יב ,רמוא .יניפ ורבח . ורוב .ינופ ורבח .בבעו .,רחא .ןעושל .והסמל
 םא :ןתונ * ןירהו ,ומצע ןועשב אלא ,םשאה רואינש ודורב אל
 אלא .ונקתל ןעוש לכ לכוי יה | ,אוה ןוגה ןועש הזה ןועשה
 ןעושה -.ליעוי המ ,ןכ  םא -- ןועש .ללכב .וניא ומצע :ןועשה .+יאמ
 : + ותנקתב

 +רנופ. קדצ .אל .יכו :התעמ .ורמא

 .ב

 ויבאכ.  ,חמילעב . .אוה .ףא .,והילא יחא לש .ורבח .,ייניפ
 ךורא =. .ומטוח ףאו = . ןעושה | רואינש  ודורכו  ןמואה . ביל>שריה
 .םהל אוה .החפשמ>ןמיס --- םמוחה .םה םינמטח .םלוכ  ..םמטיחכ
 .ןמזו ,הכלמ  המשו . תב. הדודלו ,המש הניירקו ,םהל .שי הדוד
 אלו ..ותמגור א החאר אל ןיעש , םטוח ןימ אוה:ךורב>שודקה הל
 ,ללכ  .םדא .  ינפ םניא וז לש | הינפ .,'םינפה .ירהכ .םמוהה .ירה
 תאצל ,איה תשייבהמ .היח | ינפכ וא ,רופצ ינפכ םה םיארנ
 !הילע ומחרי םימשה ןמו איה שפנ:תבולע . הצוחה ההיב חתפמ
 רבגש אלא ,הינפ:רתסלקל טעמב המוד יניפ לש וינפ:רתסלק
 התאשכ .רתויב הנושמ ותארמ םנמא .םירבגב םיחינשמ ןָאו ,אוה
 יכ טעמה ,ךופ קוחש אלממ התא ךחרב:לע ,וינפב .לכתסמ
 ךורא ודאוצ ףאו = ,ול .תוכורא םינוא יהש םג ,הובגו אוה .םונצ
 עגפנ והירה ,הנופ אוהש הנפ לכב .הרצק והיארו ,זואה ראוצכ
 לגר לע  עסופ : והירה | , דמוע .אוהש םוקמ לכבו .ורבח  חצמב
 דחא :.הלעמל ומי לכ ול לשפומ ויפנכממ רחא .ורבח
 .ריטה חותפ וקולח יפ .הטמל .וימי לכ ול לשלושמ ויתואקמוופמ
 הרחנ לוק ,רבדמ | אוהשכ | ,וירוחאל הטומש ונוראוצ הבינע
 ,םעפ לכ .תפונ ינימל ונממ .תערונ הריהי הכחו ,ונורגמ .אצוי
 .התוא | ץצומ | אוהו = ,ויפב  הנותנ  .הירכוס | ,וב = שגפנ הֶתאש
 ל / 0

 ונרבח לש = ותונג .אצומ- התאש םוקמב , ןב:יפ:לע-ףאו ,ויתפשב
 <;אוה: :שודגו אלמ ןקנק .וחבש הא םג .אצומ התא םש , יניפ
 :>שורקה: לש "ומלועב \ הבד" ךל :ןיא . רעוכמ- ילכב .תראופמ ' הרות
 וילע  ורמא .:ונממ םלענ .רבר ןיא ,יניפ .והערי  אלש  ,אוה*ףורב
 בתכב = ןידה  אוהו = ,ברה  חכמ * הרותב וחכ הפיש ,יניפ לע
 .\--==הינש :ףכב =ינופו. , םינזאמ;ףכב םירמולמה לכ ויהי םא ,ןושלו
 האנ בהכב = בוהכל : אילפמ .אוהש רבלמ :. םלוכ תא עורכמ יניפ
 :/בתוב = יניפש: : רבה לכ , םיזורחל .אוה .החמומ : רוע * , לפלופמו
 . :: ריעהיינב לב>לע רתסלפ :בהפ .רבכו .םיזורחב אלא :ובתוכ .וניא
 :גיבורק"' לע + זילטאה לע " ,םיאבגה לע .,טחושה לע. ברה לע
 לש> ויזורחו :השעמ היהו . ויוורחמ הקנ אל שיא ---.ותחפשמ>ינבו
 חצ = םיררועמו  הפל: הפמ  םירפמנ ויהו  ריעב ומסרפתנ יניפ
 "5ש?םתצקמ . ,הפ:לעב םתוא ורמל רשא שו :, תוירבה ןיב לודג
 ו :םה ולאו ,  התע סגי רכוו :ינא םיזורחה .םהוא

 רחב שהה -אָבַאְדםּויח .בֶר לָקְקַהִהַשאְר
 ל ורוחב .אוה .קודצו
 :הָּבַה  אָרְבְג ּוהימָּב ןיא

 !3רָג לַהָי 'חצְנ דע

 ,הָלַחְקִח תֶא גיקְנפה אה

 : םיִשָבַּכ זוגה אה

 הָליִעְמ הָיָה תחָאְדאל . ןה

 יי > םישהקה"ףסְְּ
 ,יסֶרְכ אל .תס"אלו

 ה
 0 ותיִבְּב איה יִנָע תל
 + + . תֶנּז לש קמפ

 ,הָניִק אָשְנ יתומְבו

 : השמה יהחא רַפסנ
 7 ,הָניַפְס ּהָתיאַל יובָאו ולא,

 2 "וו הָטנְרּכְק דָטש
 וחא הלאה .םימרחה  עמשל  החקרמכ  ההיה רועה לכ

 . תורימו ןיעב םיארקנ ויהו ,  ולא :םיזורחל .ןוגינ רבח רודה ינצילמ
 עיגהו :לגלגתנש דע  ,ןושל .לכ לע אשנ .הז רמז היה םיבר םימי
 :שריחל .יניפ לש ויבאל וארקו וחלש .ותגוזו .אבא2םייח- בר ינואל
 "וניפ .םהב :אצמ .לוספ המ ":: והולאשו ונפל .וכבו = ,ןמואה = ביל
 ;ורדח לא וניפ תא. ארק ., תיבל  ןמואה ביל:שריה רוח ...?ונב
 , ךכילכ 'והקלהו .לספסה לע והחתמ ,רגסמ לע תלדה תא רגס
 :רוע 'ףסוז אל יכ ,ףב:תעיקתב ול .עבשנו יניפ ץפק יב דע
 חי ! םלוע דע םיזורח בותכל

- 

 - ךלוה .ובל .ןיא  ..םיזורח- בוחכל ינו. לרח ךליאו .םוי ותואמ
 "רטוא ךכ . תופורמ .ויתורצו .וראוצ ,לע םיחיר . םיזורתה ירחא רוע
 " אל .: רמולכ .השא אשנו---וב .הפנכנ תוטש?תור .ומצע לע יניפ
 " ביל-שריה לש: .ושפנ .הקשח  .ויבאב .אלא ,,תוטשדחור  הסנכנ וב
 "תא אשנ ינופ ..םד א ..אורק .היהי|  השא יניפ. אשי  יכ .,ןמואה
 : .חמק :לש .תונח ול חתפ .ןחוטה . . םינחוטה רחא .לש .ותב
 רמוא. , וולע .גלגלמ יניפ . קסע ול שיש ,וב אנקמ והילא



 ,.רמוא .אוה =, רצונ .ךכל כו .וליבשב. ארבנ .אל הזה  קסעה :יכ |
 :סעל אלא .ןינע .ונוא : ,רמוא אוה = , חמק ? חמקב לפטמ .אהיש
 התאטח .המו ,רמוא אוה , ועשפ המ  ...ןחוטל. ,חוריפגל = ,ץראק

 וניא = :,רמוא ..אוה ,הצרישבל םג =? תונחב תבשל :לכוו אל י
 :ינב :לכ < ..תור:יפנכ = לע .ףועי .וחמ .  לע=לא . .והאשי .וחמ לו

 ., םה -ףנביילעב :
 ול .בטומ .;תונחל- ךליל הצור .וניאו .יניפ ונרכח חמוא - ךב |

 הבורמ .ותאנה אהה ואו ,רפסב . ןייעלו :תיבב בשול :, רמוא :אוה <
 :יפ:לע:ףאו- ,ובלב .וילע םערתמו לוע  האוה ןחוטה ונהוח .רחו

 אמש : , וינפמ .אוח ., אריתמ = . שירחי .וחרכ:לעב :,אוה .שירחמ
 הריחי .תב :. ותב .לע .אוה סח ,תאז : דבלמו . רהסלפ וילע בות

 ?תבומ - קרו < ..תחאה . .הניעב . איה .תלוופ- .המש .ליבייט .ול =
 הל ןיא יכ -,הילע תרמואו החבשב . ח:פפמ ימא .. דָאמ .איה

 הקלהסנ -ןאל :?/הרס - הל יא עודמ  ,ןיבמ > ינניא 'ינא
 ינא . תיבב .בשוי יניפו , תונחב איה תבשוי םימיה לכ ...?'

 תא ונינפל אוה חישמ ,םוי לכב טעמכ .ולצא םיסנכנ והילא

 . תותופכ  וידיו ,רמוא .אוה ,םוקמה הפ ול רצ .השקה ולזמ לע
 ריוא .ןיאב < הפ .אוה .קנחנ יכ  ,רמוא אוה ,ומצעב אוה שיגרמ =

 זא:יכ ,.תרחא ריעב והבישי .עבק , רמוא  אוה ,וליא . המישנל
 הנש ךשמל ןאכמ :תאצל = ,רמוא 'אוה , ול ונהנ וליא ,ול"
 רמיא .אוח ב. !והומו והוחל - םלועה "הא = ריזחה זאפיכ ,

 ןימאי רשאכ .,ונופ .וב ןימאי רשא ,ץראב שיא ןיא ,והילא
 ותספוקב םיחגומה | םיבתכמה תא ול אוה הארמ .והילא יח

 ,וילא  םיבתוב
 לכתסמ ינא .וברקב ןופצ = רבד הויא יכ ,שח ומצע אוה ף

 ,רבד ותוא לש וביט המ * ! םלוע-לש> -ונבר) ": יבלב .רהרהמו
 %./,? וברק

 ,ד

 הצוחה והילא יחא .תא :ארקו ונתיבל יניפ םנכנ תחא םעפ
 "ינא .בייח = ,םהינוב שחרתמ רוש ןויכ | . דוס  וידחי קית
 םהירחאמ ךלוה ינא .תודוסה לכ תא תעדל ינא באת ות

 ' רבדמ | ינופ .ונרבח . ריואה ןמ .םהירבד .טלוקו םתחישל ביש
 :םהינש  .ירבד .תא- הזב ינא- רסומ  ..רבדמ..והיל
 ? הפ. םיבשוי :ונחנא המ=לע 5 8

 ? וישבעו :
 : .ומע :ךקלחו יקלח :אהי  :יניפ ו +

 = ?םנמאה :והילא יחא
 ,וינפב אוה ןויבאכ דלישמור :יניפ ונרבח
 ? םנמאה ו יחאי

 . איה תעסונ ? הנעת א 6 ונ

 ו המ .ךנתוחו ? איה תעסונ :והילא יחא < 0
 ו ימ :יניפ גרב

 ] .לבוקו חנאנו אוה חנוג ,וילא םיאב ונאש ,םעפ לכב .ושפנ:ת

 . ,רמוא .יניפ -,וברקב :ןופצ .רבד הזיא יכ

 2..] ינא

 יתמעפ -

 * . העיסנ ללכב וז

 , ימולחכ האור  ינא .הלילב

 יקיח ל

 ? ובלב .ול .תונופצ בי

 ו

 נ--טמ ןוולג

 בשיל .ינא- לוכי יכ- ,התא רובסכ ?ינאו :והיל א יחא
 . י : ? ןאכ

 .עסנו:םוקנ ,ןכ םא :יניפ ונרבח
 ?:המב ל עסנו םוקנ :והילא יחא
 ירה  ,ךתומכש הטושי ':יניפ  ונרבח

 ::סנח  ונל::ונתי
 ?םנח--רציכ אה :והילא יחא
 ..העמק<העמק ' םלשל: תנמילע :ינ"פ רנרבח >

 ;םנח: טתוא 'םילכקמ  וגא העש. יפל- ..םלשנ
 ? ךררה תואצוהו ל הניפסל = עיגנש דעו :והילא יחא

 , ? לורב<תליסמ :? םיסיטרכ

 הנופס"יסוטרכ

 ךכ?רחא

 ןנא . םיסיטרב  המכל = ,ךתומכש  הטוש .:יניש ונרבח
 / ? םיכירצ

 םיסיטרכ .המכל :  התא" הריגה ,הברדא :והילא יח א
 , ? םיכירצ: ונא

 + םינש-=--ילש ליבויטו = ינא \:בושחו אצ :יניפ ונר בח
 ,העברא "ירח ., םינש---ךלש .הכרבו התא

 .השמח ירה--ימאו :והילא יחא

 ,השמח ירה :יניפ ונרבח
 %וילע אהת המ ליטומו :והיל א יחא
 רשפאו ...סיטרכה יצח םג קיפסי ליטומל :יניפ ןנרבח
 שלשל ןיירע | עיגה אל יב ,רמאנ  .,,ויצחב :םג ךרוצ ול

 ..?התא עגשמ יכו :והילא יהא ]

 צה

 החמש בור .ךוהמ * . רוע קפאתהל לוכי  ינוא ?השעא המ
 ,רלא םהישאר תא םיכפוה םהינש . ינורגמ .הקירש ןימ .איצומ ינא

 ךבל :ךאלמ :ךיא = ? ךתומבש* .בבוש רענ < ,ךל  ךלב -
 9 םהירבד תא עומשלו םילודג ירחאמ אכתהל

 לש הבוחרב ץפוק. , םהינפמ חרובו ילגר | תא 'אשונ נא |
 עסונ---םכיניעב וז .הלק = יכו  .יקוש לע ירי יתשב חפומו רוע

 אמש ...םיטרכ יצה ...סיטרכ ..,לזרב?תליסמ | ,.. הנופס
 ול יד .? תאז תעדל יל .המל = ? םיעסונ  ונחנא ל :ינולאשת
 ירה :ינושל תחת המאה תא דחכל 'יל .המל יכ 1 המצע העיסנב
 העיפנ:לש המעט םנמא .איהשרלכ העיסנ וליפא .יתעסנ אל .ימימ

 ,רגנכש לש וזע  יבג-לע  בוכר = יתעסנ" תחא עפ . טעמ
 תא יתעצפו ץראל יתלפנ יכ טעמה . םילפב .ישנע יתחקלש אלא
 " העיסנ .ןיא  ךכופלו .  תונמאנו תופי יחל:תוכמ .יתלבק רוע  ,יממוח

 . ינממ הלטינ .לכואה-תואת . ףרוטמכ  ךלהתמ .ינא . םויה לב
 " אלא , ינא .עסונ אלו , ינא עסונ הנהו

 לע הכרב אובה .ףע ינאו---הנוי יפנכב ול וחמצ םיפנכ ..ףע
 ,יתשוב אלמלא | , םיתעבש = יניעב התע לדג .רנח | .1יניפ ונרבח

 ! הז יניפ אוה רקי םדא .וקשנמו וקבחמו וראוצ לע .לפונ

 :תובוט - תובשחמ -יכ .-,סכל- .יתהגה אל :ינו = :התעמ ורמא



 תוכי

 , ימורד .ו

 + תּודיִדְּב ךותמ

 (יףוס) /

 ו

 םייחה | ..ןיבורל | הלאכ | םימי ויה םישקו | םיכורא
 ,תוכוראו .תורצק 'םיכרר לש תשרל םיכר םימי הז ול ומדנ םנמא
 0 ירכ ,התוא השמשממ ,התרבה תא הקיספמ תחא לכש
 ךרד קרבל ושפנ  הפסכנ תאו לכבו .תרחא | ידי לע ךכ .רחא
 ,רבד הזיא חוטבתש  ,עגרל קר ולו ,ול הלגהה רשא ,השדח
 רועישה לא ךלהמ . היהשכ ,אוש .תחטבה תאז יהיהה םג ולו
 ישילש םגו ינש םג .שי וירחא .יכ ,ותבשחמב הלעמ היהו ןושארה
 רזומ ,לוק  הזיאו ,ארוני חור-ןויפר . לש שגר ופקות . היה  ,יעיברו
 : וינזאב הלוע היה
 חמוע ונדועבו "..,! דעומ דועב ,דעומ .דועב הקוחר ץרא לא חרבו
 לע ועבצא תא םשו  ,וב סנכהל וילע היהש  ,תיבה תלד | ינפל
 ,ורירטמו ךלוה .הז  הנושמ שחל . רוע היה ,ןורטקלאה רותפכ
 ץוחלל הכורא .העש אריהמו ההותו ומיקמ לע דמוע היה םואהפו
 ...ונממ דוע טלפמ הוהי .אל רשא :,רבדה ,אובי ןפ ,רותפכה לע
 ,שגר ןיעמ דימה ול היה .,ןורחאה רועישה ןמ ברע תונפל ותאצב
 סנ .דוע הנשי אל הזכ םוי = יכ: ,הנורחאה םעפה :איה תאז יכ
 ,העהל וא .הבומל  ,אוהש .יונש 'הזיא ,וייחב יונש .איביו שחרהי
 בוט .יכ ,בשוח היה םיתע .לומתא םויכ לכה היהי אלש רבלבו
 טצלצל בוש סונא היהי אלש רבלבו ,בכשמל לפנו הלח וליא ,היח
 להובמו ,.ףוחד .רובעל .,םיקירהו  םיצהוגמה תוגורדסמב | םוי םוי
 ,ךמצעל ך5 רז ךידעצ .לוקש ' םוקמב ,םילודגה  םימלואה תא
 םיליפשמה  ,"תרבג,ה לש םירזה היטבמ תא קוחרמ ךילע שיגרהלו
 םינפ ריבסהל תגוכתמ איהש ,העשב אקוד רתויב המ"םושמ ךתוא
 לש רבסב דימת ךתוא שגופה ,רימלתח רדח לא ךאוב דע ,ךל
 ךכ .רחא יתאצלו = ,תועטב וולא תאב וליאכ ,וינפ לע ןוהמה
 קר החורב חור ףאשלו תועבצאה :ישאר לע .תוריהמ תועיספב
 שפחנ .תויהל הנכסב 'תייה .וליאכ ,ךירחא תלרה הרגסנש רחאל
 ..הבנגב

 :םיי 4 ..החור וזיא רדיפת שינרמ ןיבור היה וירועיש ירחא

 . הנל המור היהיש רשפא:יא רחמ 'רחמ םוי דע .חוטב היה הזב
 ,אצומ ול אצמי ןה .אוהו ,וכרד תא בשחל יאנפ ןפוא לככב שי
 תכלוה החיה וחור תוהרק .. ךכ-לכ םיארונ ויהי .םייחחש רשפא:יא
 רועושה ןמ אצוי .היהשכו ,רתויו .רתוי רועיש לכ .רמג םע תפלוחו

 הצורמב .,ופוג לכב חמיענ תופיע קר ותוא תפקות התיה ,ןורחאה .
 ' טיבמ היה ,הצוחה ותאצבו . היבח זווגרדמ תא . דרו היה הלק
 וחכוהבו ,ושפנל ישפח רבכ תמאב אוה םא ,קפקפמב וביבס .עגר
 "וירקבמש ,ןארוטסירה לא  םיחוטב םידעצב רהממ היה ,רבדב
 תעשב | .וירכממ :םינרטסכאו םירומ בורה לע ויה
 ,וירועישמ = אוה ןירוחןבש = ,הקותמה הרכהה תא אלמ דוע
 היה הוכ חור"בצמבו ,היקתו ןוחטב לש  .המותס השגרה וזואו
 טקשה וחמבש העשב ,םירהצה:תחורא ירחא תוכורא תועתל .בהוא
 8 ,םיקספנו םימקרתמ ,םיחונו םיבוט תונויער םימקרהמ ויה
 ...םמוקמ תא םיספותו םיאב ,םהמ םיבוט

 םיללצש ,ורדח לא תישמשה:ןיב תעשב בש ןיבור ; היהשכ
 תא רוגל רהממ היה  ,ויתונפ לכב :רבכ םיצבור ויה םיהכ
 ,הנוכ האלמ . תוריהמ  וזיאב תיששעה תא קילדהלו  םיפירתה

 היה הליכאה

 , לב : 5 :תא ןובשחב אובהל ץימאתמ היה ., ראומה - רי לע רבשיבו

 / , םלועה < :
 ו - כ /

 "ךילגר תא אש ,ללמוא ,הזמ ךל חרב ,חרב,

 מיה תא ןיבור בהא ותורלי .ימימ .םיעונעגו תובצע לש הנושמ

 יב רוע .ולוב םלעתמ אוהשכ ,העשהופל םירָרחו םינטק .

>< 

 לק רברה ול  הארנ םינושארה  םיעגרב * ...שדחמ לכה ליחתהלו
 רשא ,םויחב הזכ בצמ ןיא ,ענר םצמטצהל קר ךירצ ,רתויב
 והרהב עוקש המ:ןמו בשיש רחאל ךא ... ונממ אצומ היהי אל
 ,תולובחתה ןתוא לכ תא תחא תחא ותבשחמב ריבעמו
 ,ןת שנחל תשגל .דוע רשפאדיא העשדיפל יכ ,אנקסמ יריל
 ואל תכלמ וינפל בוט: ןיא וישבע יבו ,טעמ רוע תל ך רצ
 ,הפיה תרוחרחשה המלעה יאדוב רבכ תבשויש םוקמב* ,ארקמה
 ,.. היתורבחמ לע הפופכ

 אידיא תמשגה םואתפ :התארנ ןיבורלש | ,םיברע * ויה
 רובע-תינכת דבעמו הבורמ העש בשוי היה זאו .רהויב תירשפא
 רצ היהו תונכהה לכ ורמגנש רחאל ךא , םיבר םימיל תקיודמ

 עגרבו ,המלש תוחכ-תסיפא םאתפ שיגרמ היה ,הריבעב ו
 לב אושלש ,העוזל דע רורב ,וחומב רורב ןויער רבוע היה, דחא
 :ןויערה ןמ ףררנ . ,ורדחמ חרוב היה או .. אושל ,אושל ,רברה
 כעתמ היה הצוחה ותאצב .ונממ טלפמ ול שקבל ,רוהבהו ארונה
 חא עגרבו ,ויריכמו וידירי לכ תא ונוימדב ריבעמו המ :ןמז
 5 לקה ותברק ךרשא | ,ךחא םהיניב ןיא יכ ,רל .רורב .בוש
 -אטמיסה פש רובעה הנורכז ונוימרב = ץנצנמ היה זא ,תצקמב
 ,,דבואה תא קר אלממה ,םלענה חכה ותואבו ,הלפאהו הקוחרה
 םי שארה םיעגרב ; תהלופ .תוריהמב םשל יותוא תואשונ וילגר ויה
 .האלממ התיה הנושמ הרכה  וזיאו ,תוקלתסמ ויתובשחמ לכ ויה
 ינפ ו רבד :הזיא תושעל אוה .חרכומ יכ ,ותושי לכ תא
 אומה .תובוחרה ןמ קחרהה רשא לככ ךא . תרחא ךרד
 ונפל .וחתפנ םירצהו  םיממודה = תואובמהו | ,ןואש םיאלמהו
 "תפלוה ותצורמ התיה ,ףופ םהל ןיאש ,םילפאו םיכורא .תונוררסמכ
 אה .םימשה רשא ,םמשהו קירה שרגמה דע :ואובבו :;הפרו
 , םיצוחנ:אל ,םידדוב םיסנפ וזיא ורעב תחתמו רתויב וילע
 < םואתפ תוטונ : וילגר ויה -- ,ובכו .עגר דועבו םוקילדה עגְר הז
 היה ,ךכל ותעד הא ללכ ןתיש ילבמו ,ןהילאמ הדצה
 ,םשל אב היהש ,תוריהמה התואב וצפח םוקממ קחרהמו

 יאב זא  העות | ןיבור היה .הלילב  תרחואמ העשל רע
 ונותמב ויתובשחמ תא  עיבמ אוהשכ ,םילפאו םיחכשנ תובוחר
 . ןנשמ וא ,רפד הזיא ינשל חיכומ .אוה וליאכ ,רדסבו
 שכ ךא ,ויפ  ךותל הלפנש  ,ןויער:תרפחו הלפת הזארפ וזיא
 מ לכ אלב |. אופקו טקוש בוש היה = ,ורדח לא ףיע 'בש
 תלפונ .התיה הכוראו הדבכ הנשו ותטמ 5ַע לפגהמ היה
 רבע רשא תא רכוזו  ויניע תא רקובב  חקופ היחשכ קרו
 0 לש ןונגסב . ושחל | ויתפשו עגר .םיוענ , וינפ ויה .,ברעב
 ו 3 למצעל

 5 ויןיבוה הנ

.1 

 ה\ םיריהבה ,םימימחה וימיב רדא סנכנשב , תאו-לכבו
 אל : םיזמָרמכ ,תוריהמב הז רהא הז םירבוע 1 יתש  ,תופילח
 ור .ןיבור תא תפקות התיה - !ונירחא םיאבה הלאב ךא .רקיעה

 ינשיבהו רתוסמה = ליגה תא -- רוחיבו = ,הפוקתל הפוקה ןיבש
 םי .םילג ךפתשמו םלועה ריואב םינושארה רדא ימיב .ףחרמה

 תמה תא ריתסמו םירהה תא ףטועה , ןבלה לפרעה
 יאכ .,1ל וארג ךרכבש םירצהו םיכוראה הובוחרה .הממרב



 ה

 םיתפשה לע שמשה | חכונ הבוננ
 לש זילעה םלוצלצ  םדנשכ

 הקספנש הרישכ ,םואהפ םָמְרַמ ודמע םילחנהו ,סמנה גלשה
 וליאכ  ,םלועה לע .םינלוחו םירוח = וחתמנ .םיקחשהו | ,עצמ

 6" בוש םישנאה .ודירוה ,דאמ בצע רבד הזיאב םנח םצעב ורכומ
 וליאכ | ,רוע : םהל ויה אל םימחונמה םהינפו הצרא םהישאה תא

 רבפ 'קוחר ביבחהו | קיחרה רבדה ותוא יכ ,םואתפ .םהל רומ
 לא | המוהה  ךרכה בלמ הקוחב וכשמנ תובבלה ,..יאדמ ר

 וישכע .םיגלוז- םיכומנה. היהב תוגגש  .הטקושהו = ההגה . הד
 הריכה = תבהלש הריהזמ םינטקו תוגולחה ךותמו ליג לש .תועו

 .תדועָס תא | הניכמה ,אמא לש ביבהה הלצ ריחשמו הננאשק
 לפרעש .םיניעה ינפל ומק ...שררבה-היבמ אבא בושי םרט ברע

 ןכוהבש = ,ךיצחה = תודופר | תוכחרה תורצחה ,ןהילע חתמנ
 תומסרכמו הרג תולעמ : ,תוינתפרכ תורפ. הולשב ןהל תוב
 ,םחהו .קותמה הירה  ותוא ןהיפמ תולעמו ,הנש ךותמ "ןהי

 םיצבורה :םירדוקה .ברעההימש ומק ...םודליה ימומ רוע ורכוז התאש
 תורצחה | הורדגל רבעמש | םיהכה םירהה לע םיחטוב ה

 ,םירענה = לע .הקיתמ :המיא יזיא םיליפמו הריעה הצקב תו
 םִהֶה אבָא תיב לא "ררח,ה ןמ הצורמב תושמשה ןיב םבוט

 ,ןולחה = תויבוכז = לא קובה . חצמב .ברעה לכ רומעל .,ראימהו
 ןואשו .ץוחב הביטרה חורה הימה תא עומשלו ,לק לבה תיסוכמה
 : ...קוחרמ קותמה רהנה

 לא. ,םוי םוי .וכרדכ  ,ןיבור- ךלוה היה אל הלאה םיברעב |

 םינורחאה םימיב ,ארזל םאהפ ול השענ רבדה ,ארקמה
 ומוקמבו  ,ינוציחה ןבצָע רבְח  םלענ הנהו המלעה ינפ תא ה

 תשנרומ ךא .ןיעל .יתארנ"אל ,תימינפ ,תרחא תויזויריפ ןימ האב

 ,הרָפפ לא רימת .הוררומ דוע :ויה אל םיניעה ,.היתועונת
 תיעות ,רחא רבע לא םעפב"םעפכ תויוטנ תויהל וליחתה

 השקש ,תחא הרוקנב תומצמוצמ וא םלואה יבחרמב תער"או
 תא. ירמגל | תחכוש התיה רשא שיו ,המוקמ הא ןווכ
 ,תיחותפ  תעה : לכ תוחנומ ויה  .רשא שיו = ,תובעה היתו

 התיה אל איהו  ,היתועבצא ןיב בוחת רוחשהו קדה הנו
 איהו םידחא םיברע ורבע , ברעה לכב תהא המישר ףא תמש
 שיגרמ היה ,המ"םושמ ומצעב תערדילב ,ןיבורו ,ללכ האב \

 ונוה וליאכ ,בלה תא ןֶנצמ רזומ שגר היה ,קירה המוקמ לע

 רשא רע  ,אובתש הכחמ היה סוי םוי = ...הבילעמ האנוז
 םע הָפַיטְִמ איהשכ ,התוא שגפו ריעה-ןגב תחא םעַו

 לילה  תממדב ללצ רורבהו ךרה ולוקש ,המוקדהבג
 רבגל  דוחיב  תשגרומה ,הטקשה תוחיטבה התואב השא

+5* 

 , הזה רבהה ןמ  ראמ בלענ ומצע תא האר  ןיבור
 הרענה ינפ לע תפחרמ התיהש ,דוסה תשודק הרס דחא
 םימי = ךשמב | םימקעתמ | וינפ ויה תאו לכבו ,ףרוחה י

 שיגרמ = היהו  ארקמה-םלוא תא רקב א% םידחא םיברע
 ןטקה .שארה .רכז וינפל הלעש ,םעפ .לכב בלב" תברוצ ה
 ושארו ותטמ לע תושמשה ןיב ובכשבו ,רפסה לע ףופנה

 וינפל תלדה תא ורגסו טשוקמ ןילקרט הזיא אוכמל דע והואו
 לכ תא םואתפ דהא ברעב ןיבהש רע ,וב סגכהל ץפהש ענר
 בושו  ,הלודג החא הקיקר קקר ,ורעצבש ךחוגמק

 ,םיכבוסמה :

 .וטבמו ,וכרדכ ,האירקה ךותמ .ויניע תא םירָמ היהשכו ,ה

 -וליאב ,בולעו חכשנו בוזע ומצע תא האור היה ,

1 

 אל בוש = ,ארקמה"םלואב | וירוקב תא .ןיבור קיספהש ןויכ
 וילגר ויה םירהצה:תחורא רחאל | ,םעפ ףא וילא אובל ףיסוה
 ףכ הכרר אל ודועמש ,תובוחרל ,ריעה .תוצק לא .ותוא תואשונ
 תותשר ןיבמ םיפקשנ םינבלו .םינטק םיתבש םוקמל ,םהב ולגר
 תא * םיחלוש םהשכ |,המחה רואל םיניבלמה ,םישבי תונליא

 הלאה / םיקירה \ םינגה רבע לכל םימומדאהו םימוריעה .םהירב
 רבכ םיקרו .םיקורי םיבשעש ,דקתשאמ םושומכה 'םילעה .ירובצב
 ,םיחכשנה םהילועשמב | ,םשו הפ :םתוניב םיצבצבמ וליחתה
 תונליאה תוריש ךותב םכרר"יצחב ודבאו םוקמ הזואל וליבוהש

 ןיבמ םיציצמ | ויהש = .םולוחכה קחשה יזמרב%
 ןיבורל . ויה דחוימה .ןמולש-רבסב הלאה תונומתה לכ --- ,תונלואה
 ...היהיש וא ,היה .רבכש ,רבד הזיאל לָמָח ןיעכ

 ךר = דַאב | ףוטע ומצע תא שינרמ היה רבכ ברעה תועשב
 האלמה | םתלפאב םיהכה  ררא-יברע .םימח תומולחי לש בצָעו
 םיריחשמ םילדגמה = ישארו. םיהובגה תונליאהש העשב ;תגרועהו
 תא תמקורו הָלַצב הוורש הנפ- לכו רָוְסה קחשה ללחב םידרוב
 םיעוגעגה .הפיו חכשנ םלוע הזיאל ןיבור תא .םיבישמ ויה ,הרוס
 הקוחר הנפ וזיאב םיבהבהמ וליחתה בוש םירורב"אל םירבר לע
 בוחרל .בוחרמ = ותוא 'שרגמ היה עונצהו ךרה םבהלו ,המשנהש
 רומעל ראומו ןטק ןולח לכ רי לע 'ובכעמ היה * ,יובמל יובממו
 תבשוי הולשו הנמק ' החפשמש ,רדחה םינפב לכתסהלו עומנכ
 תיששעה תלוג לש ךרה הרוא תכופש |" ,ןחלשל 'ביבסמ וכ
 לכ תא רבוע רירק דער ןיעב העש ההואב שיגרמ אוהשכ ,הנבלה
 ,..ורעש ישרש רע עגינו תולק תומירצ ורשב תא םרוצ ,ופוג

 העשב וררח לא בש ןיבור היה .ווְכ הכשיממ הכילה רחאל
 ונוממש תא = ריאי רשא ,רנ קילדהל | ילבמו  ,הלילב  תרחואמ
 םיהובגה | וילתכב קור:ררח לש | דחוימה ונוממש | ,ורהח לש
 :ירורפבו = ןנוצה . התה סוכ יצחב  ,קירה וריוא 5להב ,םימוריעהו
 הבוהא ריש ,הטמבו ,םיחותפה םירפסה לעו ןחלשה .לע םחלה
 ,רדחה "ךרואל | הכורא . העש רוע ךלהמ היה -- ,הב הלפט אל
 אצמל | ,םיבורמה םויה ימשר לש םנבומ לע רומעל ץמאתמ
 רחא הז םירהונ ויה .וירוהרה . לוכי ניאו .םהלש תיצמתה תא
 ,ול המדנ .וחרכ לע םהירחא ךשמנ בלהו  ,םיבחר םימ .ילגכ הז
 ,ונורכזמ המלענ רשא ,הביט הרושב וזיא םויה והורשב וליאכ
 היה ' הלפאה םוהת" לא תוחולש םיניעבו ,הנושש שנר קר ראשנו
 ,ושאר לע  הקוחר רופצכ ףרפוש ,רברה תא רוכול ץמאתמ
 ףוסבלש רע --- ,תלכתה יקכעמב תופילח הרתתסמו הלגהמ איהשכ
 םימיב ול .ןוכנה ,רבדב המוהס ןוחטב תרכה ךוהמ הנשה ותפקת
 + +, םיבורקה

 וו

 ושבלו וטשפ  ,תעריילקו םיזיזפ הז  רחא הז ורבע :םימיה
 הנה ךא . תורורבדאל תושגרה בלב רוע וריאשהו ,עגר לכב הרוצ
 ולוחתה תושביו תומח תוחור .ןפינ לש םיפוכתה שמשה ימי ועיגה
 םואתפ וטקשו ,םויה לכ ץראה ינפ לע תולייטמו רחש םע הומיכשמ
 הינרק הכפשו ברעמ:ילושב תמלוח .המהה הדמעשכ | ,ברע תעל
 ךרה קחשה היה ברעב  .םיניצרהו םיהכה םירהה לע תונבלה
 .יבכוכ ,םיטקשו םילודג .םילוחב..םיבכוכ ולוכ ץבושמ ,ההכ טמסכ
 : הפציו הפצוו--.ונוחטבב ולכ .עגרנ בלהו ... . ביבא

 מ -- בב ל 9-0

 ויפה יונו 4.0



 נ--טמ ןוילנ

 ,בוט רבְד רחא לכב אצמל ץמאתמו םיבשהו םירבועהב הבוט
 זא ןיבור לאש רשא ,לודגה רשואה ותואל וליבשב יואר היהיש
 תופי ןלוכ ול ימדנ , הומלעה .םלועבש םישנאה לכ רעב ובבלב
 ,הבח לש קוחצ-תב  ךותמ וילא : תוטיבמו : וילא בוט .ןבל -ןלוכו
 :יופפלב תוכז רמלמ ליחתה .הרוחרחשה .המלעה התוא לע, וליפאו
 הדגנב ותעבגמ תא םירה :,ריעה:ןגב 'ם ימיה דחאב .התוא שנפשכו
 הריזחה ונטמ הרבעבו ,המיענ ןחהתנכרהב ול התנע איה ,םולש תואל
 ןיבור לש ובבל תא אלמש רבד = ,תורידי קוחצב הינפ תא: וילא
 ךכ רחא :ותוא חירכהו םינושארה  םיענרב : חתור  רשוא לש שגר
 ....תובשחמ בושחל הכורא העש

 םיכומנהו מ ביבאה תובשע םירעור וליחתה רבכ ךיעה ןגב
 ,ןנה ילועשמב = הנוכ אלב תבָבופ : התיהש < ,הלילקה םויה חורל
 איה ןפיהלו ןכיהמ ןווכל היה .השקש דע .רחא רצמ .עגר לכב האב

 , תופילח םירירקו = םימימח | םילגב םינפה תא תפטושו תבשונ
 .ןבאה:יראוטורט . לע וילגרב. ךוררל השק םאהפ השענ | ןיבורל
 ,הרוחשו הכר .ץרא<תַרַבַּכ ול הילגהמ התיהש םיקמ לכבו ,םישקה

 תומוקמש רחאמ ךא :. .. ותאנהל תינטק  תועיספ הילע .עפופ היה
 רע תובוחרה תא רובעל רהממ .היח ,ריעב ראמ .םיטעמ ויה הלאכ
 הקזחב .םיצרפהמ ויהש = ,ןירוההה ףטש תא וכררב שבוכ ,ןנה
 םינאוסה תוביחרב םנפת אלש = ,םתומימת לע פח וליאכ . םאובחממ
 קחרתמ .,הבר תע .םבוס .דוע היה ןגה לא :ואובב סגו . . . םיאלמהו
 ןהב = תוארהל * 'םיליחתמ * ייָה םירדוב םילייטש ,תוררשה ןתואמ
 ,ןנבש תועונצהו  תוקוחרה תונפה ןתוא לא :יאובב קרו * ,םימעפל
 .ותוסנמ רהוטמו הפרו = ךר = ןהילא  עיגמ * היה ךרכה  ןואשש
 הואתב רכמתמ היה. ,םילפונ .םימ:ילנ לש  הקותר | לוקדתבב
 : ..ויתומולחו .וירוהרהל

 .ומצעב םג ןיבור רורב ערי יי ריתעב .היהי הו המ
 רתוי .ותוא הפקת = ,רבד הזיא ברע לש | ,גח"ברע לש הור ךא

 תעגל הששח ,המצעל ןובשחו"ןיד תתל הששח רככ המשנהו ,רתויו
 הכחמ ,דעורו רוח = .יאשחב ול :הלועו חמוצ היהש | ,ךרה | ןצנב
 +. .האוב תא .ארוו שמשל

 ,קיספהל | וילע הלאכ םייח :ול רורב היה רחא | רבד
 תירָאשה תֶא הקילרה ןמ .ליצהל וילע ,תירשפאה תוריהמב קיספהל
 םע ךרכב םייחה ,'םויה רע הילע ןיגהו דוע רמש בלהש ,הטעמה
 םירומהו | םינָארוטסירהו :*תוריבג,הו  םידימלתה . ,העשה"תוארוה
 * 'הזיאל םיזמר ןיעכ .ןיבורל ול רוה הלא לכ --- .םהלש םינרטסקאהו
 ההוא ..ורכזל קה אפק .בלהש ךא  ,ותונכל עדי  אלש ,ארונ רבד
 רחאל  ,תחא-תבב  םאתפ ונל הל:תמה  ,םייחבש " תוידרוסבַאה
 דגנמ התוא םילעהל  ,הילע ליפאהל םיבר םומי םיצמאתמ ונייהש

 ורבע ותולפשו וינע .תונורכז .לכו  ,ןיבור .ינפל .םאתפ המק :,יניניע
 +... םנובלע תא ועבתו = הז ..רחא הז .ונוימדב

 ויתונורבז מ .ןיבור ררועתמ היה השק רַאמשוק .ךוהמ ומכ
 לע .םאתפ הרבוע התיהש ,הזיזפה חורה ןואשל  םירופאהו םירקה
 תורוש ומת וליאכ ול יהיו ,םיצעה ירבְב תלעלעמ איהשכ , ושאר

 הבחרהו הקוריה ץראהו  םיעבצה ישטשוטמו  םיררוקה םיתכה
 ,השקה וחור ןויזחב םיזכורמהו םיריחה וינפ . ....םואתפ וינפל החתפנ
 ,םידחפ תאלמ הנומת ןיעה ינפל הלגמה : ,לפָאו רצ קרסל םויוטנכ
 םואתפ ונפוה = וליאכ  ,םלענה | בָאכה רכס תא עגרכ םירבוא ויה
 לע ןוחמת לש קוחציתבב הכו .הכ טיבמ :היח ןיבורו :,רואה רפעל
 ויתומולחל בשו ,ויכרב לע םחה רואה הא םואתפ שיגרמ ,ויביבס
 << + ויחוהרהו

 ןל .ןיאו .וירועיש לכ טעמכ :וישכע ול ורבאש ,בוט המ
 0 קוחרהל ךירצ .ןכ ! ךרפה .תא .תאצל םא י לב תרז

 4- םלועה

 לועה .ןיבו וניב ודירפי .רשא ,רבע לכמ םיהובג  םורה ףקומ
 תכי אל .םש חכשי לכה ,לכה תא . תבשל רובעי המש ,לודגה
 יכב ושפנ הצק \המ .ארקי אל | םינותעבו = ,שיאל | םיבתכמ
 ,הדשה  ידיחי = אציו רחש םע = םיכשי 'רקבב | רקבב ! הלא
 " שמשה תחת הטקה-תוהש ןיב םויה לכ העתו הלעי םירהה ילועשמב
 והשכ ,הלולה לכ בכשי שביה אשרה הדיפר | לעו  ,תטהולה
 ; םיבכוכה לא תוחותפה ויניעו ,לוגרחה-ינב לש םרוצרצל בישקמ

 זןא-

 ורק םואתפ השענ ריואהשכ- ,המחה תעיקש רחאי ךא..
 = היה :,םיכומנה םיכבסה ירובצ ןיבמ הציצה .הדבכ הטלעו
 רבוע היה | דערו  ,תובשחמו תומולחמ ףוע  ,ומוקממ םק
 ומ .,.בוחרה-ןרקב ,וכררכ ,ההושו ןנה ןמ אצוי היהשכו ,ופונב
 וזיא  ררועתמ בוש היה ,אבה ברעב השעי המו ךלי ןאל .תעד
 ",אושל הו םגש ,ובבלב  רירק- בהלכ םאתפ קלדנ  ,ןויער
 דטומה רחַא ,דעומה רחַא רבכש ,ליעוי אל המואמש ,אושל

 גו .םיכרה ןסינ יברעב וטאל ךכ רחא העות היהשכו
 " םימודא םיחוליק .םיחוליק ויניע ךותל םיחתמנ ויה תונולחה יִקָרֶס
 םש היה אל | ,םיחיטבמו. םיזמרמ | ,םיימינפ נח .תורוא לש
 ול .בוחרמ הרטמ אלב ול  ךלהמ היח אלא ,םהילא בל ןיבור
 ,וררח לא ובושבו ,המואמ תוניחבמ ןניאו תוחוקפ םיניעב
 א תומקח ויניעב .טיבמ .אוהשכ ,ותטמ לע הבורמ .תע .דוע .בשוי

  םיח מ ווהו עדונזאל םוקמ הזיאמ ולפנש ,םיבוהצה רהפה ימתכ
 < לפמ קיר היה וחומו -- ,הלפאה רדחה תרקת לע  םיאפוק
 , . הבשחמ

0 

 . יאמש

 + תוריעבּו םיִרעְּב

 צו
 : אוה ץרפנ ןויזח ןיפלכואב .תובורמה םירעב
 פל הרושב םידמוע םעה תלד ינבמ םינומה םינומה

 תשגל ורות .שיא שיא םיכהמו ודיב ורורצו שיא שיא ,הולמה
 , םתרומת .תוטורפ 5בקלו תורורצה תא חינהל ,ךירעמה

 | שיא איבי רשא שי .המה םינוש תורורצהו
 ,ןשי ץפח = איבי רשא שיו ,ודעומו .וגח ידגב תאו .ותָבש
 . תיבא תשורי וא ורכע םימי

 הלאה םישנאה ינפ לע רבועה רובעי רשא שיו

 אי = ,והפקהי לודנ רעצו .םהיתורורצ לא ןנובתהו הרושב
 - : ובלב

 'תא םא ,םלרוג רמ המו לא . םה .םיללמוא המכ --
 והל המה \ םיסונא | ,םהידי תחת ןיידע שי" רשא ,הטילפה
 , 1 ןעמל וא ,םחלל בערת יכ םשפנ אלמ ןעמל תשוחנ תוטורפב

 .םג שי אלה הלאה םיצפחה ןיבו .! םוג .תא םחהל םרונת תא

 יאדו .! םיינעה . םהילע תפפוח השודק תרדה ,הביש .תררהש

 גישת אל ילואו .טובעב הלא םהיצפה םתתב םברקב םבל
 .הנושארבכ םתיבל םריזחהלו םתודפל םלועה דע םדו

 רקה לש ויתוירב לע םימחר אלמהמ הז 0 ובל רועבו



 אוצמל .התעש העיגה ףופ ףוס ! אָמַא-ִא תשורי הנה -- |
 ...וז הבילח םג איה הפיו שיתה תא םיבלוח הככ ,הב םנ
 םירברה תא ,םימחר ובל .אלמנ .התע הז רשא ,שיאה עמשו
 םחר יכ לע  ומצע  ינפב שובו  ,ץראל ויניע תא הירוהו הל
 ...רעצ .היה אל םרעצב ףתתשהל רמאו הלא םדא-ינב

 :אוה  ץרפנ: ןויזח ןיסלכואב תובורמה  םירעב

 ןורדסמב םיפופצ םידמוע.לארשי ינב .ירענ .םינומה .םינומח = <
 ,ינרתולה = ןהכה וא יבלסוברפה רמוכה ,ילוהקה חלנה לש ותיב
 ,הןמה ינפל תשנל ורות שיא שיא םיכחמו םידמוע

 ./ויתחת "הלואנ:תקתפ,- לכקמו :ותורהי רורצ תא שיאו .שיא חינה
 והא רענה איבי רשא שי .,המה םינוש תורורצהו

 ,ובר .תיבב רמל  רשא  ,תירבעה "אתיב אפלא,ז
 ,וירוה תיבב .ונזא .הטלק .רשא > ,תוידוהי םילמ ו
 .םימודק תורוד לש הקיתע השורי םהא וא

 םיאבוצה םירענה ינפ לע םבלה-ךִר שיא רובעי רשא שיו <
 לודנ רעצו .םהיתורורצ לא ןנובתהו ןהכהו רמוכהו חלגה חתפ |
 :ובלב רמאיו .חנאי ,ופקת

 םג .ןה !םלרוג רמ המו הלא םירענ םה םיללמוא .המכ --
 רימהל המה םיסונא .,הקיתעה השוריה תיראש תא ,הטילפה רת

 םחהל וא ובערי .יכ .םפרכ :אלמל םרי אצמת ןעמל  ,הלואנה
 ,הביש תררה רשא םיצפח המה םיריממ ןה ! םיינעה ,םהל רקב םונ

 םאבב 0 םשפנ לבאת לבאו | ,םהילע תפפוח השודק

 איבי רשא שו

 דחאכ םלוכו

 קחצי .םהרבא ינב לע םימחר אלמתמ שיאה לש ובל .דועבו
 םירמיעה ןמ ישילשהו ינשהו .דחאה .אבו רעצב םיעבומה | בקע
 לכ .ינפבו םהירבח ינפב םהישאר תא ומיריו א הזמה"ימל םיכחמ

 = : וארקו םירחאלו םמצעל קוחש ושעו ,לארשו
 אוצַמל ץפח התעש העיגה ףוס-ףופ !אמאדםָא .תשורי הנה
 .,.יז הבילח םנ :איה הפיו שיהה תא םיבלוח הככ
 שרופמ םיאצוי הלאה םירבדה תא בבלה:ךר שיאה עמש

 ועבטו םיברב םשה תא-ושרק םהיהובא תובאש  ,םישנא ו
 הדומ בלה .ןיאש רבד םהיפ הצפ אלו הרהטו  השודקב םמד יל

 +. .רעצ .היה .אל כ ףתתשהל :רמאו םרא-ינב

 : :אוה ץרפנ .ןויזח ןיסלכואב תובורמה םירע
 םינומה םינומה .םיצבקתמ םימעל הנשההשאר ליל ברע עיגחב |
 -ידגבו שיא = ,חזרמ-תיב לכ ןורדפמבו | היהק .תיב לכ .חתפ
 יב ורוה שיא שיא הכחמו .וילע .ודעומו ונח ידנבו שיא |,
 ןחלש תניפו .תבשל אסכ תצקמ | ול אצמו וליבשב םוקמ
 .גחה תא שדקלו סוכ וילע .רימ

 םידמועה הלאה םישנאה \ .ינפ לע שיא רובעי רשא שי
 הקוחדה םתדימע לאו העז םיאלמה םהינפ לא .ןניבתי
 : : בלב רמאיו .חנאו ,והפקתי .לודנ רעצו

 םנח תא נחל םג יכ הלאה םישנאה המה םיללמוא .המכ
 ,רי :לע, ינעה ץבקו .המה םיקירו םילד יכ --- ולכי אל םהיתבנ

 הוהק:תיכב גחה תא שדקל --- שרוק ּויהו הטורפל .הטורפ \
 יחו- לע הז .לילב שרקתמה .. ,ויהולאל םויה .לורנ .יכ ,חורמז תיבב

 .-- םתשגבו

 " תעידי

 "תא ךפש יב לע ומצע" ינפב שובו ,ץראל ויניע תא דירו

 .אלב םמלועב .םוורשה ולה .םישנאה םה םיללמוא: המכ .

 1-טמ ןוילנ

 :שודקה לש ויתוירב לע םימחר .אלמתמ שיאה לש ובל רועבו
 : וינזאל עיגמ ץחש-ןב לוק הנהו אוה-ךורב

 ושמשמו :םכידי תא אנ ומירה .בקעי = קחצי ,,םהרבא -- :
 זס 5 דה ךרה הנפיו ,םכינפל דמועה הזה ךוראה לש ופתכב

 *שפנ ירמ, לע םימחר ובל אלמנ .התע הז רשא  ,שיאה עמשו
 -ןב .יפמ .שרופמ .םיאצוי .בקעיו .קחצי םהרבא תומשה :תא ,הלא
 -ינב ומחר לע ומצע .ינפב שובו. ,,ץראל ושאר דירוהו .,הז ץחש
 ,+. רעצ היה אל םרעצב ופתתשהו הלא םדא

 ,בוקר סבלו םירעטצמכ םימרנ: > ,םיקירו. םילד
 : 2 . < . המחמ 'אלמ לארשי

 תיבו" --

 תונותח לע .לוחמב םיאצוי, ןינע 'המ :  ארוקה : לאשי "יכו
 :הרורב הבושתה תאז לע האבו + םידמושמ  לצא  "םירז

 :ייהמודק  היפוסולופ,ה = .םליכבש | הושה .דצה -- "
 ."!ףטוש

 תד ינינעב אל = ,םיקצומ הודוסי .ןיא  ,םיעובק .םירקע ןיא
 אשמל דמוע לכה ,עונו 'עונ לכה ,ףטיש לכה  .'םיאלה ינינעב אלו
 קצומ ומוקמ לע רומעי רשא רבד  ןיאו רחסמל מע לכה ,ןתמו
 , .:'תומה לוחמ, רעב, .בוכעיו לזרבב

 אבי רשאמ חורה אב" םיבקרנו םיכלוה = ןולאה .ישרששפו
 .רזפי רשא לא םילעה תא רזפו

 :עבונ אוה רחא  רוקממו דחא םוקממ הלוע לכה
 ץרסרלח לכה ,ףט וש לפה

 לכה

.0 

-8 
 .ןאמ ביפ: בקעי

 .םיסוטרש
 יד /

 .הָנאַמ .יִכְצ .יִכְדְרְמ
 .,(ותומל הנש שטחו ' םירשע תאלמב)
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 תומל הנש שמחו : םירשע : ואלמ  םידחא תועובש ונפל
 הרודהמב "הישות, האיצוה ולא םימיל .הנאמ י בצ - יכדרמ
 םירמאמ ואב םינותע תצקבו ,ויבתכו | ויריש  ץבוק תא השדח
 יד הז םג ךיא . ןבומכ ,הז אוה בר אל ,ויתורא לע תונורכזו םימח
 בלמ  חכשנ אל רוע  "הלוחהו ךרה, ררושמה יכ | ,חיכיהל
 ךשמב ונתרישב .ואבש םילודגה םייונשה לכ תורמל  ,םיארוקה
 ,םתבהא תא ול ורמש רשא ,הלאכ רוע שיו ,ןורחאה לבויה .יצח
 בילעמ ןפואב םיחכשנו םיכלוה אוהה הפוקתה ילודנ םג רשא תעב

 .ךכזלכ 0
 רירוהל .יתוא םג ינחירכה הזח ןטקה לבויה גח  .רחכא 6

 " יתניע אל רשא  ,הנאמ לש ויבתכו וויריש ךרכ תא םירפסה ףרמ
 יתחתפ הלק הררח ילב אל ..המ-ןמז וב ףרפדלו ,םיבר םימי הז וב
 , יתודליב ילע םיבובח ךכדלכ ויה רשא ,הלאה םירישה רפס תא
 םיטעמ אלו .,ואמ- ורבע םיבר :םימי ןה .:יאשחב םסהמ היה יבל
 םריכנ אל. רכה םג רשא ,המימתה  ונתורענ לש התיול"ינב םה
 תא ,"ישפנ תאשמ,  לעב תא  תוארל יל היה רצ  .וישכע

 ורוהטז : םע םיענה .ררושמ



 נ--טמ ןוילג

 רקבמה םלענ עגרכו ,הלאה םימימתה םירישה תא :ארקל יתולחהו

 תננוסמה .תינררומה הרישה םג .רשא  ,קנופכה .ארוקה קמח ,יבש
 לע ארוק-רענ .בשי .םעפה דועו = ,ויניעב הכו רימה אל 'הקדהו
 הפי הפשב הז לא הז ורב .רשא = ,ןטייפדרענ לש םירושידפמ
 תא יתארק ארק .הל םיקקמ רוע םהינשש הפשב -- החכשנו

 םג ךא ,בלעהל ידכ רע םימעפל םיפרה ,הלאה ם י פ ר ה  םירושה ,
 םירישה .רדוצ ,רחוימ ןח הזיא ךופש היה םהיתונויפרו םהיתינורסח לע
 םהימסק תמצעב ינוריבעה | אל  ,יחור תא וביהלה אל הלאה

 ורבע םיכז םילג לש ךר 'ףטש ומכ ךא ,םיבגשנו 'םיקוחר תומלועל
 תא ינא ארוק יכ ,יל המדנ דחא ענר ,והו רה טיו יבל "תא
 םיריש לש םתעפשה תחת א וכתכנש ,םינושארה- הרישב יתונויסנ
 ינפ לע ביבאה םעפה רוע היה יכ ,יל המדנ ינש ענרו  ,הלא
 תויוטנ יניעו ידי תיעורז לע ןעשנ ו הרשב םעפה דוע בכוש ינאו ץראה

 תושרוח ןיב םימלוחו םיממור םירהונה ,םוריהטה טואירה ימימ לא
 . . קוריה ףוסה

 .הלאה םימימתה םירישה יל ומסק םסק הזיא

 זי

 םה הלא -- וללה םיקותמה םימסקה דוס תא יכנא עדוי
 םות ,הלאה םירישה ינפ לע ךופשה .,ןחה :תופליה ימסק

 יתלבו העונצ .הריש לש םלענה :החכ הז . תודלי רהטו ול תורל'
 ובאשנש ,םירוהמו םייח םימ: , בוזא יִמ ונילע הֶומ יהש ,וז .הקומע
 היה הנאמ , ונתודלי תוניעממ :,ונל םירקיהו םיקוחרה תוניעמה ןמ
 היה רחא םולחו תחא המוק ןב .םהה םיפוה  םימיב םיענה ונרפח
 ןעי ,ונבבל רה תא וירישב ונעמש יכ :ןעי  ,והונבהא ונחנאו  ,ונמע

 היה הזה םלועהו ,תומלוחהו  תוגונה ויניעב :םלועה .תא .ונואר יכ = =
 ינפ לע שורפ היה רשא ,לקה * ראה ךותמ םנ ונל ןבומו ונל יולג
 . ויקחרמ

 היה ןודרג ,.ונליגה ןןב םגו ונרודדןב םג זא היה הנאמ קר . ןכ

 אבש ידוהי ,רתויב חקפ ידוהי וגל היה הז וש המיִא ליטמ
 תצק ,ונל קוחר תצק רבכ 'היה :לייכימ .וליפאו .תונעטב דימה = >>
 םימעפל  וקיהבה :ויניעבו : ,רתויב = /דבכ היה :ולש ןוניה = ,ונל רז |
 רשא ,לודגה וניחא היה אוה  .שואיה יקחרמ ,םירקה םיקחרמה =
 ל"כימ .הנאמ תא ונתבהאכ והונבהא .אל ךא ,רתוי  והינצרעה 0

 לכ תא ונינפל הלגמה ,בוטה .רבחה היה הנאמ . ןטייפה = היה
 .םיבוט תוחפ .םיזורחב םימעפ ,םיבומ רתוי םיזורחב םימעפ .ובל
 ורבח יבתכמ תא רקבל אובי הז ימ %איה תחא אל יכו
 : + םיימיטניאה

 םיבר  םימי = ינפל = .ונמזבש ..דליה ררושמה היה הנאמ
 ,.דיחו היה ותפוקתב ךא . ופאמ .םהרבא-- ,רחא רבח דוע ול היה
 םימחול יב .םלוחו ךר דלי  ,םילודג םישנא ןיב באוכו ררוב דלי
 .םיררושמ  ,ורוה ינב ןיב םג ילואו ,ול םימדוקה ןיב םנמא ויה ,שפנדירמו
 .ירמגל רחא ןבומב לבא: .תורלי לש הריש ןכ םג .התי < םתרישש
 ,המימת הצילמ וכתכש "ןקו-ילעב, םידוהי ,םיבולע .םידוהי ויה הלא
 וטמקש ,םישנא ויה הלא ,המע םימת היה אל םבל ךא
 הצילמה תופלחמל תחתמ . םימימה תונויער עיבהל ירכ ,חצמה תא

 לו היה * הנאמ = .םינקז לש חרקה שארה .דימת  ףקשנ תוריעצה = =<
 ושרח אל וחצמ תא רשא | ,בל רהטו םיניע רוהט = דלי ,םצעב =

 לט םיווה ויה ויתושגרו .ויתובשחמ רשא ,השבי הריקח לש היטמק | =
 תוטשפבו בל: תולגתהב ..רקוח ותויהב םגו לאוש .יתויהב םג רקב | =

 יריש .םג = ,ורסח ישנאל :הרוקה יריש םג תוצילמה םג .וכתכנ .בל =

 ,גרובצניג ה תומ- ו -ינשה לרה תומ לע ו

 .ןודרג

 ... ןורשכ לכמ הלעמל רמועש רבד הויא םלצא ראשנ דימת -

 ,הכרבו הלפת .תריש קר .ותריש

 תוריחכמ ןניאו רבד תומילעמ ןניאש ,החורל .תוחוהפה םיניעה םע
 חקלנ יכ ול םינימאמ ,ונחרכ לע ול םינימאמ ונחנאו ,ונדגנמ רבר
 :םילוכי ונניא .. תועתמה היתותשר ךותב רפרפמ אוהו הצילמה יבשב
 ,וחכ הז . ול ןמאה ילב ל

 םילודג םירפוס ירחאש העשב | !אלפל יהיו אוה אלפ ןכא
 .ןורשכדירישעו ןושל-ילעבו תועדהיגוה םירפוס  ,ןודרנ ביל .הרוהיכ
 םהיתוריצי תא ונארקב רימת םירהרהמ ונחנא ,הנאממ םיתעבש
 .,תטרש "וגנב םיטרוש טעמ דושח שנרו טעמ תכזוכ הצילמ לכו

 .לצא ךכ-לכ םיטעמ םהש ,םינמאנה םיירילה םירישב םג רשא שיו
 םצעב .חכוש אוהו ררושמה תא ונתוארב ןימאנ אל

 ורקַא יטהלב ונילא ץרוקו ונינה םותו- וחיש ירמ הא ותובהלתה

 - חולפל רימת | םינוכנ ונחנא העש התואב -- ,ןושל לש םימאב
 .. ךלוה ונבבלו תורלי לש הצילמו תודלי לש טקפא לכ םינאמהל
 / ,ךרדהאלב םיעותו םיכובנ םמצעב םתויהב םג הנומאב םהירחא

 < ויה םינודרגה .ם דא ה אלא ,ךכל םרג ןורשכה אל
 2 % תרגסמב ותוא ומש ,"טנטאפ,  ולבק םנורשכ לע . טע-ישנא םרקיעב
 / .םיפיעסב םימושר ויה טנטאפה ותואב .  םתדובע רדחב והולתיו הפי
 ומשנ לש רהוז היה אל הז ,םהייח לש םילאידיאה  םג םיעורי
 וכתמ וניאשכ םג ותכרב תא . הרשמו  ויתוביבס | לכ לע לפונה
 ימעפל  ונל הארנ סנורשכ .ם י ש נ א .לכ םרוק םה םינאמה , ךכל
 "יפויה ,םהל טישכת אלא ,וניא וליאכ ,םהל לפט אוה וליאכ
 הב רגוב םנורשכש העשב-םג קיהבמ םהמשנ לש ןמאנהו עונצה

 .,,!ול וכזש הלא םה םיטעומ המכ -- בדה ותוא

 וו.

 = "ינש רנילא םיזמור הריעצה | ונתריש לש ביבאה תועבגמ
 : < .רואל וקיהבתש : ,םינושארה ףסכה ילחנ ינש ,םירבע םיררושמ
 " אלה-- ,ףעוזו ךק ביבפמ ץבור היה גלשה דועב השרחה שמשה
 אבל טעמ ומדק םהינש .הנַאמ יבצ:יכדרמו אריפש א .ק םה
 :רתוי ויה םהינש . שדח ןונגס ואצמ אל דוע םישדחה םהיתושגרל
 ועש התואב תויהל ידכ ,םייעצמא-יתלב ,םייעבט םינטייפ ירמ
 "שרחה ןונגפה ירצוי העש התואב תויהל ירכ  ,ןונגסה ינמא םג
 \ יתשל, םיקיפסמ יתלב םנורשכ תוחכ ויה ילואו .השדחה םתרישל

 % ככ ריבכ ןורשב לש וחכב קר היה הז .רבד :."תוחילש
 ג , ךכ-לכ חלצומ ןפואב ינומרה גּוז וב .ונורזנ ןמאהו ררושמהש
 " רשא תורמל ,תונושארה וותריצי .תונשב טעמ = ךובנ = ןה  אוה
 .םינומש תונשבש  םיניוצמה  ןונגפה ילעבו ןורשכה ילעב םירפופה

 ה םהנש יכ ,ןימאהל ול השק היהי רשא שי יב רע ,ךכ לכ
 "יללצ רוע וצבר דחאה שאר לע .תחַא הפוקת לש היררושמ
 עוזה ותללק תא רוע הול םומע םילָבכ לצלצו םירככה הלילה
 וורקה ללה ,הלאה םירדוקה םיללצה םע םחלנ .אוה וימי לכ

 גכ ינשה שאר לעו .תיצמתה דע יתודלי ימיב ומד לוערה רשא
 רוא .ךא ,שמשה רוע :וילע החרז אל  םנמא םאו ,חרזמה ריאה
 בכ ,רחשה הממד .,תישירחה הממדבו .וב  עננ רבכ קוחרה
 וורמתו תובאכמ יאלמ .הלודנה החט בה ה הא וינזא ועמש
 .יחתו ,ללקל ויפ תא חתפ אל םעפ ףא ךא  ,םיטעמה וימי ויה

 .+ הנומאו  היקת .תריש
 עו שא םעפ ףא החקלתה אל ,הרחפנ הנוי יניע ,תובוטה
 , .שמשה חכנל יקר תואושנ ויה



 םהיריש יכ , = לכונ אל ןימאה ףא ונחנאו םוי אבי ילוא . דוע
 . םתּורענב וניררושמ ילודג לע םג  ועיפשה  םייצילמהו .םירוחה
 . םהל ימדקש הלא ןיבו םהיניב לידבהל םנ ונל השק םימעפל
 רבאיו רתויב קד היה ,הלאה םירישה ועימשהש ,שרחה  לוצלצה
 תא תוטהל ונילע וישכע םג ןה .ול םיִלז תולוק ןיב םימעפל <
 םהימינ דער .שפתנ רשא דע בשק בר בישקהלו סהילא ונינזא <
 ,רחוימה =

 ונתרוש םרז אצוי הלאה םינטקה םילחנה .ינשמ םלואו .
 םימעפמה  ,םיירקיעה  םיביטומה רבכ םיזמורמ .םהכ > .הריעצה =

 לש םינושארה םילוחכה םעזה תוצוצינ ..וניררושמ יבוט תא :וישבע-
 שאל ושענו קילאיב תריציב ךכ-רחא ובלתנש ,תימואלה ונתריש
 אריפש ;(* אריפש לש 'ןורושי יריש,  ךותמ .ולע רבב ,הלֶבוא
 הצרא דימת טיבמה  ,"םיפעפעה םועז .תומיאה.. שיא, ותוא היה

 לע (ישאה תלגמ.ב) 'קילאיב זמר יבש ,"ושפנ .הדבא תא שקבמב,

 םיפקשנ וב רשא ,ריהבה הרישה םרו . ומצעב ובש יגַארטה דצה

 וררושמ .יכ . ,רנזולק ונל רפס אלמלא םג . הנאמ תריש ךותמ אצו
 תא םיריכמ ונייה ,הנַאמ היה ותודליב יקסבוהינרשמ .לש ביבחה =

 תונויזח,בש םינושארה םירישה ןמ םידחאב ןורחאה לש והעפשה תובקע
 התיב, יקפבוחינרשמ לש וריש תא ,אמגודל ,הושה) ."תוניננמו
 העיסנ, הנָאמ רוש לא ,השדחה ויריש תאצוהב אב אלש ,"יתובא
 התואב | הנָאממ | לודג יקסבוחינרשמש ,וילאמ ןבומ  ,.(ייתובא לא
 םיבנגתמ דוע ויה . ןה  םינאמה . אריפשמ לודג קילאיבש הדמה
 םלוק תא תאשל דוע םיארי ויהו עבטה תולוכג ךותל .שרח
 ,םינושארה ןירוחה ינב רבכ םנה םיקסבוחינרשמהש העשב ,המרב

 הנושארה האירקה לוק תא ךא .םירהה ילשומו בחרמה ישב
 תאשמ, התיה ונתורפסב הנושארה ביבאה תריש .הנָאמ ריבעה

 םילילצב הב ודכלתה המואה תיקתו דיחיה ןוגיש וז הריש :,"ישפ

 לא . ונתרישב רוע ועמשנ אל םהומכ רשא ,םירוהטו םימח הב
 ב . 5 הבוטזייופכ היהנ אנ |

 םהל .ביבסמו ,יקסבוחינרשטו קילאיב ונל שישכ ,וישכע ּ
 לש םכרע לע דומעל רבכ השק | ,םיריעצה םיררושמה

 םירשע ינפל ולעה רשא אלפנה דָהה לע ,הלא םייריל םיזורח

 ביבאה עֶבָז ויה הלאה םירדובה םיניערגה םלואו .הנש שמחו

 ןאמשירפו אריפש ,הנָאמ לש תוררוב תוידולימ שלש-םיתש , ןושא
 וררועיו .םיריעצה תובבלב םייח תוצוצינכ ולפנ םהה םימי
 תא םיריאמ .וליחתה רשא ,תושגרהו תונוימדה ןומה תא םברקב
 . .םהה םיפיהו םיקוחרה םימיב םילפאה םעה ייח .

 ךרה ,"שאה תלגמ,בש ינשה םלעהל המדמ יתייה הנאמ תא
 ותואל ,ובכוכ תא םש שקכמו המימש טיבמה ,םיניעה ריהב

 וייח תומחלמ לע קילאיב ונל זמר האלפנה וייח תדגאבש םלעה
 --,ןטשהו םיהלאה ,האמומהו הרהטה תמחלמ ,ומצע לש תורתסנה
 ויניעב .א5 .טקושו  םימתו ךז .הכ הנאמ לש ובבל היה אלמלא

 שא, םג םימעפל תחקלתמ רוע "שאה תלגמ, רובג לש תוריהב
 תומה לצ ףחרב םגו ,תוריהב דימה ויה הנָאמ | יניע ."ןטשה

 ,., רחשה רהוט ןכותמ ףקשנ דוע ,ריעצה ושאר לע .לפאה

 צו

 היהש המ .הנָאמ לש  וכרע תדמ לע וירפהל ץפח ינא ןיא
 ,יכנא ערוי . םיאבה תורודל היהי אל ,ונל םג היהש הט  ,ונמז
 ללבב דוע היה אל אוה . ונליחנה אל הלודג הריצי תשורי יכ

 ,ללכה : ןמ  םיאצוי .םיטעמ דבלמ  ,ויריש לכ | , תוחוהל  ר

 תא הול הושה (+
 ם ' ווי

 רפסמ הנמי ימ םלואו .תונויסנ לש םשור ונילע םג םישוע
 ררושמל הכוז איהש דע ,םהב תיסנתמ תורפס לכש "תונויסנ,ה
 :םכא,ה לע ,הזה גוסה לע דוע הנמנ הנאמ םנ %+תמאב לודנ
 . , , "םיטנמירפ

 ,לעופב אל םאו ,ונתפוקה תלחתב רככ דמוע אוה ךא
 תא םישגה אוה  .רבד לכל ונרוד ןב .רככ והירהה חכבכ ךא
 לש החכב היהש המ ינל ןתנ אוה  ;ונתפוקת לש התודלי ,ונתודלי
 ,תימולחה לש תוננערה תאו תושגרה לש םותה תא :תחל תודלי
 תונש לש הפוקתה תא ריכנ םנונגס ךותמ םגו ויריש ךותמ
 י. ןושארה הנושש תררחו םייטנַאסורה היחתה ימודמד תא --םינומשה

 םיניעב םלועב תפרפרמו המימת אהתש תודליל הל האנ ךכו
 . תומוצע

 אלב ררושמה תומ אלול םג יכ ,בושחל ינא  הטונ םלואו
 ררושמל . םינקמעה ןמ הנָאמ היה אל ,ונימיב יח םג ול וא ,ותע
 השענ הנַאמ היה אל קילאיב לש  וסופטמ יִנַארמ עבצ לעב
 ושפנבש הולשהו ובבלבש םותה לודג היה  יאדמ רתוי , םלועל

 לכב ריכיש ,רשי ובבלב .ןותנ םלועה היה יאדמ רהוי , ךכ
 ונתי אלש ,בכרמ יתלב יפוא היה  יארמ ָרתויו םילודנה וידוגנ
 רצויה תכובמ לש העשב אל . אוה יחור ,חורה הוריתס חונמ יל
 < קרו . םיעושעשו החונמ תעשב 'םא יכ ,הנאמ לש יתמשנ הרצונ
 תבצע הכוסנ = ויריש לע יִכ ,ךכל ומרג .ותלחמו ערה  ולזמ
 : .דימת תושירח

 יכ ,תוברק םעול ודלונ אלש ,םיררושמה . נוסמ היה הנָאמ
 תולעס םלועמ ודרי .אל ובבל לע .."תולפתלו קתמ ילילצל, םא
 ימי םצעמ היה הלוחו רדובו ךר . םידככ םישיטפ םלוהב שגרה
 םגו ,תיאשח הררחב יפי תא .רמוחו  םויחה ' תא ארי ,ותודלי
 ורישב רוע .הקזחב ובבל לע הכי יכ ןתי אל לודגה  לינהל
 ביבא יריש םה הנָאמ יריש לש םבור) "רחשה . תולעב, ןושארה
 ! ומצע לע דיעמ אּוה (רחש יריש וא

 .יתָצַָע .ידועמ .םא יב .ינַע הָמַעְו
 / יִתצְמאְתִה תאז ,ָּבַצְע קיִחְרַה ךַא

 .הָגכַא הָמְמְש תאו-יִבָבְלַב טקֶש תַאְו

 5ש ושפנ קפוא תא ונינפל םיחתופ הלאה םיטעמה םיזורחה
 אוה .ףאשי וילא רשא רשואה אוה טקשה . ריעצה ררושמה
 לודגה לינה תא ןתא תואיבמ ןהש ןיב--שנרה תורעס תא ארי
 וילע ליטמ ליגה םצוע .קזחה בצעה תא תוררועמ ןהש ןיבו
 ולו ,בבחמ אוה ישירחה ןוגיה תא . בצעה ןמ .רתוי דוע המיא
 : םיפיה ויזורחב ללפתה םג ןה

 1 וינָשטְה אָנ לַא ו םיִעָנ ןוגָי :אָנֶא
 .תֶתַַכ לּובָמ ןה ןּונשה ךֶּצְח

 צג אוהש עגרבו ,רימה םידרח ונא .ריהבה .ליגה קרב לע
 םיליפאמ םיקוחר םיללצ וזיא .הבכיש עגר עגר רבכ ול םיכחמ ונא
 אוהשכ םג .בצעה .ומע ט ק ש די מ ה -- ב צ ע ה .דימת וילע
 .ותוינקיר תא אלמל ., בלה תא אפרל .ידכ וב שו םלועל | , דימתמ

 יאובחמ -- דחא טלפמ קר הנאמל ול שי  םייחה תורעפמ
 םימוחנת לבקמ אוה .םשו רהוטה יפעש, :וב םירלונ םש .. עבטה
 . תודבכה םייחה :תוכמ לכ לע

 רשא םינושארה ןמ היה ןה הנאמ .ע בטה י רו יצ .ןיידע םנמא
 תולעפתה בורמ :. בחרמהו .םיעבצה :ירובש עבטה קיח לא ולפנתה
 ףא ,הנאמ יריש םנ ,תדו א רמ ב ןי ח'ב הל :ןיעה רוע העהי אל
 ןיידע םגה  ,םירדוב רואת יטוטרש רבכ םהב םירזופמ םשו :הפ יכ
 יפול ןונמוה .יריש קר

 סיאצומ ונחנא ןיא הנאמ ירישב



 ררוב בל תימהו = ,וימוחנתו | ויאכנ טלקמ ,ידיהיה = ושדקמ-תיב
 :םימימתה םיזורחה ךותמ ינילא הלוע רוהטו

 והָריִעָא .רסש יג נגה
 י הָרִשָא : הָכְבא רָרְּב לא שְקמְב
 !הָניֶעָשִת יִניִע רוצה לָּכ רָצויְלּו

 יִמְִּמ לצ .רָה .לַע .ָָב הפ יְִנַה
 = ,םוחונ הלוע לכ יכל יא
 !הָעְּו המ יש .הָנַ

 שרוק-תנפל .הנאמל ול היה עבטה
 "תומר ול אוה שמשה ,רהוטה |

 למסלו .יפויה רצואל
 תומד למס חריה ; בגשנהו יפויה

 -- םדאה לש וש פפנ יפי ךא .("פ בהכמו הרהטהו השורקה
 ויאכנו וירש לכמו ,ךרב ערכו וינפל רשא ןוילעה . יפויה = :והז
 בל :םולהתבש הקיתעה הלפתה התוא לש הלוקזתב .ונילא הלוע
 ; םיהלא יל ארב :רוהט

 ג הישירחה ותלפת איה הדמחג המ

 הָעְמְשַא .ךליק .תצ. ץנק. ליל .ימָרְּב
 ן צורי יפערש + יִבְל רֶתַי זֶצ

 .הָאְלְסִנ יִשָפנ ּורָמְמ שָנָב א
 וּוצְפְחַי ישוח לָּכ ְךֶּתֶא ריִשָל זָא

 ,עַשֶרְו אָטַה יִלְבִמ הָּפִח יִשְפַנ םָא

 0-7 = יחּכ שָּבְחיַו רוהָט יִב יִמָב םָא

 !עשו לב הָדְבְצ : ןנאְחֶא הנ הָמָל
 יבא רָשָאְּו יִלְבָמ םיִעָג ןה

 רענב . ךא ..איה םירענל רעג תריש , הנאמ תריש איה תאז
 הנה ןיעמ איה התריש םגו  ,הנבל הנויכ הרוהט המשנ הננק הזה
 , םיברע-ןיב .תממדב תודרח םיינוי

\ 

 ונילא ףקשנ הנאמ לש ויבתכמו וירמאמ ,ויריש לכ ךותמ
 םימרוז םיכזה ונוימד ילג .רשא ,ררושמ ,ילידיא

 רהוטלו רשואה תולשלו עבטה תוארמל  אמצ ררושמ ,םטאל
 אלול , יתמא ררושמ היה ךא ,לודג ררושמ היה אל אוה ,םייחה

 ,הנורחאה וייח תלפת וא ,"ישפנ .האשמ, וריש תא קר ונל ריאשה |
 תא םיעוגעגבו הבהאב דימת םירכוז ונויה ,ונילעמ ררפנ הכותמש
 םלואו .ןושארה רחשה הגונל ונ5 רלונ רשא ,הזה רמחנה ררושמה
 ישונא יפויו ישונא בצעו עבטה לע תוקפרתה ,הלפתו הריש יפיסר
 ונחנא וירישב ..םירצקה וייח ימי ךשמב הנאמ בתכש המ לכ הור
 ריעמה ,טק שה סומטירה | ותוא םימעפל רבכ םיבושקמ
 וירמאמבו ,טיבהל הקיחרמה ,הנובנו הכר תיריל שפנ לע רימה
 רשא ,םירצק עבט ירויצ םג םימעפל רבכ םיאצומ ונחנא ויבתכמו
 עבטה לא ררושמה לש סחיה | .םהב חרופ. רבכ םיעבצה ןושש
 םופיה *(  ויבתכממ רחאב | .ילאיר םא ייכ ,יטנאמור  דוע וניא
 םיאור וננהו ,עבטה = תר ם ש פ ב ש * יפויה לע וערל  בתוכ אוה
 פכ .תארקל רשואו ליג  אלמי ובל רשא ,רייצה תא רבכ ונינפל
 ,ולגתי רשא לכב ,עבטבש הנימתו הארמ לכ תארקל ,ןונו לילצ

 ונחנא םיריכמ םיטעמה ויערלו .וירוהל ויבתכמ ךותמ םג
 לש יפויה, ותוא והז .ררושמה לש העונצהו הרשכה המשנה הא

 וירבחל ויבתכמ ..וריקוהל וערי םיקיתעה םימעה קרש ,?יוצמה = 2

 ררושמ

 הנמאנ םיער - תבהא .םתדמתהבו םתומימתב בלה דע :םיעגונ
 ובכשב םנ .קומע חור רשויו תוליצאל ןמיס דימת איה הדימתמ'

 .יויבתבמב ויער תא דקופ אוה ,הנממ רוע דרי אל רשא :,ותטמ 'לע

 : ,ולרוגל הולש הענכהו חור םות םיאלמ םה המכ ,הלאה םיבתכמהו
 : . םתושפנב םימימתהו 'םידוהטה קר םיתמ ךכ

 רחאל הנאמ היה תרחא םייח :תפוקהבו םירחא .םייח יאנתב
 הרשה :תוארמ לע ונל רש היה רשא ,אירבה עבטה לש ויררושממ
 לש םירוהטהו םיטושפה ,םייליריאה 'םהייח לע---,םירפכה םולשו
 .עבטהו םיהלאה םע םימה םבל רשאי ,םישנאה

 כרה תימומראה : ביבאה ימי תמדקב ונל רלונ הנאט ךא /
 הווריש בור = < הפרו תינלוח .דוע .ההיה וקריש = ייחלב 'החרפש
 דוע ץיצה שמשה הע ,םרקומ | ביבא :יריש ,ביבא .יריש המאב
 *ביבס הנרעסת דוע :,הנחגה רוע, תוערה | תוחורהו . הדרחב

 9 ..םהילע רוע לפנ אל 'חטובה רואה
 ומע תיחת לא ףאש רשא ,הזה .ררושמה תמ וייח ביבאב

 ואשנ ןושארה ביבאה ררושמכו ,הלוחהו םלוחה ,ךרה ובבל לכב
 ילב ולועבנ לע םמוד ידעורה .,רוחו רדוב חרפכ ,ונתרישב ורכז
 ..: שמשל ללפתמו הפצמו ,ןסינ

 : ב"ערת תבט  'ב

 קח

 5 כ

 : . ןוסלנצק ייח

 ,תויָפָרְנויִלְּביִּב תומישה
 ה רומה .ןיקררפ .בו .בוקינבוד .א .ח- ,ץיבורוטנק ,ש ,ש
 = השומשו תירבעה .הפשה הומלל םלש סרוק .ירב עה
 < לקהל תקיורמ - הנרדהב ךורע = .םידמלתמלו  םירימלתל
 --,ן וש א ר 'ר פ ם .ןינעמו רחבנ יתורפס רמחבו םידמלתמל

 7 , ביערת ..השרו  ."הישות, תואצוה
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 ילש הז עוצקמב "השרח הלמ, ההע  רמא5  ,הרואכל ,השק

 א הרבע רככש ,הורפסה התוא --- .הארוהל .תירבעה תורפסה
 הלבקו ,היתמאה השיררה תגרדמל םיאתמה ,יעבטה  לובגד תא
 םינכהל ץמאהמ הב ףתתשמה לכש ,תיתוכאלמ :תורחתה .לש תומד
 פסה ירבחמש  ,תודוהל ךירצ םלואו ..."ולשמ ךפונ, אקוד הכותל
 : קר אל אובל םינוכתמ םה : וב רדגתהל םו,מ ואצמ ונינפל :חנומה
 ,םמצעמ םידמולה לאל םג ו םירומ יפמ תירבע םידמולה הרזעל

 :ירפס 0 רועב . ,םה םתבוטל םג גוארל ץוחנו , ונלצא
 טמל המאתהבו ,רימלה םע הרומ תדובעל קר םינווכמ ונלש
 ושה. לש ףיקמו םלש סרוק, תתְל ונירבחמ םיצור תאזה היוצרה
 :מ ל ת ש ה  תגרהמ . דע .תוירטנמלאה תועיריה ןמ  ,תירבעה
 .שומש ,קודקד  ,הגונגס יכרהו התורפסו הפשה תעידיב = הרומנ
 יתפומה םירפופה ,הדגאה ,הנשמה ,ךינתה ןמ םיקרפ  ,ןושלה
 .ץוחנ רבד יאדו הז םנו ,"תינרדומה .השדחה ונתורפסמ םגו ונלש

 מכ 3 םיוקמו .םיכחמ-ונא ייםלש  סרוק,ל םנמא יכ ,דאמ אוה

 םהישעמ םג ויהי המכ דע לבא .היוצר ם ת נ וכ ו " רבר
 5 השק וז הלאש לע -- ,םתרטמ תא תמאב וגישי 'םאו םויוצר
 .ש ארה רפסה יפילע טפשמ איצוהל .אובנ םא ,טלתהב
 , ונא .םיטונ טעמכו :.ונינפל



 הרטמה תא גישהל ידכ ,םיקיפסמ םניאו יארמ רהוי םה םישולק ,ונלש

 - < | + השקובמה
 לש ידיחיה יגיגרפה יעצמאה = ,ןוכנ רתוי = ,וא ,םיעצמאה

 םירבחמה ןיאו ,ןוג רז 5 תירב ע מ םוגר ת -- אוה רפס
 םולמ"םוגרה .. תאזה המצמוצמה תרגפמה לש הלוכנל רבעמ םיאצוו
 ותו -- םילעפו תומש תויטנו שימלש םיטפשמ םוגרה ,תורדוב

 ,הזה רפסב אצמנ אל היקוחו ןושלה . ינירמ .רחא ללב ףא-
 ,'תרומ תרוע ילב, !ורכ םפדנ ולש ףדו ףד לכ שארבש

 השק הרובע .ומצעמ רמולה לע םירבחמה םיסימעמ הזכ .ןפוא
 הב הארו יכ ול רשפאדיאו ללכ וחכ יפל הניאש הרובע ,דאמ
 םימוגרהה לש םתלועפ ירהש ,קירל היהי אל ולמעש , ןוחטב ינמיס
 דמלתמה תא איבהל פה םילוכי רתויה .לכלו ,םצעב איה הלבגומ

 תעידו דעו ןאכמ | םלואו ,םגרותמה ירבעה | םינָפף הנבח ידי
 טעמב ."הרומה,. לש :ּוהרזע ! ךכ- 9 ןיידע איה הבר ךרדה הפשה .

 ראכמ ונניא: ...תאזה השקהו .הקיחרה ךררב ,ללכ .תיארנ .הניאו
 הרובע,ה התואב וכירדמ  וניאו םולכ ודימלהל ריבפמ ונניאו
 תואמגוד תתל ךירצ ומצעמ רמולהל , וינפל עיצמ אוהש ,'תימצעה
 ,ותרובעב םינועל .ול הנייהתש ידכ ,תוטרופמו תומלש
 םוממרב | ,טעומבש טעומב םיקפתסמ אלא ,ךכ םישוע םניא

 םילמולל םידעונה ,םירפסה םתואב גוהנכ ,אמלעב " םינמיס
 ' + םתנקתב וליעוה המ ,ןכ םאו .םירומ יפ

 םינינע סגו תוינכת, החל םהמרקהב םיחיטבמ םירבחמה
 רציכ ,המגודל תוארהלו ,"בותכל דימלתה ךירצ םהילעש , (תומית) = <>
 תא לבא | .'(המית) ןינע םירבעמ 'רציכו .תינכת פ'ע .בותכל ךורצ =

 םיעוצמ םה :רחא דצמ קר םימייקמ םה תאזה הבוטה החטבהה

 -- תעצומה הדובעה תא תושעל ךירצ דציכ םלואו , (םימלש =
 רופסה לכב :הרימג הקיתשב טעסכ ונלש "הרומה, רבוע הז לע"

 ,(60 ימע) וזכ תחא "ה מ ג ו ד, קר םיאצומ
 םשור השוע ונכת םצע םג ןכ רפסה לש ידותימה  ךצכו |

 תיקלה רמוח םרפסב שמהשמל תתל םירבחמה ורמא ,הארנכ .רז
 ונממ לודג קלח ושידקה ןכ לעו ,םיישעמה = ,םיליגרה  םייחק
 תוחיסמה םישנו תורועצו םיריעצ ,הוינעהו תורישעה לע םירמא
 ןינעה רחא ףכיתו .,(48--48  'מע) םיער םיבובז תחרבה נעב

 לש "םינורחאה רבדמ יתמ,, רישהמ עטק .  ., םפדנ (44 ימ
 ירפסמ םיקרפ -- ןלהלו ..ולש "ינע תוקה, -- ןכ ירחאו ,קילאיב

 קר הנה הז לבמ . שרוכ .ךלמה ריעו הגויו בויא ,לאו
 (הפ ונריכו מוקמו ונרפסל האנ ,םנמא ,אוהש) ."ינע הוקת, רישה

 רמוחה רתי .לכל  עגונבו * ,םיזורחהםיזורח  ןיגרול ומ םגרותמ <
 יניצרה .רמוחה תאו :.דבלב .םילמ תצק ירואבב םירבחמה םיקפ וסמ
 תא .ובחכ, .:ולא ןיעמ :,תויניצר  רתוי דוע תועצה תוולמ הזה
 הנוי תיחולש :איה תינכתהו ."*תאוה תינכתה ייפע הנוי .רופסה
 :בויא רופסל תינכה, :וא ,'וכו הגדה יעמב הנוי ,הינא .הנוי
 תא .ובתכ ;-- ףכיתו ."ןופאה לא בויא לש ותוסחיתה = ,ןוסאק
 הארוה  רותבו ,הברה רפסב שי הלאכ הרובע"תועצה < ..רופסה

 אמגוד קר ,רומאכ ,הנתינ תושקה תורובעה לכ תישע ןפו
 וגל .םיהמיא םינבלו ךידבעל | ןתנ ןיא ןבת, ןיעמ והז ןה .תו

 לש רוסיה לע םרפס תא דימעהל םירבחמה םירמוא יכו ."
 : . ..?"הוימרב אמיכחל +

 אלו הזכ "אמיכח,  תויהל הרומה קר לכוי ןפוא לכב
 םיעיבמ ןיקדרפו .בוקינבוד ,ץיבורוטנק היה םא ,ךכיפלו .
 ריב בוט  רהויה רפסה היהי, םרפס יכ .(המדקה) םתוק

 ייוידימלה .תא ודי לע

 ,.ונירבחמו

 "םירופס תביתכ .ןוגכ) תושק תומיתו םינינע הברה ךימלההל תמא

 .(םלועל : ודיקפת היה '

 1--שמ ;ןוילנה

 תגשמ םדי ןיאש, ,הלא  ליבשב | םג. רעונ םרפסש..,םיפיסומ םה
 ,םהל ןּיִנְמ .:םיהמתו  םידמוע = ונא .-- ,(םש) "הרומ םה% רכשל
 רובעל חילצי .ומצעמ רמולהש ,הזה טלחמה ןוחטבה ,ונירבחמל

 תישארמ .ךרדה תא רצה ןמ 'הרוע ילבו האלפנ תוריהמב
 םורופס תכירע | דעו 'וכו ""רברמ יִתמ, 'רע הפשה לש היקרפ
 תומש | תויטנו םונרת ירועש לש תודחא תורשע הכב קר םימלש
 וגירבחמ לש םהוס. ,הארנכ - ,אוה הזה  ןוחטבה רוסי --- + םילעפו
 ,ונל .הלגהגנ אל הז זרש ,ונא , םהילע  ותוירחאו

 ןיא,ש .,םירבחכה לש םתחנאב תופתתשה ךותמ .רקובמה  רפפה
 תא םמצעב " דומלל םיצורש .הלאל ןוגה רפס  ונלצא םיאצומ ונא
 , "תירבעה .ונתפש

 .לאטניטש םויח ר"ר 'פורפ

 :ןושלה תַאיִרְב ןויער
 ןושלה לש. התווהתה תלחת .לע םימעה .םיקתושש וז הקיתש

 ,םיזמרמ םה םתקיתשב ..הזל .אוצמל ולכיש +, קומע רתויה רובדה אוה |
 , ןושל ילב םדאה תאו םלועה תא םמצעל ריצל םילוכי םה ןיאש
 הצרפ רשא ,תירבעה .הדגאה .התואל הרתי תובישח הל שי ךכיפל
 הרשע-תחא לע םיהמתו  םידמוע ונאש המכ לכ ., וז הקיתשב .ץרפ
 ךרעה . קמועב - תולועה. ,תושארב הפס לש * תונושארה .תוישרפה
 הריציה  תודגא "לע  רויצה  תוממורב םגו .ןכותה תמאב .ךכ ךותמו
 ןאב קרו = ,ןאכ .:'.יד הב" ןוא ונתהימת  ,םימעה 'רתי לכ .לש
 לש .התווההה תלחה לע הפקשה תאצרה םיאצומ ונא ,דבלב
 לש התומצעל .עגונב הקומע הנבה שגר ונל הלגמה ,ןושלה
 , . הכרעו .ןושלה

 םירבדכ ונל תרפסמ הישארב רפסבש הינשה השרפה
 התיה החרק םלואו ..ץראו םימש השע םיהלא 'ה :הלאה
 (רוע) ריטמה אל יכ, .  הוח המשנ אלו ץע אל ,אשר .אל ,ץראה
 רצי .הנהו , "המדאה תא רבעל יא םדאו ,ץראה לע םוהלא 'ה
 םג עטנ העש התיאבו ,המדאה ןמ רפע  .םֶראה תא .םיהלא 'ה
 הארמל רמהנ ץע לכ. ץראב ההעמ :ויהיו .  םדקמ ןרעב :ןגה תא
 יכ- ,םיהלא תבשחמ = יהתו וב יחו םירפמ :לכא .רשא םהא םגו
 ,ול היוארה .הרבח ול התל רמאיו :,ודבל םדאה תויה .בוט אל
 ,ומצע רמוחה-ותואמ .רמולכ) המראה ןמ םיהלא יה .רציו, .,ןכבו
 א אביו םימשה ףוע לכו הרשה תיח לכ (םחאה ארבג ונממש
 הרשה תיח 'םא | ,תוארל = ,ןבומכ: + תוארל .המ ---"תוארל .םראה
 איה םלואו ". הנוכה םנמא יהוז . םדאל היוארה ,הרבחה איה

 רבה םש םדאה וילע דחיי  םא) יול ארקי המ, %וז הנוכ האטבנ
 רמולכ) "ומש .אוה  היח שפנ םדאה 1% ארקי רשא לכו, ,(ימצעל
 הז  ,םדאל ,ול שמשל ידכ = היח שפג לכל עבקו .רשא ריקפתה

 ףועלו המהבה לכ% תובש םדאה ארקיו,
 ,."ודגנכ .רזע אצמ אל םדאל, = לבא ,"הרשה :חיח לכלו םימשה

 ךותמ םעפה רציו ,ןיידע הגשוה אל ותרטמש ירחא ,םיהלאה רוח |
 ומכ ,חֶאיביו ,השאה תא ,הנושארבכ 'רפעה ןמ אל ,םדאה ףוג
 .םצע םעפה תאו םדאה רמאיו, . םדאה לא :,היחל םהוק השעש
 "תאז .החקל שיאמ יכ  ,הש:א ארקי תאול ;ירשבמ רשבו  .ימצעמ
 האו ויבא תא שיא 0 לע, . ומצעל .הרבח םש דחי וז לע

 .תא םירגוס

 שש ב



 תישאר = >,.ללב :.קפס םושל םוקמ ::היאשמ  .וניא  רשי רואבש
 רע-:,ןושלה לש יהלאה החוקמ לע רוברה ךכדלכ ןאכ :אוה :טעמ .,לכ
 רוע אלו ,םחאה > לש ::ונינע . רותב שוריפב | תספתנ איחש
 ,וייחו םדאה הומצע לש ימינפ .התויה ןינעה איה איהש אלא
 ללכב יהוז--- תומש תאירק תומדב אלא הלגתמ רובדה ןיא . .תינש
 -- ושוריפ םש .אורק םלואו : ןושלה "תוהמ לע הקיתעה הנבהה
 םע ןתמבו אשמב איב  ,םיצפחה ןיבו  ארוקה | ןיב םחי עובק
 רֶרפ עובק רמולכ ,דיקפת :וילע לטח :,ץפחה תא' רָּבְעָש , םיצפחה
 אב אוה ןיא םמע ;םש ארוק םדאה ןיא תוריפלו םיצעל . םלועל
 שי היחה םע לבא . םלכוא אוה ,םהילע יח .אוה ;ןהמבו אשמב
 ,תומש :ארוק .אוה- הל. ,ךלהתמ .אוה ההא  ,ןתמו אשמ :םראל ול
 יכ ,הרומ . אוה: ןואש אלא ... הילא- םפחי תא  עבוק -אוה רמולכ
 םרוק = + ול .םיוארה: םירבחה קר :ול םישענ הרבָח . ול .איה .הוש
 תא הצמנ םא -- .םדאה  תרבח ' דופי יאוה  גווזוה  ,ותשא- -לב
 תלחת לע "אל " רוברה = ןאכ :ןיא  המאב * ירה ,הנוכה קמע
 התורבחה לע אלא לסבב ןושלה לע 'אלו .ןושלה לַש התווהתה
 ,סומנה ןבופב ןהו תלעותה ןבומב ןה ,םדא-ינב לש .םנתמו-םאשמו
 וא ןושלה ידי לע םא  ירבעה ספות וללה םיסחיה תא םלואו
 ןפוא הויאבו  ךאיה | ,הארוה ןאכ | וגל שי ירחו ,,ןושל רוה ב
 הקומע הפקשה ןאכ ונל שי .  ןושלה תא תורבעה .הדגאה הגישה
 , םדאה לש וסומנ ,ויח .םצע ךותב .םוקמ .ןושלל הנקמה ., האלפנ

 הלדבנ םרט , דוע. םהאה לש תוינושארה ויתופקשהב
 רחימ םדאהש | .,סחיה :והואו . ;תויביטקייבואה .ןמ .תויביטקייבופה
 אוהש ,וליבשב:'ץפחל שיש ךרעה :ותוא .,וילא  עגונב .(גניר) ץפחל
 לש < :ותוהמ :םַצעכ :'ול .המדנ :',ומצע :ךרוצל :וכוהמ איצוהל לוכי

 ירבעה :היהש = ,םוהחא - םיבר - תומוקטב .םיאצומ :ונא :ירהו .  ץפחה
 ,םדאה ליבשב ץפהה לש וכרע תא ןמסמה * ,םשה ותואב שמתשמ
 ,ץפתה לש ותיהמ םצע תא ירבעל ול ןמס םשה רמולכ

 < תודלוה  תורפוסמ תישארב רפס לש הנושארה השרפב

 םג ,הינשה השרפב רשאמ רחא חפונבו --- ,תוטרפ רתיב האירבה
 רמוחב רמולכ ,ןומדק סואחב .תשרופמ האהוה ןיא .וזב םגְו . וזב
 השבכ .הדגאה . , תשרופמו .תמלחומ השהכה םג ןיא . לבא ,ילויה
 אוה .הנוש . האירבה רד קר אל ..הנושל תחת הזה .רבדה תא
 ,היח ,ץע .,םדא .,ןירא . :הינשב) - הינשב .רשאמ .תחאה .השרפב
 םימשה . עיקרלו : םימשל . רוגנב = ,ץרא = ,רוא:: :הנושארב . ; השא
 ,םימשה .ףיעו .םימה | תיח  ,תורואמ :,ץע ,םיל : םגו (הריפסומטא)
 תר וצ םג איה הנושש אלא ,(השאו שיא רותב םדאהו ץראה-תיח
 םיהלא "רצוי," הינשה השרפב .וללה = תוישרפה .יתשב :האירבה
 ןהשאה תא  "הנוב,ו היחה 'תא ייירצוי,  .ןגה תא "'עטונ, ,םדאה תא
 אוה, : רתוי הברה תישארב 'ישעמ םה םיבגשנ הנושארה השרפב

 -רמאמ 'תומדב אופיא גשומ לכה תא ארובה חכה :."יהיו רמ א
 תא תשדחמה ,הפוסה םער םפתנ ןאכ םגש ,רשפא . םיהלא
 האבו ,"םימה לע 'ה לוק, | ,רצויה לוקה = תומדב ,דימה םלועה

 רבר היה ןכ הנה ;ארבנ רבלב רמאמב.לכהש .,הגשה התוא  יולג ייל
 תחתמ .םיִמְה ווקי .,םימל םימ ןיב לידבמ עיקר יהי  ,רוא יהי : 'ה
 ירה :  היבוברע .הליחתמ .ןלהל  םלואו = . השביה .הארתו .םומשה
 לש .ווווצ. :י"פע  היחה \ תאו המצה > תא םיאיצומה. ,םימהו ץראה
 -לעהףאו | ,ןכיהמ עדנש ילבמ רמאמב  ארכנ = ףועה קרו ,םיהלא
 תאו םילודנה : םינינתה תא םיהלא אר ב * ו, : ףכית 'רמאנ ןכ-יפ
 יהו :רמאמ בוש ירהו = ."ףנכ ףוע לכ תאו ...היחה שפנ לכ *
 ,תורואמה ינש תא  םיהלא ש עיו ::ףכית רמאנ ז"כבו , תורואמ |

 -- ,ארובו השוע אוה ףוסבלו . םימשה .עיקרב םתוא ןתיו
 ,םדאה תא --- ,המדאה ןמ אלו ומלצבו| םרוק ךלמנש וחאל קרו

 ביחא  ;"םומש, .עוקרל ארק ..םימל .םימ .ןיב לירבהל

 ..,החנהה םג .התיה . תועבט .. הירחא .ההרהל..ןיאש -

 .ונא) םראה תאירבב = ,הלאה ו תא הלועפה ינפאל
 והבשחמב םיהלא ..ףתתשמ (םדקומב .םימייסמו. רחואמב
 ומולב , .וווצ י"פע.םימהו .ץראה םלועל םיאיבמ הוחה תא
 יארבג..ףועהו תוהואמה ;רשידאל ןפואב .היחה תא .ארוב
 ; = קירה ..ללחה . ךותמ--וז .הדנא לש .התפקשה י'פע)

 .,נתו
 5 צמב ו ויה 5 רשא ,םירבד וזיא  וארכנ .ירה כ א
 נימה ןוב...לורבמ. .םיהלאהש, העשב  םלואו  ..ןכל = םדוק
 ..אוהש העשב עי קרל .לעמ .השא- םומה ןיבו  עוקרל .תחתמ
 ולֶא םולכ .ארוב .וניא ירה  ,םימה  ךווימ .השביה. תא כ'חא

 חה .,רחוומ טֶרפ . וללה .תוריציה הודלוה לע .רופסב .םג
 : \ .תונורחאה . תורוציב ,  ןהירחא .תואבה- תוריצוב
 :תאירק--וירחאו .וווצ .שי . תונושארב - ; האירב ,הישע
 רוק .אוהש .אלא - ,רואה .תֶא .ארוב .םיהלאהש .יד .אל
 וא . השעשכ ...יהליל, .ארוק . אוה = ךשוחלו---"םוי,---םש

 ,הנושארל א רו ק :אוה ..ירהו ..,םומה .הוקמ ןימו .השבוה
 שנ - תכייש םלוע לש ..ותאירב  םצעל . .,ןכבו :, "םימי,--ןירחאלו
 / מיו ו .ץראו .םימש . ,הלילו םוו =: םיהלא ארקש .תומשה:תאירק

 ינמסמ .םה .אלא ., תורופיל םינמיס קר םניא .וללה..תומשה -
 רוב .םיהלאה ןיא הלאה םירקמה לכבו .םדאל .תודוסיה .ם/ח י
 - תואיצמב . הָיִה .רבכש המ קר ררסמ אוה אלא ,ןיאמ
 ;,,האיהבה . תולכת .םהאה .ןיבו. ררסנש המ. .ןיב
 \- = תעיכקו רודס אוה םש:תאוהק לש .ההועמשמ ןאכ .םנש
 ושר פב .םדאה < רצמ .םש:תאירק ..לש . .ההועמשמ ..איה -.ךכש .םשכ
 ה .לש .ותננכ . ,ןבומכ .. ,תולנתמ - ,הנורחאהבש אלא .,הינשה
 שלה: ארוב , םיהלאה  ןיא ..ןאכ םגו . . ומצעל עגונב
 יווצ לש ה תומדב ..אלא .הגשומ  .הניא - תודוסיה
 : ..תומש-תאירק . תומדב---םדיקפת

 מה | .,דָחא -םוקמ דוע -.,טילבהל . ונחנא .םיכירצו
 לש 0 הלוגר . התיה , :המכ :.דע .,רתווב .הבושח החכוה
 .. ותוהמ ,םצע .לע..רבדה לש ומש ךותמ רומעל
 ה. 0 וילא -ארוק .'ה . לוק תא הנושאר. עמוש. השמש
 .,: לאוש .אוה ..,ומע . תא .לואגל .ךלו וכ .,יח-- גו יג
 יתובא ...יחלא - :.םהל..יהרמאו -.,לארשו .ינב = לא אב
 ..םֶהילא .רמא המ. + ומש המ .: יל ל ,םבילא

 הדגא לש הנינע השענ הז לדבה םלואו ., תונושלה ו
 יניעב ,תונושלה ןללבנ - .םליבשבש . .,םידחוימ .םימרוג שו
 .האצוה .םדאה ,ןימ תורחא. םג .התיה םיהלאה  תודחאב

 םחיהבו . םפוגב < :תול הז ,םוקמ 0 םימורה



 שמ וילג 0

 תיארנה | ,הירב = שוגפל אוה רזומ המכ . ןושלה תודחא
 תלדבנש אלא \ , ךילא המור הלוכ איהש התוא ךשנפב

 אובל רומגה ןוימרה ךירצ היה ודי לעש ,הז רבדב אקורד |

 ןהמהו:אשמה ליחתהל :ךירצ היה וכותמו  תשרופמ  העבז
 ,איה היוצר ,הנתונ ןירה וז תורחא ,ןכ ..ןושלב -- ,הניבו

 ,הלטבו תואיצמב  התיהש אלא = תאז ןיא  .הניא תואיצ
 איה תודחאה ; החכמ בנש רשא רבד היה אל הרחואמה הוו

 ,איה השלח הדרופמהו הרזופמה תושונאה = .הרובגו חכ
 איבה יאדוש אלא רוע אלו ,הככ השילחהל ודיב היהש אוה

 התרובגו החכב שמתשהל הושונאה הרמאש םושמ תושילחה תא

 הניוצמו .תוכלממבש הקיתעל העודי התיה לבב הנהו .ןגוז

 םוכמ-תתל ידכ וב היה דבלב הז רכד . הנואגו התואגב
 אלא :ץראה לכ ינפ לע 'ץופנ םשמו םראה אב לבבמש

 ףיסוהו ,ללב ןבומב שרפתנ- תועט .ייפעש ,לכב םשה םצע
 ;םיליפנ ,םיהלאדינב לע 'םג .תודגא .ויה תויוצמ .הז .רוהרז

 אלש 'םושמש = ,\ד--'ב = ,'ו תישארב) םשה ישנא םלוע
 ,םירממבכ םהב תספוה הבשחמה התיה םיהלא-יאצח אל

 ,לבב תא הנב רשא ,רורמנ אוה םהמ רחא . םיהלאב םיז
 וללה םיקנעה .יכ ,ןהב רפוס רשא ,תודגא ויה יכ ,יל הא
 .םימשה לע םהילעמ רעתשהל ידכ ,םיריבכ םילדגמ

 ןכותמש , תודוצמ :יטילש תומרב דימת םיקנעה םיעיפומ תוקיתעה ת
 ,םעה לש .וחמב . בוטה םיהלאב םחלהל תאצוי ארחא :

 ,יז תומד קר שובלל רבדה .לוכי  ,תוהחאה תנומאל עיג 'רשא
 תורעתשהב לבא .  םיהלאב םחלהל וסנ םיאטחו :םיער םדא"
 היהי ךשפא יכ = ,ידמ .רתוי  הימתהו אלפה ןמ שי םימש

 ול ןיאש ,בל"םור ,ןורז והז .םלועב רובצ וא םדא הזוא
 רמואה 7 ,תוישונאה .םיהרגה לכ תא תרבועה תולד

 ; ןיוצמ לרגמ םייק היה "האנה לבבב םלואו * , םימשל דע
 הרוצמ שמשמה > ,ריבכה .ןינבה .ותוא לש הרוצ ול ןתנ
 ומצעל אוהשכ שמש "הנב גשומה םימשה דגנכ םחלהל ו

 םכסהל למס ה אופיא שמשמ ,הרגאה ירבד יפו
 לרבה --- דורפה ; ןושלה תודחא אוה  םכסהה  .דורפל

 ןאכ םיברועמ .ןכ הנה ..םימעה דורפ--אוה הזל ילאירה יוטבה ,ן
 .שיא םיעלבג .םהו הבשחמהו הירוטסהה | ,הדגאה תודוסי |

 ,רמאל תרהיתמ הניא וז הדגא םלואו = . םינוש םינפוא
 . תונושלבש הרוהטהו הקיתעה הרס

 ..ןהילע עובט  תוישיאה " םתוח וללה תוירבעה תודגאה
 ,האובנה לש = .היתורוצי םא יב ,ןה םעה חור ירפ אל |

 םיאיבנה = .םימעה | תודלותב הנימב הדחוימה העפוהו
 ,הבושת"ילעב םיררובתמ אל ףא ,םיררושמ אלו םינהכ

 ,םעהלו םיכלמל םג םידגנתמ םהש םשכ ,םינהכל םיאיב
 ,חורה  ,רוכדה .חכב קר םתשלש לע םה םילשומ העו

 הוש רשפא | ןהַהְוה יררושמ לש הז היה םודקה םדמעמש
 אל ושענ אל םה םלואו ,לואש 'רי לע 8 לש ו

 ןוילעה  הנבומב םירוזנצו םירומ םא .יכ ,םירירָמיה אלו ם
 תא לכ תישאר רפסב םיאיבנה ובתכ בתכ םגו ,ו

 לשו  תושונאה לש תומודקה םהיתודלות תא .ןכ"ירח
 העורי הנוכ : ךותמ םמע ימי ירבד לכ תא ובתכ ךכ"

 םהירופס םלואו :טתעפשהו תוערואמה תובס תא ריבסהל
 םה רשאי שיו = ,רופי םהל תשמשמ הרוהט ער

 0 : : םעה לש וחורב םיעובקה םי 1 /

 תודגא = ,וללהו: :,רחאכ  תושטולמ .'תוריקחו : תויגולותימ ! ]הש
 תיגולותימה הבשחמה :לש + הנכת תא וגל תולגל תולוכי' ,תישארב
 .התוהמו ןושלה לע: תיממעה וא

0 %[ 

 . הָיָציִלמ .םיִבָּתַכַמ
 א.

 .תיצהו לג ונגזיצ לש תיריש עה הריעוה

 תחאב תיתנשה םתדיעול .היצולגב' סונויצה יחולש ופסאתה םעפה תאז
 + תבטב 'רו 'גב ו 1 ל ס ו ג'ט סב , הרשה=ירעמ

 הפי טשוקמ היהש | , לוהגה םלואה אלמתנ רקובכ תירושעה העשב

 לב טעמב . םהונובו = , היצילג יוצק לכמ .םירוצ .ןומה ::,ןפלו:תלכת לש תואלול
 םינפ הבָרה םג ןארנ םלואו .רבכמ | ונל םיעודיה | ,םייבוטקאה וגירבוע
 ;וצולגב הגלפמה תונותע לש םירפוס ופוקה םירפוסה:ןחלש תא . תושרח
 + םיינותורו םיינלופ םינותע לש םירפוס םגו הל הצוחמו

 לעממש ,המבה לע רנאמ ש ףלודא רמ הלוע העובקה העשב
 ---ןתירישעה | וגתדיעו , = , החיתפה:םואנ תא אשונו ,לצרה תנומת היולת הל
 סרגנוקה לע דנאטש רמ רבדמו ,"ורישעה סרגנוקה ירחא הלח---,םאונה רמוא
 תשרהה הגהנהה לעו ,םולש לש סרגנוקו לכוי לש סרגנוק היהש = ,ןורחאה
 וגחנא| םוסחיתמ יכ  ,הוכ ונל יד אלש | ,ריעמו הלש .הרוכעה  תינכתו
 ,השפאה : לכב .התוא :ךומתל | םיביח .ונאש "אלא , רומג = ןומאב  'הגהנהל

 פ"העוה לש ותאירק  לוקל .תונעהל דימת ןנחנא םינמוזמו- םינכומ יכ , חיכוהל
 םהיתולשש ,הירטסוא?ברעמ | ינויצ תֶא .םאונה ךרבמ | ןלהל .. ול רוזעלו

 יתשב | ונפפאתה . ןירבב  תיתנשה םתדועול המצע וג חעשב 'פה  םג .ופסאנ
 םילדבה | הלאדוא תאפמ אל --- יולסינטסכו = ןירבב---תונושו .תודחוימ  םירע
 םוולתה .,סיפכת ינינע קר םה םולדכהה , ונלוכל תחא תונויצ .םוודוסיו םיותוהמ
 הרועוה .הרובעה ן פ ו א ל עגונב .ןובשחב םָאיבהל ךורצו ,  תומוקמה יאנתב

 ונלש הגלפמה ינינע רורסל עגונפ ןה םיבושה םידיקפת אלמל האב ונלש
 תאש | , לארשו"ץראב תישעמה הרובעהל עגונב ןהו תורדתפהה לש הקוזחלו

 ןכ"ומכו = , הוצילגב ותוהש ימיב יו ל ה ו הירמ ש ר" רח ונל הוחה. הכרד
 רטפהל ןירוחיינב ונא ןיאש ,המצע היצילגב ונלש הוהה:תרובעל עגונב

 וז ץראב וגיחא לש יתוברתהו ילכלכה בצמהש העשב , וישכע רוחיב , הגמ
 לוכי וגיא ,תורהיו םידוהול ךוושה ,רבד לבש ,איה ןנטבמ"תרוקנ ,דאמ עורג
 עומב < , תוכרתב ,הידוהי = תונמאכ וגחנא 'םינינעתמ ךכיפל . ונל רז .תויהל
 תחא | הילוח קר איה תאזה  הדובעהש , חוכשל וגל לא לבא , הקיטילופבו
 + תירקעה ,.הלודגה .ונתדובעמ הנטק

 הלדג | המכ | רע . , חארמו .הרצק ;הריקס ךותמ .רבעה .חא .רקוס םאוגה
 תא םג ריבסמ אוהו , התע רע הנושארה הדיעוהמ היצילגב תונויצה .ההתפתג,
 ןנירבחל הידוה יהוז . יולפונטסב אקור םעפה הריעוה הרעונ עורמ , הזה .רברה
 , תונויצה הדש לע םינמאנהו םיצנרחה םהש , וו ריעב

 לזכב סרגנוקב םינש רשע ינפל הרצונ--םאונה ףיסומ---ומצע הֶז םויב
 לעב ,קרומרמ רקפוא ,העצהה-לעב .לארשיל תמיקה ןוקה
 --לצרה ר'רה ,אוהה סרגנוקה אישנ ,אריפש !פורפ ה ,ןויערה םצע
 -תבצמ אוה הזה דומה . םיק ) לח"קה , םלעפמ לבא  .ונתא רוע םניא םלוב
 : .םהל הראופמ רתויה ןורכזה

 רמ : תואישג הרחבנ ,תורעוס כ"תמב לבקתנש ,הזה םואנה ירחא
 ר לכו ,םינגפ פורט רמו ץלמ ,ןוהמ ,הפיצ ם"ורדה ,ריוי דג אט ש
 .םירימ רמטש רגרבו ןמד לפ ריד ,שוגעה

 ,הדיעוה |, לבאג .ר"דה תומב ונל הרבאש , הדכאה תא .ריכזמ :ר"ויחה
 : . רטפנה לש ורכז .הובכל המק

 יזכרמהררעוח = .תולועפ .לע . ןובשחו"ןיד | .רסומ .לגנוה ר*דה
 טבמה"תרוקנ , שרוח םירשעמ רתוי-- החיעול הדיעו ןיב רבעש ןמוה ךשמב
 לש  תולועפהו  םושעמה לכ .תא ףיקהל .ךירצ .ח"הודהש , אוה הצרמה לש

 תא קלחמ אוה . יזכרמה רעוה ושעמ תא קר א
 ב יכפ

 ויגי
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 5--טמ :![זיליג

 תוגלפמה 0 טתוה (ד .;.תונויצה תורדתטהה לש הכצמו התוחתפתה (ג =; הוהה

 + תורחאה" תויורדתסההו
 זכרמה 0 תולארשוצראה היסימוקה :.ןושארה הדובעה גוספל עגונב

 בושיה  תרשכהל : .הרבחה לש  תוינמה :תא :ץיפהל,ידכ ,יטמטסוס ןפיאב הדבע
 םיוע ,המכב םהיב ּף 5 | דא רמ השעש הלומעתהו !ז הרוכע חכבו

 וכרענ  ןמזיוה ר'דח לש ותולדחשהב. .'תוינמ 480 ןמזה ךשמב :ורכמנ .היצילגב
 םש לע םוודנפיוט סם דסונ ,הפו .ולעש ,'לאלצב, לש תוכורעת המב
 ואצילג .דימלתל הנש לכב .תתל רשפא הז םוידנפיטסמו ,  חונמה לבאג ר"דה
 תא .:הצהמה < ריכזמ .ןלהל .'םי ר ת/כ ה א מ לש הכומת "לאלצב ,ב רשא
 תבוטל  .היצולגב  םירע .הברהב .ותשאו ןוחמ בקעו ר"דח ואשנש םומואנה
 ינפל = . היצילגב .ןיול ר"דה לש .ןורחאה = ורוקב .תאו .תולארשיצראה הרובעה
 בודה. ברח ,היצילגב ויעסמל רבוע התע . תופסא הברה :וכרענ וירחאז טרגנוקה
 ובגנש םילקשה רפסמ ,ל*הקה תבוטל הומוקמ חברהב םימיאנ אשונו לארשו:ץראמ
 תכוטל = .,םיריצ 91 היצילגל ויה  ןורחאה סרגנוקב ,6580-ל הלע וז הנשב

 םירתכ /60,899- ז'ש רבמצדב 10 דע 1910: לירפאב 1 ןמ ופסאנ פ"הקה

 ףלא  םורשעמ .ץוח = ,םיהתכ 990,.19---םוחהא. םיילארשיצרא תודסומ תבוטלו
 אלא .,הניווב  .ל'הקח. לש תוצראה .הכשלה י'ע אל וחלשנש ,.ךרעב .םירתב

 ,םוהתכ 30000 לש .ךס תוזכרמה:ןרקה תכוטל םיפסאמ וישכע . ןילרבל רשי
 ןינעב  ..תובושח תולועפ לע כ"ג החצרמה. האהמ הוהה:תרובעל  עגונב

 ּוגיתושורה .לע  .זהכוהו = תופסא . המכ :וכרענ| םייסה לא :תוריחבה רדס ןוקת
 תאי זכרמה ררוע הגורחאה םעה>תריפס 'תעשב . תיניתורהו תינלופה תונותעהב
 ינויצה .זכרמה  :,'סכא יפלאב וצופנש = , תורבוחו םיזורכ ,  תופסא י"ע םעה
 :תכולהת תא רדסו , םמחל:הממ רבשנש ,םיגוומה תבוטל רבד תושעל לדתשה
 רנאטש רמ- ףתתשה = ,הנידמה דעו ךרעש ,הטיקנאהב . הניול היצרטסנומדה
 . יטפיטטס  רמוח הפרהו תמא .ירבדב םהינפ לע םוימשרה םדאה-ונבל םהל חפמו
 רתומל טנמלרפה לא * תונורחאה | תוריחכה תעשב תיפיזיפה הדובעה ד"ע

 ,ונלשמ  םיטרידנק .ודמעה : םיירפכ העבראכו | םיינוריע םיזוחמ א"וב .רבדל
 רצמ אל .ףא ,אוהש רצ הזיאמ עויפ  םוש םינויצל היה אלש י'פעאו

 ולכק ז'כב ,ןוטלשה-ישפות דצמ יולג דושו םוצע רוריט היהש י"פעא ; םוניתורה
 ונתעדב ןיא לבא ,ונחצונ םעפה םגמא , תוער 23494 םיינויצה םיטרידנקה

 הנושארה ונתבוחו הכישמהל ונא םיצפה .תאז ונתרונע תא קיפפהל ללב
 הריחבה | רדפ תא ןקתל ידכ דובעל ךירצ : תולהקח שוככ דעב םוחלל איה
 0 ,םויטרקומד תורופו לע ודימעהלו תולהקה ידעו לא

 ןוגכ ,תוישממ תולועפ לע תוארהל רשפא הלכלכה תדובע עוצקמב םג
 וישכע . היצילג ירע המכב ויפינסו בובלב "ןוינוא טורק, ינויצה קנבה דוסי
 הצרמה .םידוהי הכאלמ ילעבו םירחוס לש תורדחפה תריציל תשגל ךירצ
 תא , "פ'התב לש תורדתסהה,, ןוגכ ,תוברתה ינינעל תודסומה תא .םג ריכזמ
 בצמל | ,ישולשה ףיעסה לא רבועו , לוה-יכננטה הדוגא תא  ,"םירבעה םּוי.
 םונותע המכב  םינורחאה םימיב הרשעתנש | ,הפירפה רוחיבו  הוררחסהה
 םיפמו תורחאה  תוגלפמה לא פתיה ר'ע הצרמה רבדמ ףוסבל , םיבושח
 " המו ותלכיבש המ השע יזכרמה דעוהש ירחא ,רקנלו טמחל אלש , השקבב
 ,ותאמ ושרד םידוהיה ינינעש

 םיהבדב .ח"הווה רבד-לע | חוכוה ליחתמ צ"החאש הינשה הבישיב
 רעוה ישעמ תא ןייטשנרובו שבווט רצליפ ר'דה םירקבמ דאמ םיפורח
 אל מ"העוה .יזכרמה דעוה ןובשח לע ףוקזל ןיא השענש המ  ,יזכומה
 , םיינויצה תודסומל  היצילג  ידוהי לש םהיתובל תא ברקל ידכ םולכ .השע
 רעוה ל העיבשמ הניא תונותעה ,ובל תא מ'העוה םש אל תוברתה יכרצל
 .הטיש ןל הרסה וו הדובעב םגו , תוריחב תעשב קר .דבְוע

 . ןיא - . תוהיחבה .תעשב - רעוה ישעמ לע .הירוגנס -- רפ יצ ר"דה
 תא :להנ  ,רפוצ .ה"רה .,.אוה .אלא רעוה אלש וגפמ .,דעוה .לע .גרטקל ךיהצ
 חרבומ . ,השענש המ לכש  ,םואגה זחויכומ הפיו ךורא םואנב . תוריחכה .ינינע
 תא םבוע לע , םינןוצה  םיטדודנקה תא םושאמ אוה םלואו ...תושעהל היה
 רשקה .קספנ .ז"יע . תוריחבה .יהחא םשפנל םוידוהיה  םינומהה תאו םהירחוכ
 תבוטל .הרובעב  רימתהל ךורצ . תונמהל . ךירצ הזה ןוהסחה .םעה ובו םניב
 + םעה .ברקבו םעה

 המב הרצק ךרדב .עוצמ רביי וש ר"דח .. ובוהו תא .םיקוספמ
 .. ןהולע ןורל ל לא .תורסמנ .ןהו תוינויצזינגרוא  תועצה

 : 7 < םלועה <

 ה דעוה תוסנכהמ | םיזוחא םירשעו השמחש , ההצרמה שרור ןגוהב 1

 לובשכ .התשענ היצילגב . תונויצהש , הצרמה .לכוק .וירבה \ חתפב
 םינמנו - םיגויצ םמצעל םיארוק חברה , טשפמ גשומ ןוט .םינויצ הברה
 ,ו"או ןויצ ר"ע רוהרה סג  ןיא םבלכ .לבא .,.תינווצה  .הגלפמה

 בוע וז הנלבוק ךותמו . הלוגב םדיתע תא  תונבל םיצפחה , םוימואל אלא
 וש ןמל י"אב התשענש הדובעה | ר"ע הריקס  ןתונו ונינע םצע לא הצרמה
 החע דעו ,"למל, ש"ע רפסה-תיב םש רסונש העשמ רמולכ ,6

 ישממ הריצי .םוש ורצי אל םייצילגה םינויצהש לע  ןגואתמ אוה ףופבל
 רבכ ,הלאכ תוריצו ורצו .תוצראה ראש יגויצש העשב ,י"אב םווק
 וטו ורפב .וא םירגרב .וקפתפי אלו .קוחרמ היצילג .יגווצ םג .ורמעו אלש העשה
 .ןעיצהב < ,ןיול . ותירמש ר"רה רככ ונל הותה ךרדה תא ,אמלעב
 תשעג .םילשוריב םע:תיב חנכנ | ,היצילג ינויצ | ;ונחנאש
 . אופוא הבוחה . וז תולכתל ונידיב רבכ שי םיר תכף ל א : הלחתה
 רעוה ןמ האלה שרוד הצרמה , הלועפל תאזה הבוטה הבשחמה תא
 .תחולש י"ע לארשו:ץרא ר"ע  תועירו ץופי יב ,רחבו רשא , שרחה
 קתמ ולא תא "ידוהיה רקבב , לארשי:ץראל לויט:תועיסנ רדסל םגו
 א ולקבו יכ  ,םידימאה םינויצה לכ לע  הבוה | ליטהל  ךורצ ., הילא
 .תא םג ררסלו הז עוצקמב יוארכ דובעל היחי רשפאש ידכ . לארשי

 + תילארשיצראה הרוכעה הבוטל .םישרקומ
 :הוסימוקהל | תורסמנ תועצההו ןוצרב  תלבקתמ .האצרהה

 + תידימתה חדעוה .י"עש
 ;כלכהו ,תיטילופה הדוכעה ד'ע הצרמ ךייר ןואי ל" ר"דה

 תדגנתמ הגיא וז הדובעש ,הערומ אוה רסומ לכ םדוק , הלוגב
 ורדא .  תונויצה ןמ םינויצה 0 תא ריסהל הריב ןואו ינויצה ןויערה
 א וז ץראב םינעב םוקמנה ונוחאל םג גארלו תונויצה תא אלמל האב
 וצוחנ ונתרזעש העשב ,ריתעל תווקתב קר וניחא תא םחנל .תוכזה
 .לובשב הרובע םג איה הוהה:תדובעש טרפבו , וז עגרב ,ףכיה
 7 ול .לכונ ןעמל ,אירב ישוגאארמוח ונל היהיש , ךכל גאדל ונא םיכירצ
 "תא תירוטסה הרוקפ ךותמ רקוס הצרמה , ונדיתע "נבל ךרוצה תעשב וב
 תוימואלה ןויער  תרל דעו היצלומוסאה ימי רע ןילופב םירוהיה
 פל וכ ,ונטצע לע הנושאר ונזרכה 1005 תנשב .  חלא ונומיב

 רתויה המרופטלפה איה תימואלה הימונוטואהש בשוח
 ש תועיבת לש המלש הרוש 5 אוה וז טבמ תדוקנ ךותמו , תילאידיא,

 ל לבל תופתושמה תושירד ד, םיוטרקומרה 8 תויולתה
 + הנידמבש

 ןמרלפ ר"ד ,ןוהט ר'ך םהב םיפתתשמ ,ח"הודה ד"ע םיחוכוה
 בו ךוגמה , ןמלל ריד ,גרבזלג  ר"ד ,  ץ"כ תרמ , רגיינ ,ךאר
 עשב וישעמו יזכרמה רעוה ופלכ  הורוגטק--םימואגה בור . ןמכוהו
 ה רקיע תא עוטנל אבהלו ןאכמ לרתשי יזכרמה רעוהש , השירדו
 איה תאזה הרטמה תגשהל  הנוכנה :ךרדה , םיירוהיה םינומהה בלב
 | אלא ,וישכע רע' הב הקסע הגהנההש  ,תוריחב לש הקיט
 " בצמה ןוקת םשל  תידימת הרובעו תיממע

 ושרדו = ךונחה
 ו / . םוירוהיה

 נמו .תומרגלטה | תא ארוק ריכזמה הוכה * תא \םיקוספמ
 ילרבב פ'העוה .תאמ = םיבתכמ / םהונוב , ולבקתנש טוברה

 .תוברקתהו תירוטסהה תודהיה לא הביש



 דיעו .הז םש ל םובס .הזיא ףסאנ רוככו א םיפסאנה תוכלכ דה האצ"

 ה לש בהוה"רפסב הריעיה תא םושרל תנמ לע

 '.רשאתנ אל רחא יב
 + תירוטלוקה .הדוכעה .ד'ע  הצומ |וה ט  עישוהה

 ,איהש , הגהנהה דגנכ היציזופואה הנעט- -- הצרמה * רמוא---םוטרג\

 רוצאה | ,שוכרה תא תשפנ קמוע ךותב השח ניאו .הניבמ הניא |
 תוכרת  תאז המ,  ,םימאונה רחא תא לאשו לצרה דמע ,תירבעה ת

 ךירצ , לבה ,הגופנ הבושת לאושל  ריזחהל 'םאונה ידוב היה אלו
 הפשב אלא | התא | ךהובףת איה תירבעה ' תוברתה '; בישה

 יונש אלא | , תיאפוריאהו תירבעה תוברתה ןיב לדבה םוש
 .הלעב קר םא * ,םע לכ * ? תימואל " תוברת ללכב איה המ י
 ףופיףופ לבא = , םידחוימ | ןזגו = הרוצ הל .ןתונו תוברת | 5

 םיאב \ נאשבו  .הפשב קר אוה לרכהה . לדבח לכ ןיא םיגש
 םייאפורואה תא דחיל ונָא םוצורש ,רמוא הוה ,תירבע תובר

 "לבא  ..'וכו .תוגנילע * תוימרקאב הלכו
 ארבת ןנלש הית מ א ה  תוברתה .םוקמ לכב | םווז
 תארקל םעה | תא | ןיכהל ,ע"א ןיכהל ונילע הפ ,.  הפ

 םירליל ס"תב | רסול אפוא | םיחרכומ | ונא  ,ץראה
 הז ןודינב אקודש | ירחא = , תודלו הלמה תא יכנא שיגרמ הנובב

 לוגר  ,.דאמ תוכיצעמ היתואצוהש ' ",הארונ * תולשרתה ונלצא תנא
 ןהו ,ירכע ךינח ןהל תת ילבמ ןשפנל וותונב תא בוזעל ידוהיה

 ,תונבה .ךונחל רוחיב כל םישל ךירצ . דוע בוש 'ילבל .ונתוא ת
 , תורעגל  ןויפנפה .אוה-אלה ,  בישח לסומ לע * תוארהל רו

 ןויסנפהב . הכומתל רי כ המב הע ,בובלב

 תובגחו

 טורוטלתל ןתונ אוהש ינפמ , .יאקרקה סופטה רוחיב ועב ןח אְצּומ

 ווצחו םוירבע םידומלל םש שרקומ םויה 0 תחא ִת

 ונא  םושרורש  המו | . רבכמ תושקה
 ןהעפשהב זנב הנכומחתש , אוה .רחבהש שחה הגה

 :םורמןאו  ןנב  םיטנופ ,בושח לכא ,ןטק רבד רועו .)
 םידמול .םכניא עודמ =. יי ם'תוש ףבגת םכטצעבו ומ

 27 הז מ  לותה םנמאו %

 ףרה יל - םישח - תינכדמה
 ףקוח מהב ךומתתשו

-- 
 , תרטפנה יתוחל תרוחו ןומא רחא הפ הרי

 לתטחירעוהל :ןומא  תעבחו = הכב לש המרגלט . חולשל-
 רגלו ; ינווצ .תרועול .הכרב ל

 לש  -המלש -חרוש -ר פיו ל. :ר"דה = עוצמ : תודומתה = תדעוה .'םשב =
 . תועצה

 ותואל הכרה םידגנתמ דוחיב + םוכורא םיתוכול תומרוג  וללה תועצהה
 םיבה .:תינויצה  המרגורפה  :ךוחב הוהה- תדובע תא םדקמכ ריאשמה ,,ףיעסה
 איה שכ- ,קופעת תינויצה תורדת סהה ש ! ,םישרוד םיויצה ןמ
 ,תוברתה תדוצעבו תיעצמא"יתלב תונויצב קר המצלנל
 ארבתיהיצילגב תינידמהו"תילכלכה הדובעה ליבשפו

 םג פנכהל ולכוי הכותל ש ,תדתוימ תינירמ-הדוגא
 + םיישאְר םימאונב  םורחוב ,םינ ויצ םניאש ,םיימואל םירוחי
 בורב :תלפקתמ איהו :ןינמל :העצהה תא םירימעמ הלא לש םחימואנ ירחא
 :תדעוה לש תועצהה ראש םג ולכקתנ ,תוהימתה:הרעוה לש הרכזנה חחסונב לודג
 ינויצ .י'ע :םולשורוב - םע+תוב ןינב רע תילארשיצראה  הוסימוקה לשו : תורימתח
 הרובעה  :תבוטל ::יזכרמה :'דעוה לש ' הסנכהה | ןמ 259/6 תשדקה ,  היצילג
 ! + "וכו תילארשיצראה

 לכמ  םורבח ה"כ | ופנכנ = הבותלש ,"הגלפמה:תצעומ ,ב םורחוב .כ"חא

 דמועה >.,הגלפמה לש .ןוולעה חסומה \ היהה = תאזה הצעומה : היצולג ירע
 ידכ הנש .עברל תחא פ"הכל ופסאתי  "הצעומ,ה ירבח .,יזכרמה | רעוהל .לעמ

 : + וז ץראב תונויצח ינינע לכ לע .ןורל
 ,ץ ר ה ג 3 ל ריד :,(אושנ) ד ג א-ט ש םינודאה :ורחכנ יזכרמה"דעוה לא

 ירח .לזפ בשרי" דרג ד+ ,'ץוי'ב ם:ז-דור ריח ..,ילנג!נ:י רייריד = ך ירד
 . הר פ + צ-ה"דו:ל ד נר:פ/ש"ה*ד- רבי רש ריד

 החיעוה תא: רנאטש .רמ :רגוס , הלילה :תוצחב - , הרשע-םיתשה העשב
 : , הפו םואנב

 , *תוקתה, .תרוש הלועו .תעקוב
 ןהב .ופתתשהש |, תוריבב \ םע:תופסא יתש וכרענ ינשה םויה ברעב

 ר"דה ., דנאטש /רמ  ומאנ  וללה תופפאב ,שיא םיפלא המכ

 , ןירגנרוק + רגוינו רלסכו | , רצליפ

 ;שינעה .ריאמ ,

 . הָיְרְנְובמ .םיִבָחְכִמ
0 : 

 םורעב  םיבשוי םכור = .שפנ ףלא םיעבראכ < הירגלוב * ירוהו .רפסמ
 םהמ םיטעמ קרז , רחסמכ .בור יפ לע םיקסוע הלאו הלא . םורפכב םטועמו

 דבלמ ; ץ"אב ןיא המדא  ירבוע םידוהי . םה תוישפח תוסנרפו תוינמוא ילעב
 ,רפסמ םיגש ינפל הבשומ ןאכ םהל  ורסיש , היסור יאצזימ .תודחא תוחפשמ

 . . היסורמ הלודגה חאיציה ימיב <
 הלא , םיררפסלו םיזנכשאל הירגלוב  ידוהי םיקלחתמ םאצומל עגונב

 הפ תושעהל וקיפסהו ץראב וחרזאתה ,בר  ןמזמ הפ !בשיתה םינווחאה
 העשב ', תודוהיה .הקיטילופה תא "הפ םישועה םה  םה ,תחא "הביטה

 טעמכ םיאלממ םניא - , ללכה ןמ .םיאצויה - , השלש-םינשמ ץוח , םיזנכשאהש
 .ריקפת קר םלואו  ירמגל  תואיצמב םניא וליאכ ,ידוהי דיק פת םוש
 'םימע "לש תויברתה תא הפ םה םיציפמ לבא סול םנא ידוהי

 ,יזנכשא ידוהי שו ילופופוליפב רשא + נ מ רג ה .רפסה*חיב דעוב , םירחא
 ףא .ןוא ירבעה רפסה:תיב" דעוב לבא , ותדובעל ובל לכב רוסמה ,ץורח ןקסע
 ,רוהי אוה רוע .התואב רחסמל יד ר 3 א ח םואזומה" להנמ ' ; דחא יזנכשא
 'תובולע ,לכא :,וסורו .הנרו , היפוסב + תויזנכשא .תודע 'שלש סנמא. ש* ,"המודכו

 וטילפ' , םח "םיפופא, - םיזנפשאה בור - , לכ בושה ןחכ  :ןיאו ולא תורע ןז

 הסנרפ םשל 'קרש :ינפמו , היסורו  הוצילג ;הינמור- יטילפ דוחיבו ;חונוש :תוצרא
 סרכש ןתמש  םירברב- אלא בור יפ- לע" םוקסוע = םניא "ףכיפל ,ןאכל ואב
 בור :םידרפסה  ברקב | רוחיב  םוקמ ול ספת  ינויצה : ןויערח םג ,םרצב
 , ותשו לופא, : רמאנ וילעש , עוריה  גוסה ותואמ םה הירגלובבש םיונכשאה
 אלגרמו \ ו "לודג . טיררפפה . ןיבו םיזנכשאה "ןובי :דורפה ,"תומנ רחמ וכ

 וכו 1 ררפפה . ותוימופב ,



 , "תובורעת יאושנ, = , םידרצה ' ונש " ןובש  סחיח תא תצק ןקתל םריב הלע
 הוכ גווזל השק 'תמאבו :. הפימה :ץרפנ יתלב :ןויזח .ןוודע :, ידרפסו יזנכשא לש = =

 ,הואת ילכאמ  וסרכ תא אלמל .ליגרה ,.יקגלובה,יזנכשאה ידוהיה . חפו /הלעיש

 עגונב ..ץומקו...ןוכסח .ויח.היחה ,.תיררפפה םע .תחא הפיפכב  רודל לוכו זניא
 םיטישכת לעש םושמ , הנווחאה .הלמה . תא  יתשגדה הניכבב ,הליכא ל

 . הבה היררפסה חאיצומ םיטושקו

 םלוא = .,בוט אונה .םידוהיה לא םעהו .הלשממה לש - מ ש ר ה. םסחי

 לבא .,ןיירע םה | רסוב ולא. םינצנ , תומשיטנאה ינצנ רבפ  םיארנ םשו הפ
 ושמש םירחא םידוהי ,"תורואנה, תוצראה ראשבכ ירפ ושעיו ולמגי יאד) דיתעל
 , אבצב .םינטופק
 תורסמג ןניא תוירובצ וליפאו תויכלממ תורשמ . םיאולמה ליח לש םיריציפוא

 רתימ תוחפ אל השקה םיפמה לועב םואשונ םידוהיהש יפ-לע"ףא , םודוהיהל
 +: (ןודוהי--תינמראב השורפ) "טופישט, הלמח תעמשנ םשו הפ . ץראה םע
 קר הז ירח , תוערפו בשומ"םוחת םע היסור הפונב ווומשיטנא הפ ןיא םאו
 סהו" ,הלודגה םתוחא היסור יכרדמ ללכב החונ הניא* םורגלובה תעדש ינפמ

 פוט םודוהיה לא "ימשרה, סחיהש ,ותרמא ךכיפ/ ,ברעמה  ימע ךרדב םיכלוה

 השעמלו| םייחב לבא : ,םודוהיהל וה < ןוא  סנמא קחה יפ:לע ..אוה
 + שוו שו

 לע ' הברה אוה הלוע | אוה ער אל הפ םירוהיה לש יתוברתה בצמה
 או םונוכיתב | וליפאו = רפסח<ותבב \דומלהש :םושמ , לשמל ,היקרוטבש הז | =

 הברה: הפ שו: ךכופל * , רפסה:חיבל = ונב תא: רוסמל בויח בא לכו ,םנחב
 לש - תווסנמיגוהפב ,וא :תויסנמיגב .םורמולה- , תוינע תוחפשממ תוריעצ .םירועצ = =

 התמחלמב סנאילאה.הפ החולצה אל המצע וז הבסמ ..הדעה לש וא הלשממה

 יכ , ךרוצ .ןיא .תיתפרעה הפשב ,.רומאכ .,.םנחב הפ אוה ' דומלה : םינווצה םע
 סנאולאה הדמל .אל .תירכעה הפשה תא. ,המוקמ תא החקל תונמרגה הפשה
 תירבעה הפשה דומלל בל םישל והיטבהש  ,םינוןיצה הוחצנ ןכל = , ןגוהב
 הפשה תא םנ ) רפסה:יתבב תטלשה איהש , תורגלובה הפשה רבלמ ,דמללו
 , הנובשח לע תינילרבה "הרוע, * הרימעמ 1 הפשל םורומ , תינמרגה

 הרמב תוחפ וגואש םוכס הלא םירומ תקזחה לע :האיצומ איהש יפ-לע-ףאו
 הניא תאז  לכב =, רפמהתיב | תקזחה. לע האוצומ סנילאה התיהשמ הבורמ
 יכ ,.התשירר תא תוברעתהל בושחנ אל םא , רפסה-יתב ינינעב ללכ תברעתמ
 הנשה רפסה"תיבב /םידמולה  םוהלול תינטרגה הפשה תא" רמלל וליחתי
 תוטעומ םירע יתשבי קר ::רפסיותב | סנאולאהל ' הל/\ שי = ןישכע ., תישולשה

 לכב . השאר לע הדיו אצת םשמ םגש ,בושחל שוו= ןוממב תוינעו ןיסולכואב = <
 םידליהו ;/הדעה לש < רפס.יתב - וחתפנ > :,תוירבע :תוחע .םש ,שיש  ,תומוקמה
 יהבע -הרומל | , הפ-איה .הלוהג, .תירבעה = הָפשל השירהה . סִנְח םהב םידמול

 לא .םידימלתה לש םחיה | ..הנשל  קנרפ . םיפלאכ הפ | םימלשמ ןונה'
 םידליהש םושמ , הילא סנאילאה יכינח "לש הז וניא תיובעה הפשה

 . תירבעה.הפשה לש החבשב םעפב םעפכ םירבדמ םהותובא תא  םיעמוש
 ו שורדה  רפסמב :תורבעל | םינוגה : סירומ \ הפי .ןיאש" לע /רעטצהל שו םלדאו
 + תזל = :םויואר  םניאש = "םירומ  ירוכ = בור יפ = לע  רוסמ .ונתפש דומלו

 ונלש תימואלה הפשה | רומל תא תולעהל םיצמאותמ  רפסה-יתב לש םידטוח
 החלצמ הניא םתוצמאתה " תומוקמה לכב טעמב לבא  ,ההואנ הגרדמ" יידיל
 םהל הקיצמ הומ רכעפ .. הניפו רבע 5כב םהב םולקתנ םהש ,םילושכמה ולגרל

 םיכירצו , תופשה תלחמ הפ םג שי הזמ רכעמו ,הלש המרגורפב הלשממה
 רוחב תורגלוב . רפסה:תוכב םדומלל תישולשה .הנשב רומלל .םידליה אופיא
 גו | תומואלה ןנחפש .רותב .תורבע ,תופוריא הפש רוחב :תינמרג,הנידמה תפש |

 םואצווה-,לוכיבכ ., םונותעה תא" ארקלו "בחבמ בותכל ולכויש,, ירכ ,תיל ןינפש
 בור יפ לע רוסמ תירבעה דומלש ., הז אוה .לודג רתויה לושכמהו = . וז חפשב

 עצמאב  ,וישכע םג , לשמל | ,ןכ הנה = ,יוצמה יריב סא "יב יוצרה יריב אל

 . חפוקי 0 ולא לש םרכשו תולפעל" םינוגח םירומל השירד הפ שי , הנשה

 . היפורב םיוחל םליכקנ םא ,דאמ הפ םימיענ םייחהש ,הז ל םג בל 0 שוו
 הירדחו תואקיתולביב ; בל םייפוריאו .םוימוקמ םונותע ; םיקזוק ילב .םיגניטימ
 . 'וכו ,הפוריא ורעבכ .תורוזו תוארטאית ; ריעה עבר לבב האודק

 / םורות תורפסב .לודג ךופחמ הפ שגרמ יִכ  ,ריגהל \.םוקמה הפ
 תילוינפשה הפשה ..,תיפוהיא ,הפש אלו תירבע .אל ,םיעדוו םנואש ,הלאל רוחיב

 ב ם ןוורע ול תירגל

 .וישכע םה ירהו םומידב תאצל םהל "העיצה, הלשממה לכא

 .םולויגפשה .םינותעבו .רוברה תפש קה תשמשמ < איה קו .לעו דא ראמ 0 קי

 ירגלוב .םגרתל ,היסור . יאצווט : תירבעל- םיהומה - .דחא - הטנ ןורחאה,. ןמזב)
 ,.ןפיפרהל המא , םיימואל- סינינעב תולפטמה =, תוידחא תונטק :תורבוח

 , לארשי ץראב ירבעה בושיה תמדק | לע ןיקשיפוא לש תרבוהב
 רחאו ,ע:ק  תאיצו" םיאצויה = ,םינש הפ םנשי םירבעל = םונותע \. (םייס .וז:ש
 ועה :אוה  ,(ירואה ,) "זול הל, ! םהםיעובקה םינותעה ,'יערא תאיצי .אצויה

 פ'לע קסוע הז ןותע ..הירגליבבש ללו:ה ברה ; וירפנרהא ר"רה לש .ימשרה

 ו ןוחעה . יקסבצידרבו ץרפ ירופס תולויגפש םגרתמו םיימשו םיובדג בור

 .ןוחעה , תירבע םיכותכ ,םירומל םימעפל םיכורעה ,,םירמאמהש אלא ,ילויגפש

 ויקתמה ,בולע ןותע והז .תינויצה תורדתסהה לש האטבמחילכ אוה ,"רפושה, ינשה
 ה :מה םיאיצומה .םתנלפמ ינינע לכל םתוריסמ חכבו םינויעה דסֶחב .קר
 מ םניאו תירבע עדוי שיא ]וא םיאיצומה ןמ ,רחא ינויצ ריעצו .ינויצה
 <, תירבע סנמא עדויה ,דחא ריעצל הרוסמ וז הדוכע , ןותעה . תכירעב ללב
 פש הזה ןוהעה םג ...ןנניא ינויצש אלא---אלא ,תיסורו תירגלוב ,תילוינפש
 סמה , הרצוי ידיִמ איה האצוי :וב תשגפגה תיובעה הלטהל יואו אוה
 צוי םיעוכקה םינשה הלא ךבלמ .ללכ הריכהל ןיאש דע םומ-תלעבו . תסרוסמ
 = זלובה ןויצ ילעופ לש ןנרוא אוה הז ןותע ."תוררועתה, םשב ןוחע םימעפל

 5 < הגלפמ רותכ ןויצ ילעופ הפ ןיא תמאבש םושמ ןדחא ריעצ לש- -רמולב ,םירג
 2 ווה ,ןותעה לעב ,ריעצ ותוא . תומיוסמו תועובק תועודי תופקשה "הלב
 לא ברקל אוה הצורש אלא  ,םולכ אלו יגויצ םתס ןיבו ניב ןיאו ןוגה ימואל
 7 תויורדתפהה ירחא םיררגנה  ,םילעופהו םיריעצה תא  תונויצה
 ו ןותע .תוילאיצוסל םגו תונויצל םג רודמ ונותע תא אוה השוע ךכופלו
 לובי .שיש .,העשב םא יכ  ,םיעובק םיקרפל אל ,ליעל יתרמאש ומכ ,אצוי
 : :תירגלובה הפשב ךורע ןותעה ..ואוצוהל ,ןילעב יריב

 לטה תא אטבל קר ךל יד  .תונויצה לא הפ םידוהיל שי הרתי הבח
 וא תא ירגלובה ידוהיה םישי ןעמל-,חימואל ןרק ,סרגנוק ,לצרה ,לארשי.ץרא
 ןסכ .ףוסאל ידכ  ,הרקמ לכב .םישמחשמ הפ  .ךירבד תא עומשל תסכרפאב
 ילעו תואקתפ םינויצה ישמש םיקלחמ דעומו גח ימיב .תימואלה ןרקה תבוטל
 םינקול עגונב קר .רמאנ הָז לכ םלוא %  תימואלה ןרקה תא ורכז, : תבתכה
 רננוא השעמ תעשב = םינויצה לעמ  ערקנ "םהמ לודג' קלח . םיריעצה .ןכ אל
 ונתוא םובזועו םיריעצה םיכלוה .התע .םגו  ,םילאיצוסה הנחמ לא ורבע ףוסבלו
 תא קיסעהל םילדתשמ םניאש  ,םינויצה ישאר הזב םימשאו .םוי םוי
 וישמתשמ הוה שפוחבו ,תופסאל רומג שפוח שי הירגלובב ,םהל היורה הדוכעב
 מחלמ .דגנ ,תוכלמה לש ט'ודובה דגנ האחמ תופסאל םיארוק  ,םילאיצוסה
 ויקושב םיגניטימ םיררסמ ;  תונויוח .םיגוצמ  ,םיפשנ .םיכרוע ;היקרוטו" 'הילטיא
 עונת בהואה  ,ריעצה רודה בל תא- תחקולו : תשעורו תנאופ הדובעה .תובוחרבו
 רכח .ץראב .ררושה שפוחכ שמתשמ וניא .יגויצה זכרמה .וזכש הדובע שקבמהו
 -םימג ןכהיפ-לעהףאו .הירגלוב ידוהי לש תידעה .,דאמ םידבכג םישנא םה ןכרמה
 םינקסעה דצמ תופיע הפ תשגרמ דוחיב . הרומג החינמב םתנש תא פה

 ולח ינויצה זכומה שאר .הקד הממד לוק -- שערה ירחאו ,תולהקה שארב
 ,שוריפב םירמוא .וירבחו . ,תונויצה תרוכע תא...דובעל .ול רשָפאִיא תמאבו
 וחב צפ הכ דע ןכרמה גאד אל ו דומעי רשא שוא" 4 סה .םיפיע

 מ ןאצ \ תא .להנל  אוה :,וירפנרהא ו גס םר " דזחיבו :',ברה "תבוחו
 ,חו :ןינעב דבכנה ברה םע יתחישב .םתדובעב ךרד הרומל םהל תויהלז
 תמה םע .דומת תמחלמ רותב קר הפ תולגתמ תינויצה הדובעהש םושמש ,ול
 < .ןורבדב תמאה ןמ הברה שי יאו ,הב קלח תחקל הצור אוה ןיא ,סנאילאה םעו
 3 רובצ סע םחל ה ל ךירצ וניא .,םידוהיה 6 לש .םבר :ןברה ירהש ,ָהלא
 .רדגתז ל םינויצה ול .וחינה ,  המחלממ ןיוח .,לודג םוקמ לבא = .ותדעב רחא וא
 ךירצו לוכי ,ויתונורשכב םידומ םילודג .רתויה וודגנתמ ולופאש ,והומבשיא  .וב
 כעל רפסחהיתב | ,לשמל הנה. ..הב/ םיצ ורה הלאל  תימואל הדובע קיפסהל
 'אלא ,תירבעה הפשה .תא .דמלל קר .אל םיעדוי םניא תירבעל םירומה כור
 ושל םירומה כור ;תירבעב םיטושפה םהיתונויער תא אטבל םג םיעדוי םניאש
 .םיבולעה םידליל םהל יובאו יואו , ןינונעו וגמעמ דאמ םה | םיקוחר ץראה
 םהונשמ ידוהי ךונחו .םינושארה תאמ "תירבעה הפשה | .תעירי :תא/'םילבקמה
 . אלו תדובעב | םיצורה לכ תא וביבס .דבכנה  כרה :אופיא וברי אל עודמ
 הפורכ ם םינוגה םורומ אוצמל תלטומ הבוחה וילע אל יכו ? ךונחה עוצקמ ןקתל
 ןוגה .הרומל ןוגח רכש הפ םילעמ ןה...? .היצילגב
 שקובי קר סא ,אלטצוא התואל
 והערוה תא החמשב



 ? רפסה יתב ,לש ו .דמעמב
 לופול .ןפופו .ןהב :ךמות :ןיא- םלוא  ,תוימואל  תודוגא תורפיתמ םשו הפ
 רח שי וז הרוגאל :. "לארשי, .הדונא- תמיוק ,לשמל , לופופיליפב ..רזו

 ומואנ םוכרת .האיצוה .הדוגאה .הנטק .הקיתוילבובז .םוידוהי םינותע תצק .,האורק =
 תודהיה, יודרונ לש ומואנ םוגרתו : "תוטילופומסוקהו תוגויצח, רמיהנפוא לש

 תורוגאה תא השעי רשא שיא ןיאו רסומ ןיא םלוא ."םירשעהו .ט"יה תו
 .ולשמ השרח הבשחמו שרח ןינע םיקרפל ןהל ףיפויו תחא הביטח הלאה ורד

 /םירבא לש  תודחא * תוחפשמ לש .ץראמ .הירגלובל ובש ןורחאה ןמוב
 ורזח הלאה םירכאה . קהנזור 'ה א"קי דיקפ לש ויטעב םהיתולחנמ

 ייתב תא "וליפא ורמג אל ןבורש ,הלא לש םהיתונב .דיקפ ותוא הל
 י"פעו ,תודעה לש םיימוקמה רפסה.יתכב תירבעל תורומ ושעג ,הבשומ
 רכשב .ץומק אלו םירומ רסוח קר ירהש ,הפ הארוהה בצמ והמ ,ןיבהל
 ,ךכ .יריל רפסה יתב ידעו

 המרדה תא החלצהב הכרע ,ילופופיליפבש תינוריעה םיקחשמה תקהל --
 ןורטאיתה .תירגלובה הקהלה ידי לע סגרות ןויזחה .יוררוג סבמ לש "תומלו
 םימעפ רוע תאוה המודה תא ךוועל הקהלה החרכוהו הפל הפמ .אלמ
 לע חארנ ידמ דימת בהלתה להקה .אבצל ךיישה ,ריעבש םימלואה ל
 .והודהי תא טילבמה ישארה רוכנה ,ןמרג ר'רה ה

 חרומאה הבסה ינפמש אלא ,רפסה-יתבב םיפשנ הפ וכרענ הכונחב =
 , . םנכתב םיפשנה ויה םיינע

 ,ףילרא  רשא ,

 .תֶכְרְעַמַה לֶא םיִבָמְכִמ |
./ 

 1 .ונתרבח ירבחל
 לש ..תיללכה . הפסאהל ונירבח לכ תא ונא םינימומ הזב

 האורבפ .5---1 מול. ,הסודוא . בוצנ ..ןוישרב. .,הרעונש . ,ונתרב
 :וז .המרגורפ :י*פע 1918 תנש (םבש. %

 .חנושאר הבישי
 .(ברעב תועש עבש ,טבש ו"כ ,ראורבפ 1, 7
 ןןיקשיפוא גמ דעוה שאר--החיתפה םואנ (

 ;ורבעש םינשה שלשל דעוה לש .ןובשחה תו
 , הינש: הבישי .

 ;(רקבב תועש רשע .טבש זיכ ,ראורבפ ₪ ,יה םו)
 ;לי ט כו ב א ריד הצרמה- :ייאב יעקרק טיררקל דפומ 4
 -- .לארשי"ץראב תועקרק  תינקל  תוצובקהו תורסומה ₪ .

 ילו רול

 (081710051866) = םינג:תווח <(

 : :ןאמ
 , תואצרהה תודא לע םיחוכו (4

 ,הישילש הבישי
 ,(ברעב תיעש שש ,טבש יב ,ראורבפ 5 'ה..סוי)
 < "אב :ךונחהו - תוברתה : תדובע לש = םירקיעה | 4

 ןןיקנייש מו רנזו לק ףסוי ריד םוצר
 ..תואצרהה תודא לע םיחוכו ₪

 .י.תיעיבר הבישי
 < ,(הקבב :;.תיעש .רשע .,טבש .ח"כ . .,ראורבפ 8 ,'ו םוו

 ,מ| הר הצרמה - ןיעירומה תדובע = רודס 0 :

 א"
2% 

 ,א םונורנא  הצרמה <

 ,רעוה לש םינקסעהו = םישרומה תרובע <רודס 4

 * השעמה לע םיופסמ םה הדבכ החנא ךותמו ,םהיתויונהל --- תמדוקה ם

 ..תישמח הבישי
 ..(ברעב .הועשי שש < ,טבש :טיב :,ראורבפ 4  ,ק'ש :יאצומ)
 תוינידמה : םהיתויכזו יאו .הירוס :,היקרוטב 'בּושיה תדובע

 . םיחוכוו האצרה --םיבשיתמה לש :תויחרואהו
 . הישש הבישי

 ' .(ברעב תועש שש ,רדא ח"רד 'א ,ראורבפ 5 ,'א םוי)
 תורעוה .י'ע  הנעצותש ,תויצולוזירה .תא  ןינמל הדמעה 1

 ןתיללכה הפסאה לש תונושה
 ןתואבה םינשה שלשל רעוה ירבח תריחב (
 . תיללכה הפסאה שאר לש הרי:סה םואנ (₪
 .תונושה .תודעוה תובישיל שדקומ היהי ןושארה םויה

 5ודג ךרע ןהל שי ,קרפה לע תודמיעה ,תולאשהש ינפמ
 ,םיחוטב ונא ,םינושה ויתועצקמב יייאב .ירבעה .בושיה ..תוחתפתהל
 אלו .תיללכה הפסאב .םמצעב ףתתשהל .ולדֶחשי . . ונירבחמ :םיברש
 ..הטידואל .העיסנה לע .איצוהל  יכרטציש..,םנמזו םפסכ לע וסוחי

 אל הרבחה ירבח לש לודגה בורה .ףופ"ףוסש ירחא םלואו

 נא ,תיללכה .הפסאה תדובעב :ףתתשהלו . הסידואל .אובל ולכוי
 ;תימוקמת-תושרה ןוישרב ריעו ריע לכב ףסאתהל ונירבחל .םיעיצמ
 הרובחב ןודל ידכ . ,תורשפאה :יפל :תונטק :וא :תולודג תוצובקב
 ודי .תא .אלמלו  תיללכה הפסאה לש :המרגורפה = יפיעס \ לכ 'לע
 ;,הפסאהל םתעד תא רוסמל ,הפסאה' לא אובל 'םידיתעה ,םירבחה

 רוע דיתע אוהשו דעוהל ול שיש רמוחה רבלמש = ,יוארהמ
 ,דעוהל ואיצמי -- קרפה לע תודמועה תולאשל ענונב ייאמ לבקל
 הלא םהיתועצהו םהיתופקשה תא ,םינותעב םירמאמב וררבי וא
 , תולאשה | ןמ הזיאב םיחמומל םמצע תא .םיבשוחה .,םירבחה ןמ
 הייארה בל תמישב פחיתי דעוהש ,אוה רמאל ךירצ ןיאש רבד
 , תונושה . תועצהֶהו .תורעהה 5

 :> + /ןויצ- תכהבבו רובכב

 המדא-יהבוע :לארשי :ינב תכימתל :ההכחה רעו -
 .אסידוא--, לארשו-ץראו .אירופב .הכאלמ ילעבו

 .ןוזקילג ו ,מ/ ר"ד להנפה
 ,ונירבח 'תא הזב ונא = םידיעמ

 . םהירעב םינקסעה ונירבח לצא לבקל םילוכי םה ורבעש םינשה

 יח
 : !םידככנ םורבח

 תוברתהו הפשה םשל הדובעה  תלהנהל ;םישדוחמ תוחכב .התע ונשגנ
 ךרדב .וורחא ;ררוג הרובעה יובר ..הונבמרהו ונתלועפ תא .ונלדגה .םגו ,  תירבעה
 םינופ = ונגה ןכ לע יב -- . ךכל  .םישורדה םיירסחה םיעצמאה יב ,םג יעבמ
 ץובקב .ףקת - לכבו וע, לכב קוסעל , הצרמנ השקכב , םידבכנ םירכח , םכולא
 םיוערא םימוכס רשוכה:תעש כב ףוסאל םו םירבחה-תומורת
 םעפ םסרפנ הלא םימוכס יכ ,הז םע םיריעמ ונגה .תוודתסהה תבוטל
 + תונותעב םעפב

 1 םישקבמ נא  הומורת"יפקנפ ונתאמ ולבקש  ,זגירבח תאמו
 .םיפסכה ןובשח תא ם דק ה כ .ונמע

 ןתנת | ןעמל = , תוזירזבו ץרטב השעי רכה .יכ \ ,החטבב ןנא = םווקמ
 חלודגה .  הדוכעה<תינכת תא  לעופל איצוהל תימשגה תורשפאה  ונתורדתפהל
 + תירפעח, היסנכה אב תא .רשפאה לכב .שיחהל --רוחיבו . , הונפל התותהש

 העהמנ הדובעל האירקב םומתוח .וננהו
 : היחתה תכרבבו

 . = ,יזכרמה רעוה
 ,"תירבעה תוברחלו הפשל תורדתסהה, לש

 ' :םיפםכ-חולש מל יוכומה ךעוה תבתכ
 = וויט 8. 11 06 ו, 10800808 1

 , וו .לש .ותבתב י"פע--יצרא רעו שיש  םוקמב

 .שלשל .דעוה .ןובשח תאש

 יי



 .תּונויְצּב

 בושיה תרשכה-תרבחל תיללכ הפסא ןילובכ התיח חבטב 'חבו 'זב
 ישעמ לע ןובשחו-ןיד הצרה  ,גרוברוו 'פורפה * , הרבחה אישנ . לארשו-ץראב
 תנש ךשמב .(1911 רבוטקוא רע 1910 רבוטקואמ) הנש ךשמב הרבהה '

 יב תורבוע הברה םיכררש םוקמכ הלודג עקרק:תזוחא הרבחה התנק ןובשחה
 *ןוגה רכש הרכחהל סינכה הו קסעו רכמנ רבכ תאזה הווחאה ןמ לודג קלה
 תוירבע תודוגא יתש י*ע ונקנש ,תועקרקל עגונב תכוותמ הרבחה החוה הזמ ץוח
 האיבה תרנכ המריפה -- .'רפ 8254/50 הז ךוות לש קסעב החיורהו , תויטרפ

 לודג רספהל המרגש 'תירקעה הכסה .'רפ 758 לש רספה ןובשחה תנשב

 הכרא רשאו רכעש ביבאה ימיב הסריפב הצרפש םילעופה תתיבש איה הזכ
 ורצונ הרבחה תרוכע י"ע יכ ,בל לא םישל ךירצ םלואו . תועיבש השלש ךרע
 תדוגא לש המריפה , םכרע ררבתי) וומאי בורקב רשא , םינוש םישוכר .תרנכב
 תוקלוח הזה םוכסה תאו ,'רפ 2064/28 לש הויו האיבה הינגד םילעופה
 י שארמ ןהיתש ןיב הנתוהש המ יפכ ,קלחכ קלח םילעופה תדוגאו הרבחה

 ב"ג קלחנש ,'רפ 416599 לש םוכס המריפ התוא החיווה תמדוקה הנשב

 6930/20 ןובשחה תונש יתש ךשמב המריפה החיורה הוכ ןפואב . םיתשפ
 ,ש"ול 1064 לש םוכסב ןובשחה תנש ךשמב הברתנ הרבחה לש הנוה ---- ,יףפ

 לש התלעותו הכרעל בלח"תמושת הלדגו תכלוה םונוצצה ברקבש ךותמ םלוא'
 רתוי הרמב ןוהה לדגי השרחה ןובשהה תנשב יכ ,תווקל שי הרבחה
 הרבחהש םושמ ,ןה תופי השרחה הנשל הרבחה לש הותווקת --- . הלודג
 ןרכמי תועקרקה ןמו , המכ הז ןהב תקסוע איהש תורחא תוינק רומגל תדמוע
 לע הלתנ:תוזיחאל .הרבחה  קלחתו דכעת םתצק תאו תויטרפ .תודוגאל :םתצק
 הינגדו תרגב תומרופה תא התעמ רוסמל טילחה ,ןוירוטקרירה --- .המצע ןובשח
 !םימוכסה :, רמיהנופוא לש  ודוסימ . תפתושמה /הבשומה .ליבשב .תומואלה ןרקל
 "יצונשי ם שוכרה לכ םגו ולה .תומריפה .לע בושיה תרשכהל הרבחה האיצוהש
 אב רחא :,םירבח השלש לש הדחוימ היפימוק י"ע בורקב ודמאי ,ןהכ הדי לע

 ;תפתןשמה הפוקה לש---ישילשהו תימזאלח ןרקה  לש---ינשה , הרכחה לש החכ

 (אתיבדאפלא רדפ .י"פע) הז .ןןירוטקרוד הפסאה הרחב השרחה הנשל

 1 ןודנול , ץיוטנב .ןמרונ + ןלק :, רמו, גדוב י"מ ר"ד ; הפירוא ,ןיקשיסוא מ"א
 , הקטנח 'א ריד | ןילרב , גרובמה 'ב ; הנליו , גרכדלוג 'ב ;הניו , םהיב 'דא
 'ח 'פורפ ; (אישנ) .ןילרב = , גרוכרו : 'א 'פורפ > | ןילרב = , מיה ג /ר'ד .; ןילרב

 'א ריד  ןורגול , רלסק 0 יאטשוק ' , ןוסבקעי 'בא ר"ד | ;רטסשנמ , ןמציו

 -- + ופי , ןיפור

 , םייחה תוירחאל תולזבה הרכחה םע הזוח השע יגויצה לעופה רעוה
 תירוהי הק ל ה מ ליזכב הרבח  התוא תכרוע 'הזה 'הזוחה דוסי לע

 לככ םי"והי םע התעמ הרכתל היהתש םייחה תוירחא יקסעל ת דחוי'מ
 , םירוהיה לכל תונוש תועודי תוחנה תושעל הבייחתה הרבחה , לבת תיצרא
 רחא רבדב רועו . תינויצה תורדתפההל םגו , םהייח תא הלצא וחיטבי רשא

 רהוממ קלח לארשו-ץרא יקסעב םיעודי םיאנת י"פע תחל : הרבחה הבייחתנ
 הייח .תא וחיטבו רשא* , היקרוט ירוהימ תובגל הרותע איהש ,תוומרפה ןוממ
 העש לכבו תע .לכב .תרוקב ..תושעל .כ"ג תיאשר תינויצה .תורדתפהה . הלצא
 ,הרבחה רי לע ,רומאכ , ךרעת .רשא .תידוהיה הרחוימה הקלחמה לש הבצמל

 הרומאה הרבחה .לצא וייח תא חיטבי רשא םלועבש ידוהי. לכ ., ןכ חנה
 אלא : רוע אלו ,  ומצע ליבשב : תועורי .תוחנה , הזוחה .דוסי לע .,התעמ "לבקי
 , תווקל .אופוא ךיהצ  .תינויצה .תוררתסהל העורי הסנכה םורגי הז םע דחיש
 הרבחל םדי  ןנתו וגירבחשו םוקמ לכב. ןוצרב לבוקת וז .הזוח. תישע יב
 תועידי. לכקל | לוכי רבדב | ךרוע ול שיש ימ לכ .  םיוחה תוירחאל תילזבה
 הרבחה תכשלב םגו ןילרבב .ינויצה לעופה דעוה לש תיזכרמה הכשלב תוטרופמ
 .םייחה תוירחאל תילזגה
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 תימואלה = ןרקה  תבוטל - ןפסאנ ורבעש  תועובשח ינש ךשמב -
 ,4202 רמוג איה בהוה רפסב הנורחאה המישרה : . קרמ 29716,60 =

2 8 

 , . ,( % םלועה <

. 

 הלאה :םימולשתה .

 ץראה ןמ ואצי םיקחשמה :יבוטמ םידחאש םושמ ,םיבבוחה לש םתרועה +

 וב : : ץ 2 .לארשידץראב

 ₪ ל עו, ה .העיחומ., , הפיחב - תונבהל = ריתעה , םיקינבטה .רבר לע
 < 100,000. יקצוסוו  תיב.ינב ,.עוריכ- ובדנ , תודחא םינש ונפל ? הלאה ;םירכרב
 .:חלועפל -.תאוה..הבוטה .הבשחמה תאעוה ., לארשי.ץראב םוקינכש .רוסי םשל 'בור
 " | הבורמ הבחב רבדל וסתיתה םהו ,  תינילרבה "הרזעה, ישאר דיל הרפמנ
 " | םינויצה יניעב םג ןח אצמ לארשי.ץראב ירכע םוקינכט רוסי ר"ע .ןויערה
 " רומעהל ידכ ,הברה וחכמ רחש רשא ןושארה היהש אוה יולה ןהירמש ר"דהו
 תא .בבחל הלע ודיבו .הקירמאל עסנ וז חילכתל . ןמאנ םיסב 4 לע רבדה תא
 רוסול בדנ ,ףיש בקעי 'ה ,םהמ רחאו  ;םש- םידוהיה ירישעמ תצק לע רבדה
 וובסו , םויתנש םימולשת תולעהל וביחתה םירחא . רלוד 100,000  םוקינבטה

 - תא הנתנ תימזאלה .ןרקה | .רלוד 57.000/  : הלוע. ומשרגש
 תוידנפיטסו = תובדנ: ."רפ ::100.000. הלוע .-וריחמש :. םוקונכטה:.ןינבל . עקרקה
  רפסותנ .ףוסבל :'רפ 100,000 לע. םוכסל  ןה;.םג :ופרטצנ תורחא  תוגוש
 יש התושרב דמועה ,םיהנפוא-ןהכ תינורגה לש הרסומ בדגש , קרמ 0
 . "הדוגא  ןילרבב .הדסונ . יומחה סוסבה הזכ  ןפואב רצונש רחאלו + "הרזע,ה
 < שארבו ,  ?לארשו.ץראב ינכט ףונח  םשל .ירבע :הסומ, .המשש .הדחוימ .תימשר
 7 . ןומוס . סמיוד 'ה .רמוע  הדוגאה

 יב חגוט היה לודג  דחא .לושכמש אלא = ,יוארכ .אופוא ןכומ :היה לכה
 < מלואו = . שורדה ןוישרה תא .הנתנ אל .תיקרוטה הלשממה : ךרדב םימיְה םתוא
 < , תווקל 'שיו: ,ןתנ .ןוישרה הוה לושכמה = םג:.וישכע : רסוה ונעדוה רבכש  ומכ
 ו :; לארשי-ץראב .ןושארה :ירבעה :םוקינכטה .חנבי  בורקב יב

 "/וחלוק .םילשוריב .דסיל  םירמוא  םינקירמאה | יכ = , עידומ "רואה, --
 "ופלוקב ויחי אל תונושארה םינשב . טוריבב םהל שיש 'ורלוקה ותוא תמגוד
 " ,היגולוליפלו .היגולואיתל ,  האופרל : םישטלוקפ השלש אלא שדחה

 וועה לע .הרמ הנלבוק  םיאלמ  לארשו-ץראמ םיאבח םינותעה לב --
 לע תרסואה הרוקפ איצוה יכ , םידוהיל השע  םילשורי ריעה ןוטלשש , לודגה
 הבחרב :תואסכו םילספס .רימעהל .ללפתהל יברעמה .לתובה .לא םיאכה םידוהיה
 איצוהל -רמוא .ריעה- ןומלש- וכ = , הרכה .הלפנש - אלא רוע אלו . לתוכה .ינפלש
 א .אובל םראל .רופא- ללכבש--ןזמ ..רתוי : דוע תבלעמו- הער .תרחא הרוקפ םג
 ובלע .תמאב .והז ...ןכל  םחוק :תושר : חליטנ- .ילב :ללפתהל = יברעמה לתוכה
 אב םה וילא רשא , ןורחאה :ירוטסיהה- םדירש  אוה לתוכהש , םירוהיל .לורג
 יורדל טילחה .ריעה .דעו ...לודגה, םרבע  תוגורכז םבלב  תויחלו םחיש תא ךופשל
 ןו הרוקפ .לע  החפה יינפב- החמי יב ,םילשוריבש- שדחה :ישב"םכחה .תאמ
 אלא החפה ::אל .יכ .,םירמוא .רבדב םיאיקבה \ םלואו .ריעה ןומלש לש
 " םג תונפל טלחוה .ךכיפל . ריעה .ןומלש .איצוהש , הדוקפ לטבל יאשר .רטסינימה
 - הלשממה יגפב -.הרומאה . הרוקפה לע.החמי .אוה יכ , אטשוקב .םינכרה שאר לא
 ש .ותולדתשהב ., זוועדלודבע : ןטלושה  ןתנ  ."רואה, - .ירבד יפל -- ..תיזכרמה
 אצמנ הוה  ןמריפהז יברעמה .לתוכה .לע :םידוהיל . ןמריפ ןהכ  טרבלא
 וותב אל - תאוה העיריה תא. רסומ .ומצע ."רואה, .םג:םלואו . . רלישטור .ןוראבה
 המאב םא . הדגאה ןמ הברה םג הב שיש העירי רוחב םא יכ , הרורב העירי
 . בורקב רבדה  ררובי אלש. רשפאְיא הֶזּב  ןמריפ .דלישטור יריב - אצמג

 -תרטמ ' ."םיתב :ינוב,  םשב. השדח הדוגא : ופיב .הדסוג : הנשכ: הז " -- 
 וגאב שי "תורח,ה ירבד יפל .,."בובא-לת, ילעבל .התוהש וול המוד הדזגאה
 ייהש ., השרחה .הגוכשל עקרקדתווחא התנק :רבכו רכח .םינומשו השמח השרחה
 0 , . תונבל תרמוא

 שו בולקב , .טוריבב .בולק םמצעל ודסי םירבעה םילעופה --
 " -  .םיינוגרו םירבע םינותע ליבשב האירק

 !'הורה .ןמ . "תירבעה המכה יבבוח,ל תיללב הפסא התיה ופיב -
 /'המב ה .ףבומל | תונויוח השש  א"ערת תנש ךשמב ורע .םיבבוחהש , הארנ
 ייתורפס םיפשג ושמח -וכרעג הומ ץוח |. םירחא םידסומ תבוטל- -םינשו
 .ובפת השרחה הנשב יפ ,םירמוא שיש אלא ,שדח דעו הרחב הפסאה

 ומתמ = ךליהתה - השלש | תועובש "הז = : העידומ  ""תודחאה,, -
 ש ןא םריב םיטרופספ ןיאש ,םירוהילו  ףוחח לא  הדיריה ןינעב הפי ח ב
 ו תררל םיחינמ .:ןיא , םישרח השלשמ :רתוי ורבע המודאה םתקתפ

 רז = רשא = , "למרכה , עודיה  יברעה \ ןותעה : םיעידומ  הפיחמ ---
 .ןותעה תא =; וימתוח ויה םוטעמ יכ , תאצל לרח , ץראה לכב םירוהיל האנש
 ב : . רא'צנ :ירצונ יברע אוצוה

 ובע :ןותע איצוהל םירמוא  סופדה ילעב .ירבע סופה רסונ תפצב -
 ; : , "לילגה,, םשב
 .רטקלא -הלפמ .ןיגבל ןוושה הלכקש-, הרבחה .תרמוא :.חעומשה .י''פע .-= = >>
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 וש לב

 8 ו ;ּ ה ו - /
 1--שמ ןו" יל < ם5 ע - - ה ו , .

 = וה ב בש מ יבוש . = .תוכ (רחסטל 88 רי + 4 שש - 0 0

 המכ ה .הפידואב "הלבשה ההחייציפמ, בוקב "חתפ רע הלסמ כ"תא ל ףיסוהלו ןפוב םג וזכ  הלסמ - -

 הרקח רשא , היפימוק האב (ה י ב ח ר מ ל הכומסה) הלופא תנחתל --
 . םולשורי םע הלודגה תיסודהה הלפטה תא רבחתש ,  לורב"תלסמ ןינב רבד

 + םבשו .ןיג'ג , הלופא התוא  ךרד רובעתש הריתע וז רובח"תלסו

2 . 6% : [ 

 .היסורב
% \ 

 ,םיעבשהמ ןירדיכרוע ינגס םידוהיל השדח הרוג
 (א-: הלאה \ תוטלחהה .יתש הז" עובשב טולחה יבויקה :לילגה :ןודדתיב =

 ר"ועל  םינגס = רותב  םידוהי תל ןינעל  'צורפ" הרשע לש המרוג עובקל >>
 ודמעש :,ד"הוע = יננס .לכ תא  םיטילקרפה דמעמ  ךותמ .איצוהל (ב ;םועבשומ

 . םיעבשומ .ד"ועל .ונמתנ אלו םינש" עבש ךשמב וז הרשמב = <
 , ירמגל תוטילקרפה לא ךרדה תא םידוהיה ינפל .תומסוח וללה  תוטלחהה =

 .םישדח ינש .ךשמב !'וללה .תוטלחהה יתש ונכוה םינותעה תועידי יפל
 רבעוהש +; ףרודנארב = ןידדתיב = ותואב .רורוקורפ היהש :ימ אוה ךכל ררועמ
 םע' הו ןינעב  םירבדב = אב .ראבארג .ד'היבב ר"ווה .גרוברטפל רבעש שרחב =
 לש | ותמכסהב | .וטלחנ | תוטלחהה ןתואו = , בוטיבולג'צש ' םימפשמה .רטסונומ =

 לא תודגנתמ :'תומלחהה יכ  ;ראבארג- אישנהל | רמאש ימ אצמנ | . רמסיגימה
 רע  ,ךכדלכ ;תומואלה הלאשה  הרדחתנ התע, :הנע הו לע 1 קוחה

 / י"םולכ .וללה . .תוטלחהה  דגנ ןעטי אל .בוטובולג'צשו
 0 שוגהל.- "בב - וטולחה .רמעמה  ךותמ ..וקחרוהש .; םידוחיה .םיטולקרפה = =

 6 א % , .. םהילע הרזגנ רשא , הרזגה לע טאניסה לא הנלבוק

 לדתשהל המילחה בויק ריעה תמור :בויקב הבישיה תובת
 םורחוסה . םידוהיהל = הבישיה:תוכז .ןחנת : כ: , םינסהו םיפסכה ירטסונימ ונפל =

 דע: גהונ היהש" ומכ = , םונשב קר :אלו \ רועה עבר לכב הנושאר הרליג .ילענ
 הדצמ .השקבו וז הטלחה לע האחט השיגה םיסורה .םירחופה תצעומ לבא |
 עבוהב .הבישיה תא םידוהיה לע  .ירמגל רוסאת יכ , הלשממה ינפל לדתשו
 המודה תבישיבו / ,'בוקי'צדאס רחוסה הנושאר| םתח וז האחמ לע . ילודו

 הידווש :תלשממש =: .,רברל היארו  ,רח-מהל .קזנ  םימרוג :םידוהיה יכ חיכוה
 ךכ--הטוהה לש התולרתשה :..הצראמ היסור יאצוי םירוהיה תא שרגל ה הש

 רובגהל-תנוכתמה ,הלשממה לש הקיטילופד ירקיעל תדגנתמ--בוקי'צדאס :ףוסו
 המורצ וז -הלאש וכ ,רמא המורה אישנ--.יסורה .םעה לש  ילכלכה .ןוטלשה תא"
 בושל  ךיהצ .םא : הלאשה תא ןינמל .דימעהל .עוצהו םינפ-אושמ לכ .ילב רורב

 אלש המורה = חטילחה תוער 22 דגנ 40 לש בורב 1 שרחמ ןינעה תא ד ;
 םינפה ! ינינעל  םירטסינימה = ינפל | לרתשהלו םעפה דוע .הלאשה תא רקב

 : ..םידוהיה תבומל םיפ
 ו הנשב .ןילופב םירוהיה םיוחוסה לש טוקיוב =

 .םידוהי לש תויונחב = חרילה :גח .ימיל .םהיכרצ תא תונקמ  םיגלופה וענמנ |
 עיפשה .ןבומכ .תיאשח .הדוקפ .י'פע טוקיוב .ןאכ שי יכ ,חיח רבונ תאו =
 ..דאמ  הבורמ הדמב הערל. םידוהיה  רחסמ לע :.הזה :טוק

 ו ורבחל הבושי התיה הלאה םימיב ,יקסניצשוי ןינע
 גיפ 'ה הנפ םיחוכוהו תואצרהה רמג רחאל , גרוביטפב תיפרגונטאה תוכחה

 םילולעמש , 0 דגנ האחמ ל 0 םיִרפוק ובגה
 תיחמומה איהש ,.ונתרבח תקלחמל הל הפוש ,ונא םשוח (:-ךכופל ור\הות ל
 , תוארפה ימי לכל םומו וקח םיטפשמהו אושה | תוגומא. לב הגמאנ תו

 - ןוא יכ , ר"ויה הנע הז לע ,הז ןונעב
 רבכ עדמה תפקשה | תדוקנמ וב ..ןעי ,

 :יטילופ - ו"ע קח. הֶררועתנ הנורחאה תעפו | תאזה :הלופחמה תל תש
 ר"ויה ירבד תקנו קסע חל .ןיא תוערמ הרוכא = .:םונגוהמ .םניאש

 : ; .לוקוטורפהב | ומשר)
 העצתה .הז ןיגעב תיכמופ .האצרה ארקו םירכחה רחא יכ , עצוה כ'חא

 ומ יב ,.הלבקתג תאו

 : (הדאנאקב 171 הינאווליסניפב

 ןוקת רבדב תכשמנו תכלוה הסידואבלםיללובתמב םיימואלל המחלמ םינש
 רפסההיתבב, ..םיורבעה .םודָומְלַה .בצמ
 תיללכה הלכשהה | הָביִרְע הרכחה | לש .ס'הכב וכ | , םוהמוא . .םיללוכתמה

 .םיירבע תויהל .םוכיִרצ ולה .ס'הב יכ .,םירמוא םיימואלהז ,ושאְר רקוע שמשל

 רתוי םוקמ םידומלה לש המרגורפהב םופתל הכירצ . תורכעה .ןושלהו .םחורב
 , הסידואב' "הלבשה"יציפס, תרבחל תוללכ . הפסא  התיה הז עוכשב ... בושח
 רצמ ,דאמ םירעופ ויה .םיחובוה . ., שיא האמו ףלאמ , רתוי .הפסאב .ןפתתשה
 ,יקטניטובא'ז ,1ו הרבחה לש  רפסה:יתבב .םורבעה םורומלה .לע וגיגה .םימואלה
 אל הלילב תרחואסה העשה דע .םיחוכות וכשמנש יגפמ = : םירחאו רגזולק ריר
 ,וז הלאשב רבד טילההל הפסאה הקיפסה

 ו :

 ,י ק צ יל ג יא ל ל ה טנדוטסה תומל הנש תאלמ םויב .הרכ וה
 , תיאפידואה הטיסרוכינואב םירוחשה  םוטנדוטסה | והועצפש םיעצפב תמש
 םיירובצ םינקסע ,  םירצונו םידוהי ןומה הרכזהל הפידואב תסנכה:תיבל ןפסאג
 תיבב יכ ,הפל הפמ האלמ התיה תסנכה:תיב רצח םג ,רפסהייתְב ידימלתו

 תסנכה:תוב די לע , םולשב הרבע ה"כזהה-תלפת .קחרה היה 'לודג המונפ
 ,רטסוימצילופה ןגס םשארבו םיככור םורטוש לש .הגולפ הדמע

 .ץֶרֶאְק-ץּוחְּ 7
 ךשע :ינפלש רועב ילדגו ךלוה היפורפ ידוהי ברקכ תבורעתה-יאושג רפסמ- 1
 ,םורוהט םידוהי םיאושנ הרשעל :תובורעת"יאושנ לש רחא הרקמ םש 5 םינש
 םיאושנ 2884 היסורפב ויה 1909: תנשב: ,ראמ ץרמנ יונש .בצמה התע | הנתשנ

 םיאושנ העברא לבל .יכ ,הז יפל.אצוי .תובורעת-יאושנ 740 םגו :םירוהט םויהוהי

 . תבורעתדיאושנ- לש דחא. הרקמ -הלוע..םירוהט

 הנויה רד .ובש .,תיבב שישחול :עוכקל טולחה .ן ו רג ול ריעה ןוטלש -
 .תילגנאה .ןילופרממה לא אב היהשכ

-- 1 , 

 ןויסוטהש - ,בהה;. לוחב : םיחבתשמ = םילגנאה םירנווסימה " לש :םינותעה
 רנויסימה יריב .הלע םהיהבד פל ::תיסור .ירוהי ברקב .הנורחאה .תעב חשוע
 12 םהמו ,םידוהי 39  םימי שדוח ךשמב השראווב רצנל ןאמרמיצ  םסרופמה
 ושעש המ ושע הלאה םישנאה לב יב ,םירגויסימה םיחבתשמ דועו .םיטנדוטס
 ."םיהלא-תשקב | םשל קר

 תוווחאה.ילעבל .תישולש תותגש הדיעו קרוידוינב התיה םינורחאה םימיב
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